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EDITORIAL 

LIMBA ROMÂNĂ -"LIMBA MOLDOVENEASCĂ" 

- -. 
G. MIHAILA 

Luând poziţie în sprijinul confraţilor din Republica Moldova, Secţia de Fi lologie 
şi Literatură a Academiei Române a organizat în ziua de 3 1  octombrie 1 994 o amplă 
sesiune ştiinţifică, cu titlul Limba română şi varietăţile ei locale, deschisă de acad. 
Eugen Simion, actualul preşedinte al înaltului for, care, în comunicarea sa intitulată 
Unitatea limbii române, declara: "Dorinţa noastră a fost aceea de a atrage atenţia 
oamenilor politici de azi din Republica Moldova şi tuturor celor care au puterea de 
decizie acolo, că problema l imbii române nu este o problemă oarecare şi că ea nu are 
nimic de a face cu jocurile şi speculaţi ile, deseori dubioase, ale politicii [ . . .  ] .  Pol itica se 
schimbă şi, dimpreună cu ea, se schimbă şi cei care o servesc, ştiinţa rămâne mereu şi 
trebuie să rămână, cum cerea cu un secol în urmă Maiorescu, în marginile adevărului .  
Numai în marginile adevărului prestigiul ei este inatacabil .  Politica este azi aşa cum 
este, dar l imba naţională este o entitate sacră pentru popor, pentru că este cel dintâi 
semn al identităţi i sale"1• Despre această "entitate sacră" au prezentat comunicări 
l ingvişti de prestigiu din România şi Republica Moldova: Eugen Coşeriu (Unitatea 

' Profesorul Gheorghe Mihăilă, membru corespondent al Academiei Române, tipăreşte în cadrul 
Conferintelor Academiei Române, în ciclul "Limba română şi relatiile ei cu istoria şi cultura românilor", 
lucrarea Unitatea şi specificul limbii române in concepţia lui R A. Budagov, din care reproducem textul de 
faţă. �uben Aleksandrovici Budagov ( 19 1 0--2001 ). profesor la Universitatea din Moscova, se impune, cum 
arată autorul, ca unul dintre marii romanişti europeni. Elaborează lucrări fundamentale, dintre care Vvedenie 
v nauku o jazyke (Moscova, 1 958) şi Problemy izucenija romanskich /iteraturnych jazykov (Moscova, 
196 1 )  sunt traduse şi în româneşte, Introducere în ştiinţa limbii (Bucureşti, 1 96 1 )  şi Problemele studierii 
limbilor literare romanice (Bucureşti, 1 962). R.A. Budagov şi colegul său S.B. Bemstein demonstrează că 
"moldoveneasca" nu poate fi declarată nici măcar ca un "dialect al limbii române". R.A. Budagov scria în 
mesajul său din 199 1  către revista "Limba română" din Chişinău că aceasta "va deveni un adevărat 
vademecum pentru toti cei care doresc să vorbească şi să scrie într-o limbă ridicată pe înălţimi nebănuite de 
iluştri predecesori: Negruzzi, Creangă, Eminescu, Mateevici, Arghezi, Sadoveanu şi altii". Prezidiu! 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei îşi însuşeşte, în şedinţa din 9 septembrie 1 994, concluziile filologilor şi 
propune ca în Constitutia Republicii Moldova articolul 13 să fie formulat astfel: "Limba de stat (oficială) a 
Republicii Moldova este limba română". Academia Română vine în sprijinul confraţilor de peste Prut. 
Profesorul Gheorghe Mihăilă oferă şi o privire retrospectivă asupra comunităţilor în care trăiau românii din 
spatiul Uniunii Sovietice. 

1 În voi .  f-imba română şi varietăţile ei locale, p. 7; în continuare, trimiterile la paginile acestui 
volum vor fi menţionate în text, în paranteze. Anterior, comunicările au fost publicate în revistele 
"Academica" (Bucureşti, anul V, nr. 1 (49) şi 2 (50), noiembrie şi decembrie 1 994), şi "Limba 
română" (Chişinău, anul IV, 1 994, nr. 5--6). 
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236 G. Mihăilă 2 

limbii române - planuri şi criterii), Matilda Caragiu Marioţeanu (Varietatea limbii 
române), Gabriel Ţepelea (Raţiunile politice ale unei "teorii lingvistice "), Silviu 
Berejan (Varietatea moldovenească a vorbirii orale româneşti şi limba literară scrisă), 
Valeria Guţu Romalo (Raporturile dintre limba literară şi graiurile limbii române), 
Emanuel Vasil iu (Graiuri/e daca-române: unitate tipologică), Grigore Brâncuş 
( Vitalitatea limbii române), G. Mihăilă (Implicaţiile cultural-istorice ale dihotomiei 

" român - moldovenesc"), Vasile Pavel (Graiul românilor basarabeni, expresie a 
continuităţii teritoriului de limbă română), Eugen Beltechi (Limbă literară şi literatură 
dialectală), Adrian Turculeţ (Limba română din Basarabia), Marius Sala (Unitatea 
limbii române din perspectivă romanică), Nicolae Saramandu (Graiurile moldoveneşti 
în cadrul limbii române) şi Nicolae Mătcaş (Unitate de limbă - unitate de neam). 

Nu este cazul să trecem în revistă întreaga bogăţie de argumente şi fapte 
cuprinse în aceste comunicări, ale căror titluri sunt grăitoare prin ele însele. Nu putem 
să spicuim decât câteva fragmente, pe l inia celor susţinute de profesorii R.A. Budagov 
şi S.B. Bernstein acum mai bine de patru decenii, în acord cu adevărurile stabil ite de 
l ingvistica românească şi romanică de-a lungul secolelor al XIX-lea şi al XX-lea. 

Astfel, acad. S i lviu Berejan (Academia de Ştiinţe a Moldovei) precizează 
rădăcinile politice ale acestui «fenomen»: "În perioada sovietică (întâi în Republica 
Autonomă Socialistă Sovietică Moldovenească, în stânga Nistrului, căci Basarabia se 
reunise deja cu Ţara, iar apoi, din 1 940, în R.S.S.M., cu Basarabia reînglobată de 
data aceasta în U.R.S.S.), populaţiei din aceste teritorii îi este impusă oficial 
denumirea «l imbă moldovenească», care se contrapunea de acum net limbii române 
(mai ales că, între anii 1 932 şi 1 93 8, în R.A.S.S.M. fuseseră introduse l imba şi 
l iteratura română şi alfabetul latin, acţiune calificată ulterior ca o «gravă greşeală 
pol itică»). Motivele sunt deci de natură pol itică: pentru demonstrarea existenţei unei 
alte naţiuni în componenţa Uniunii Sovietice, ce trebuia să se deosebească sub toate 
aspectele de naţiunea română din ţara vecină, dar neprietenă (îndârj irea de atunci în 
promovarea cu orice preţ a tendinţei date se resimte, după cum se poate constata, ş i  
în prezent)" (p .  3 8). 

Ducând ideea mai departe şi subl iniind consecinţele ei logice, istorice şi 
naţionale, profesorul univ. dr. Nicolae Mătcaş (Chişinău) şi-a început astfel 
expunerea: "În toiul  marii bătăl i i  purtate de românii din Moldova pentru 
recunoaşterea identităţii l imbii lor materne cu l imba vorbită în România, pentru 
repunerea ei prin lege în toate sferele de activitate (prin atribuirea statutului de l imbă 
de stat) şi pentru revenirea la grafia latină, ideea recunoaşterii unităţi i de neam a 
români lor din diferitele formaţiuni actuale a fost abordată doar sporadic şi părăsită pe 
parcurs. Numai istoricul Ion Buga a exprimat-o fără echivoc într-un articol 
fulminant2, care a provocat o mare derută în rândurile falsificatorilor istoriei . Ceva 
mai încoace, reprezentanţi i  generaţiei noi, necompromise, de istorici, într-un apel 

2 O limbă maternă - un alfabet, "Învătământul public", Chişinău, 19 octombrie 1 988, p. 4; 
inclus în volumul Povară sau tezaur sfânt? (Chişinău, 1 989, p. 288-302). 
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adresat oficialităţi lor, s-au pronunţat categoric împotriva perseverenţei de care mai 
dau dovadă unii colegi de-ai lor de breaslă, mai în vârstă, în promovarea teoriei 
despre naţiuni .  Minciunile lui N.A. Mohov şi ale acol iţilor săi cu privire la [ . . .  ] 
formarea «naţiuni i  burgheze moldoveneşti)) (în l ipsa trăsăturilor fundamentale ale 
naţiuni i :  comunitate de teritoriu, de l imbă în funcţionarea ei p lenară, de aspiraţii 
politice ş.a.) şi, respectiv, a «naţiuni i  socialiste moldoveneşti)), care s-ar deosebi de 
poporul din România, nu numai că sunt vehiculate astăzi de o serie de istorici şi 
l ingvişti care nu se pot debarasa de modul de gândire propriu timpurilor din care vin, 
dar sunt, din păcate, ridicate la rang de politică de stat" (p. 1 23). 

Aşa se explică de ce - cum a reamintit dr. Vasi le Pavel (Chişinău) - savanţi i  
obiectivi " . . .  n-au fost auziţi . Negl ijând numeroase rezoluţii şi apeluri ale 
instituţii lor şi întrunirilor l ingvistice, Parlamentul Republici i  Moldova a legiferat 
prin art. 1 3  [al Constituţiei], la 28 iu l ie 1 994, falsul şti inţific şi istoric privind l imba 
noastră cea română. Or, se ştie că definiţia şi numirea şti inţifică ţin de competenta 
instituţii lor şti inţifice, şi nu politice" (p. 84). 

Revenind la aspectul strict l ingvistic, continuăm acest succint, dar elocvent 
florilegiu cu afirmaţia clară şi sintetică a unuia d intre cei mai mari l ingvişti 
contemporani, pe plan mondial, profesorul Eugen Coşeriu, originar din Mihăileni 
(Basarabia), membru de onoare al Academiei Române, al Academiei de Ştiinţe de 
la Chişinău şi al altor academi i  europene şi americane: "Cum rămâne cu chestiunea 
care ne doare pe toţi, şi mai ales pe noi, cei din Ţara de Sus, din Moldova dintre 
Prut şi Nistru, cu aşa-zisa l imbă moldovenească? [ . . .  ]. Idealul de l imbă al tuturor 
scriitorilor din Basarabia a fost totdeauna acelaşi ideal al tuturor români lor. Şi la 
această l imbă exemplară românească au contribuit şi toţi scriitori i şi poeţii d intre 
Prut şi Nistru, de la Stamati, Russo şi Hasdeu până la Grigore Vieru şi la toată 
splendida generaţie de poeţi români  d intre Prut şi Nistru. De aceea spuneam «aşa
zisa l imbă moldovenească)), fi indcă ea nu există ca unitate la nivelul graiuri lor 
populare. E vorba numai de forme ale dialectului dacoromân, de graiurile care se 
întind şi dincoace de Prut şi nu există nici o d iferenţă serioasă, esenţială, la nivelul  
l imbi i exemplare" (p.  1 7-1 8). 

Mai mult, cum a subliniat dr. Marius Sala, membru corespondent al 
Academiei Române: "Vom constata că toate trăsăturile l imbii române prin care ea 
se distinge de celelalte l imbi  romanice există în toate variantele ei d ialectale şi că 
deci în extremitatea orientală a României s-a dezvoltat o singură limbă neolatină, 
româna" (p. 1 3- 1 4). 

Dar nici aceste argumente, nici cele aduse de Conferinţa şti inţifică Limba 
română este numele corect al limbii noastre, organizată în zilele de 20-2 1 iul ie 
1 995, la Chişinău, în incinta Parlamentului, la care au prezentat documentate 
comunicări fi lologi de prestigiu - Haralambie Corbu, Nicolae Corlăteanu, S i lviu 
Berejan, Anatot C iobanu, membri ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei, praf. dr. 
Raimond Piotrowski (St. Petersburg), prof. dr. Stanislav Semcinski (Kiev) şi alţii3 

3 Publicate în "Revista de lingvistică şi ştiinţă literară", Chişinău, 1 955, nr. 5 ( 1 6 1  ). 
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- n-au convins majoritatea parlamentară, căreia preşedintele de atunci al Republicii 
Moldova, Mircea Snegur, îi prezentase, la 27 aprilie 1 995, propunerea oficială de 
modificare a "fatidicului" articol 13 din Constituţie, în formularea cercurilor academice 
şi culturale, menţionată mai sus. Această propunere era cu atât mai justificată, cu cât 
sublinia preşedintele - în anii din urmă "noţiunea de l imbă română era folosită drept 
singura ce denumea limba noastră în circuitul cotidian: acte oficiale ale Parlamentului, 
Preşedinţiei, Guvernului, documente şi formulare ale ministerelor, departamentelor, 
organizaţiilor şi întreprinderilor, rară a mai pomeni de învăţământ, literatură, presă, 
audiovizual. Aceeaşi formulă a figurat drept denumire a l imbii de stat în primul proiect 
de Constituţie a republicii, elaborat de o comisie autoritară, în fiuntea căreia am avut 
ocazia şi onoarea să mă aflu. Nu-mi amintesc să fi fost cineva care ar fi pus la îndoială 
sau ar fi contestat acest lucru" - preciza preşedintele în pledoaria sa, adăugând: "Ştiinţa 
lingvistică dovedeşte că vorbirea noastră, graiul nostru moldovenesc, constituie doar 
una din varietăţi le întregului glotic care are un singur nume generic - «limba română». 
Limba română este numele corect al limbii noastre istorice, l iterare, de cultură şi scrise. 
Acestea sunt noţiuni bine cunoscute în întreaga lume şi ar fi o mare eroare dacă nu ar fi 
şi la noi însuşite în şcoli, licee, instituţii, universităţi, academii',4. 

Poate că n-am fi insistat atât de mult în etalarea atâtor dovezi, cunoscute şi 
invocate atât de specialişt i i  din România şi din Republ ica Moldova, cât şi de 
oameni i  politici, dacă n-am fi constatat că votul negativ al majorităţi i  parlamentare 
de la Chişinău a avut efect "oficial" în planul mai larg al Comun ităţii Statelor 
Independente, constituite în 1 99 1  din majoritatea republ ic ilor fostei U.R.S.S.  (fără 
cele trei republici baltice: Lituania, Letonia şi Estonia). Avem în vedere cartea 
apărută în 1 998, la Moscova, sub semnătura profesorului dr. A.A. Leontiev, 
membru al Academiei Ruse de Învăţământ şi al Academiei de Şti inţe Pedagogice şi 
Sociale, intitulată Kul 'tury i jazyki narodov Rossii, stran SNG i Baltii (Culturile şi 
l imbile popoarelor din Rusia, din ţări le C.S.I .  şi din Zona baltică), apărută sub 
auspici i le celei de-a doua academi i  şi "recomandată de Ministerul Învăţământului 
General şi Profesional din Federaţia Rusă spre a fi folosită ca bibl iografie necesară 
metodica-didactică în institutele de învăţământ superior şi în şcoli". Iată ce citim în 
articolul consacrat populaţiei majoritare din Republ ica Moldova, într-o expunere în 
care, alături de informaţii corect prezentate, abundă cele confuze sau chiar inexacte 
(cap. IV. Popoarele şi limbile din republicile noastre, p. 235-236; corecţiuni le şi 
completările le includem între paranteze drepte sau le adăugăm în note): 

"Moldavane (autodenumire: moldoveni) - popor5 de l imbă romanică din 
Câmpia Europeană. Trăiesc, în principal, în Moldova [în Republica Moldova] 

4 Textul integral al alocuţiunii a fost reprodus în articolul redacţional Anevoiosul proces de 
demonstrare a adevărului evident continuă . . . , al aceluiaşi număr de revistă (p. 3- 1 1 ). 

5 Rus. etnos, definit la p. 292: "popor, în deplinătatea trăsăturilor sale specifice (vezi cap. 1)"

"narod vo vsej polnote prisuWch emu priznakov (sm. gl. 1)", al cărui prim paragraf începe astfel: 
"Cto takoe narod (etnos)? Narod il i  etnos (tto po-greteski i znatit «narod» ) . . .  "(p. 7). Nu se înţelege 
de ce autorul înlocuieşte cuvântul îndeobşte cunoscut narod ("popor"), prezent chiar in titlul cărţii, 
prin neologismul de origine greacă ethnos? Noi vom traduce totuşi "popor", şi nu "etnie". 
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(2 795 000 persoane), precum şi în Rusia ( 1 73 000 pers.), Ucraina (324 500 pers.), 
Bielorusia (5 000 pers.), Uzbekistan (6 000 pers.), Kazahstan (33 000 pers.), Georgia 
(2 800 pers.), Azerbaidjan ( 1  900 pers.), Lituania ( 1  450 pers.), Letonia (3 200 pers.), 
Kârgâsztan ( 1  900 pers.), Turkmenia (2 500 pers.), în total 3 352 000 persoane6• 
Vorbesc în varianta moldovenească a limbii româno-moldoveneşti7, ce aparţine grupei 
romanice a famil iei de limbi indo-europene (9 1 ,6% o consideră limbă maternă; 53,8% 
vorbesc l iber şi în l imba rusă, 4,4% în alte l imbi); această l imbă, la origine comună, a 
evoluat în secolul al XX-lea separat în România şi în U.R.S.S. (vezi cap. III8). Până 
la 1 860, l imba româna-moldovenească a folosit în scris alfabetul chiril ic, iar apoi, 
până în 1 9 1 7, alfabetul latin. Din 1 9 1 7  până în 1 932, moldovenii din R.S.S. 
Ucraineană au folosit scrierea cu alfabetul rus, iar în ani i  1 932- 1 939, scrierea cu 
alfabet latin9; moldovenii din România şi Basarabia [aşadar, denumirea regională a 
devenit naţională, spre a-i separa pe moldoveni de ceilalţi români] au continuat să 
folosească alfabetul latin.  Din 1 939 până în 1 989, moldovenii din U.R.S.S. au folosit 
scrierea cu alfabetul rus. În 1 989, în Republica Moldova a fost adoptată de asemenea 
grafia latină, dar moldoveni i  din stânga Nistrului 10 şi din Ucraina continuă să 
folosească grafia rusească. Limba l iterară moldo-română s-a constituit în secolul al 
XVII-lea. Moldovenii sunt de religie ortodoxă. 

6 Datele statistice provin, în esenţă, din Recensământul U.R.S.S. efectuat în 1 989. Despre 
românii şi limba română din Ucraina a scris un articol judicios Liubov Lazarenko: Problemy 
vidrodiennja ta rozvitku rumuns 'koi" mory v Ukrai"ni z pohljadu sucasnoi" sociolingvisticnoi sytnacii", 

"Romanoslavica", anul XXXII, 1 994, p. 1 59-1 73.  
7 Dacă este vorba despre subdialectul moldovenesc al limbii române, acesta este extins şi  la 

vest de Prut, până în Transilvania de nord-est, iar dacă este vorba despre limba literară, aceasta este 
unică, aşa cum au recunoscut profesorii R.A. Budagov şi S.B. Bernstein, cum au argumentat lingviştii 
şi oamenii de cultură citaţi şi toţi romaniştii obiectivi, între altţii, în primul rând, Carlo Tagliavini 
( 1 956 ş.u.) şi Klaus Heitmann ( 1 964 ş.u.); vezi indicaţii bibl iografice în comunicarea conf. dr. Adrian 
Turculeţ Limba română în Basarabia, în volumul Limba română şi varietăţile ei locale, p. 97-1 12 .  

8 Zonele etnoculturale (p .  5 1-1 65), mai exact paragrafele Apusul Câmpiei Europene în primul 
mileniu al erei noastre (p. 53-55) şi Apusul Câmpiei Europene în mileniul al doilea al erei noastre 
(p. 56--7 1 ), în care, alături de unele informaţii corecte, întâlnim numeroase inexactităţi şi confuzii, 
asupra cărora se cuvine să se pronunţe istoricii. Cât priveşte limba, autorul concede aici: "Multi 
savanţi romanişti consideră şi astăzi româna şi moldoveneasca o singură limbă - româna
moldovenească (cu două variante)", dar adaugă imediat: ,,Ambele [?!] cuprind numeroase elemente 
slave, precum şi multe cuvinte de origine turcică şi greacă" (p. 69). 

9 Vezi, mai sus, citatul din comunicarea acad. Silviu Berejan, în care se menţionează anul 
1 938. Reamintim că în 1 924 a fost constituită, în cadrul R.S.S. Ucrainene, Republica Autonomă 
Socialistă Sovietică Moldovenească "pe o făşie de pământ de-a lungul Nistrului, cu o întindere de 
2 1  O km lungime şi cu o lăţime maximă până la 95 krn, în total cu o suprafaţă de 7 5 1 6  km2" şi cu o 
populaţie de 545 000 locuitori, dintre care românii  reprezentau 60%, respectiv 327 000, la care se 
adăugau un număr oarecare dincolo de aceste graniţe (Ştefan Ciobanu, Republica Moldovenească de 
peste Nistru şi cultura română, "Graiul românesc", anul 1, 1 927, nr. 8, p. 1 59-164, cu indicatii 
bibl iografice; vezi, de asemenea, articolul nostru Românii din ţările vecine în viziunea revistei 
.,Graiul românesc" (1927-1934), în Comunicările ., Hyperion ", 2, Bucureşti, 1993, p. 9Q-91). 

10 Din autointitulata Republică Nistreană (Pridnestrovskaja Respublika), separată ilegal de 
Republica Moldova, în 1 992. 
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La baza poporului moldovenesc se află triburile romanice răsăritene ale aşa
numiţi lor volohi (vlahi), precum şi traci, slavi ş.a. 1 1 • Poporul moldovenesc s-a 
constituit, în esenţă, în secolele al XII-lea - al XIV-lea, în cadrul Principatului 
Moldovei [iată-! separat de poporul român]12, iar din secolul al XVI-lea, în al 
Imperiului Otoman [suzeranitatea a fost transformată de autor direct în ocupaţie]; la 
sfărşitul secolului al XVIII-lea - începutul secolului al XIX-lea, ţinuturile 
moldoveneşti au fost alipite la Imperiul Rus [aşa este denumită ocuparea ilegală a 
Basarabiei în 1 8 1 213, recurgându-se, totodată, la termenul «ţinuturile moldoveneşti», 

11 Gravă eroare: termenul volohi, respectiv v/ahi este un sinonim pentru români: ambele forme 
continuă cuvântul slav comun volchb, împrumutat din limbile germanice (got. Walhs, v. germ. sup. Wa/h, 
Walah, provenite de la numele tribului celtic de sud, romanizat de timpuriu, Volcae, pl.) pentru denumirea, 
în genere, a popoarelor romanice, mai ales a italienilor şi a românilor; tracii nordici (geto-dacii) se 
romanizaseră înaintea venirii slavilor pe teritoriul României şi la sud de Dunăre (vezi comunicarea noastră 
Implicaţiile cultural-istorice ale dihotomiei,. român - moldovenesc", în voi. Limba română şi varietăţile ei 
locale, p. 74; de asemenea, studiul Les plus anciennes attestations des mots roumains autochtones (X'""' 
siecle-1520), în "Thraco-Dacica", t. XVII, 1996, 1-2, p. 48-50, cu indicaţii bibliografice). 

12 " • . .  Eu privesc ca patria mea toată acea întindere de loc unde se vorbeşte româneşte şi ca istorie 
naţională istoria Moldovei întregi, înainte de sfâşierea ei, a Valahiei şi a fraţilor din Transilvania [ . . .  ] ;  
întinzându-mă, cum se  înţelege de  la  sine, mai mult asupra întâmplărilor Moldovei, nu  voi trece subt 
tăcere şi faptele vrednice de însemnat a celorlalte părţi a Daciei şi mai ales a românilor din Valahia, cu 
cari sântem fraţi şi de cruce, şi de sânge şi de limbă, şi de legi" - proclamase moldoveanul Mihail 
Kogălniceanu, la 24 noiembrie 1 843, în celebrul său Cuvânt pentru deschiderea cursului de istorie 
naţională în Academia Mihăileană (Opere, Il. Scrieri istorice, text stabilit, studiu introductiv, note şi 
comentarii de Alexandru Zub, Bucureşti, Editura Academiei, 1 976, p. 394); vezi critica falsci opoziţii 
român - moldovean, în comunicarea noastră, menţionată în nota precedentă, p. 63-82. 

13 Încă în 1 855, istoricul francez El ias Regnault scria în a sa Histoire politique et sociale des 
Principautes Danubiennes: "Prin tratatul de la 28 mai 1 8 1 2, Poarta Otomană a renunţat în favoarea Rusiei 
la regiunile situate pe malul stâng al Prutului şi care alcătuiesc ceea ce se numeşte Basarabia, între Prut şi 
Nistru [ . . .  ] .  Din punctul de vedere al dreptului şi al moralei, cedarea săvârşită prin tratatul de la Bucureşti 
rămâne cu totul nulă. Turcia nu putea ceda ceea ce nu-i aparţine, căci ea nu a fost niciodată suverană 
asupra Ţărilor Române. Toate înţelegeri le dovedesc acest lucru. Poarta însăşi recunoştea acest lucru când, 
la Carlovitz, presată de polonezi să le cedeze Principatele Moldo-Valahe, ea a răspuns că nu are dreptul de 
a face vreo cesiune teritorială, deoarece capitulaţiile nu-i confereau decât un drept de suzeranitate". Iar 
peste câţiva ani, conspectând acest pasaj, K. Marx reţinea esenţa lui astfel: "Tratatul din 28 mai I812. 
Poarta «renunţă» la Basarabia. Turcia nu putea ceda ceea ce nu-i aparţinea, pentru că Poarta Otomană n-a 
fost niciodată suverană asupra Ţărilor Române (the Rouman countries). Poarta însăşi recunoscuse acest 
lucru când, la Carlovitz, presată de poloni să le cedeze Moldo-VIahia (the Moldo-VIahia), ea răspunse că 
nu are dreptul de a face vreo cesiune teritorială, deoarece capitulaţiile nu-i confereau decât un drept de 
suzeranitate (any right of Suzerainete')"; vezi traducerea multigrafiată a scrierii lui E. Ragnault, Istoria 
politică şi socială a Principatelor Dunărene, [Bucureşti], 1 965, p. 91-92 (B.A.R.; cota: III . 725075); 
K. Marx, Însemnări despre români (Manuscrise inedite), publicate de acad. A. Oţetea şi S. Schwann, 
Bucureşti, Editura Academiei, 1 964, p. 30, 106 (manuscris din jurul anului 1 860; la pregătirea ediţiei a 
participat acad. Comelia Bodea). În sfârşit, iată ce scria în anii din unnă dr. Paul Cemovodeanu, membru 
de onoare al Academiei Române: "Rusia a reuşit, în sflirşit, în 18 12, după mari sforţări, dar fără nici un 
drept istoric bazat pe vreo urmă de legitimitate, să smulgă jumătate din trupul Moldovei, acaparând un 
teritoriu străin ce nu-i aparţinuse [ . . .  ] .  În orişice caz, este bine de ştiut care era compoziţia etnică a 
provinciei căzute în stăpânirea ţariştilor. În recensărnântul alcătuit chiar de autorităţile ruse la 1 8 1 7  s-a 
constatat că în Basarabia locuiau 96 526 de familii sau gospodării, dintre care 83 848 de români (86%), 
circa 6 000 de ruteni ([ucraineni] 6,5%), 3 826 de evrei (4,2%), 1 200 de lipoveni ( 1 ,5%), 640 greci 
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care se referă şi la provincia rămasă l iberă]. În 1 9 1 8, cea mai mare parte a Moldovei 
(Basarabia) a trecut la România [vagă formulare pentru unirea, votată în majoritate 
de Sfatul Ţării, la 27 martie/9 aprilie]. Pe restul teritoriului (malul stâng al Nistrului, 
cu oraşul Tiraspol) a fost creată în 1 924 R.S.S.A. Moldovenească în cadrul R.S.S .  
Ucrainene. În 1 940, Basarabia a fost înapoiată Uniuni i  Sovietice (ocupată, împreună 
cu nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa, în unna notelor ultimative ale Guvernului 
Sovietic, din 26 şi 27 iunie), iar din partea ei centrală şi nordică, împreună cu zona 
din stânga Nistrului a fost constituită R.S.S.  Moldovenească (din 1 990, R.S.S .  
Moldova)1 4 . În 1 99 1 ,  Republ ica Moldova a devenit independentă. 

C lasicul l iteraturi i  moldoveneşti este D. Cantemir (sec. al XVIII-lea); mai 
târziu (sec. al XIX-lea) s-au afirmat: A. Hâjdeu, A. Russo, B.P. Hasdeu, 
M. Eminescu, consideraţi clasici şi ai l iteraturi române1 5• În Moldova Sovietică 
s-au afirmat: E. Bucov, A. Lupan, P. Darienco. De o largă recunoaştere dincolo de 
hotarele Moldovei se bucură scri itorul Ion Druţă. De asemenea sunt populari 
Gr. Vieru, P. Boţu, S. Vanghel i .  Sunt renumiţi compozitorul E. Doga, cântăreţele 
Tamara Ceban şi Maria Bieşu"16• 

(0, 7%), 530 armeni (0,6%), 24 1 bulgari (0,25%) şi 24 1 găgăuzi (0,25%). Zdrobitoarea majoritate a 
populaţiei autohtone se constituie ca factorul acuzator fundamental împotriva anexării săvârşite şi 
perpetuate în timp prin forţă şi asuprire" (Basarabia. Drama unei provincii istorice româneşti în context 
politic internaţional (1806-1920), Bucureşti, 1 993, p. 47, 53). Deşi teritoriul actual al Republicii Moldova 
nu cuprinde toate ţinuturile basarabene (vezi nota următoare), cititorii pot compara uşor aceste proporţii cu 
cele actuale, pe care le redărn mai jos, în nota 1 6. 

14 Sudul Basarabiei, Ţinutul Herţa, judetul Hotin şi nordul Bucovinei au fost atribuite de 
Guvernul Sovietic Ucrainei. 

15 Gravă incorectitudine, constând în separarea arbitrară a scriitorilor moldoveni de cei din celelalte 
provincii româneşti, incorectitudine pe care am criticat-o public la Chişinău, în 1 988, în legătură cu Istoria 
literaturii moldoveneşti, voi. 1. De la origini până la 1840, red. resp. E.D. Levit, Chişinău, Editura 
"Ştiinţa", 1986 (vezi cartea noastră Între Orient şi Occident. Studii de cultură şi literatură română în 
secolele al XV-lea - al XVIJI-Iea, Bucureşti, Editura Raza Vânturilor, 1999, p. 5 1  ). Cec drept, în capitolul 
istoric, citat mai sus, după ce îl evocă pe Nicolae Spătarul (Milescu), pe Dimitrie Cantemir şi pe fiul 
acestuia, Antioh, "cunoscut ca un renumit poet şi scriitor rus din epoca lui Petru 1 şi după aceea", autorul 
scrie mai nuanţat: "Este greu să vorbim despre literatura moldovenească separat de cea română. Mulţi 
clasici ai literaturii române s-au născut în Basarabia, ca de exemplu poetul A. H�jdeu (începutul secolului 
al XIX-lea), care a scris atât în moldoveneşte [în româneşte], cât şi în ruseşte. A. Russo, B. P. Hasdeu, 
marele poet M. Eminescu [iată-! născut în Basarabia, nu la Botoşani!] şi mulţi alţii" (p. 70). 

16 Merită să reproducem aici, spre informarea cititorilor, datele oferite de A.A. Leontiev în capitolul 
III, despre minorităţile naţionale din Republica Moldova, pe care-I declară "stat multinaţional", deşi cele 
nouă grupuri etnice pe care le menţionează reprezintă, toate împreună, abia circa 35%: ucrainenii - 600 000, 
ruşii- 562 000, găgăuzii- 1 53 000, bulgarii- 88 000, evreii- 66 000, bieloruşii- 20 000, ţiganii- 1 2  000, 
germanii - 7 300, polonezii - 4 700. Dar, notează el aproape cu satisfacţie: "raporturile dintre moldoveni şi 
unele din aceste grupuri etnice [autorul utilizează aici termenul etnos, deşi, după propria-i definiţie, ar fi 
trebuit să recurgă la etniceskaja gruppa] nu sunt simple; astfel, paşii întreprinşi de Sovietul Suprem al 
Moldovei [aşa numeşte autorul Parlamentul Republicii Moldova] pentru extinderea funcţiilor limbii 
moldoveneşti, declarată singura limbă oficială, pentru trecerea la alfabetul latin au provocat o reacţie 
violentă atât a populaţiei rusofone şi ucrainofone, cât şi a găgăuzilor, care tind spre autonomie politica
administrativă (în republică ei depăşesc 3% din totalul populaţiei, iar ruşii şi ucrainenii reprezintă împreună 
27%). În 1 990 s-a anunţat constituirea Republicii Nistrene şi a celei Găgăuze, nerecunoscute de Moldova; 
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Şi acum să vedem ce se scrie despre români, în acelaşi capitol IV (p. 247), în 
măsura în care sunt recunoscuţi ca atare în republicile C.S. 1.: 

"Rumyny (autodenumire: români)- grup etn ic. Românii sunt în număr de 
circa 2 1  mi l ioane. Locuiesc în majoritate în România [pe drept cuvânt, aici nu mai 
sunt menţionaţi «moldovenii din România» - vezi mai sus]; grupuri mici se află în 
fosta U.R.S.S . ,  în Iugoslavia, Ungaria, Bulgaria, S.U.A., Canada etc. Vorbesc în 
varianta românească a limbii româno-moldoveneşti [? ! - vezi mai sus] din grupa 
romanică a fami liei de limbi indo-europene; până în 1 860, scrierea a avut la bază 
alfabetul chirilic, apoi cel latin. În republicile din fosta U.R.S.S.  sunt 1 46 000 de 
români, dintre care în Rusia - 6 000, în Ucraina- 1 3 5  000, în Moldova [corect: în 
Republica Moldova] - 2 500 [atâţia au avut curajul  să se declare la recensământul 
U.R.S .S .  din 1 989]. În majoritate sunt de religie ortodoxă. Dintre românii din fosta 
U.R.S.S., 6 1 %  consideră ca l imbă maternă româna, 5 1 %  vorbesc l iber în rusă, iar 
1 1 ,6% în alte l imbi. Majoritatea locuiesc în Regiunea Transcarpatică (30 000) şi 
mai ales în Bucovina [corect: Bucovina de Nord] (Regiunea Cernăuţi: 1 00 000)". 

Se cuvine să precizăm că această "sfâşiere" artificială a "limbii 
moldoveneşti" de română, a "moldoveni lor" de români, inventată şi susţinută cu 
asiduitate de regimul sovietic, decenii de-a rândul, nu o găsim în sinteze oficiale 
ruseşti înainte de 1 9 1 7. Pentru a dovedi acest lucru, ne îngăduim să traducem aici o 
parte a articolului Rumyny (Români) din cunoscutul Enciklopediceskij si ovar', 
tipărit de renumitele case de editură F.A. Brockaus (Leipzig) şi LA. Efron 
(St. Petersburg), t. XXVII, St. Petersburg, 1 899, p.  283-285: 

"În prezent, locuiesc în masă compactă în Regatul României, în Basarabia 
rusească, în cea mai mare parte a Bucovinei, în partea răsăriteană a Ungariei, într-o 
parte a Transilvaniei [corect, mai jos], în Macedonia, Istria şi Dalmaţia. Numărul lor 
total se ridică aproximativ la 1 0  milioane. Se împart în următoarele grupe: 
1 )  Dacoromânii (Rumâni, Români), dintre care cei mai mulţi trăiesc în România, în 
număr de circa 5 500 000. În Ungaria numărul lor este de 2 592 000 ( 1 890); ocupă 

se fac încercări de compromis. Cu găgăuzii s-a ajuns la un astfel de compromis" (p. 70-71). Cine sunt 
aceşti colonişti, ce şi-au găsit adăpost pe pământul Basarabiei, după 1 8 1 2  (vezi nota 1 3), aflăm din capitolul 
IV (p. I 95): "Gagauzy (autodenumire gagauz) - popor ce vorbeşte o limbă turcică Cei mai mulţi trăiesc în 
Moldova [corect: Republica Moldova] ( 1 53 500 pers.), şi anume în partea ei sudică (Bugeac) şi în regiunile 
învecinate ucrainene (32 000), precum şi în Rusia ( 10  000); grupuri restrânse se află în Kazahstan şi 
Uzbekistan; în total, în fostele republici ale U.R.S.S. sunt I 98 000 găgăuzi, iar în Bulgaria, România, Grecia 
şi Turcia - circa 1 5  000. Vorbesc limba găgăuză din grupa oguză (sud-vestică) a familiei de limbi turcice; 
87,5% dintre ei consideră găgăuza limbă maternă, 7 1 %  vorbesc liber în limba rusă, 7% - în alte limbi 
(moldovenească [= română), ucraineană, bulgară). Scrierea pe baza alfabetului rus a fost alcătuită în 1957; 
până atunci s-au editat (în alfabetul rus, apoi românesc) doar cărţi bisericeşti, cronici etc. Găgăuzii sunt de 
religie ortodoxă. Ei sunt urmaşii unor colonişti din Bulgaria (secolele al XVII-lea - al XIX-lea). Prin origine 
sunt legaţi, probabil, de oguzi, pecenegi, cumani şi de alte popoare migratoare turcice, veniţi în Balcani, 
trecuţi la ortodoxie şi deveniţi o populaţie stabilă [ . . .  ). Dintre ei s-au ridicat unii savanţi şi oameni de cultură 
remarcabili, între care etnografii S. Kuroglu, M. Guboglu [ . . .  ]. Prin legea «Despre statutul special al 
Găgăuziei», adoptată în Moldova, în 1 994, limba găgăuză este recunoscută ca limbă oficială (alături de 
limbile moldovenească şi rusă) pe teritoriul Găgăuziei" (p. 1 95). 
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partea sud-estică a ţări i, l imitată de o l inie ce merge de la Sighet până la Tisa, pe 
lângă Oradea Mare, Arad, Timişoara, Biserica Albă (Weisskirchen [Bela Crkva, în 
Banatul iugoslav]), dar pe acest teritoriu, printre �i, trăiesc, în grupuri mai mari sau 
mai mici, maghiari şi gennani (în Transilvania). In Bucovina, românii  ocupă partea 
sudică a provinciei, trăind, în număr de circa 300 000, amestecaţi cu ruşi [ ucraineni] 
şi germani .  În partea Basarabiei ce aparţine Rusiei [fără cele trei judeţe din sud, între 
1 856 şi 1 878, când au fost retrocedate ţării noastre] se află circa 1 000 000 de 
români .  Toţi aceşti români, împărţiţi teritorial şi politic în trei state, constituie, din 
punct de vedere lingvistic şi etnic, un tot unitar. Lor trebuie să le fie alăturate de 
asemenea coloniile româneşti din Serbia şi Bulgaria. În colţul de nord-est al Serbiei 
trăiesc vlahi i ,  în număr de 1 50 000, plecaţi în secolul al XVIII-lea din Oltenia; în 
partea de nord-vest a Bulgariei, români i  sunt în număr de circa 65 000. Aşadar, 
dacoromâni i  ajung la circa 9 500 000. 2) Macedoromâni i  sau aromâni i  [ . . .  ], la sud de 
Balcani ,  în Macedonia, Tesalia, Albania, Epir, circa 200 000 pers. [ . . .  ]. Zona 
principală în care locuiesc este Pindul [ . . .  ]. Încă în secolul al XVIII-lea, Moscopole 
în Albania era un oraş de-al lor înfloritor, numărând 60 000 locuitori. Grupuri de 
aromâni se găsesc în Olimp, în Acarnania, Muzakie şi în Macedonia, în special în 
Oraşul Monastir şi în împrejurimi[ . . .  ]. Grupul puţin numeros al fărşeroţilor se ocupă 
aproape exclusiv cu creşterea oilor [ . . .  ]. 3) În Macedonia propriu-zisă, în Munţii 
Meglen, la nord-vest de Salonic, trăieşte în 1 1  sate o populaţie restrânsă, diferită de 
aromâni ( 1 4  000 pers.), descoperită de profesorul G. Weigand, de la care provine 
denumirea de vlaho-megleni [ . . .  ]. 4) Aşa-numiţii istrovlahi sau ciribiri locuiesc la 
sud de Monte Maggiore, pe ţănnul răsăritean al Istriei, numărând circa 2 000 pers."1 7 

Chiar V.I .  Ul ianov (Lenin), pe când era în emigraţie şi mai putea fi obiectiv, 
înainte de primul război mondial (februarie- martie 1 9 1 4), scria în Despre dreptul 
naţiunilor la autodeterminare: "Rusia este un stat cu un centru naţional unit, cel al 
velicoruşilor. Velicoruşi i  ocupă un teritoriu imens şi compact, numărând 
aproximativ 70 000 000 de suflete. Particu laritatea acestui stat naţional constă, în 
primul rând, în faptul că «alogenii» (care, luaţi împreună, constituie majoritatea 
populaţiei :  57%) populează tocmai regiuni le periferice; în al doi lea rând, în faptul 
că asuprirea acestor alogeni este mult mai puternică decât în statele vecine (şi ch iar 
nu numai în cele europene); în al treilea rând, în faptul că, într-o mulţime de cazuri, 
în vecinătatea regiun i lor periferice, locuite de naţional ităţi asuprite, dincolo de 
graniţă trăiesc oameni de acelaşi neam cu ele, care se bucură de o mai mare 
independenţă naţională (este destul să ne amintim de fin landezi, suedezi, polonezi, 
ucraineni ,  români de la graniţa de vest şi de sud a statului)". Şi, în concluzie: 

"Aşadar, tocmai particularităţile istorice concrete ale problemei naţionale fac ca 
recunoaşterea dreptului naţiunilor la autodetenninare să fie la noi o problemă atât 
de vitală în epoca prin care trecem"1 8• 

17 Autorul acestui documentat şi obiectiv articol, care semnează şi articolul Rumynskij jazyk 
(p. 281-283), cu iniţialele Ir. P., este Ir. N. Polovinkin, pe atunci privat-docent. 

1 8 Capitolul 3, Particularităţile concrete ale problemei naţionale din Rusia şi transformarea 
burgheza-democratică a acesteia, în: V.l. Lenin, Opere alese, ed. 2, voi. 1, Bucureşti, 1961, p. 624-625. 
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Constatăm deci că în Rusia veche adevărul era de mult cunoscut şi 
recunoscut,

" 
dar după 1 9 1 7 el a fost obturat deceni i  de-a rândul din motive pol itice. 

Profesori i R.A. Budagov şi S .B.  Bernstein nu făceau decât să-I recunoască în 1 956, 
într-o epocă de "dezgheţ" în U.R.S.S. ,  care dădea speranţe spre recunoaşterea lui 
publ ică. Aceasta s-a produs abia în ani i  1 988- 1 99 1 ,  dar - aşa cum am văzut - cu 
dificultăţi, care n-au fost înlăturate definitiv nici până acum. Chiar apelul lansat de 
fostul preşedinte Mircea Snegur, la 27 apri lie 1 995, n-a găsit ecou la majoritatea 
parlamentară din Chişinău: 

"Multe, prea multe sunt jertfele aduse de strămoşi i  noştri pe altarul firavei 
noastre l ibertăţi, ca să nu ne însuşim şi de această dată lecţi i le istoriei .  Să ne lăsăm, 
oare, atât de uşor striviţi de roata istoriei numai pentru faptul că unii vor s-o învârtă 
mai repede, iar alţi i - s-o oprească?" - l i  se adresa el atât coriaţionali lor, care sunt 
majoritari în Parlament, cât şi reprezentanţi lor altor naţionalităţi -, în primul rând 
ucraineni şi ruşi, aşezaţi pe aceste meleaguri, în urma·evenimentelor istorice din 
ultimele două secole. Ş i  mai departe, în continuarea idei i  reproduse mai sus: 

"Deci, păstrându-ne coloritul, original itatea, specificul, accentul şi 
frumuseţea graiului nostru moldovenesc, purificându-1 şi îmbogăţindu-1, noi, 
folosind imensul tezaur al vocabularului l imbii şi literaturii române, nu avem decât 
să învăţăm a vorbi şi a scrie o l imbă cultă, l iterară, care se numeşte limba română. 
Oare această tendinţă firească a oricărui neam şi popor de a vorbi şi a scrie o l imbă 
cultă poate fi străină neamului şi poporului nostru, cum încearcă unii să prezinte 
lucrurile? Oare părinte să fie acela care-şi doreşte ca fiul sau fi ica sa să nu 
cunoască mai multe ca el? Oare făcând atâtea, din puţinul pe care ni-l putem 
permite în condiţi i le de astăzi ,  pentru dezvoltarea şi funcţionarea altor l imbi vorbite 
pe teritoriul ţări i, avem dreptul să ferecăm în formule greşite, să sărăcim propriul 
grai, propria l imbă?" 

În acelaşi sens s-au pronunţat din nou participanţii la Conferinţa naţională de 
filologie, Limba română azi, organizată în a VI-a ediţie, la Iaşi şi Chişinău, în zilele 
de 24-28 octombrie 1 997. În Apelul adresat preşedintelui Republicii Moldova şi 
Parlamentului ,  reluând propunerea privind reformularea "în conformitate cu 
adevărul şti inţific, l ingvistic şi istoric" a articolului 1 3  din Constituţie, dânşii aduc 
în sprij inul acestei cerinţe a opiniei publice cuvintele geniului poeziei româneşti, pe 
care socotim potrivit a le relua aici, în Anul Eminescu - 2000: "Noi românii ,  câţi ne 
aflăm pe pământ, vorbim o singură l imbă, una singură . . .  " Tot astfel s-a pronunţat 
expl icit cel mai reprezentativ poet basarabean, Al .  Mateevici :  "Da, suntem 
moldoveni, fii ai vechi i  Moldove, însă facem parte din marele trup al 
român ismului, aşezat în România, Bucovina şi Transi lvan ia. N-avem două 
l iteraturi, ci numai una, aceeaşi cu cea de peste Prut". 

În sfârşit, Conferinţa şi-a însuşit poziţia exprimată de savantul Eugen 
Coşeriu, care a dus departe în Europa şi în lume faima Basarabiei şi a României, 
aşezând-o drept temelie a Apelului: "A promova sub orice formă o limbă 
moldovenească deosebită de limba română este, din punct de vedere strict 
lingvistic, ori o greşeală naivă, ori o fraudă ştiinţifică; din punct de vedere istoric 
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şi practic este o absurditate şi o utopie; din punct de vedere politic e o anulare a 
identităţii etnice şi culturale a unui popor şi deci un act de genocid etnico
cultura/"19. 

În articolul Fără patimi, publicat u lterior în revista "Limba română" din 
Chişinău (anul VIII, 1 998, nr. 1-2 (37-38), p. 5), Alexandru Bantoş accentuează: 

"Republica Moldova nu este o excepţie, ci mai curând un sinistru exemplu în care 
trecutul şi istoria au fost adesea transformate în influente pârghii ale puteri i .  Autori i 
strâmbelor cronici ticluite în cei aproape 200 de ani trecuţi de la 1 8 1 2, în special 
după '44, au ştiut foarte bine că, dacă vor reuşi să ne posede trecutul, vor avea 
şanse reale de a ne stăpâni şi prezentu l .  De aceea trecutul ne-a fost re-compus fără 
încetare, basarabeni i  fiind mereu captivi unui blocaj informaţional fără precedent. 
Această perfidă subjugare prin istorie (şi nu numai ! )  a impl icat erodarea lentă a 
conştiinţei noastre naţionale [ . . .  ]. E întâmplător, oare, că problema origini i ,  a 
denumirii corecte a l imbii şi a neamului a constituit o axă, o coloană infin ită, 
acumulând, de-a lungul a două veacuri, strădania, martiraju l, dar şi încrederea în 
dreptate, optimismul şi spiritul temerar al tuturor generaţi i lor de intelectual i  
basarabeni?! " 

19 .,Limba română'', Chişinău, anul VII, 1 997, nr.6 (36), p. 142-143. 
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EVOCĂRI 

DIMITRIE C. ISOPESCU - PROFESOR ŞI MANAGER 
AL ÎNVĂŢ ĂMÂNTULUI 

PETRU BEJINARIU 

Preotul Constantin Isopescu şi Ana - născută Brăilean, la Bi lca - au avut trei 
fi i :  Dimitrie, Gheorghe şi Nicolae. 

Dimitrie s-a născut la 3 octombrie 1 839, în satul Frătăuţii Vechi, şi a urmat 
şcoala primară din Rădăuţi. În vremea aceea la Frătăuţii Vechi nu funcţiona şcoala 
primară, ci doar un învăţământ primar cu dascăli itineranţi. 

Se înscrie şi urmează l iceul la Cernăuţi, după care, păstrând tradiţia fami l iei, 
se înscrie la Facultatea de Teologie pe care, din lipsă de vocaţie, o abandonează 
după un an de studii . În anul 1 860 Dimitrie se înscrie la Universitatea din Viena, cu 
dorinţa de a se pregăti pentru cariera de profesor de istorie şi geografie. Absolvă 
Facultatea de Istorie-Geografie în anul 1 864 şi tot în acel an este numit profesor de 
istorie şi geografie la Gimnaziu l  Superior Greco-Ortodox din Suceava, unde a 
funcţionat timp de cinci ani. 

· 
În anul 1 869 se transferă la Gimnaziul din Cernăuţi, aici fiind ales şi membru 

în Consiliul Şcolar al Ţări i .  
Profesorul Dimitrie Isopescu a dovedit capacitate administrativă, cunoştinţe 

temeinice în mai multe domenii,  apropiate de istorie şi geografie, energie şi 
iniţiativă şi, pe baza acestor calităţi, a fost numit director la Pedagogiul statului de 
băieţi şi fete. Doar la 3 1  de ani,  deşi român, Dimitrie Isopescu ajunge la rangul de 
director la una dintre prestigioasele şcoli de nivel mediu din Cernăuţi, funcţie la 
care aveau întâietate oameni cu vechime în muncă şi, de regulă, de etnie germană. 
Iată că mai înving uneori şi calităţile intelectuale, organizatorice şi  morale! 

După cinci ani devine membru al Comisiunii Centrale din Viena pentru 
conservarea monumentelor de istorie şi artă din Bucovina, iar din 1 877 inspe.ctor 
pentru şcolile primare româneşti din Bucovina. Începând cu anul 1880, profesorul 
Dimitrie Isopescu este ales membru al Consi liului· Orăşenesc Cernăuţi, iar din 1 890 
ocupă şi funcţia de director al Muzeului Ţării . 

Funcţi i le ocupate în aceste instituţii şi organisme i-au adus şi multiple 
însărcinări, precum sprij in irea construirii de şcoli româneşti în satele bucovinene şi 
elaborarea de manuale şcolare. În cal itate de ziarist a condus foaia "Pădagogische 
Blăter" din Cernăuţi, prin care a promovat interesele şcoli i  şi ale dascăli lor români 
din Bucovina. 

Analele Bucovinei, VIII, 2, p. 247-248, Bucureşti, 2001 
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Dimitrie Isopescu s-a căsătorit cu Aglaia Constantinovici-Grecu ŞI a avut 
cinci copi i :  o fată şi patru băieţi. 

Fi ica, Aurelia, s-a căsătorit cu fostul ei profesor de la Universitatea din 
Viena, şi anume prof. univ. Wenzel Patz. Cei patru băieţi au fost: Emanoi l - prof. 
univ. la Cernăuţi; Eusebie - medic, directorul spitalului din Cernăuţi; Gheorghe 
căpitan şi Constantin - prof. univ., rector şi ministru plenipotenţiar la Viena. A fost 
adoptat de fratele mamei, Temistocle Grecul,  şi de aici numele Constantin 
Isopescu-Grecul .  

Despre personalitatea lui Dimitrie C. Isopescu au scris: L.  Predescu -
Enciclopedia .. Cugetarea ", Bucureşti, 1 939-1 940, 448 p. ;  Dragoş Luchian - Un 
sat de pe Valea Sucevei, Frătăuţii Vechi, Bucureşti, Editura Litera, 1 986, p.  226--
228; Josef Wotta - Zum dreissigjăhrigen Dienstjubilăum des k. k. Schulrathes u. 
Direktors der Lehrer- und Lehrerinnenbildungsanstalt Herrn Demeter lsopescul, 
în "Bukowiner Padagogische Blatter", nr. 1 2/ 1 895, Cernăuţi, p. 1 82-1 85 ;  Iorgu G. 
Toma - Şcoala Română, Suceava, Editura şi Tipografia Societăţii Şcoala Română, 
1 909; Ştefan Purici - Mişcarea naţională românească în Bucovina între anii 1 775-
1861, Suceava, Editura "Hurmuzachi", 1 998, 234 p. ;  Mircea Grigoroviţă -
Învăţământul în nordul Bucovinei (1 775-1944), Bucureşti, Editura Didactică şi 
Pedagogică, R.A., 1 993, 44 p. 

Lucrări publicate de prof. Dimitrie Isopescu: Beziehungen Karls des Grossen 
zu den Saracenen in Spanien und den abbassidischen Chalifen van Bagdat, în 
programul gimnaziului sucevean din 1 869; Die Heitmatskunde der Bukowina, 
Cernăuţi, 1 872; Romănisches Schulwessen in Bericht iiber Oster, Unterrichtswesen 
aus Anlass der Weltausstelung van 1873, II .  Theil ,  Wien; A. Pumnul 's Grammatik 
der romănischen Sprache, 2.  Aufl., Cernăuţi, 1 882; Întâia, A doua şi A treia carte 
pentru deprinderea limbei germane, prelucrate după Roth; Carte de cetire pentru 
al JV[-lea}. V[-lea] şi al VJ[-lea] an al şcoa/elor poporale (în colaborare cu 1. Luţă 
şi N. Ieremievic iu-Dubău), Viena, 1 887; A cincia carte de compui de Dr. Fr. 
Mocnik, traducere. 
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VIA ŢA POLITICĂ, CULTURALĂ. LITERARĂ ŞI ARTISTICĂ 

REPRESIUNILE SOVIETICE ÎN REGIUNEA CERNĂUŢI 
(anii '40 -'50 ai secolului al XX-lea) 

ŞTEFAN PURICI 

Foaie verde şi una, 
Lung îi drumu-n Siberia, 
Lung îi drumul şi bătut, 
De români tot îi făcut . . .  

(Din folclorul nord-bucovinean) 1 

La 28 iunie 1 940, Uniunea Sovietică, întemeindu-se pe prevederile 
protocolului adiţional secret al Pactului Molotov - Ribbentrop din 23 august 1 9392 şi 
profitând de izolarea pol itică a României, a anexat Basarabia, partea de nord a 
Bucovinei şi plasa Herţa din ţinutul Dorohoi. Chiar din primele zile, regimul bolşevic 
a purces Ia sovietizarea teritoriilor anexate, fenomen ce avea drept consecinţe 
impunerea ideologiei comuniste şi distrugerea vieţii politice şi a structurii so
cioeconomice tradiţionale în teritorii le respective. În acest sens, s-au adoptat legi 
privind interzicerea fostelor partide politice, naţionalizarea pământului şi a întreprin
derilor, socializarea imobilelor, colectivizarea agriculturii, au fost desfiinţate socie
tăţile culturale, au fost suprimate toate publicaţiile periodice etc. Chiar în primele 
săptămâni, noua stăpânire a confiscat de la proprietarii legitimi, fără a acorda vreo 
despăgubire, 225 de întreprinderi industriale, 74 de bănci, 294 de instituţii comer
ciale3 ş. a. Până la sfârşitul anului 1 940, sectorul privat în comerţul regiunii Cernăuţi 
constituia doar 1 3 ,5%4 • În locul multitudinii de ziare şi reviste, tipărite în română, 
ucraineană, germană, poloneză5 etc., autorităţ ile au înfiinţat, la 30 iunie 1 940, un 
singur ziar - "Pa.IUIHCbKa EyKOBHHa" ("Bucovina Sovietică") -, organul partidului 

1 Lung îi drumu-n Siberia. Inf. Maria Tărîţă din satul Poieni - Hliboca, în "Ţara Fagilor" -
Almanah cultural-literar (Cernăuţi - Târgu-Mureş), I, 1 992, p. 1 1 3 .  

2 Pactul Molotov-Ribbentrop ş i  consecinţele lui pentru Basarabia. Culegere de documente. 
Selecţie de Ion Şişcanu şi Vitale Văratec. Prefaţă de Valeriu Matei, Chişinău, Editura Universitas, 
1 99 1 ,  p. 6-7. 

3 EyKoauHa: icmopu'IHW1 Hapuc, YepHisui: 3eneHa 6yKOBHim, 1 998, p. 255. 
4 6or.aaH 51pow, CmopiHKU no.qimU'IHOi" icmopii" 3axiiJHoyKpai"HCbKWC JeMeflb (30-50-mi pp. XX 

cm.), fllUbK: "BelKa", 1 ?�9, p. 88. 
Cf. Ştefan PuriCI, Aspecte ale problemei minorităţilor naţionale în Bucovina istorică între 

anii 1 918 şi 1 940, în "Analele Bucovinei", IV, 1 997, nr. 1 ,  p. 1 3 1- 1 44; nr. 2, p. 4 1 1-423. 

Analele Bucovinei, VIII, 2, p. 249-268, Bucureşti, 200 1 
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comunist, căruia i s-a adăugat, din 3 iulie 1 940, "KoMcoMoneuE. DYJ<OBHHH" 
("Comsomolistul Bucovinei"), organul tineretului comunist6• Pentru populaţia 
românească a început să se editeze, din februarie 194 1 ,  cu litere latine, ziarul 
,,Adevărul bolşevic"7• 

În vederea aplicării în practică a măsurilor de sovietizare şi comunizare a 
noi lor teritorii, au fost aduse numeroase cadre din zonele răsăritene ale Ucrainei. În 
urma unei decizii adoptate de Biroul Politic al Comitetului Central al Partidului 
Comunist (bolşevic) din Ucraina, în regiunea Cernăuţi au fost trimise 4 970 de 
persoane pregătite să traducă în viaţă directivele autorităţi lor centrale, dintre care 
893 de activişti de partid, 1 004 activişti sovietici, 777 de specialişti în domeniul 
industriei, 540 de recepţioneri, 1 95 de specialişti în domeniul comerţului, 1 3  7 de 
lucrători ai justiţiei şi procuraturii etc. Dintre aceştia, 3 1 45 erau membri pl ini sau 
candidaţi de partid .  "Special işti i" nou-veniţi au fost numiţi în toate funcţi ile 
superioare de conducere. Autohtonilor li s-au rezervat posturi de ranguri inferioare. 
În total ,  până la 22 iunie 1 94 1 ,  din rândul acestora au fost promovate aproape 
1 4  000 de persoane8. 

O direcţie distinctă în acţiunile sovieticilor a constituit-o depistarea aşa-zişilor 

"duşmani ai orânduirii socialiste", eliminarea oricărei opoziţii, deportarea nemul
ţumiţilor. În esenţă, teroarea a făcut "parte integrantă din procedeele şi obiectivele 
bolşevice, motiv pentru care - spre deosebire de teroarea iacobină, care a durat 
numai un an - ea avea să însoţească regimul comunist de-a lungul întregi i  sale 
existenţe"9. Deportările şi întemniţările erau şi o modal itate de a forţa naţionalităţile 
din noile regiuni să se subordoneze total lui Stalin1 0 • În acest scop, în teritoriile 
anexate, într-un mod accelerat au fost constituite organele de represiune. Astfel, la 
1 septembrie 1 940 erau deja organizate şi completate cu cadre Direcţia pentru 
Regiunea Cernăuţi a Comisariatului Popular pentru Probleme Interne (cunoscut sub 
abrevierea NKVD), secţi ile ei raionale, iar în februarie 1 94 1 ,  pe baza acestei 
Direcţi i, au fost create Direcţi i independente pentru Regiunea Cernăuţi ale 
NKVD-ului şi Comisariatu lui Popular pentru Securitatea Statului (NKGB), cu 
lucrători recrutaţi din diverse regiuni ale Ucrainei şi ale altor republici sovietice. 
Preconizând rezultate semnificative în activitatea noilor structuri, autorităţile sovie
tice au dispus, prin ordinul NKVD-ului Uniunii Sovietice, din 7 septembrie 1 940, 
şi a unuia similar al NKVD-ului Republicii Sovietice Socialiste Ucrainene, din 20 
septembrie 1 940, înfiinţarea pe teritoriul regiuni i  a patru închisori: două la Cernăuţi 
(nr. 1 ,  prevăzută cu 1 28 de angajaţi şi un plafon de 700 de întemniţaţi; nr. 2, cu 46 

6 n. n.  6p111 . .{bKHH, YKpai"Ha y opy2iU C6Îffl06ÎU 6iUHi (1939-1945 pp.), 4epHisui, 1 995, p. 3 1 .  
7 EyKoauHa: icmopu'IHUu Hapuc, p. 257. 
8 6or11aH 5lpow, op. cit. , p. 46. 
9 Richard Pipes, Scurtă istorie a revoluţiei ruse. Traducere din engleză de Cătălin Pârcălabu, 

Bucureşti, Editura Humanitas, 1 998, p. 205. 
10 Michael Lynch, Stalin şi Hrusciov: URSS, 1924-1964. Traducere: Roxana Aura Duma, 

Bucureşti, Editura ALL, 1 994, p. 8 1 .  
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de angajaţi şi 1 60 de deţinuţi), una la Hotin ( 42 de angajaţi şi 1 00 de întemniţaţi) şi 
alta Ia Storoj ineţ ( 41 de angajaţi ş i  60 de deţinuţi). În plus, la  Cernăuţi a fost 
organizat un arest preventiv, cu 40 de angajaţi şi cu un plafon de 1 60 de deţinuţi 1 1 • 
În scurt timp, însă, cifrele de deţinuţi vor depăşi de câteva ori cele planificate. 

Practic, deja în a doua jumătate a lunii iulie 1 940, din fiecare comună au fost 
supuşi represiunilor foştii primari şi secretari de primărie, agenţi fiscali, sanitari, 
membrii partidelor politice, animatorii vieţii cultural-naţionale, foşti i jandarmi, 
intelectual i i  de valoare etc. Numărul celor arestaţi era de ordinul sutelor. 

Deja la 2 august 1 940, Bogdan Kobulov, adjunctul Comisarului NKVD al 
URSS, semna un ordin de departare a 12 1 9 1  de "elemente antisovietice" din regiunile 
româneşti încorporate RSS Ucrainene1 2  la 28 iunie 1 940. Acest fapt demonstrează că 
fişarea persoanelor respective s-a desfăşurat într-un termen mai mic de o lună de zile! 
De la Cernăuţi, în luna august 1 940, în Siberia au fost expediate două eşaloane cu de
portaţi 1 3 . Însă operaţiunea de depistare şi departare a bucovineni lor nu s-a oprit aici. 

Toţi aşa-numiţii «duşmani ai puteri i sovietice» au fost trecuţi in iţial în tabele 
speciale, fiind apoi arestaţi şi condamnaţi, iar fami l i i le lor deportate în regiunile 
estice ale Uniuni i  Sovietice. Astfel, la 4 decembrie 1 940, Martynov, căpitan al 
Securităţii de Stat, şeful Direcţiei NKVD pentru Regiunea Cernăuţi, trimitea la 
Ministerul de Interne de la Kiev un tabel cu numele a 2 057 de persoane care 
urmau a fi deportate1 4 • Pe aceste l iste au fost trecuţi 855 mari comercianţi, 302 mari 
proprietari de imobile, 245 înalţi funcţionari, 227 industriaşi, 1 4 1  foşti pol iţişti, 77 
foşti agenţi ai Siguranţei, 80 prostituate, 74 moşieri ş i  26 alb-gardişti 1 5 • În perioada 
imediat următoare, toţi aceştia au fost deportaţi în Siberia. 

În februarie 1 94 1 ,  la prima Conferinţă regională a Partidului  Comunist, lvan 
Hruşeţki, prim-secretar, sublinia că numărul «duşmani lor puterii sovietice», 
depistaţi în u ltima vreme numai în oraşul Cernăuţi, se ridică Ia 658 de persoane, 
provenind din categorii le sociale menţionate mai sus 1 6• Casele confiscate de Ia 
proprietarii  legitimi erau trecute în mâinile mi i lor de "specialişti" aduşi din 
regiunile estice. 

La sate, unde trebuia distrusă baza socială a capital ismului pentru a putea 
realiza cooperativizarea şi a putea organiza colhozuri, s-a apl icat pol itica de 

1 1 B. <1>. Xono.UHIIUbKHH, M. B. 3araHHHH, E. <1>. EineUbKHH, Penpecu6Hi aKZţii" PaoJIHCbKol 
6/laou Ha mepumopii" lfepHi6eZţbKOl o6Jlacmi 6 /940-1941 poKax, in JlumaHHJI icmopii" YKpai"Hu. 
36ipHUK HayKoeu.x cmameu. BunycK /, lJepHisui, 1 997, c. 2 1 7. 

12 Nicolas Werth, Un stat împotriva poporului său. Violenţe, represiuni, teroare în Uniunea 
Sovietică, în Stephane Courtois, Nicolas Weth, Jean Luois Panne ş.a., Cartea neagră a comunismului. 
Crime, teroare, represiune, Bucureşti, Editura Humanitas, 1 998, p. 20 1 .  

1 3  Ivan Fostii, Tragedia poporului, "Zorile Bucovinei" , 1 995, 1 2  august, p. 2. 
1 4  B. <1>. Xo!IO.llHHUbKHH, 3 icmopii" nepeceJleHb i oenopmaZţiu HaCeJleHHJI Jli6Hi'IHOi" EyK06UHU 

ma Eeccapa6il 6 40-x poKax XX cm., in JcmopuKo-nollimu'IHi npo6lleMU cy'laCHOZo c6imy. 36ipHUK 
HayK06U.X cmameu, ToM 8, lJepHisui: "P)"Ta", 200 1 ,  c. 52. 

1 5  B. <1>. Xono.uHHUbKHH, M. B. 3arai1HHH, E. <1>. EineubKHH, op. cit. , p. 2 1 8. 
16 B. <1>. Xo!IO.llHHilbKHH, op. cit. , p. 56. 
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deschiaburire. Către sfârşitul lunii februarie 1 94 1 ,  pe l iste speciale au fost incluse 
3 970 de gospodării ale chiaburilor din întreg ţinutul .  Aceştia, împreună cu 
fami l iile lor, au fost deportaţi în Siberia şi Kazahstan în vederea "reeducării"1 7 • 

În februarie 1 94 1 ,  în regiunea Cernăuţi funcţionau deja 1 O colhozuri şi erau 
constituite 3 8  de grupe de iniţiativă. Către mij locul lunii  iunie 1 94 1 ,  aici existau 
62 de colhozuri, incluzând 4 476 de gospodării ţărăneşti, cu o suprafaţă de 1 5  379 
de ha18• 

Desfăşurarea fulgerătoare a evenimentelor la sfârşitul lunii iunie 1 940 a făcut 
ca multe famil i i  să se pomenească despărţite de noua linie a frontierei sovieto
române. De asemenea, foarte multe persoane, mai ales în mediul rural, dar şi în cel 
urban, au fost surprinse de vertiginoasa înaintare a armatei roşii şi nu au avut timp 
să se retragă împreună cu armata şi administraţia românească. Mulţi chiar au fost 
întorşi din calea lor de refugiu de către soldaţii sovietici .  Din 3 iulie 1 940, aşa cum 
informa populaţia un anunţ oficial, noua frontieră cu România a fost închisă "cu 

Iacăt"
1 9, l ipsind oamen ii de posibil itatea legală de a se refugia. Această situaţie a 

constrâns locuitorii, mai ales pe cei de origine română, dar şi de alte etnii, să 
încerce să treacă graniţa în mod clandestin. 

Potrivit datelor oficiale sovietice, din sectorul detaşamentului 97 grăniceri, 
care se întindea de la graniţă până la 7,5 km de Cernăuţi, în primele cinci luni de 
ocupaţie (iulie - noiembrie 1 940), au trecut ilegal frontiera 47 1 de persoane din 
diverse local ităţi ale raioanelor Hl iboca, Herţa, Putila şi  Storojineţ. Din satele mai 
îndepărtate de frontieră, din raioanele Vaşcăuţi, Zastavna, Noua Sul iţa, Sadagura şi 
Cernăuţi rural, s-au refugiat clandestin în România, către sfârşitul lunii decembrie, 
628 de persoane20, dintre care vreo 30 din satul Ostriţa2 1  (astăzi raionul Herţa). 
Trebuie să subliniem faptul că emigrarea nu cunoştea graniţe etnice22 sau sociale23• 
În primul an al dominaţiei sovietice, potrivit datelor unui cercetător ucrainean, 
numărul refugiaţilor din regiunea Cernăuţi în România a fost de circa 7 000 de 
persoane24 . Cu siguranţă, numărul acestora a fost mult mai mare, re ieşind din faptul 
că numai până la 23 august 1 94 1 ,  în circa şapte săptămâni de administraţie 
românească, au revenit la casele lor 6 827 de persoane25, procesul continuând şi in 

17 Ibidem, p. 57. 
18 EyKoBuHa: icmopu'IHUU Hapuc, p. 257. 
19 B. <t>. Xo!IO.LlHHUbKHH, M. B. 3araiîHHH, Ei. <t>. EineUbKHiî, op. cit. , p. 2 1 8. 
20 B. <t>. Xono.nHHUbKHH, op. cit. , p. 52. 
21  Viorel Ghiba, Deportaţii din Ostriţa, "Zorile Bucovinei", 1 99 1 ,  1 5  noiembrie, p. 2 .  
22 Din 61 de persoane din raionul Puti la, practic toti erau ucraineni. 
23 În rândul refugiati lor se numărau intelectuali, chiaburi, tărani săraci, meseriaşi etc. 
24 lrop EiypKyr, YKpai'HCbKi icmopuKu npo noiJii /940--/941 pp. B HautoMy KpaL in 28 'lepBHR 

/ 940 pory: n02J/RO '1epe3 60 poKiB (MamepiQJIU HayKOBO-npaKmU'IHOi' KOHcpepeHifii, M. lfepHiBifi, 28 
'lepBHR 2000 poK}'), YepHisui, BH.LlaBHHUTBo "npyr", 2000, c. 42. 

25 Constantin Ungureanu, Români din fostul judeţ Storojineţ deportaţi sau dispăruţi în 
perioada 1940--1941, "Ţara Fagilor", IX, 2000, p. 1 90. 
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perioada următoare, mai ales că o parte dintre refugiaţi ş i  repatriaţi26 nu s-au mai 
întors la baştină, preferând să rămână în alte zone ale ţări i .  

În ceea ce priveşte repatrierile oficiale, numărul persoanelor din această 
categorie nu a fost foarte mare. Astfel, autorităţile ruseşti au informat guvernul 
român, prin adresa nr. 490, din 7 octombrie 1 940, că până la sfârşitu l lunii  sep
tembrie, din Basarabia şi Bucovina, au fost repatriate 1 3  750 de persoane. In 
schimb, generalu l  Aurel Aldea, şeful părţii române în Comisia Mixtă Româna
Sovietică de la Odessa, aducea la cunoştinţa reprezentanţi lor Moscovei că, până la 
momentul arătat, s-au repatriat doar 8 402 de persoane, din care 1 642 din regiunea 
Cernăuţi27 . La 1 9  octombrie, reprezentanţi i sovietici din comisia de repatriere de la 
Bahrineşti au declarat că "transporturile de repatriaţi au încetat, fiindcă români i  
refuză să se întoarcă în România", în timp ce doar din satele Mahala şi Ostriţa 
câteva sute de români, înscrişi pe listele de repatriere, erau opriţi să plece28• Faptul 
că bolşevici i  au restricţionat şi împiedicat prin toate mij loacele plecarea 
bucovineni lor în Ţară a făcut să crească numărul oamenilor care încercau să treacă 
frontiera clandestin . S ituaţia a devenit şi mai gravă după 1 2  decembrie 1 940, când 
reprezentanţi i  sovietici în Comisia Mixtă au fost înştiinţaţi de Comisariatul 
Poporulu i pentru Afaceri le Străine că frontiera sovieto-română este închisă pentru 
cei care se repatriază din Basarabia şi nordul Bucovinei29. 

Pe lângă întărirea pazei frontierei, autorităţile bolşevice au început să 
alcătu iască liste cu fami l i i le ale căror membri (unul sau mai mulţi) au plecat în 
România după instalarea stăpânirii sovietice şi erau consideraţi "trădători ai pa
triei". La data de 1 ianuarie 1 94 1 ,  în tabelul alcătuit de sovietici din date prelimina
re, pentru localităţile ce intrau în zona detaşamentului 97 grăniceri, au fost trecute 
numele a 1 085 de persoane. Din celelalte local ităţi, din datele adunate până la 
7 decembrie 1 940, pe l iste au fost incluse 1 294 de persoane. În categoria de "tră
dători ai patriei" au fost încadraţi şi bărbaţi i care, desfăşurându-şi serviciul mi l itar 
în armata română, nu au revenit, după 28 iunie 1 940, în localităţile de origine. De 
asemenea, în urma unor denunţuri ale consăteni lor, au fost luaţi în evidenţă şi 
câţiva indivizi care aveau doar intenţia să plece în România30. 

Într-o primă perioadă, mulţi dintre fugari apelau la servici i le unor călăuze 
provenite din rândul săten ilor din local ităţile de frontieră, însă autorităţile bolşevice 

26 Nu s-au făcut calcule exacte pentru numărul de repatriaţi, însă din date fragmentare rezultă că., 
în perioada iulie 1 940 - iunie 1 94 1 ,  din regiunea Cernăuţi s-au repatriat circa 3 000--3 500 de persoane. 

27 Arhiva Ministerului Afacerilor Externe, fond 7 1  URSS, voi. 1 1 8, 1 940, f. 206. Apud \1ihai
Aurelian Căruntu, Calvarul repatrierilor din nordul Bucovinei (iulie /940 - iunie /941), "Glasul 
Bucovinei". Revistă trimestrială de istorie şi cultură, VI, 1 999, nr. 4, p. 56. În acelaşi timp, în lunile 
iulie-octombrie 1 940, din România trunchiată, în teritoriul sovietic au trecut 1 65 089 de persoane 
(Ioan Scurtu, Consta�tin Hlihor, Anul 1940. Drama românilor dintre Prut şi Nistru, Bucureşti, 
Editura Academiei de Inalte Studii Militare, 1 992, p. 90). 

28 Mihai-Aurelian Căruntu, op. cit. , p. 58. 
2 9  Ibidem, p. 58. 
30 8. <1>. Xono.UHHUbKHH, M. 8.  3arai1HHH, E. <1>. EineubKHH, op. cit. , p. 220. 
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au creat, în scurt timp, propria reţea de "călăuze", care îi conduceau pe refugiaţi 
direct în mâinile sau - şi mai tragic - sub focul grănicerilor. Din acest motiv, mai 
multe grupuri de bucovineni au căutat să fie pregătite în eventualitatea unei ciocniri 
cu ostaşii sovietici. La 1 9  noiembrie 1 940, 40 de fami l ii , în număr de 1 05 persoane, 
din satul Suceveni, având 20 de arme şi muniţia necesară, au încercat să treacă 
clandestin frontiera în zona localităţii Fântâna Albă. În confruntarea noctumă cu 
grăniceri i, trei oameni au fost ucişi, doi răniţi au fost capturaţi de sovietici, restul 
grupului, inclusiv cinci răniţi, a ajuns cu bine la Rădăuţi. În schimb, în scurt timp 
rudele apropiate ale celor 1 05 persoane au fost arestate şi deportate3 1 . 

Mult mai norocoşi s-au dovedit a fi cei peste o sută de locuitori din Mahala, 
Ostriţa, Horecea şi  alte sate, care au reuşit, în ianuarie 1 94 1 ,  să treacă graniţa şi să 
ajungă în România32• Acest fapt a inspirat încredere altor săteni .  Drept urmare, în 
noaptea de 6/7 februarie 1 94 1 ,  un grup de peste 500 de persoane din Mahala, Cotul 
Ostriţei, Buda, Şirăuţi, Horecea Urbană şi Ostriţa a încercat să treacă în România. 
La orele 6 dimineaţa, sătenii, ale căror intenţii erau cunoscute autorităţilor prin 
intermediul unui tumător33, au fost descoperiţi de către grănicerii sovietici .  În urma 
unor rafale de mitral iere trase din două sau chiar trei34 direcţi i , vreo cinci sute de 
refugiaţi au fost ucişi35, inclusiv organizatori i N. Merticar, N. Nica şi N. Isac. Circa 
4036 de oamen i (supravieţuitorul Mihai Crăiuţ, din Ostriţa - Mahala, indică 
numărul de 57 de persoane37) au reuşit să ajungă în România profitând de întuneric, 
iar 44 au fost arestaţi şi deferiţi justiţiei în calitate de "membri ai organizaţiei 
contrarevoluţionare". La 1 4  aprilie 1 94 1 ,  tribunalul Districtului mi litar Kiev a 
condamnat la moarte 1 2  persoane (D. Castan, D. Bălan, N. Purici - în cal itate de 
organizatori şi conducători ai organizaţiei contrarevoluţionare, iar T. Petriuc, 
V. Ieremia, V. Doroş, D. Nandriş, N. Magdalina, G. Găina, N. Maierschi, 
1. Bujeniţa şi  V. Moldovanu, în calitate de membri activi ai aceleiaşi organizaţii), 
ceilalţi 32 fiind pedepsiţi cu câte 1 O ani de muncă silnică şi  5 ani l ipsi re de drepturi 
politice fiecare, precum şi cu confiscarea avutului. Ca şi în cazul precedent, toţi 
membri i  famil i i lor acestor "trădători ai patriei" au fost deportaţi în Siberia38. 

Între timp, încheierea, la 26 februarie 1 94 1 ,  a Tratatului româna-sovietic de 
comerţ şi navigaţie, precum şi a unui acord privind schimbul de mărfuri şi plăţi a 

31 "Bucovina", 1 942, 1 �  iulie; Apud Vasile Ilica, Fântâna albă, o mărturie de sânge, Oradea, 
Editura Jmprimeriei de Vest, 1 999, p. 1 65- 1 66. 

32 Gheorghe Frunză, " Vino încoace. frate! ", "Ţara Fagi lor", IX, 2000, p. 1 37. 
33 Grigore Voronca, Necicatrizate răni sufleteşti, "Ţara Fagilor", VI, 1 997, p. 1 30; Ion 

Mihaesi, Răzbunare, "Ţara Fagilor", IX, 2000, p. 1 65.  
34 Mihai Crăiuţ, Supravieţuitor al masacrului de la Lunea, "Ţara Fagilor", X, 200 1 ,  p. 1 3 .  
3 5  Ionică Nandriş, Satul nostru Mahala din Bucovina. Însemnări pentru mai târziu, "Glasul 

Bucovinei", I I I, 1 996, nr. 1, p. 96. 
36 Mărturia lui I l ie Horoşinschi, unul dintre supravieţuitorii evenimentelor respective, publicată 

pentru prima dată de Gheorghe Frunză, " Vino incoace. frate! ", "Ţara Fagilor", IX, 2000, p. 1 37-1 38. 
37 Mihai Crăiuţ, op. cit. , p. 1 3 . 
38 B. <1>. Xono.nHHUbKHH, M. B. 3arai1HHH, 6. <1>. 6ineubKHH, op. cit., p. 220 - 22 1 .  
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avut un impact pozitiv asupra atitudinii bolşevicilor faţă de locuitorii din Bucovina 
şi Basarabia. La 28 februarie, Grigore Gafencu, ministrul român la Moscova, 
raporta că "guvernul sovietic doreşte să rezolve în mod defin itiv" problema 
repatrierilor, fiind admise să plece toate persoanele care puteau justifica fosta lor 
cal itate de funcţionar, mil itar sau legături de rudenie directă în România39• 

Începând cu 1 5  februarie 1 94 1 ,  la Cernăuţi a fost reanimată activitatea 
Comisiei de Repatriere. Pe această l inie oficială, în lunile martie-iunie 1 94 1 ,  s-au 
repatriat, potrivit unui raport al lui Grigore Gafencu, "aproape 1 000 persoane", 
mult sub numărul doritorilor40. 

Informaţia privitoare la reluarea înscrierilor pentru strămutarea în Român ia 
s-a extins rapid în lumea satelor. În localităţile româneşti din zona de graniţă, în 
special în raioanele Storojineţ şi Hl iboca, au început să circule zvonuri potrivit 
cărora oficial ităţi le sovietice vor permite plecarea românilor în patria lor, aşa cum 
s-a întâmplat cu germani i  şi polonezii din Bucovina şi Basarabia. În acest sens, 
locuitorii erau sfătuiţi să depună cereri, scrise în limba rusă, la secţi i le raionale de 
mi l iţie4 1 • Conform amintirilor lui Toader Dâca, sătean din Pătrăuţii de Jos, 
participant la evenimentele din martie-apri l ie 1 94 1 ,  deportat ulterior, în perioada 
premergătoare zilei de 1 aprilie, "n işte oameni străini îmbrăcaţi în costume naţio
nale (care vorbeau bine româneşte), umblau din casă în casă, sfătuindu-ne să 
scriem cereri de plecare în România. În trei minute ei îţi compuneau cererea şi 
rămânea numai s-o iscăleşti. Mie mi-a scris-o un ucrainean din satul vecin, 
Corceşti, raionul Hliboca',42 • 

Într-o primă perioadă, organismele abil itate au primit asemenea cereri, însă 
când numărul lor a început să se ridice la sute, printre semnatari numărându-se şi 
mulţi ucraineni, operaţiunea a fost suspendată sub motivul că, la început, nu s-a 
înţeles ce vor sătenii , însă despre plecarea în România nici nu poate fi vorba, şi că 
în spatele campaniei respective se află spionii români şi provocatorii43 • S istarea 
procesului de primire a petiţii lor a provocat nemulţumire în rândul populaţiei, 
deoarece mulţi oameni au considerat că. vor fi privaţi, spre deosebire de concetăţe
ni i  lor mai norocoşi, de dreptul de a se strămuta în România. Din această cauză, la 
26 martie 1 94 1 ,  la Storoj ineţ s-au adunat mai multe sute de ţărani din localităţile 
Ropcea, Cupca, Pătrăuţii de Sus, Pătrăuţii de Jos, Ciudei şi din suburbii le centrului 
raional. Secretarul organizaţiei raionale de partid a refuzat să discute cu mulţimea 
adunată, specificând că se aşteaptă sosirea din cl ipă în cl ipă a unui reprezentant al 
Kievului .  Persoana respectivă era Vasile Luca, unul dintre mil itanţii PCR, stabi l it 
în 1 940 în URSS şi ales deputat în Sovietul Suprem al Republ icii Sovietice 
Socialiste Ucrainene din partea regiunii Cernăuţi, la alegeri le din ianuarie 1 94 1 . 

39 Mihai-Aurelian Căruntu, op. cit. , p. 59 - 60. 
40 Ibidem, p. 60. 
41 Vasile I l ica, op. cit. , p. 1 1 4, 1 1 9. 
42 I l ie Popescu, Ion Cozmei, Drumul spre Golgota, I�i, Editura Moldova, 1 994, p. 1 3 . 
43 Vasile Il ica, op. cit. , p. 1 1 6, 1 20. 
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Acesta a încercat să  convingă mulţimea că  România practic nu  există ca stat şi că 
bucovineni i  ar avea numai de câştigat de pe urma instaurării puterii sovietice44. 
Respingând şi huiduind discursul acestui reprezentant al noii stăpâniri, oameni i  au 
decis, în urma unor deliberări, ca în ziua de 1 aprilie toţi cei care doresc să plece în 
România să se întâlnească în Suceveni pentru a porni în mod organizat spre 
frontieră45• Interesant este faptul că şi la adunarea din Pătrăuţi i de Jos, din 
28 martie 1 94 1 ,  la  care au participat circa 400 de ţărani, organ izatorul adunării, 
Gh h C � 46 � 1 1 " 1 "  47 eorg e rasneanu , a amanat p ecarea tot pentru apn 1e . 

În acea zi de tristă amintire, grupuri mari de oameni din satele Pătrăuţii de 
Sus, Pătrăuţii de Jos, Cupca, Corceşti, Suceveni, în frunte cu un drapel tricolor şi 
altu l alb, cu prapuri bisericeşti, au format o coloană de circa 2 500 - 3 000 de per� 
soane şi s-au îndreptat spre frontiera sovieto-română. În poiana Vamiţa, la vreo trei 
ki lometri de hotarul cu România, oameni i  au fost întâmpinaţi cu focul tras din 
mitraliere. Potrivit datelor comunicate de autorităţile sovietice, în timpul tentativei 
de a forţa trecerea graniţei, au fost ucise 20 de persoane, inclusiv femei şi copii48 • 
Conform l istelor alcătuite ulterior, numai din şase sate bucovinene (nu dispunem de 
informaţi i pentru celelalte local ităţi) au murit la Fântâna Albă 44 de oameni ( 1 7  din 
Pătrăuţii de Jos, 12 din Trestiana, câte 5 din Cupca şi Suceveni, 3 din Pătrăuţii de 
Sus, 2 din Oprişeni)49. Martorii măcelului vorbesc despre o cifră de circa 200 de 
morţi50• 

În aceeaşi zi, circa l 00- 1 20 de săteni din Carapciu, Iordăneşti şi Prisăcăreni, 
care au venit la Suceveni cu o întârziere de câteva ore, au fost mitraliaţi de ostaşii 
sovietici chiar pe teritoriul satului .  Deoarece măcelul s-a produs în plină zi şi în 
văzul lumii, autorităţi le au fost constrânse să anunţe date exacte privind numărul 
jertfelor. Potrivit acestora, 24 de persoane au fost ucise şi 43 rănite5 1 • 

Cu ocazia evenimentelor de la Fântâna Albă, în faţa noastră apar mai multe 
întrebări: 

4 4  Ibidem, p. 1 20-1 2 1 .  
4 5  Ibidem, p. 1 22.  
46 Informaţie cuprinsă în ancheta realizată de organele sovietice în zilele imediat următoare 

masacrului de la Fântâna Albă, dar care a fost trecută de Gheorghe Crăsneanu sub tăcere atât în 
timpul anchetei efectuate de grănicerii români în 1 94 1 ,  cât şi în declaraţi i le sale d in 1 995, publicate de 
Vasile l l ica, op. cit. , p. 1 69-- 1 80. Întreg materialul anchetei a fost publicat de ziaristul ucrainean 
Mykola Rubaneţi (vezi M. Py6aHeUb, EÎlloKpuHUIJbKa 20!l2oc/Ja, in "lliOlU!Ha i csiT", 1 99 1 ,  N� 1 0), 
articol republicat de Vasile l l ica. 

47 Supravieţuitorul Gheorghe Crăsneanu respinge ideea de a se fi numărat printre organizatori i  
trecerii de  frontieră, men(ionând că  el, personal, fiind agitat de "Ilie a l  lui Sandu Procopie d in  Pătrăuţii 
de Jos", a fost un participant de rând la evenimentele respective. Cf. Ilie Popescu, Participant /a marşul 
românilor de pe valea Siretului spre România, "Ţara Fagilor", X, 200 1 ,  p. 1 5  - 22. 

48 M. Py6aHeUb, op. cit. p. 1 2. 
49 Vezi "Ţara Fagilor"', 1 993, p. 66-67; 1 995, p. 1 4 1 ;  1 996, p. 1 42; 1 997, p. 1 55;  1 998, p. 1 02; 

2000, p. 2 1 9; Vasile I l ica, op. cit., p. 284, 304-307, 309-3 1 0. 
50 M. Py6aHeUb, op. cit. , p. 1 2 - 1 3 .  
5 1  Ibidem, p .  1 3 . 
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cine a plănuit plecarea spre graniţă anume pentru 1 aprilie? 
dacă aceasta a fost preconizată de autorităţile sovietice, atunci de ce s-a în
cercat în câteva rânduri oprirea coloanei şi trimiterea oamenilor la casele lor? 
dacă aceasta a fost inspirată de aşa-zişi i  "spioni" români, atunci de ce n-au 
fost traşi la răspundere organizatorii marşului şi ai campaniei de înaintare a 
petiţii lor, ale căror nume au fost stabi lite în urma anchetei oficiale? 
dacă a fost doar o coincidenţă fixarea zilei plecării de către două adunări 
diferite, aceasta a fost stabilită de către cineva din timp sau zvonul s-a răs
pândit cu rapiditate în toată Bucovina? 
dacă la Pătrăuţii de Jos se cunoştea deja decizia adoptată cu două zile mai 
devreme, cine a organizat prima adunare, de la Storoj ineţ, din 26 martie 
1 94 1 ?  
de ce grupul de săteni din Iordăneşti, Carapciu şi Prisăcăreni a ajuns la 
Suceveni tocmai după ora 1 6, când întreaga coloană se afla deja în 
apropierea Fântânii Albe? 
de ce ostaşii sovietici au măcelărit grupul respectiv în plină stradă, la o 
distanţă considerabilă de frontieră, şi nu I-au dispersat sau nu I-au întors 
din drum? 52 

dacă masacrul de la Varniţa fusese plănuit din timp, de ce în momentul în 
care coloana s-a apropiat de locul respectiv, grănicerii încă săpau tranşee? 
dacă se urmărea depistarea tuturor persoanelor neloiale puterii sovietice, de 
ce nu s-a continuat procesul de primire a cererilor?53 

în fine, cine erau totuşi acei "oameni străini", buni cunoscători ai l imbi lor 
română şi  rusă, care au îndemnat oamenii să semneze cererile de plecare în 
România? 

La aceste întrebări şi la multe altele se va putea da răspuns numai după ce vor 
fi cercetate arhivele fostei mil iţii şi securităţi sovietice. În această fază preliminară, 
putem constata că respectiva campanie de înaintare a cererilor a fost provocată de 
vestea privind reluarea lucrărilor Comisiei de Repatriere din Cernăuţi, extinzându-se 
cu rapiditate în condiţii le unei atmosfere de nemulţumire generală, ce domnea în 
rândul populaţiei . Campania a fost susţinută de categoria avocaţilor şi secretarilor 
de primărie (evrei, ucraineni, români etc.), cointeresaţi materia154 şi pol itic în 
extinderea procesului petiţionar. Putem presupune că ea a fost uti l izată, în paralel, 
în scopul depistării tuturor "duşmani lor poporului". Situaţia scăpând, însă, de sub 
control, s-a intervenit la Kiev şi, probabil, în cele din urmă, s-a dat dezlegare la 
folosirea tuturor mij loacelor pentru a opri exodul de sub stăpânirea sovietică. 

52 Posibilul răspuns îl găsim în cuvintele rostite de Nicolai Krylenko, comisarul Comisariatului 
Popular pentru Justiţie al URSS ( 1 936-1 938), care afirma fără ocolişuri: "Trebuie să-i împuşcăm nu 
doar pe cei vinovaţi. Executarea celor care nu au nici o vină va impresiona şi mai mult masele" (apud 
Richard Pipes, op. cit. , p. 21 0). 

53 Argumentul legat de numărul mare al petiţiilor nu este suficient de întemeiat pentru a 
convinş_::-

p 
' 
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După consumarea evenimentelor şi încheierea anchetei ,  un număr de 22 de 
persoane (din rândul cărora lipseau [?] organizatorii indicaţi de săteni - Isidor 
Kobel, Gheorghe Crăsneanu, Gheorghe Zegrea, Gheorghe Plămadă, Gheorghe 
Nistor) au fost deferite justiţiei. În conformitate cu concluziile dosarului penal nr. 
12 969/ 1 94 1 ,  la 4 decembrie 1 942, un tribunal mil itar sovietic a condamnat la 
moarte o persoană (Grij incu Vasile a lui Ioan), alte 1 5  fiind pedepsite cu câte 1 0  
ani de muncă si ln ică în lagăr, confiscarea avutului ş i  departare. Încă şase persoane 
au fostjudecate în dosarul nr. 2 976/ 1 94 1 ,  fiind condamnate la câte 8 ani de lagăr şi 
confiscarea avutului55 . Potrivit legislaţiei sovietice, famil i i le lor, împreună cu restul 
participanţilor marşului de la Fântâna Albă, urmau a fi deportate în Siberia şi 
Kazahstan56. În acest sens, în lun ile april ie-mai 1 94 1 ,  reprezentanţi i administraţiei 
locale din raioanele Hl iboca, Herţa, Storoj ineţ, Noua Sul iţa şi Vijniţa57 au început 
să întocmească l istele respective. Pentru a urgenta soluţionarea chestiunii 

"duşmani lor orânduirii social iste", în primăvara anului 1 94 1 ,  la Cernăuţi şi în cen
trele raionale, au fost constituite nişte organisme extrajudiciare, numite «troici». În 
urma hotărâri lor adoptate de acestea, în zilele de 9-1 4  iunie 1 94 1 ,  au fost arestate 
şi deportate în regiunea Komi,  din Rusia, 924 de persoane58. Întreaga operaţiune a 
fost pregătită din timp şi realizată în baza Planului operativ referitor la conducerea 
operaţiunilor legate de ridicarea elementului antisovietic59. Soarta celor arestaţi au 

55 M. Py6aHeUb, op. cit. , p. 9, I l ; Vasile ll ica, op. cit. , p. 145 - 1 47. 
56 8. <l>. Xo.lOllHHUbKHH, M. 8. 3arai1HHi1, 6. <l>. EineUbKHil, op. cit. , p. 222. 
57 n. lipHUbKHH, 8 . .SipOBHH, " no6epHeHHR Eeccapa6ii" i nepeOa'la ni6Hi'IHOi' EyK06UHU ... ", in 

Mamepia.nu III Mi.11CHapoOHoi· icmopuKo.Kpac3HG6'10i' HaKOBOi' KOHcjJepeH"'I'i'. npuc6R'IeHoi' 120-pi'I 'IIO 
3GCHY6GHIIR lfepHi6el-lbKOZO yHi6epcumemy (29 6epeCHR - f :J/C06mHR / 996 p. , lfepHi61ti), lJepll iBUi: 
Pyra, 1 995, c. 57. 

58 Cercetătorul rus A. E. Gurjanov îşi exprimă opinia că numărul celor departati din regiunea 
Cernăuţi ar putea fi de 1 330 de persoane. Cf. A 3. fypbliHOB, Macwma6bz oenopma1-1uu naceneHUR 6 
zny6b CCCP 6 Mae - UIOHe 1941 z. // www.memo.ru/history/polacy/g_2.htm 

59 "La 1 1 iunie 1 94 1 ,  ora 20, a se efectua consfătuirea operativă a întregului aparat operativ 
NKG8 şi NKYD, pe baza căreia să se prelucreze directiva Statului Major al districtului. 

Să se instruiască aparatul de agenţi informatori în ceea ce priveşte descoperirea la timp a 
persoanelor care nutresc intenţia de a executa acte teroriste, diversiuni, a fugi clandestin peste 
frontieră şi a propaga versiuni antisovietice printre locuitori. 

În vederea împiedicării posibilităţii unor asemenea tentative de trecere clandestină a frontierei, 
anume în perioada de pregătire a măsurilor operative, precum şi în timpul aplicării acestora, 
activitatea urmează a fi coordonată cu comandamentele de grăniceri, făcându-le cunoscute măsurile 
adoptate de S[ecţiile] R[aionale] ale NKYD-ului privind deportarea elementului antisovietic. 

La 1 2  iunie a. c., ora 1 9, în contact cu C[omiteul] E[xecutiv] R[aional], să se efectueze şedinţa 
de instructaj cu comuniştii desemnaţi pentru participarea la operaţiune, după care aceştia să fie ataşaţi 
grupelor operative. 

La ora 1 noaptea, agenţii operativi, împreună cu comuniştii desemnaţi pe direcţii de către 
C[omitetul] R[aional] de P[artid], trebuie să sosească în localităţile în care se vor efectua operaţiunile. 

Aparatul operativ este obl igat ca, la sosirea în sat, până la începutul operaţiunii ,  să precizeze pe 
căi neoficiale situaţia. 

În cazul în care expulzatul este acasă., să se stabi lească precis locul în care este situată casa, 
depărtarea ei de altele şi numai după aceasta, conform ordinelor, la ora 2 şi jumătate noaptea, 
împreună cu personalul desemnat, să se îndrepte spre locuinţa expulzabilului, calculând astfel încât 
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împărtăşit-o, la 1 3  iunie, peste 5 mii de membri ai famil i i lor lor, categorisiţi drept 

"susţinători ai duşmani lor poporului"60, care au fost încărcaţi în vagoane pentru 
vite şi deportaţi în Siberia şi Kazahstan61 • S imion I. Purici ( 1 877- 1 940), 
străbunicul autorului rândurilor de faţă, s-a stins din viaţă în tren, de nedreptatea şi 
durerea celor petrecute, refuzând să mănânce şi să vorbească cu cei din jur. 

Deportarea bucovinenilor şi basarabeni lor în iun ie 1 94 1  nu a fost un fenomen 
care s-a redus sub aspect geografic doar la cele două provincii anexate de U.R.S.S .  
cu un an mai devreme. În regiunile vest-ucrainene, încorporate de sovietici în 1 939, 
deportările (al patrulea val, după cele trei din 1 940) au fost real izate în zilele de 
22 mai, în Lituania, 1 4  iunie în Letonia şi Estonia, iar în vestul B ielorusiei în 
noaptea de 1 9/20 iunie 1 94 1 .  Teritori i le respective au revenit Uniuni i  Sovietice în 
urma material izării înţelegerilor secrete cu German ia nazistă, încheiate la 23 august 
1 939, Stalin "curăţând" terenul de elementele nesigure în preajma confruntării cu 
Hitler. Potrivit calculelor efectuate de către cercetătorul rus A.E. Gurjanov, numărul 
celor deportaţi din regiunile anexate în lun i le mai - iunie 1 94 1  s-ar ridica la circa 
1 05 000- 1 1 0  000 de persoane62. 

Probabil ,  deportările aveau să continue la infinit, dacă Germania nu ar fi atacat, 
la 22 iunie 1 94 1 ,  Uniunea Sovietică. În timpul retragerii în faţa armatelor română şi 
germană, NKVD-ul a evacuat o parte a deţinuţilor din închisoarea cernăuţeană63, unii 
fiind apoi înecaţi în Nistru, în zona satului Costrij iuca64 . Mulţi, însă, au fost l ichidaţi 
chiar în interiorul închisorilor din Cernăuţi, Hotin65 şi Storoj ineţ, în conformitate cu 
ordinul dat de Leontii Beria, şeful NKGB-ului unional. 

În decurs de un an (28 iunie 1 940-22 iunie 1 94 1  ), numărul jertfelor represiunii 
bolşevice în teritoriile anexate de sovietici (Bucovina, Basarabia şi p lasa Herţa), 
potrivit unor estimări, s-ar cifra între 67 şi 89 500 de persoane66. Conform l istelor 
alcătuite de către administraţia românească în toamna anului 1 94 1 ,  din teritori ile 
care făceau parte din Guvernământul Bucovinei67 au fost deportate sau au dispărut 
36 1 29 de persoane, d intre care 5 O 1 8  din municipiul Cernăuţi, 8 3 1 9 din judeţul 
Cernăuţi, 4 387 din judeţu l Storoj ineţ, 1 467 din judeţul Rădăuţi, 1 996 din judeţu l 
Dorohoi (adică din plasa Herţa) şi 1 4  942 din judeţul Hotin68 (atât din teritoriul 

exact la ora 3 noaptea să înceapă operaţiunea" ("Gazeta de Herta", 1 993, 12 iunie, p. 1 ;  "Concordia" 

- Săptămânal socio-politic, economic şi cultural (Cernăuţi), 1 996, 8 iunie, p. 1 ). 
60 n. n.  6pHUbKHH, YKpai'ua y opy2iii caimoaiii aiiilli (1939 - 1945 pp.), p. 3 1 .  
6 1  B .  <ll. XoJJ01lHHUbKHl1, op. cit., p. 55.  
62 A. 3.  rypbliHOB, Op. cit. , p. 5 1 .  
63 Simion Opaiţ, Doisprezece ani într-un Gulag de dincolo de Cercul Polar, "Ţara Fagilor", X, 

200 1 ,  p. 1 28. 
64 EiyKoaww: icmopu'luuii uapuc, p. 259. 
65 B. <ll. XoJJOLlHHUbKHH, M. B. 3aral1HHH, 6. <ll. 6ineubKHH, op. cit. , p. 222. 
66 n. n.  DpHUbKHH, op. cit. , p. 3 1 .  
67 Guvernământul Bucovinei includea teritoriul Bucovinei istorice, judeţul Dorohoi - din care 

făcea parte şi plasa Herţa - şi judc!ul Hotin (din care partea de nord fusese inclusă anterior în cadrul 
Ucrainei, iar cea de sud în cel al Moldovei sovietice). 

68 Constantin Ungureanu, op. cit. , p. 1 90. 
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care fusese încorporat Ucrainei, cât ş i  din cel ce făcuse parte din Moldova Sovieti
că). Potrivit datelor care privesc doar fenomenul deportărilor din regiunea Cernăuţi, 
în perioada menţionată au fost strămutate în diverse părţi ale URSS-ului, după 
unele informaţii 1 O 000 de persoane69, după altele 1 2  00070. Conform datelor de 
arhivă, la 1 3  iunie 1 94 1 ,  din raionul Herţa au fost deportaţi 1 996 de oameni7 1 : din 
Horbova 1 47 de persoane72, din Cotu-Boian (aparţinând atunci comunei Horbova) 
1 O persoane73, din Bănceni 43 de persoane74, din Molniţa 77 de persoane75, din 
Buda Mare 39 de persoane76, din Pasat 20 de persoane77, din Lunea 35  de 
persoane78, din Buda Mică 3 1  de persoane79, din Godineşti 20 de persoane80, din 
Lucoviţa 37 de persoane81 , din Slobozia 30 de persoane82, din Mogoşeşti 42 de 
persoane83, din Pil ipăuţi (Satu-Mare) 50 de persoane84, din Mihoreni 34 de 
persoane85, din Hreaţca 20 de persoane86, din Proboteşti 26 de persoane87 etc. Din 
local itatea Mahala, raionul Noua Suliţa, satul de baştină al fami l iei Nandriş, în acea 
noapte au fost ridicate 5 79 de persoane88, iar din raioanele Hliboca şi Storoj ineţ au 
fost deportaţi : din Tereblecea 237 de persoane89, din Cupca 9290, din Oprişeni 4491 , 
din Stăneştii de Jos şi Stăneştii de Sus circa 1 4092 etc. 

Imaginea satelor, depopulate în mare parte, era extrem de tristă. În 1 942, 

bucovineanul Il ie Mandiuc, membru al Societăţi i pentru Cultura şi Literatura 

69 EyK06UHa: icmopu'IHUU Hapuc, p. 259. 
70 Petru Hrior, Îndurera/ele cohorte, "Gazeta de Herta", 1 993, 6 februarie, p. 2. 
7 1  Constantin Ungureanu, op. cit. , p. 1 90; Petru Grior, Pământ cu vechi tradiţii româneşti, 

"Gazeta de Herţa", 1 993, 1 ianuarie, p. 2-3 . 
• n "Gazeta de Herţa", 1 993, 24 aprilie, p. 5.  

73  Ibidem, 1 mai, p.  3.  
74 Ibidem, 8 mai, p. 3 .  
7 5  Ibidem, 2 7  martie, p. 3 .  
76 Ibidem, 6 februarie, p .  2 .  
7 7  Ibidem, 2 7  februarie, p. 2.  
78  Ibidem, 1 3  februarie, p. 3 .  
7 9  Ibidem, 1 0  iulie, p .  7. 
80 Ibidem, 14 august, p. 7. 
8 1 Ibidem, 29 mai, p. 7. 
82 Ibidem, I l  septembrie, p. 7. 
83 Ibidem, 30 octombrie, p. 7. 
84 Ibidem, 20 februarie, p. 2. 
85 "Ţara Fagilor", IV, 1 995, p. 1 53-1 54; "Zorile Bucovinei", 1 994, 27 iulie, p. 2. 
86 "Ţara Fagilor", VIII, 1 999, p. 63. 
87 Ibidem, p. 65. 
88 Tabel nominal cu locuitori ai comunei Mahala, judeţul Cernăuţi, deportaţi la 13 iunie 1941 

în Siberia, "Ţara Fagilor", II, 1 993, p. 74-79. 
89 Ion Creţu, Ridicaţi în miez de noapte. Despre teroarea stalinistă într-un sat bucovinean, 

"Ţara Fagilor", II, 1 993, p. 82. 
90 "Ţara Fagilor", VI, 1 997, p. 1 56-1 58; Vasile Plevan, Am fost suspectaţi în 1941, nu suntem 

c:rezuţi nici acum, "Ţara Fagilor", IV, 1 995, p. 1 35.  
91 Vasile O. Covalciuc, Amintiri din vremuri de restrişte, "Tara Fagilor", VII ,  1 998, p. 1 02. 
92 Ion A.  Poslcuca., Pagini negre in istoria Stăneşti/or, "Ţara Fagilor", V, 1 996, p. 1 00. 
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Română în Bucovina, scria: "Cine cutreieră satele Ostriţa, Mahala, Cuciurul Mare, 
Igeşti, Crasna, Tereblecea, Volcineţ, Horbova [ . . . ], se cutremură adânc. Casele 
părăginite, gospodări i le neîngrij ite prin care cresc numai bălării sălbatice. Fruntaşi 
ai satului, cei mai buni gospodari, oameni cu credinţă în Dumnezeu, oameni de 
adevărată cinste, de omenie, au fost deportaţi cu întreaga famil ie fără nici o vină, 

pe simplu motiv că sunt români,  cu darea de mână şi gospodari bine înstăriţi"93 . 
Revenirea sovietici lor, în martie-aprilie 1 944, trecuţi ei înşişi prin toate ne

voi le şi grozăvi i le războiului, nu a însemnat însă şi o revizuire în direcţia unei 
atitudini mai tolerante a politicii faţă de populaţia autohtonă. Autorităţile au devenit 
şi mai dure, iar amploarea sovietizării nu a mai cunoscut l imite. 

În această perioadă, comunişti i  s-au ciocnit de rezistenţa armată a d iverselor 
grupări de partizani antisovietici, provenind din rândurile români lor şi ucrainenilor. 
La 1 0  ianuarie 1 945, CC al PC(b)U (Partidul Comunist Bolşevic al Ucrainei) a 
adoptat hotărârea Despre intensificarea luptei cu naţionaliştii ucraineano
germani94 în regiunile vestice ale Ucrainei, prin care se fixa data de 1 5  martie 1 945 
ca termen l imită pentru l ichidarea rezistenţei anticomuniste. În acest scop, în 
regiunea Cernăuţi au fost aduse două brigăzi de trupe ale NKVD-ului, cu un efectiv 
de peste 1 300 de soldaţi şi ofiţeri95 . 

Chiar din primele luni după reocuparea Bucovinei şi Basarabiei a fost 
declanşată teroarea. La 24 august 1 944, şapte mi i  de cernăuţeni96 (din Târnauca 
circa 1 3097, din Tereblecea 45, iar din Băhrineşti 3698 etc.) au fost duşi la muncă 
forţată în Karel ia, în zona lacului Onega, la tăiat pădure şi construit canalul «Marea 
Baltică - Lacul Onega» sau la construcţia de căi ferate99. Printre aceştia, alături de 
alţi ostriţeni, s-a numărat şi Toader al lui S imion Purici ( 1 9 1 2-1 982), bunicul 
autorului acestor rânduri . Oameni i  munceau câte 1 2-1 5 ore pe zi, pe un ger de până 
la -40°C - -45°C, fiind hrăniţi cu ciorbă din peşte sărat, astfel încât, relatează unul 
dintre cei care au fost duşi la Onega, "ne-am mâncat ş i  opincile din piele de porc 
sau de vită cu care venisem de acasă"1 00. Cei care au supravieţuit, la sfârşitul anului 
1 945, au obţinut dreptu l de a reven i în Bucovina. 

În urma hotărârii Comitetu lui de Stat al Apărări i  din URSS din 29 octombrie 
1 9441 0 1 , la mij locul lunii  decembrie 1 944, un nou val de arestări, vizând bărbaţii cu 

93 Apud Petru Hrior, Durerea satului Horbova, "Gazeta de Herţa", 1 993, 24 aprilie, p. 5. 
94 Sub această sintagmă erau ascunşi anticomuniştii români şi polonezi. 
95 Eornau Jlpow, op. cit. , p. 70. 
96 )van Fostii, op. cit. , p. 2. 
97 "Gazeta de Herţa", 1 993, I l  septembrie, p. 7. 
98 "Ţara Fagilor", X, 200 1 ,  p. 1 1 2-1 1 3 . 
99 Il ie Salahor. Comuna V aloca pe Derelui sub ocupaţia stalinista-bolşevică. Din însemnările 

unui ţăran autodidact, 
"

Ţara Fagilor", IV, 1 995, p. 94-96. 
100 Mărturia lui Vasile T. Şlemcu, din Tereblecea. Vezi : Ion Creţu, Osândiţi la exterminare, 

"Ţara Fagilor", X, 200 1 ,  p. 109-1 1 1 .  
10 1 lcmopiR YKpai"Hu 1 KepiBilHK aoT. KOJI. 10. 3allueo. BH.llaHHJI 2-re, Ji JMiHaMH, Jlhoio, 

BH.llaBHHUTBO ,.CoiT". 1 998, p. 335.  
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vârste cuprinse între 1 8  ş i  55 d e  ani, a fost efectuat în regiunea Cernăuţi . Astfel, la 
20 decembrie, numai din comuna Voloca pe Derelui (raionul Hl iboca) au fost 
arestaţi circa 1 50 de oameni, care au fost duşi în închisoarea din Cernăuţi. La 25 
ianuarie 1 945, volocen ii, alături de alte mii  de bucovineni, au fost urcaţi în vagoane 
şi duşi la Vorkuta, după Cercul Polar de Nord. Abia în ianuarie 1 947, aceşti oameni 
nevinovaţi au obţinut dreptul de a se întoarce la casele lor 1 02 . 

Foştii ostaşi ai armatei române (circa 1 9  000) au fost condamnaţi la câte 6 ani 
de muncă si lnică la minele din regiunea Doneţk, Ural ş.a. 1 03 . De pi ldă, din Voloca 
pe Derelui, dintr-un număr neindentificat de represaţi au murit în lagăre 14 foşti 
ostaşi 1 04, din Pătrăuţi i de Jos au fost arestaţi 3 5  de foşti ostaşi 1 05 . De asemenea, în 
lagărele GULAG-ului a ajuns majoritatea bucovinenilor şi basarabenilor pe care 
sfârşitul războiului i-a prins în zona sovietică de ocupaţie a Europei 1 06 . 

În luna mai 1 944, sovieticii au început să efectueze recrutări în armata roşie a 
tuturor bărbaţilor cu vârste cuprinse între 1 8  şi 50 de ani .  Cu această ocazie, un 
fenomen de masă a devenit refuzul înrolări i .  Astfel, numai în raionul rural Cernăuţi 
400 de recruţi nu s-au prezentat la comisariatele mi l itare, autorităţile recurgând la 
serviciile mil iţiei şi armatei pentru a-i ridica de pe la casele lor1 07 • Mulţi dintre 
tineri se ascundeau prin păduri le bucovinene, fiind vânaţi de organele de securitate 
bolşevice. Astfel, în primăvara anului 1 944, în pădurea de lângă Buda - Mahala, 
mi l itarii sovietici au urmărit şi surprins un grup de tineri români, împuşcându-i pe 
loc, fără a se încerca capturarea lor. Cel puţin 1 3  persoane au fost ucise, reuşind să 
se salveze doar patru 1 08• 

În toamna aceluiaşi an, în baza hotărâri i Comitetului de Stat al Apărării al 
URSS nr. 6 784/a, din 25 octombrie 1 944, a fost efectuată mobil izarea contingentului 
de tineri născuţi în anul 1 927. În raioanele "atinse cel mai puternic de către elementul 
contrarevoluţionar", acestea fiind cele din apropierea graniţei cu România, s-a dispus 
ca recruţii să fie convocaţi la comisariatele mil itare raionale "sub motivul organizării 
repetate a instrucţiuni i  militare generale şi, în mod organizat, sub pază, să fie trimişi 
la Cernăuţi, în centrul regional de recrutare, unde să se realizeze mobilizarea"1 09 • La 
data de 1 7  decembrie 1 944, în regiune au fost mobilizaţi 78 905 de bărbaţi, din care 
majoritatea au fost trimişi în unităţi mil itare de rezervă. Aici, cu ajutorul agenţilor 

1 02 I l ie Salahor, op. cit. , p. 97-98. 
1 03 B. 41. Xono.nHHUbKHH, op. cit. , p. 59. 
104 Il ie Salahor, op. cit. , p.  96. . 
105 Victime ale ocupaţiei staliniste în trei sate ale fostului judeţ Storojineţ, "Ţara Fagilor", IV, 

1 995, p. 1 49-1 50. 
106 B. 41. Xono.nHHUt.KHH, op. cit. , p. 60. 
107 1. B. MycimKo, floflimu'IHi penpecii' npomu 6yK06UH�ţia i 6eccapa6�ţi6 y '-lepaoHiu ApMii" 6 

1941-1945 pp. ,  in numaHHR icmopii" YKpai'HU. 36ipHUK HayK06UX cmameu. ToM 3, lJepHioui, 1 999, 
p.3 1 3-3 14.  . 108 Ion Timciuc, Tragedia de la Buda - Mahala din primăvara anului 1944, "Ţara Fagilor", X, 
200 1 ,  p .  99- 1 0 1 .  1110 Ibidem, p .  3 1 -1 .  

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



1 7  Represiuni1e sovietice în Regiunea Cernăuţi 263 

secreţi, a informaţiilor provenite din localităţile de baştină, serviciul de contrain
formaţii depista toate "elementele social-pol itice periculoase": persoane care au făcut 
parte din administraţia sau armata română, au avut vreo legătură cu mişcările de 
rezistenţă anticomunistă, au exprimat diverse opinii "antisovietice" etc. De pi ldă, la 
22 septembrie 1 944, în oraşul Kungur, de lângă munţii Urat, au fost arestaţi 
bucovinenii Petro Markovski şi Mykola Bulavka, doi ucraineni din Coţman i, acuzaţi 
de agitaţie antisovietică. Ei au îndrăznit să afirme că "ofiţerul sovietic este prost 
instruit, este îmbrăcat mai rău decât un soldat; cu asemenea comandanţi pe front vei 
fi pierdut. În ziarele sovietice se scrie că armata roşie este cea mai bună în lume, dar 
în real itate aici înfloresc foametea şi muştruluiala [ . . .  ] Sub stăpânirea românească 
oamenii puteau pleca acolo unde doreau. Plecau în America, câştigau bani, se 
întorceau, îşi ridicau gospodări i şi trăiau bine, iar din Uniunea Sovietică nu mai poţi 
pleca nicăieri. În Uniunea Sovietică, în afară de cartofi, nu ai ce vedea". Cei doi 
agitatori antisovietici şi filoromâni au fost condamnaţi la câte cinci ani de lagăr1 1 0• 
Alţi bucovineni, care au avut "norocul" să se afle că ei au fost membri ai Partidului 
Naţional-Creştin, în frunte cu A.C. Cuza, sau ai mişcării naţionaliştilor ucraineni erau 
condamnaţi la câte 1 O ani de închisoare1 1 1 • Ostaşii care luptau efectiv pe front erau 
condamnaţi, de regulă, la câte 6-7 ani pentru "intenţia de a trece de partea 
duşmanului"1 1 2 • În general, din cei peste 300 de cemăuţeni, ostaşi ai armatei roşii, 
represaţi în anii 1 944-1 945, 45% au fost condamnaţi pentru "agitaţie antisovietică", 
iar 55% pentru apartenenţa la aşa-numitele "partide contrarevoluţionare" (toate 
formaţiuni le posibile, cu excepţia celui comunist), intenţia de a trece de partea 
inamicului sau pentru spionaj 1 1 3 (această din urmă acuzaţie putea fi adusă oricui era 
născut în teritoriile anexate în 1 940). 

După încheierea războiului, au fost cazuri în care sate întregi au fost rid icate. 
Aşa s-a întâmplat cu locuitorii cătunului Buci de lângă Rarancea, satului I.G. Duca 
(de lângă Iurcăuţi pe Nistru), satului Ţânteni din raionul Herţa. Toţi aceştia au fost 
deportaţi în zonele de sud ale Ucrainei. Localităţile Frunza şi Prisaca (cu excepţia 
părţii româneşti a satu lui) au fost desfiinţate din cauza faptului că au avut neşansa 
să se afle pe l inia frontierei sovieto-române. Sătucul Albovăţ de lângă Storojineţ a 
fost distrus pentru a extinde pol igonul mi l itar1 1 4 • 

Drept urmare a războiului mondial, a politicii de opresiune practicată de 
sovietici, a refugierii unei părţi a populaţiei în adâncul ţării în faţa înaintării armatei 
roşii, la 1 ianuarie 1 945, în regiunea Cernăuţi locuiau 567 000 de persoane, cu 
35 ,2% mai puţin decât la 1 ianuarie 1 94 1 1 1 5 • 

· 

1 10 Ibidem. 
1 1 1 1bidem, p. 3 14-3 1 6. 
1 1 2 Ibidem, p. 3 1 6-3 1 7. 
I I J  Ibidem, p. 3 1 7. 
1 14 

"Ţara Fagilor", II I ,  1 994, p. 1 60. 
1 1 5 EyKo6u11a: icmopu•muii Hapuc, p. 265. 
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De asemenea, cu scopul înlăturării toponimelor tradiţionale - dovezi ale 
autohtoniei românilor în regiunea Cernăuţi - la 7 septembrie 1 946, Prezidiu! 
Sovietului Suprem al RSS Ucrainene a adoptat un decret prin care au fost 
schimbate câteva zeci de denumiri ale satelor româneşti .  De exemplu, Crasna a 
devenit Crasnoilsc, Tereblecea a fost botezată Porubne, Oprişeni - Dubivka, 
Mihoreni - Petraşivka, Mogoşeşti - Bairaki, Proboteşti - Djakivţi, Cerlena -
Cerlenivka, Suceveni - Şiroka Poljana etc. 1 1 6• 

La 4 iunie 1 947, guvernul sovietic a adoptat două hotărâri, care stipulau că 

"orice atingere adusă proprietăţii statului sau colhozurilor" era pasibilă de o pe
deapsă de la 5 până la 25 de ani de lagăr. Orice persoană care avea cunoştinţă de 
pregătirea unui furt sau de furtul însuşi, fără a denunţa acest lucru la mil iţie, era 
pasibilă de o pedeapsă de doi până la trei ani de lagăr1 1 7• De asemenea, Consil iul de 
Miniştri al RSS Ucrainene a majorat, în aceeaşi lună, normele de l ivrare obl igatorie 
a produselor agricole de către gospodări i le individuale: la grâu, floarea soarelui, 
soia, cartofi, legume, fân, carne şi lapte cu 50%, iar la lână cu 1 00%. Pentru aşa
zisele gospodări i ale chiaburilor au fost reduse drastic termenele de predare a 
producţiei şi au fost anulate orice înlesniri 1 18 . Drept urmare, oameni i  simpl i au avut 
din nou de suferit. Astfel, în anii 1 946--1 947, din raioanele Sadagura, Cernăuţi 
rural, Herţa şi Storoj ineţ au fost judecaţi şi condamnaţi, în baza articolului 58 din 
Codul penal, care privea toate "crimele contrarevoluţionare", 5 1  de locuitori 1 1 9 • În 
total, aceştia au primit 339,6 ani de închisoare pentru faptul că nu au l ivrat la timp 
statului cotele stabil ite de produse agricole din gospodării le individuale. În multe 
dintre aceste cazuri, condamnarea a fost însoţită de confiscarea averii 1 20. 

Trebuie să subl iniem faptul că asemenea măsuri erau adoptate în condiţiile în 
care, în toamna, iarna şi primăvara anilor 1 946--1 947, localităţile bucovinene şi 
basarabene au fost bântuite de o foamete cumplită, agravată în mod criminal chiar de 
autorităţi le sovietice. În pofida recoltei catastrofale din anul 1 946, provocată de 
seceta din primăvara şi vara acelui an, autorităţile bolşevice au rechiziţionat practic 
întreg grâu!, inclusiv cel destinat însămânţărilor şi întreţinerii famil i ilor, în contul 
obligaţii lor exagerate ale gospodăriilor individuale ţărăneşti faţă de stat. În acelaşi 
timp, pentru a spori gradul de atracţie a formelor comuniste de organizare a 
agriculturi i, colhozurile au fost scutite de dări faţă de stat1 2 1 • Rămânând fără orice 
produse alimentare, oameni i  au început să consume ghinde, borhot, coceni de 
porumb etc. Au existat chiar şi cazuri de canibalism. Foametea a provocat o creştere 
bruscă a mortalităţii, pe baza distrofiei . În prima jumătate a anului 1 947, în urma unei 

1 1 6  Ilie Popescu, Să revenim la toponimia tradiţională, ,,Zori le Bucovinei", 1 990, 3 1  ianuarie, p. 2. 
1 1 7 Nicolas Werth, op. cit. , p. 220. 
1 1 8 oor)laH 51pow, op. cit. , p. I l  0. 
1 1 9  Gheorghe Pavel, Români din nordul Bucovinei şi {inutul Herţei condamnaţi de stăpânirea 

sovietică, "Ţara Fagilor", I I I ,  1 994, p. 1 56- 1 58. 
120 Ibidem, p. 1 59. 
12 1 EyKoGUHa: icmopwmuii Hapuc, p. 274. 
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catagrafii, în regiune au fost înregistraţi 41 264 de bolnavi de distrofie. În anul 1 947, 
mortalitatea infantilă în regiunea Cernăuţi a înregistrat 2 1 7  copii cu vârste de până la 
un an la o mie de persoane, în timp ce media pe Ucraina a fost de 1 27,7%o 1 22 • 

Pentru a accelera desfiinţarea sistemului economic capitalist şi cu scopul 
întăriri i sentimentelor fi locooperatiste ale bucovinenilor, în sate au fost create orga
nizaţii de partid.  În acest sens, din oraşe la sate au fost trimişi numeroşi comunişti. 
De pildă, în anul 1 948, în localităţile rurale au fost delegaţi 568 de membri de 
partid, care s-au ocupat nemij locit de organizarea şi  afirmarea celulelor de bază ale 
partidului comunist. La data de 1 ianuarie 1 949, în 46 de sate existau organizaţii 
comuniste1 23 • Datorită presiuni i  şi terorii autorităţilor, activităţii "educative" a 
comuniştilor, până în ianuarie 1 947 au fost înfiinţate 70 de colhozuri, iar până la 
finele anului respectiv existau deja 296 de colhozuri, reunind circa 33% dintre 
gospodării le săteni lor1 24 • La începutul anului 1 949, în regiunea Cernăuţi, 77% 
dintre gospodări ile ţărani lor erau deja colectivizate125, pentru ca la sfârşitul anului, 
în 49 1 de colhozuri să fie reunite 97,5% de gospodări i săteşti 1 26• 

La 2 1  februarie 1 948, Prezidiu) Sovietului Suprem al URSS a adoptat o 
hotărâre care prevedea deportarea din RSS Ucraineană a "tuturor celor care nu-şi 
îndeplinesc numărul minim de zile-muncă în colhozuri ş i  duc o viaţă de parazit". 
Din cauza stării de dezorganizare a colhozurilor, care nu puteau asigura deloc plata 
muncii lucrătorilor sau, în cazuri fericite, plăteau sume modice, mulţi colhoznici nu 
puteau îndeplini planul minim de zile-muncă pe an, impus de conducere1 27 . Sub 
incidenţa noi i legi au căzut sute şi mii de oameni nevinovaţi . 

După reinstaurarea puterii sovietice, autorităţile au început să organizeze 
nişte gărzi parami l itare, sub denumirea de "detaşamente de exterminare", numite în 
popor "striboace". Membrii acestor formaţiuni - "stribocii" - erau scutiţi de toate 
dările şi obligaţi ile în muncă, fiind eliberaţi de la recrutări le forţei de muncă pentru 
minele şi construcţii le industriale; lor li se repartizau diverse produse de larg 
consum la preţuri reduse, iar activitatea în detaşament era echivalată cu aceeaşi 
durată a serviciului mil itar; membrii fami l iei erau scutiţi de impozite, iar în cazul 
morţii "stribocului" primeau o pensie specială. La data de 1 5  martie 1 945, în 
Cernăuţi şi centrele raionale au fost constituite 1 7  detaşamente de exterminare, în 
care erau înscrise 2 1 62 de persoane, precum şi 3 1 4  brigăzi de susţinere, cu un con
tingent de 2 607 persoane128• În martie 1 947, în regiunea Cernăuţi existau 227 de 
detaşamente de exterminare, cuprinzând 3 368 de "striboci"1 29• În general, în ani i  

122 Ibidem, p. 267. 
123 Eor.uaH 51pow, op. cit. , p. 1 22. 
124 EyKoeuHa: icmopu'IHUU Hapuc, p. 274. 
125 Eor.uaH 51pow, op. cit. , p. 1 1 2 .  
1 26 EyKoeuHa: icmopu'IHUU Hapuc, p. 274. 
127 Nicolas Werth, op. cit. , p. 221-222. 
1 28 EyKoeuHa: icmopu'IHUU Hapuc, p. 264. 
129 Eor.uaH 51pow, op. cit. , p. 76-77. 
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1 946-- 1 947, recurgând la presiuni, mituire, şantaj ,  promisiuni, autorităţile au mobi
l izat aproape I l  000 de persoane în categori ile de "striboci", agenţi secreţi, agenţi 
informatori, membri ai brigăzilor de mi liţie şi ai grupurilor de menţinere a ordinii 
publ ice130. Aceştia participau la rechiziţii le efectuate în gospodării le ţărani lor, 
scotocind prin case şi poduri şi luând totul ,  prindeau tinerii (flăcăi şi fete) pentru a-i 
trimite la mine le din Doneţk sau la şcolile profesionale din Ucraina l J l ,  de unde nu 
mai aveau practic n ici  o şansă să revină acasă. 

În această perioadă represiunile au fost orientate împotriva rezistenţei 
anticomuniste din zonele de munte şi cu pădure132 ale regiunii, împotriva acelora 
care au fost angajaţi în administraţia românească, împotriva sectelor religioase, în 
special, a iehoviştilor, contra persoanelor care se opuneau să intre în colhoz, împo
triva tuturor sătenilor care nu realizau minimul de zi le-muncă lucrate în colhoz sau 
nu l ivrau cantităţile cerute de grâu, lapte, carne etc. În mai multe local ităţi au fost 
închise bisericile ortodoxe ( 1 49 până la finele anului 1 947), iar la începutul ani lor 
'60 au fost desfiinţate ultimele două mănăstiri din cele şase câte au funcţionat în 
perioada românească133 • 

Urmărind faci l itarea procesului de rusificare a românilor cernăuţeni, în anul 
1 947 organele de partid au dispus trecerea ziarului regional "Bucovina Sovietică" 

şi a gazetei raionale "Steagul Roşu" (din Herţa) la grafia chiri l ică. Acest pas a fost 
motivat de comitetul regional de partid prin faptul că "trecerea învăţământului la 
l imba moldovenească şi editarea presei în l imba română creează greutăţi în 
educarea politică, dezvoltarea culturală a populaţiei moldoveneşti, în impl icarea ei 
într-o participare mai activă în construcţia social istă"134 • 

In primăvara anului 1 950, un nou val de represiuni s-a abătut asupra buco
vinenilor. În localităţile Cupca, Corceşti ş. a. au fost operate numeroase arestări, 
persoanele respective fi ind duse la Cernăuţi, urcate într-un marfar şi deportate la 
est de munţii Ural. Peste un an, aceeaşi soartă au împărtăşit-o şi famil i i le lor, când 
un alt tren a luat drumul S iberiei 135 • La 8 apri l ie 1 95 1 ,  din Cupca au fost deportate 
8 famil i i  (26 de persoane) pe considerente religioase136• Arestări le şi deportările au 
continuat, cu mai mică intensitate, până în martie 1 953, data morţii lui Stal in. 

În paralel cu deportările, autorităţile sovietice au efectuat un amplu proces de 

"colonizare" a regiunii Cernăuţi cu diverşi "specialişti" şi "nespecialişti" de origine 
etnică ucraineană şi rusă. Numai în anul 1 946, în ţinut s-au aşezat 53 690 de 

I lO 5yK06UHa: icmopU'IHUU Hapuc, p. 277. 
l l l  I l ie Salahor, op. cit. , p. 1 03,  1 09. 
1 32 În Codrii Cosminului, lângă Molodia (Plaiul Cosminului), acţiona un grup de partizani în 

frunte cu Ştefan Petriu (Aurel Popovici, Ne-au batjocorii veneticii şi cozile de topor, "Ţara Fagilor", 
V, 1 996, p. I I I ). Memoriile lui Ştefan Petriu, Pentru neamul meu am fost gata de sacrificiu, au fost 
publicate recent în "Ţara Fagilor", X, 2001 , p. 1 20-1 26. 

1 33 5yKOGUHa: icmopU'IHUU Hapuc, p. 283. 
l l4 Ibidem, p. 270-27 1 .  · 
1 3 5  Lucica Morar, Calvarul familiei Broască, "Ţara Fagilor", I l ,  1 993, p. 90-9 1 .  
1 36 Magdalina Morar, Dq>ortaţipe mulive religioase, "Ţara Fagilor", VI,  1 997, p. 1 48-1 49.  
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persoane din diverse zone ale Uniunii Sovietice. De asemenea, în anii 1 946- 1 94 7, 
în Bucovina s-au repatriat 3 1 6  fami l i i  de ucraineni ( 1  476 de persoane) din Franţa, 
R � 

. . 
B l 

. 1 37 omama şt u gana . 
De Ia mij locul ani lor ' 50 şi până către sfârşitul anilor '60 ai secolului al 

XX-lea, cei represaţi, care au reuşit să supravieţuiască, precum şi urmaşii 
acestora au obţinut dreptul să revină la baştină. De multe ori, au fost nevoiţi să-şi 
construiască case noi, dat fi ind faptul că gospodării le lor fuseseră distruse, trecute 
în patrimon iul  colhozului  sau ocupate de alte persoane din sat sau de 

"specialişti i" ven i ţi de aiurea. Se estimează că s-a întors mai puţin de jumătate 
dintre cei care au fost supuşi represiuni lor comuniste. 

La 1 7  april ie 1 99 1 ,  Sovietul Suprem al R.S.S.  Ucrainene a adoptat legea Cu 
privire la reabilitarea victimelor represiunilor politice in Ucraina, pe baza căreia 
oamenii au început să depună cereri de reabi l itare. Până la data de 1 O aprilie 1 995, 
potrivit notei Direcţiei MAI pentru Regiunea Cernăuţi, 12 554 de cetăţeni primiseră 
adeverinţe de reabi litare, în timp ce petiţiile a 1 57 de persoane au fost respinse. În 
această din urmă categorie au intrat acei care au refuzat să facă serviciul mil itar în 
armata roşie sau care au luptat împotriva puterii sovietice. La acea dată, însă, nu 
existau cereri de la persoane judecate în 83 7 de dosare. Pe l inia Procuraturii şi a 
Serviciului de Securitate al Ucrainei, până la 1 ianuarie 1 995, au fost reabi l itate 
6 6 1  O persoane, 1 700 de dosare (ce priveau peste două mii  de persoane) încă nu 
erau examinate, iar 1 783 de cetăţeni au primit răspuns negativ. Din ultima 
categorie fac parte indivizii condamnaţi în anii 1 940- 1 94 1  pentru tentativa de 
trecere i legală a frontierei, care nu intră sub incidenţa legii din 1 99 1 1 38 . 

În final, este necesar să facem nişte aprecieri privind numărul victimelor 
regimului comunist în regiunea Cernăuţi . Trebuie să constatăm că, până în prezent, 
nu se cunosc cifre exacte privitoare la diverse categorii de represaţi (împuşcaţi fără 
judecată în localităţile de origine; arestaţi şi condamnaţi; arestaţi sau ucişi fără a se 
fi dat vreo sentinţă; deportaţi în lagăre de muncă; deportaţi în diverse zone ale 
Siberiei şi Kazahstanului;  rid icaţi şi duşi la munci forţate etc .) . Potrivit datelor 
oficiale, în perioada ani lor 1 944- 1952, din regiune au fost deportate 4 298 de 
persoane139. Alte calcule mărturisesc că, în anii 1 940- 1 94 1  şi în anii 1 944-1 952, în 
Siberia şi Asia au fost deportaţi 1 1  1 45 de locuitori ai regiunii Cernăuţi 140 • Potrivit 
estimărilor realizate de către redacţia cernăuţeană a cărţii Reabilitaţi de istorie, care 
urmează să includă numele tuturor victimelor stal in ismu lui, în perioada 1 940- 1 952 
au fost supuşi represiuni lor politice circa 50 000 de locuitori 1 4 1 , reprezentând 
aproape 1 0% din totalul populaţiei regiunii Cernăuţi. 

137 DJ'I<ORwla. h:mopu'lllll!i 11apuc, p. 266. I J B  lvan fo�t i i ,  op. cit. , p.  2. 
J .JO bor.uan Jlpom, ''P· cit. , p. 58-59. 
14" !sau <l>ocTi"( BoHu 6opoliUCu :w cuMocmhiHy couormy }'Kpui"!ICbk."J' dep.")ICar>y, "tl,.r". 1 991'>, 

2(; J IHfi i iH,  p. 3 .  
1 4 1  Tvn!l i 'OSI Î i ,  Of!. CII. , fl .  2:  r;y,cnfluHa: iemopu 'lllllti Hapuc, p .  266. 
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Putem constata, pe baza datelor prezentate mai sus, care nu sunt încă defini
tive şi  exhaustive, că intrarea armatei roşii ş i  înglobarea părţi i de nord a Bucovinei, 
plasei Herţa şi părţi i de nord a Basarabiei în RSS Ucraineană şi  instaurarea 
regimului comunist au fost însoţite de numeroase crime împotriva populaţiei din 
teritoriile respective. În loc de "eliberarea" de sub ,jugul boieri lor şi capitalişti lor 
români", sovieticii au distrus temeli i le unei societăţi l iberale, au nimicit forţele 
productive şi  creatoare, în primul rând ale comunităţii româneşti, dar şi ale 
celorlalte etn i i  din nordul României. Având în vedere faptul că cele mai masive 
arestări şi deportări s-au făcut în zonele de frontieră cu România, putem presupune 
că, în rândul românilor, numărul victimelor represiunilor sovietice s-ar putea 
apropia de 1 5-20%. Coroborând cu numărul celor căzuţi pe front şi cu cel al 
refugiaţilor în România sau în alte ţări ale Europei, cu numărul celor aduşi în ţinut 
din alte zone ale Ucrainei şi Rusiei, vom putea înţelege şi cuantifica fenomenul 
diminuării ponderii românilor în ansamblul populaţiei actualei regiuni Cernăuţi în 
anii '40--'70 ai secolului XX. 

Die sowjetischen Repressionen in der Czernowitzer Region 
(die 40-er und 50-er Jahren des 20. Jahrhunderts) 

(Zusammenfassung) 

Das Studium Die sowjetischen Repressionen in der Czernowilzer Region {die 40-er und 50-er 
Jahren des 20. Jahrhunderts) prll.sentiert die Folgen der Durchsetzung der sowjetischen Herrschaft in 
den Regionen, die in der Czernowitzer Region innerhalb der Ukrainischen Sowjetischen 
Sozialistischen Republik einbezogen wurden. Es werden die Methoden, Richtungen und die 
quantitativen Werten der kommunistischen Repressionen, die Merkmale der Perioden 1 940-194 1  und 
1 944-1 953 hervorgehoben. Die meisten Informationen stammen aus den Zeugnissen der ehemaligen 
Repressionsopfern und auch aus den gegenwărtigen Fachberichten. Trotz der Tatsache, dass die 
sowjetische Terror keine soziale und etnische Grenzen beachtete, stellte man fest, dass die 
rumănische Nationalităt im Vergleich zum anderen Nationalităten aus der Czernowitzer Region, die 
am meisten benachteil igt war. Die zukiinftigen Forschungen sollen genau die Dimension der 
Repressionen und deren gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Folgen 
bestimmen. 
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FORME ALE REZISTENŢEI 
ANTICOMUNISTE ÎN PARTEA DE SUD A BUCOVINEI. 

MIŞCAREA DE PARTIZANI (1944-1958) 

RODICA IA ŢENCU 

Constrângerea poruncii istoveşte, ca şi 
cea a supunerii. 

(Montesquieu, Spiritul legilor) 

La acest început de secol şi mileniu, ce motivaţie ar putea justifica explorarea 
unei istorii atât de tragice, tenebroase şi polemice ca cea a sistemului comunist? 
Răspundem acestei întrebări gândindu-ne că Europa - "continent matrice al 
experienţelor tragice ale secolului al XX-lea" - este pe cale să-şi compună o 
memorie comună legată de fenomenul totalitar. Comunismul, experiment nefast al 
secolului trecut, caracterizat printr-o mişcare de represiune sistematică, ajungând 
până Ia a transforma, în momentele lui paroxistice, teroarea în sistem de guvernare, 
s-a instaurat, ca sistem pol itic, mai întâi în Rusia, cuprinzând, după sfârşitul ce lui 
de al doi lea război mondial, şi alte zone ale Europei. În cadrul negocieri lor dintre 
Marile Puteri învingătoare de la Moscova (octombrie 1 944) şi Yalta (februarie 
1 945) s-au împărţit sferele de influenţă, România fi ind inclusă în zona 
geostrategică şi politică controlată de Kremlin. 

În primii ani de după război, regimul politic din România, autointitulat de 

"democraţie populară", a manifestat obedienţă cvasitotală faţă de Moscova, ceea ce a 
însemnat impunerea forţată a instituţii lor politice, administrative şi culturale 
sovietice, printr-un program de reformă, după model stalinist, care a avut consecinţe 
directe şi în represiunea "duşmanilor de clasă" - partizanii, "reacţionarii", "spionii 
imperial ismului capital ist" - cum au fost denumiţi toţi cei care se împotriveau 
regimului comunist. Dispozitivul de represiune creat pentru eliminarea acestor 

"duşmani politici" s-a întărit o dată cu înfiinţarea Direcţiei Generale a Securităţii 
Poporului, creată ca eşalon al Ministerului de Interne, după modelul NKVD-ului 
(Comisariatul Poporului pentru Afacerile Interne), serviciul omolog sovietic 1 , prin 
decretul lege nr. 22 1 /30 august 1 948, urmat de decretul lege nr. 1 1 0/7 februarie 1 949, 

1 Interesante sunt cele 45 Directive de bază ale NKVD pentru ţările din orbita sovietică, trasate 
în anul 1 947, care jalonează măsurile ce trebuiau luate pentru implementarea sistemului comunist în 
estul Europei. Cf. "Memoria". Revista gândirii arestate. editată de Fundaţia Culturală "Memoria", sub 

egida Uniunii Scriitorilor din România, nr. 8, f. a., p. 77-82. 

Analele Bucovinei, VIII, 2, p. 269-29 1 ,  Bucureşti, 200 1 
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro



270 Rodica latencu 2 

prin care s-au înfiinţat trupele de securitate, subordonate Ministerului de Interne; la 
30 martie 1 95 1 ,  prin decretul lege nr. 50, s-a reorganizat Direcţia Generală a 
Securităţii Poporului ca Direcţie Generală a Securităţii Statului (DGSS). Din 
20 septembrie 1 952 Ministerul Afacerilor Interne s-a restructurat, conform decretului 
nr. 324, înfiinţându-se Ministerul· Securităţii Statului, ca organ distinct de Ministerul 
Afacerilor Interne. Situaţia rezistenţei anticomuniste s-a agravat şi datorită înfiinţării 
Miliţiei, la 23 ianuarie 1 949 şi, ulterior, a tribunalelor mil itare teritoriale (prin legea 
5/ 19  iunie 1 952) şi a Tribunalului Mil itar pentru Unităţile Ministerului Securităţi i 
Statului, denumit ulterior Tribunalul Militar pentru Unităţile Ministerului Afaceri lor 
Interne. Asemenea tribunale au funcţionat până în anul 1 956 când, prin legea 2/6 
aprilie 1 956, au fost desfiinţate2• Strategia deliberată a represiuni i  comuniste (tehnica 
operativă, delaţiuni, arestări, supravegheri, percheziţii secrete), vizând instaurarea 
puterii absolute, a generat un mecanism specific regimului total itar - solidaritatea 
prin teroare, crimă, abuzuri, tăcere, astfel încât asupra acţiuni lor securităţi i şi a 
întregului sistem represiv nici un sistem de control nu a fost operant. 

În pofida consolidării acţiuni lor de represiune, mişcarea naţională de 
rezistenţă antisovietică, şi apoi anticomunistă, s-a răspândit în toate regiunile ţării 
şi a antrenat diverse categorii sociale. ·un comunicat al Ministerului de Interne din 
iulie 1 946 arăta că "organizaţiile cu caracter terorist aveau ca obiectiv provocarea 
de convu lsii interne şi război civil, răsturnarea prin forţă a regimului democratic, 
lupta împotriva armatei noastre naţionale şi a aliatului său, Armata Roşie"3• 

Primele forme organizate de rezistenţă împotriva ocupaţiei sovietice au fost 
cele armate, apărute în martie 1 944 în Bucovina: Batalionul Fix Bucovina (se afla 
pe poziţii în faţa Obcinii  Mari a Bucovinei, în zonele Putna - Fundu Moldovei -
Gura Humorului) şi Batalionul fix Neamţ (unitatea "Vulturi i", pe muntele 
Dumitriţa - Falcău); şcol i le de luptă de gherilă de la Sadova şi Fundu Moldovei; 
din lunile apri lie/mai s-au constituit ş i  unităţile mobi le/operative de partizani4• 

După 23 august 1 944, moment de cotitură în istoria contemporană a României, 
s-au format şi au activat structuri/grupuri de rezistenţă armată anticomunistă 
împotriva sovietizării ţării5, alcătuite din foşti ofiţeri de armată, avocaţi, medici, 

2 Constantin Aioanei, Cristian Troncotă, Arhipelagul ororii, "Magazin istoric" (Bucureşti), s.n., 
XXVII ,  1 993, nr. 3 (3 1 2), p. 22-23, 26; Denis Deletant, Teroarea comunistă în România. Gheorghe 
Gheorghiu-Dej şi statul poliţienesc, 1 948-1956, laşi, Editura Polirom, 200 1 ,  Anexa 7, Organizarea 
Serviciului de Securitate românesc, 1948-1965, p. 256--257; Cristian Troncotă, Politica de cadre în 
instituţia securităţii (l), "Revista de istorie" (Bucureşti), s.n., X, 1 999, nr. 3-4, mai-august, p. 247. 

3 R. Hrimiuc, Rezistenţa naţională armată anticomunistă. Profil de partizan: Gheorghe Paşca 
(Săliştea de Sus - Maramureş), "Anuarul Institutului de Istorie Orală", 1, 1 998, Cluj-Napoca, 1 999, p. 238. 

4 Eugen Şahan, Aspecte din rezistenţa românilor împotriva sovietizării în perioada martie 
1944-1962, "Analele Sighet" II, Instaurarea comunismului - între rezistenţă şi represiune. 
Comunicări prezentate la simpozionul de la Sighetul .Marmaţiei (9-1 1 iunie 1995), Fundatia 
Academia Civică., Editura "Făt-Frumos", p. 2 1 5 . 

5 Se consideră că prima formă de rezistenţă anticomunistă apărută după 23 august 1944 a fost 
Frontul Generatiei de Foc, constituit de ofiterii români care au luptat pe frontul sovietic, conduşi de Petre 1. 
Vasilescu. Cf. Constantin Hlihor, Generali români în rezistenţa anticomunistă, "Analele Sighet" II, p. 1 86. 
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studenţi, muncitori, ţărani. Astfel s-au constituit mari organizaţii de rezistenţă armată, 
care au acţionat în zone geografice relativ întinse (organizaţia Arsenescu -
Arnăuţoiu, numită "Haiducii Muscelului", din zona versantului sudic al munţilor 
Făgăraş, condusă de fostul ofiţer de armată Gheorghe Arsenescu şi de fraţii Toma şi 
Petru Arnăuţoiu - această formaţiune a supravieţuit cel mai mult timp; organizaţia 

"Vulturii Carpaţilor", condusă de Ion Gavrilă Ogoranu, Ion Mogoş, Nicolae Mazi lu, 
Ion-Victor Pica, ce a acţionat pe versantului nordic al munţilor Făgăraş; Mişcarea 
Naţională de Rezistenţă, din zona Transi lvaniei, iniţiată de generalul Aurel Aldea, 
care a reunit câteva organizaţii subversive: "Sumanele Negre", "Haiduci i  lui Avram 
Iancu"); organizaţii de rezistenţă armată, de importanţă locală, cu efective restrânse 
(grupurile de partizani din sudul Bucovinei; grupurile de partizani din regiunea 
Banatului, conduse de Spiru Blănaru, comandorul Petru Domăşneanu şi colonelul 
Ion Uţă; grupurile fraţilor Dimitrie şi Iancu Carlaonţ, D. Totir, N. Trocan, grupul 
maiorului Lucian Dimitriu, grupul lui Traian Marinescu, grupul lui Ionel Vintilă 
Micandru şi al căpitanului Grigore Brăneşti - toate din regiunea Olteniei; grupurile 
de partizani conduse de maiorul Dabija, ofiţerul C. Diamandi, fraţii Suşman - grupul 

"Răchiţele" din Cluj şi grupul fraţi lor Spaniol - din zona Munţilor Apusen·i ; grupul 
lui Lazăr Caragea şi grupul studentului Adrian Mihuţ, din zona Crişurilor; grupul 
Fal iboga din Târgu-Mureş; grupul Grigore Puia şi al fraţilor Fudulea din zona 
Dobrogei; grupurile de partizani din zona Maramureşului, conduse de Gavrilă Mihali 
Ştrifundă şi fraţii Popşanu - "Lupta împotriva Comunismului" - cu nuclee de 
rezistenţă pe toată Valea Izei, grupul lui Frunzilă din Udeşti, grupul de rezistenţă 

"Ţibleşul"); gărzile cetăţeneşti/naţionale, cu efective mici, cu scopul apărării 
săteni lor de fărădelegile ocupanţilor (una dintre acestea a activat în satul Panceşti din 
zona Vrancei); nuclee de rezistenţă, create cu ajutorul luptători lor anticomunişti 
paraşutaţi în România (unul dintre acestea a fost grupul paraşutat pe muntele Rodna 
- Bucovina, care a colaborat cu mişcarea de partizani); organizaţii de anvergură 
medie, anihi late înainte de a se fi angajat în lupta armată (Mişcarea Naţională de 
Rezistenţă de la Constanţa). De asemenea, au avut loc răscoale ţărăneşti spontane, de 
mare amploare Uudeţul Bihort 

În studiul de faţă ne propunem să anal izăm formele de rezistenţă armată 
antistal in istă şi apoi anticomunistă, organizate în partea de sud a teritoriului 
Bucovinei7, aici activând primele grupuri de luptători voluntari antisovietici, numiţi 

6 Eugen Şahan, op. cit. , p. 2 1 6; Radu Hrimiuc, op. cii. , p. 240-24 1 :  Cristian Troncotă, 
Mişcarea naţională de rezistenţă, ,.Magazin istoric", s.n., XXXI, 1 997, nr. 1 (358), p. 45-49; Denis 
Deletant, Rezistenţa armată, în Stephane Courtois, Nicolas Weth. Jean Luois Panne ş.a., Cartea 
neagră a comunismului. Crime, teroare, represiune, Bucureşti, Editura Humanitas, 1 998, p. 744-748. 

7 Până în anul 1993, în România n-au existat cercetări sistematice referitoare la mişcarea de 
rezistenţă anticomunistă din teritoriul Bucovinei. În acest an, din iniţiativa Institutului Naţional pentru 
Studiul Totalitarismului, sunt cercetate documente existente în arhivele Ministerului Apărării Naţionale 
din Bucureşti şi Piteşti (documente microfilmate în legătură cu unităţile operaţionale existente în 
Bucovina în anul 1 944, sentinţele tribunalelor militare), arhiva fostelor cercuri de recrutare teritorială 
(care cuprinde date referitoare la starea civilă, s ituaţia militară a foştilor partizani), arhiva Serviciului 
Român de Informaţii (dosare penale şi de penitenciar). arhivele primăriilor comunale, documente din 
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ulterior partizan i anticomunişti. Primul document în care luptători i voluntari 
antisoviet1c1 sunt numiţi partizani8 este Declaraţia din 26 iunie 1944 a lui 
Gheorghe P. Motrescu la Postul de Jandarmi Sadova privind activitatea grupului 
Macoveiciuc din vara anului 1944. Menţionăm că în documentele emise de 
Securitate sau de tribunalele mi l itare apar mai multe denumiri prin care sunt 
identificaţi luptători i anticomunişti {"combatanţi", "haiduci", "bandiţi"t 

Precizăm că mişcarea de rezistenţă armată din Bucovina a avut două 
caracteristici :  durata cea mai lungă - mai 1 944-ianuarie 1 958  şi a avut două faze 
de dezvoltare: mai-octombrie 1 944 (lupta directă cu trupele sovietice) şi iul ie 
1 945-ianuarie 1 958  (rezistenţă faţă de administraţia comunistă instaurată de 
sovietici la 6 martie 1 945)10• Situaţia acestei provincii a fost una specifică - partea 
de nord a fost înglobată U.R.S.S.-ului în urma ultimatumului sovietic din iunie 
1 940, fenomen care a generat, până în anul 1 94 1 ,  când s-a reinstaurat administraţia 
românească, un val de represiune concretizat prin deportări şi masacre1 1 • Datorită 
schimbării situaţiei de pe front, în martie-apri l ie 1 944 Bucovina a reintrat sub 
ocupaţie sovietică şi valu l  de represiune s-a răsfrânt din nou asupra populaţiei prin 
abuzuri, evacuarea forţată a populaţiei, jafurile  făcute de trupele sovietice. În vara 
anului 1 944, frontul din Moldova s-a stabi l izat pe aliniamentul Vijniţa - Paşcani -
Iaşi - Chişinău - Nistru, trupele româno-germane organizând apărarea pentru a 
opri înaintarea armatei sovietice pe teritoriu l  României. Bucovina, care oferea 
condiţii geostrategice prieln ice, s-a transformat într-o zonă de conflict armat, aici 
activând Detaşamentul "Colonel Constantinescu Aurel", subordonat Armatei a IV -a 
Române, având în compunere Regimentul 3 Grăniceri şi Batal ioanele fixe 
regionale Bucovina şi Neamţ. La 1 apri l ie 1 944 Armata a IV-a a trecut 
Detaşamentul sub ordinele Corpului 78 Armată Germană, iar la 8 iunie în 

Biblioteca Academiei Române. Rezultatele acestor cercetări s-au concretizat prin apariţia, la Bucureşti, a 
lucrărilor: Adrian Brişcă, Radu Ciuceanu, Rezistenţa armată din Bucovina: 1944-1950 şi Adrian Brişcă, 
Rezistenţa armată din Bucovina (1 octombrie 1950-10 iunie 1952). Aceste volume cuprind documente 
referitoare la ostilităţile desfăşurate în Bucovina în anul 1 944, declaraţii ale partizanilor, rapoarte, 
sentinţe, procese verbale etc. Autorii au avut posibilitatea să-i cunoască şi pe unii dintre supravieţuitori: 
Ion şi Gavril Vatamaniuc, Cozma Pătrăuceanu, Vasile Juravlea, fraţii Motrescu (Ion, Gheorghe, 
Constantin), Archip Rusu, Victor Macoveiciuc, Gheorghe Cârdei, D. Rusu, Aurel Chifan, Ion Cenuşă 
etc. Informaţi i despre mişcarea de rezistenţă anticomunistă din teritoriul părţii de sud a Bucovinei se 
regăsesc şi în publicaţiile "Analele Sighet", "Arhivele totalitarismului" - Revista Institutului Naţional 
pentru Studiul Totalitarismului, "Memoria" - Revista gândirii arestate. 

8 Partizani i  sunt persoane care, animate de un ideal naţional, politic sau religios, fac parte 
dintr-un detaşament organizat de luptă (neaparţinând unei armate regulate) şi acţionează, voluntar, în 
timp de război, în spatele frontului, împotriva inamicului. Cf. Dicţionarul explicativ al limbii române; 
ediţia a 11-a, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 1 996, p. 755. 

9 Adrian Brişcă, Radu Ciuceanu, Rezistenţa armată din Bucovina, 1944-1950, voi. 1,  Bucureşti, 
Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 1 998, p. 56--57, 1 5 1 - 1 52, doc. nr. 8 (în continuare se 
va cita Adrian Brişcă, Radu Ciuceanu, 1). 

10 Ibidem, p. 60. 
1 1  Vezi, de pildă, Vasile llica, Fântâna Albă, o mărturie de sânge, Oradea, Editura lmprimeriei 

de Vest, 1 999. 
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subordinea Diviziei 3 Munte Germană, care făcea parte d in Corpul 78 (ulterior 1 7) 
Armată Germană 12 • 

În condiţi i le desfăşurări i  ostil ităţilor cu U.R.S .S .  şi a gravelor încălcări ale 
legi lor războiului săvârşite de trupele sovietice pe teritoriul Bucovinei ocupate, 
reacţia români lor a fost promtă. Când, în apri l ie 1 944, după ocuparea unor comune 
din sudul Bucovinei, Comandamentul Sovietic a dat ordin de evacuare a populaţiei 
de aici (aproximativ 1 00 000 de persoane) la circa 80 km de l in i i le frontului, 
1 5  000 de persoane au refuzat să execute ordinul . Sătenii  din fiecare comună, 
conduşi de un bun cunoscător al păduri lor, p leacă în munţi, stabi l indu-se între cele 
două fronturi (româna-german, de pe Obcina Mare şi sovietic, din zona Putna -
Suceviţa - Gura Humorulu i), într-o zonă neutră, de 1 0- 1 3  km distanţă. Aici s-au 
constituit mai multe grupuri armate care au atacat posturile sovietice (fiind 
braconieri, aveau şi arme), ca răspuns la acţiunile trupelor inamice care, după 
evacuare, au devastat gospodări i le satelor prin care au trecut. La 20 mai 1 944 aceşti 
luptători au plecat înspre frontul româna-german, unde l i  s-a propus înscrierea în 
unităţi de partizani 13 . Constituindu-se pentru a se opune cu armele pătrunderi i 
sovieticilor, grupuri le de partizani au in iţiat prima fază a mişcări i de rezistenţă, care 
s-a desfăşurat în perioada mai-octombrie 1 944 14 • 

Formaţiuni le de rezistenţă, constituite simultan, erau organizate din voluntari, 
ţărani din satele de munte, reuniţi pe comune, care şi-au ales conducătorii dintre 
consătenii  care aveau şi grade mi l itare (caporali ,  sergenţi). La începutul luni i  iunie 
1 944, aceste grupuri au intrat în atenţia Comandamentului  Mi l itar Româna-German 
din Câmpulung Moldovenesc, motiv pentru care Corpul 5 Armată îl împuterniceşte 
pe căpitanul Constantin Popovici, care asigura legătura cu Comandamentul 
German din Câmpulung Moldovenesc şi cu formaţiunile de partizani ,  să se ocupe 
de încadrarea suplimentară a unor voluntari localnici în aceste grupuri 1 5 . Acestea 
au fost reorganizate, li s-a asigurat instrucţia (de către mi l itari români şi germani, 
sub supravegherea căpitanului Constantin Popovici), armamentul, mij loacele de 
subzistenţă. Comandamentul mi l itar din Câmpulung Moldovenesc, condus de 

12 Adrian Brişcă, Radu Ciuceanu, 1, p. 50, 275 . 
13 Gavril Vatamaniuc, Lupta armată impotriva comunismului in Bucovina şi reprimarea ei, 

"Analele Sighet" II ,  p. 308. 
14 În legătură cu primele atestări documentare ale mişcări i de partizani, a se vedea Adrian 

Brişcă, Radu Ciuceanu, I, p. 1 48-1 50: document nr. 7, datat 22 iunie 1 944, Câmpulung Moldovenesc, 
Raportul lui Vladimir Macoveiciuc asupra activităţii grupului de partizani antibolşevici aflat sub 
comanda sa; p. 1 5 1 -1 52 :  documentul nr. 8, datat 26 iunie 1944, Sadova, Declaraţia lui Gheorghe P. 
Motrescu la Postul de jandarmi Sadova, privind activitatea grupului Macoveiciuc din vara anului 
1 944; p. 1 53 :  documentul nr. 9, datat 26 iunie 1 944, Sadova, Declaraţia lui Precup Ţugui privind 
situaţia din Bucovina şi activitatea din vara anului 1944 a .. bandei de haiduci " condusă de Vladimir 
Macoveiciuc. 

15 Este posibil ca Marele Stat Major al Armatei Române să fi avut în vedere organizarea unei 
rezistenţe armate naţionale antisovietice. Cf. Adrian Brişcă, Radu Ciuceanu, 1 ,  p. 52. 
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generalul Mihail Cămăraşu16 şi de colonelul Aurel Constantinescu, a creat în acest 
sens două şcoli (la Sadova şi Fundu Moldovei) pentru pregătirea luptei de gheri lă, 
aşa-numitele "şcol i  de partizani", cum le numeau localnici i 1 7 . 

Grupuri le de partizani au fost încadrate în Regimentul 3 Grăniceri, ca unităţi 
auxil iare subordonate - cum erau toate unităţile mil itare româneşti din Bucovina· 
Corpului de Annată German, care asigura l inia apărări i  frontulu i .  Subordonarea s-a 
făcut în baza ordinului special nr. 9 al Annatei a IV-a române, din 1 april ie 1 94418 . 

Acestor formaţiuni de partizani 19 l i  s-au încredinţat misiuni mi l itare 
specifice20: sabotaje, capturări de mi l itari, culegere de infonnaţii de pe l inia 
frontului, d istrugerea posturilor înaintate sovietice, supravegherea poteci lor de 
acces, pe unde s-ar fi putut infiltra trupe inamice către Obcina Mare a Bucovinei, 
patru lări prin păduri, organizarea de ambuscade pentru distrugerea patrulelor 
sovietice, l ich idarea punctelor de observaţie înaintate, executarea de d iversiuni în 
spatele l inie i  sovietice a frontului ,  capturarea elementelor izolate spre a obţine 
informaţi i  cu caracter mi litar. 

În această primă fază de activitate a mişcări i de partizani, pe baza 
documentelor de arhivă, Radu Ciuceanu şi Adrian Brişcă au identificat cmc1 
grupuri de partizani :  

Grupul condus de  Vladimir Macoveiciuc2 1 (originar d in  comuna Voitinel, 
fostul judeţ Rădăuţi, cu grad de caporal în armată) a fost constituit în jurul datei de 
1 5  mai 1 944 şi a avut un efectiv ce a oscilat între 20 şi 40 de partizan i, ţărani din 
Voitinel, Gălăneşti, Hurju ieni, Vicovu de Sus, V icovu de Jos, Horodnicu de Sus şi 
Horodnicu de Jos. Grupul a intrat în acţiune la 1 5  apri l ie 1 94422• Cea mai reuşită 

16 Mihail Cămăra.şu a fost numit ofiţer de legătură, între 1 iunie şi 20 august 1 944, pe lângă 
Corpul 1 7  Armată german din Vatra Domei, cu misiunea de a reprezenta pe lângă acel comandament 
interesele Armatei Române în Bucovina şi Moldova de Nord. Mihail Cămăraşu depindea de Marele 
Cartier General. Cf. Adrian Brişcă, Rezistenţa armată din Bucovina (1 octombrie 1950-10 iunie 
1952), voi. Il, Bucureşti, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2000, p. 1 0  (în continuare 
se va cita Adrian Brişcă, Il). 

1 7  Eugen Şahan, op. cit. , p. 2 1 8;  Gavril Vatarnaniuc, op. cit. , p. 308. 
18 Adrian Brişcă, Radu Cicuceanu, 1, p. 1 27-1 40: documentul nr. 1 ,  datat 29 martie-23 

august 1 944, Jurnalul de operaţii al Detaşamentului " Colonel Constantinescu A urei ··, unitate militară 
mixtă, româna-germană, care a luptat împotriva trupelor sovietice în Bucovina, în primăvara şi vara 
anului 1944; Adrian Brişcă.. I I ,  p. 1 7, 7 1-76: documentul nr. 34, datat 1 3  iulie 1 95 1 ,  Declaraţia 
autobiografică a fostului partizan Vasile Motrescu; p. 1 5 1-164: documentul nr. 59, datat 4 decembrie 
1 95 1 ,  Declaraţia lui CenU'jă Constantin din Putna privind activitatea sa de comandant al unui grup 
de partizani antisovietici in vara anului 1944. 

19  Acestea nu aveau un efectiv fix. Uneori, în funcţie de misiunea încredinţată, l i se alăturau 
subunităţi de grăniceri, de plutoane fixe sau subunităţi mil itare germane, dar, de fiecare dată, 
formaţiunile erau conduse numai de partizani. Cf. Adrian Brişcă, Radu Ciuceanu, 1, p. 52. 

20 Uneori partizani i  acţionau şi din proprie iniţiativă. 
21 Adrian Brişcă, Radu Ciuceanu, 1, p. 387 
22 Adrian Brişcă, Rezistenţa anticomunistă din Bucovina. Lupta de la Bătea Corbului (în 

continuare se va cita Lupta de la Bâtca Corbului), "Arhivele Totalitarismului", Revista Institutului 
Naţional pentru Studiul Total itarismului (Bucureşti), 1, 1 993, nr. 1 ,  p. 89. 
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acţiune a acestu i grup a fost ambuscada din Poiana Haciungului (20 iunie 1 944), 
când a fost l ichidat statul major al unei divizii sovietice din Armata a 40-a -
Frontul 2 ucrainean (un grup de 7-9 ofiţeri de stat major şi două plutoane sovietice 
care-I însoţeau - 54 de mi l itari cu grade inferioare), pri lej cu care au fost capturate 
şi preţioase documente mi l itare (inclusiv portharturile), care au fost predate 
comandamentului româno-german din Câmpulung Moldovenesc. Ca urmare a 
acestei acţiuni, şase partizani au fost decoraţi cu ordine şi medal i i  mi l itare de către 
armata germană şi română (Crucea de Fier şi Virtutea Mi litară), iar conducătorul 
grupului a primit Crucea de Fier Germană, clasa 1 şi I I ,  ordinele Virtutea Mi l itară şi 
Coroana României .  Grupul lui Macoveiciuc a efectuat alte acţiuni mi l itare şi după 
23 august 1 944, până în luna octombrie, când acest grup s-a separat de trupele 
germane. Datorită evoluţiei politice din ţară, in iţial grupul s-a dispersat, 
regrupându-se u lterior tot sub conducerea lu i  V ladimir Macoveiciuc.  A acţionat şi 
în faza a doua a rezistenţei armate din Bucovina, până în luna iul ie a anului 1 94623 . 

Grupul condus de Ion Vatamaniuc24, ţăran din comuna Suceviţa (cu pregătire 
mi l itară în Legiunea de Jandarmi Hotin, grad de caporal), a reunit un efectiv de 1 6  
oameni,  ţărani originari din comunele Suceviţa, Voievodeasa, Marginea şi Solca 
(fostul j udeţ Rădăuţi), care au intrat în acţiune din 28 apri l ie 1 94425 .  Acţiuni le 
partizani lor s-au desfăşurat în pădurile din zona comunelor Suceviţa, Voievodeasa, 
Marginea, Solca, Poiana M icului, Cl it. Grupul s-a evidenţiat prin acţiuni le armate 
din sectorul Dragoşin (unde a distrus o patru lă sovietică de 40 de mi l itari) şi 
pădurea Struj inoasa26 • După 23 august 1 944 grupul condus de Ion Vatamaniuc nu 
s-a reorganizat. 

Grupul condus de Vladimir Tironiac27, ţăran din Voitinel, s-a desprins din 
grupul condus de Vladimir Macoveicuc, în condiţi i le în care creştea numărul celor 
care sol icitau înscrierea în grupul lui Macoveiciuc. Organizaţia a cuprins 1 5-20 de 
ţărani din comunele Voitinel ,  Vicovu de Sus şi de Jos, Frătăuţi i Vechi,  Frătăuţii 
Noi şi Costişa (fostul judeţ Rădăuţi). Începând din luna iul ie 1 944 comanda 
grupu lui a fost încredinţată lu i  Constantin Cenuşă din Putna28. Grupul a acţionat şi 
în faza a I I-a a mişcării de partizani .  

Grupul condus de  Constantin Cenuşă29, pădurar d in  comuna Putna, care 
făcuse armata în Regimentul de Instrucţie 4 Jandarmi - Cernăuţi, a avut un efectiv 
de 30-40 de partizani. La începutul luni i  august 1 944, partizan i i  lui Cenuşă au 
rezistat presiun i i  sovietice în punctul Stefu, din zona Putna - Suceviţa, motiv 

23 Adrian Brişcă, Radu Ciuceanu, 1, p. 52-53; Gavril Vatamaniuc, op. cii. , p. 309. 
24 Despre Ion Vatamaniuc, vezi date bibliografice în Adrian Brişcă, Ion Vatamaniuc (1903-

1992), "Arhivele Totalitarismului", 1, 1 993, nr. 1 ,  p. 1 88-1 89; Adrian Brişcă, Radu Ciuceanu, L p. 39 1 .  
25 Adrian Brişcă, Lupta de la Bâlca Corbului, p. 89. 
26 Adrian Brişcă, Radu Ciuceanu, 1, p. 53, 392. 
27 Ibidem, p. 393. 
28 Ibidem, p. 53, 392. 
29 Adrian Brişcă, Constantin Cenuşă (191 1-1964), "Arhivele Total itarismului", II, 1994, nr. 1-2, 

p. 324-327; Eugen Şahan, op. cii. , p. 220. 
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pentru care Constantin Cenuşă a fost decorat cu Crucea de Fier Germană. Grupul a 
acţionat alături de germani şi după 23 august 1 944, până în luna octombrie, când 
grupul s-a d ispersae0. S-a reorganizat şi a acţionat şi în faza a doua a mişcări i  de 
partizani .  

Grupul mixt româna-ucrainean, condus de  Petre Maruseac d in  comuna Ulma, 
a avut un efectiv de 35  de oameni,  ţărani origin·ari din comunele Ulma şi Brodina 
(fostul j udeţ Rădăuţi). Grupul a avut legături cu Organizaţia Naţionalistă 
Ucraineană, condusă de Stepan Bandera3 1 • A acţionat şi în faza a doua a mişcări i .  

Alături de  grupurile mobile de  partizani, care au luptat în perioada războiului 
în partea de sud a teritoriului Bucovinei, o altă categorie de voluntari s-a încadrat în 
Batalionul Fix Bucovina. Asemenea unităţi de luptă au fost înfiinţate din anul 
1 942, la ordinul Marelui Stat Major, de-a lungul Ardealului de Nord, ocupat de 
hortyşti .  In iţial ele ajutau legiuni le de jandarmi, iar din 1 noiembrie 1 942 au fost 
trecute în subordinea regimentelor de grăniceri .  Aceste unităţi erau conduse de 
ofiţeri şi subofiţeri de rezervă, din componenţa lor făcând parte personalu l  armatei 
din completare, rezervă şi mi l itari, voluntari etc. 

Prin ordinului nr. 76 7 1 2  din 22 martie 1 944 s-a d ispus mobi l izarea 
Batalioanelor Fixe Bucovina şi Neamţ (numite aşa după zonele în care acţionau), 
care au primit misiuni operative, fi ind înglobate în cadrul armatei de operaţiuni şi 
puse pe l inia 1 a frontulu i .  Batal ionul Fix Bucovina se afla pe poziţii în faţa Obcini i  
Mari a Bucovinei, în zonele Putna - Fundu Moldovei - Gura Humorului, iar 
Batal ionul Fix Neamţ (unitatea "Vulturii"), în zona muntelui  Dumitriţa, lângă 
Falcău32 . 

Aceste unităţi, alcătuite din localnici, recrutaţi pe bază de voluntariat, care 
cunoşteau topografia zonei  şi care erau instruiţi la Sadova, erau subordonate, din 
ordinul Armatei a IV-a Române, Corpului de Armată German din Bucovina (care 
le-a asigurat şi subzistenţa; dotarea mi l itară era asigurată doar din capturi de la 
inamic, l ipsind armamentul de însoţire). S-a acţionat, în funcţie de misiune 
(organizarea reţelei de informatori, acţiuni în spatele l inei frontului), în grupuri de 
mărime variabilă (grupe, plutoane )33 . 

Batal ionul Fix Bucovina, anexat Regimentului 3 Grăniceri, condus de 
locotenent colonel Gheorghe Bătătorescu, a fost pus pe l inia 1 a frontului între 
29 martie şi 23 august 1 944. Efectivul său, alcătuit din 27 de ofiţeri, 7 subofiţeri şi 
1 344 trupă (formată numai din voluntari) era repartizat în trei compani i :  compania 1 
Vatra Domei ( locotenent de rezervă Sabin Tomuţă), compania II Fundu Moldovei 
( locotenent de rezervă Gheorghe Apetrei) şi compania III Putna ( locotenent de 
rezervă Gheorghe L. Motrescui4• Un itatea avea şi plutoane fixe în diverse regiuni 

30 Adrian Brişcă, Radu Ciuceanu, 1 ,  p. 53.  
3 1  Ibidem, p. 53-54. 
32 Eugen Şahan, op. cit. , p. 2 1 7; Adrian Brişcă, Radu Ciuceanu, 1 ,  p. 50. 
33 Adrian Brişcă, Radu Ciuceanu, 1, p. 54. 
34 Adrian Brişcă, Il, p. 9. 
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ale Bucovinei, formate din voluntari : comuna Straja a furnizat cel mai mare număr 
de voluntari, organizaţi în două plutoane fixe "Straja": nr. 2 (comandat de 
locotenentul de rezervă Ghinea Dumitru) şi nr. 3 (comandat de sublocotenentul de 
rezervă Cantemir P. Valeriani5• 

În ceea ce priveşte legăturile partizani lor cu aceste unităţi fixe de luptă, 
documentele dovedesc faptul că, iniţial, uni i  partizani au făcut parte din Batalionul 
Fix Bucovina. De exemplu, Ţugui Gheorghe din V icovu de Jos şi Ursuleanu Ion 
din Straja, care au fost încadraţi în această unitate de luptă, ulterior s-au înscris în 
gruparea lui V ladimir Macoveiciuc36. Partizani i  bucovineni au avut legături şi cu 
Batal ionul 2 din Regimentul 3 Grăniceri, care a activat în zona Bucovinei din 
20 iunie 1 94437. În ceea ce priveşte asemănările şi deosebirile dintre cele două 
unităţi de luptă formate din voluntari - Batalionul Fix Bucovina şi grupuri le mobi le 
de partizani - care au luptat alături de trupele regulate, putem aprecia, pe baza 
documentelor existente, că ambele grupări de luptă au fost anexate Regimentului  3 
Grăniceri, au asigurat rezistenţa armată în faţa inamicului, dar cu metode diferite: 
Batal ionul F ix avea misiuni ordonate de pândă şi observare în posturi fixe, 
patrulare şi acţiuni de luptă cu armament provenind numai din capturi, în timp ce 
unităţile de partizani, cu mai multă mobi l itate, acţionau prin misiuni de sabotaj ,  
capturări de mi l itari sovietici, acţiuni de diversiune etc.38. 

Concluzionând, putem afirma că această primă fază il mişcării de rezistenţă, 
specifică numai părţii de sud a teritoriului fostei Bucovine, concretizată prin 
acţiuni le Batal ionului  F ix Regional Bucovina (din care au făcut parte iniţial şi 
partizani), precum şi ale grupuri lor mobile de partizani, a avut un caracter exclusiv 
antisovietic. Formaţiuni le de luptători şi-au plănuit misiunile şi au acţionat 
independent, benefici ind de sprij inul  armatelor română şi germană, care au asigurat 
subzistenţa grupuri lor; partizani i  au luptat în grupuri mari (de la 1 5  la 40 de 
persoane), cu dotări din depozitele germane, armata germană faci l itând şi 
deplasări le în zonele de acţiune, unde s-a adoptat tactica acţiuni lor ofensive şi a 
ambuscadelor. 

Momentul 23 august 1 944 şi încetarea celui  de al doilea război mondial au 
marcat şi evoluţia grupurilor de rezistenţă din Bucovina. Ultimele semne ale 
existenţei unei mişcări de partizani din prima fază de evoluţie datează din 
octombrie 1 94439, partizani i  neputându-se desprinde imediat de foşti i  camarazi 
germani care, după 23 august 1 944, au devenit suspicioşi . În condiţi i le  în care 
încetase orice acţiune antisovietică, o parte d intre partizan i s-au întors Ia casele lor, 

35 Adrian Brişcă, Radu Ciuceanu, 1, p. 380. Autorii au identificat 38 de voluntari, jumătate din 
câţi erau înscrişi în Batalionul Fix Bucovina. În Evidenţele Cercului de Recrutare Rădăuţi şi în 
livi·etele militare, din motive necunoscute, nu se fac, decât excepţional, precizări cu privire la 
încadrarea în Batalionul Fix Bucovina. 

36 Ibidem, p. 54, 256. 
37 Ibidem, p. 1 47, 240. 
Js Ibidem, p. 54. 
39 Adrian Brişcă, Lupta de la Bâtca Corbului, p. 89. 
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unii  au plecat în munţi ş i  n u  se mai ştie nimic despre ei, alţii s-au regrupat ş i  au 
continuat acţiunile de rezistenţă. Motivele pentru care partizani i  s-au reorganizat şi 
au acţionat şi după 23 august 1 944, în cea de a doua fază de existenţă a mişcări i 
( 1 944-1 958), sunt legate de consecinţele instaurări i regimului de ocupaţie sovietică 
pe teritoriul României, caracterizat printr-o brutală represiune faţă de toţi cei 
consideraţi "duşmani de clasă'.4°. Acuzaţi că fonnaţiunile lor au fost organ izate de 
comandamentul german, care le-a asigurat subzistenţa, retribuindu-i băneşte pentru 
faptele lor, că au executat incursiuni în spatele l inei frontu lui sovietic pricinuind 
daune annatei sovietice, că au rămas şi după 23 august 1 944 alături de gennani, că 
au tâlhărit şi jefuit, foşti i  partizani şi combatanţi din Batalionul Fix Bucovina au 
fost urmăriţi de NKVD şi Pol iţia de Siguranţă prin crearea unei reţele speciale de 
unnărire. După 23 august 1 944, prin satele Bucovinei a circulat o dispoziţie prin 
care se promitea că nu se vor iniţia măsuri de represare a celor care au luptat alături 
de armatele română şi gennană în timpul războiului ,  dacă aceştia se vor prezenta la 
un comandament sovietic, constituit ad-hoc la Siret. Acesta, însă, era un pretext 
pentru a putea fi depistaţi toţi cei care au luptat împotriva ruşi lor4 1 •  În urma acestor 
acţiuni, mulţi d intre foşti i  partizani au fost prinşi şi deportaţi în Siberia42 •  

În aceste condiţii, uni i  dintre foşti i  partizani s-au regrupat (din iul ie 1 945 se 
rid ică al doilea val de partizani) şi au continuat Jupta43, de această dată în alte 
condiţi i :  mişcarea a avut un caracter anticomunist; grupurile, mai mici (datorită 
greutăţi lor de aprovizionare şi a posibil ităţii de a fi descoperite) au luptat, cu anne 
propri i sau primite de la cunoscuţi, împotriva autorităţi lor române, conduse de 
comunişti şi supravegheate de consi l ieri sovietici; subzistenta a fost asigurată de 
famil ie sau favorizatori; nu aveau adăposturi stabile; au luptat în apărare şi au 
ripostat numai în cazul unui atac din partea unnăritori lor. Mişcarea de partizani ,  
organ izată în 1 O grupuri (uni i  dintre conducătorii acestora au format nuclee de 

40 În documentele Securităţii, referitoare la mişcarea de rezistenţă anticomunistă, sunt citaţi 
unii ofiţeri care afirmaseră că una dintre cauzele sporirii numărului celor fugiţi în munţi o constituie 
tocmai represiunea brutală a oricărei forme de opoziţie faţă de instaurarea noului regim. Cf. Claudiu 
Căpăţână, Răzvan Ciolcă, Grupul , . Haiducii Muscelului", .,Magazin istoric", s.n., XXXII, 1 998, nr. 6 
(3 75), p. 44. 

4 1 Valerian Procopciuc, Suceviţa, sat al Obcinilor Bucovinei şi gropniţă a Movileştilor, în voi. 
File din monografia satului Suceviţa (manuscris), p. 5 .  

4 2  Gavril Vatamaniuc, op. cit. , p. 309; Adrian Brişcă, Radu Ciuceanu, 1 ,  p. 56. 
43 Facem precizarea că, din toamna anului 1 944, pe teritoriul părţii de sud a Bucovinei, alături 

de grupurile de partizani s-au format şi câteva grupuri paramil itare ("Sumanele Negre", "Tinerii 
partizani ai României", "Garda albă", "Gărzi le lui Decebal"), cu ramificaţii şi în alte zone ale ţări i .  
Deşi nu au trecut la  acţiune, aceste grupuri erau înarmate şi pregătite in vederea unei intervenţii 
impotriva trupelor sovietice, in cazul izbucnirii unui război cu americanii . În organizarea grupului 
"Sumanele Negre" a fost impl icat şi partizanul Vladimir Macoveiciuc, iar gruparea "Gărzi le lui 
Decebal", cu ramificaţii in cinci judeţe bucovinene, a avut legături cu grupul de partizani condus de 
Grigore Sandul şi cu cel condus de Vasile Cămăruţă. Pentru aceasta Tribunalul Mil itar Iaşi a 
pronunţat, intre 1 5  şi 20 septembrie 1 950 şapte sentinţe, prin care erau condamnaţi 78 de membri, în 
frunte cu Gheorghe Vasilache, conducătorul formaţiunii "Gărzile lui Decebal". Cf. Adrian Brişcă, 
Radu Ciuceanu, 1 ,  p. 59, 1 1 8; Gavril Vatamaniuc, op. cit. , p. 3 1 0. 
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rezistenţă şi înainte de 23 august 1 944, ca Vladimir Macoveiciuc, Constantin 
Cenuşă)4\ a cuprins zona munţilor Bucovinei (partea e i  sudică) până la graniţa cu 
Ardealul .  

Grupul condus de V ladimir Macoveiciuc s-a reorganizat după 23 august 1 944 
şi a desfăşurat acţiuni defensive, de apărare în faţa organelor NKVD-ului  şi a 
organelor represive româneşti, la Câmpulung Moldovenesc şi Dealu l  Leahului45 . 

Grupul condus de Ovidiu Găină s-a constituit în toamna anului  1 944 ş i  a 
avut un efectiv de 1 6  partizani legionari46. Conducătorul grupului,  alături de 
Alexandru Şutea, Alexandru Piticariu, S imion Constantinescu şi Alexandru 
lacoban, a făcut parte din primele grupuri de paraşutişti, trimişi din Austria, spre 
finele anulu i  1 944 (octombrie-noiembrie), pentru misiuni  de cercetare şi 
informare47, în scopul  organizării formaţiuni lor de partizani în spate le frontului  
româna-sovietic şi a sabotării efortului  de război îndreptat împotriva Germaniei .  
Grupul a acţionat în zona muntelui  Giumalău/Rotunda (d in martie 1 945) şi a avut 
misiunea de a organ iza judeţele din nordul Moldovei în vederea unei rezistenţe 
armate. Grupul dispunea de un important depozit de armament şi era dotat cu un 
post de radioemisie. În august 1 945 intenţiona să facă fuziunea cu grupul 
Macoveiciuc48• 

Grupul condus de Petre Maruseac era alcătuit din 35 de ţărani originari din 
comunele Brodina şi Ulma (fostul judeţ Rădăuţi), uni i  d intre ei fi ind de origine 
ucraineană. Grupul a acţionat împotriva sovieticilor şi înainte de 23 august 1 944. A 
avut legături cu Organizaţia Naţionalistă Ucraineană condusă de Stepan Bandera, 
care a activat pe teritoriul României, în fostele judeţe Rădăuţi şi Câmpulung 
Moldovenesc49. 

Grupul condus de Constantin Cenuşă a acţionat, în faza a doua, într-o 
formaţie redusă, în perioada 1 948- 1 95 1 .  Prins de Securitate, Cenuşă evadează, 

44 Date biografice despre conducătorii grupurilor de partizani şi a membrilor acestora se 
regăsesc în Adrian Brişcă, Radu Ciuceanu, 1, p. 380-4 1 2  şi Adrian Brişcă, II,  p. 224-238. 

45 Adrian Brişcă, Radu Ciuceanu, 1, p. 58; Eugen Şahan, op. cit., p. 2 1 8 . 
46 Adrian Brişcă, Radu Ciuceanu, 1, p. 389. 
47 Acestora li s-au alăturat contingente masive de ofiţeri superiori deblocaţi, cu scopul formării 

unei organizaţii naţionale de rezistenţă anticomunistă, din care trebuiau să facă parte formaţiunile: 

"Sumanele Negre", "Haiducii lui Avram Iancu", "Mişcarea naţională de rezistenţă" "Graiul Sângelui", 

"Vlad Ţepeş 1", "Vlad Ţepeş II", "Organizaţia T". Cf. Filon Verca, Paraşutaţi in România vândută. 
Mişcarea de rezistenţă /944-/948, Timişoara, Editura Gordian, 1 993; Radu Hrimiuc, op. cit. , p. 238. 
Dosarele operative ale "Mişcării naţionale de rezistenţă" şi ale organizaţiei "Sumanele Negre" sunt 
publicate, în serial, în "Arhivele Total itarismului", începând cu numărul l -2, 1 994. 

48 Adrian Brişcă, Radu Ciuceanu, 1 ,  p. 59, 1 68, nota 4, 1 68-1 72:  documentul nr. l 9, datat 1 0  
octombrie 1 945, Raportul . .  Corpului Detectivi/ar" asupra încercării de fuziune a grupului de 
partizani condus de Macoveiciuc Vladimir cu Centrul de rezistenţă legionar condus de Ovidiu Găină. 
Filon Lauric, unul dintre cei implicaţi în evenimente, afirma că nu ar fi putut fi vorba de o fuziune, ci 
de o simplă întâlnire dintre conducătorii celor două grupuri, "întrucât nici Ovidiu Găină, nici Vladimir 
Macoveiciuc nu ar fi acceptat să se subordoneze unul celui lalt". 

49 Ibidem, p. 59, 396. 
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luând din nou calea codrului, asociindu-se mai întâi cu  Vasile Motrescu, apoi cu 
Cozma Pătrăucean din Straja50. 

Grupurile conduse de Andrei Ghimici (Ghivnici?), Gheorghe Munteanu, 
Si lvestru Harsmei (Hojmei?) şi Vasile Cămăruţă au acţionat în perioada 1 948-
1 95 1 .  Grupul Ghimici, alcătuit din 5-6 membri, a acţionat în zona Suceviţa -
Marginea (fostul judeţ Rădăuţi). Gheorghe Muntean, originar din Stroieşti (judeţul 
Suceava) şi-a constituit grupul în urma acţiuni lor sale (1-a ucis pe secretarul 
organizaţiei de partid din sat), datorită cărora a fost nevoit să fugă în munţi. În 
grupul lui Si lvestru Harsmei au acţionat 8-1 2  membri (majoritatea originari din 
nordul Bucovinei), în zona Brodina - Ulma - Nisipitu - Argel, între iu l ie 1 949 şi 
1 95 1 .  Grupul lui Vasile Cămăruţă (învăţător, fost membru al PNŢ) a activat în 
fostul judeţ Baia, din apri lie 1 9495 1 • 

Grupul condus de Grigore Sandu (membru al organizaţiei "Sumanele Negre" 

în perioada 1 945- 1 946) s-a constituit în ianuarie 1 949. Din acest grup au făcut 
parte localnici originari din Dorna Candreni lor, Vatra Domei şi Dorna Arini, lor 
adăugându-l i-se alţi fugari urmăriţi de autorităţile comuniste ( ingineri, studenţi, 
preoţi)52 • 

Grupul condus de Gavril Vatamaniuc a fost ultima formaţie apărută în 
Bucovina ( 1 949) şi cu durata cea mai lungă de existenţă (8 ani). Conducătorul 
grupului era originar din comuna Suceviţa şi a avut gradul de sergent major de 
jandarmi .  S-a asociat întâi cu fraţii Chiraş din Suceviţa, apoi cu Vasile Motrescu 
din Vicovu de Jos. Grupul a avut două ciocniri cu securitatea la Bâtca Corbului 
( 1 8  ianuarie 1 955), unde ar fi murit trei securişti, precum şi la Ursoaia Mică53 • 

Literatura de special itate îl consemnează şi pe Ion Jenică Amăutu drept 
conducător al unui nucleu de rezistenţă din zona Obcini lor Bucovinei (versantul 
nordic), în jurul oraşului Câmpulung Moldovenesc. Din acest grup a făcut parte şi 
Sandu Grigore, din Vatra Domei (afiliat in iţial organizaţiei "Gărzile lui Decebal"), 
ulterior conducătorul unui grup separat54 • Consemnăm, de asemenea, şi existenţa 
grupului condus de Dragoş Flocea, alcătuit din cinci membri, care a acţionat în 
regiunile l imitrofe cu judeţul Baia. Grupul, chiar dacă a desfăşurat acţiuni 
îndreptate împotriva populaţiei (a jefuit stâne şi a atacat cetăţenii), s-a remarcat şi 
prin anumite acţiuni pol itice - a calomniat autorităţile de stat şi a produs agitaţie în 
rândul populaţiei55 . 

Dintre grupurile care au activat în faza a doua a mişcării de partizani se 
remarcă cel condus de Vladimir Macoveiciuc. Acesta a stabi l it, la Bucureşti, 

50 Ibidem, p. 59. 
51 Ibidem, p. 59, 402-403. 
52 Ibidem, p. 59, 403. 
53 Ibidem, p. 59; Adrian Brişcă, Lupta de la Bâtca Corbului, p. 89. 
54 Gavril Vatamaniuc, op. cit. , p. 3 1 0; Radu Hrimiuc, op.cit. , p. 24 1 ;  Ion Gavrilă Ogoranu, 

Rezistenţa armată anticomunistă din Munţii României, "Analele Sighet", 1, Bucureşti, Editura 
Fundatiei Academia Civică, 1 995, p. 1 0 1 . 

55 Adrian Brişcă, Radu Ciuceanu, 1, p. 40 1 .  
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legături cu Mişcarea naţională de rezistenţă56 şi cu Mişcarea legionară, prin 
studentul bucovinean Vasile Lazăr57, care i-a intermediat legătura cu Fi lon Lauric58 
pentru obţinerea unui sprij in  financiar59• Gruparea lui Vladimir Macoveiciuc a avut 
legături şi cu grupuri de partizani din Maramureş, zona munţi lor Călimani, zona 
Banatului şi a Făgăraşulu i60. În Bucovina, Vladimir Macoveiciuc a avut legături 
(din iu l ie 1 945) cu grupul de luptă anticomunistă din Rădăuţi, condus de Gheorghe 
Reus6 1 şi i-a contactat pe naţionalişti i  ucraineni (existenţa legăturilor între mişcarea 
ucraineană şi partizani este expl icabi lă - aveau un duşman comun, U.R.S .S .-ul). A 
organizat un grup parami l itar - "Sumanele Negre" - cu intenţia de a real iza o reţea 
de rezistenţă anticomunistă la nivelul întregii ţări62 . 

Confruntată cu o asemenea mişcare de rezistenţă63 puterea comunistă instaurată 
în România a organizat un complex aparat represiv, cu ajutorul căruia formaţiuni le 
de partizani au fost l ichidate treptat. Făcând un obiectiv fundamental din distrugerea 
oricărei forme de rezistenţă internă faţă de regim - "activitate antidemocratică 
subversivă a duşmani lor poporului" - securitatea, în colaborare cu mil iţia, a 
organizat un plan de activitate, minuţios întocmit. La postul de mil iţie Putna s-a 
instituit un comandament al organelor de mil iţie (în septembrie 1 950 acesta avea 1 50 
de membri), care a intocmit un plan de prindere a partizani lor, stabil indu-se obiective 
precise, a căror finalizare trebuia să se încadreze în l imitele de timp dinainte 
stabil ite64 : organizarea echipelor operative şi a planurilor de acţiune, formarea 
posturilor fixe de mil iţie în zone strategice65, unde s-au stabilit şi locurile de pândă, 

56 Iniţiată de generalul Aurel Aldea, fost ministru de interne în primul cabinet Sănătescu (23 
august-3 noiembrie 1944), în perioada când Transilvania de Nord, eliberată de sub ocupaţia 
maghiară, nu fusese pusă sub administraţie românească din cauza opoziţiei sovieticilor. 

57 Amintim că impl icarea lui Vasile Lazăr în această actiune şi atitudinea lui faţă de mişcarea 
de partizani au fost plătite cu şapte ani de puşcărie ( 1 948-1954). 

58 Arestat şi condamnat iniţial la şapte ani de închisoare corecţională, este graţiat după ce a 
executat 1 7  ani de puşcărie. 

59 Adrian Brişcă, Radu Ciuceanu, 1, p. 1 68-1 69; Vasile Lazăr, Şase ani in infern, Timişoara, 
Editura Marineasa, 2000, p. 9-48. 

60 Eugen Şahan, op. cit. , p. 2 1 8 . 
61 Ibidem, p. 2 1 9. 
62 Stephane Courtois, Nicolas Weth, Jean Luois Panne ş.a., op. cit. , p. 367. 
63 Fenomenul generat de mişcarea de partizani a luat o asemenea amploare, încât sovieticii 

ameninţau cu ocuparea părţii de sud a teritoriului fostei Bucovine. Cf. Ilie l l isei, Ioan D. Popescu, 
Dosarele suferinţei, Suceava, Editura Muşatinii - Bucovina Viitoare, 1 999, p. 1 6 1 .  

64 Într-o telegramă către Directia Generală a Securităţii Statului Câmpulung Moldovenesc, trimisă 
din Bucureşti la 25 august 1 95 1 ,  semnată de colonelul de securitate Gavril Birtaş (acelaşi care a semnat, 
Ia 29 martie 1949, ordinul pentru reînceperea urmăririi foştilor partizani din grupul Macoveiciuc), se 
specifică: "Urmare a ordinului nostru nr. 3 1 4/509, 1 8  august a.c., referitor la banda Cenuşă Constantin 
vă reamintim că la 27 august a. c. expiră termenul de executare a acestei lucrări [capturarea lui Cenuşă 
Constantin - n.n.], cunoscând că nu se admite nici o depăşire". Cf. Adrian Brişcă, II, p. 84. 

65 Asemenea posturi fixe au fost amplasate Ia Cireş, Trei Movile, Pânzaru; la Poiana Oglinda 
era instalată o stână, adusă special de la Vlaşca, de către un agent secret. Unele dintre acestea au fost 
descoperite. Pădurarii Traian Creţan, Gheorghe Nohai, Gheorghe Bâcu şi Ion Lucaci au fost acuzaţi 
că au descoperit punctele fixe de pândă ale miliţiei, instalate la punctele obligatorii de trecere din 
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realizarea unei reţele d e  infonnatori, trădători ş i  călăuze (merită a aminti faptul că, 
practic, 90% dintre partizani au fost prinşi prin trădare66). La 1 3  august 1 949 s-a 
conceput un plan de acţiune întocmit de Miliţia judeţului Rădăuţi, pentru lichidarea 
grupurilor de partizani din munţi67, unnat de un Plan de măsuri întocmit de Miliţia 
judeţului Rădăuţi fentru prinderea bandelor existente în raza judeţului ( datat 22 
septembrie 1 949)6 ; la 2 mai 1 950 s-a conceput, de către Mil iţia judeţului Rădăuţi, un 
plan de acţiune pentru unnărirea şi l ichidarea partizani lor Cenuşă, Motrescu şi 
Pătrăuceanu69, însoţit de un Plan de muncă întocmit în vederea lichidării bandei 
Cenuşă - Pătrăuceanu, datat 1 octombrie 1 95070; pentru l ichidarea aceloraşi grupuri 
s-a acţionat şi confonn Planului de operaţiuni comune Securitate - Miliţie pentru 
noaptea de Crăciun 1950, cu scopul de a distruge grupul Cenuşă - Pătrăucean, datat 
20 decembrie 1 9507 1 , unnat de un Plan de acţiune întocmit de Miliţie cu ocazia 
zilelor de Paşti şi 1 Mai, pentru capturarea partizanilor Cenuşă, Pătrăucean şi 
Motrescu, datat 23 apri lie 1 95 1 72 • S-au întocmit şi liste cu persoanele şi grupurile de 
rezistenţă de care aparţineau: la 2 iunie 1 950 s-a conceput, pe baza infonnaţiilor 
existente, Listafugarilor din regiunea Suceava, urmăriţi de miliţie şi securitate (este 
vorba despre un tabel nominal cu 22 de persoane, condamnate şi unnărite de 
securitate, din raioanele Rădăuţi, Suceava, Câmpulung Moldovenesc, Gura 
Humorului, Fălticeni şi Vatra Domei, unde sunt prezentate şi motivele pentru care 
aceştia sunt fugari)73; aceasta a fost unnată de un Tabel cu fugarii şi dispăruţii (72 de 
persoane) din teritoriul Miliţiei judeţului Rădăuţi, alcătuit la 4 iulie 1 95074 şi un 
Tabel nominal cu fugarii urmăriţi (100 de persoane) pe raza Miliţiei judeţului 
Rădăuţi, conceput la 8 septembrie 1 950 75• La 3 1  decembrie 1 950, serviciul de 
securitate dispunea deja de o situaţie a "bandelor" existente în munţi la acea dată. Au 

pădurile Putnei, pentru prinderea partizanilor din grupul Cenuşă şi Motrescu. Cf. Adrian Brişcă, Radu 
Ciuceanu, 1, p. 3 1 9; Adrian Brişcă, II, p. 93. 

66 S-a apelat la viclenie: "Am putea să ne înţelegem, să ne sfătui m  pentru a vă salva", îndemna 
un căpitan de mi liţie; la starea de spirit existentă în rândul partizanilor: "Faptul că staţi nemâncaţi în 
pădure, în frig, în ploaie şi zăpadă, în mizerie, iar familia suferă, se poate spune că e cea mai grozavă 
puşcărie pe care singuri v-aţi ales-o" (Adrian Brişcă, II, p. 59--60: documentul nr. 23, datat 3 iunie 
1 95 1 ,  Rădăuţi, Scrisoarea de răspuns a căpitanului Cantor Dumitru din Direcţia Miliţiei Regiunii 
Suceava, adresată partizanului Cenuşă); el iberarea suspicioasă a unui partizan sau ţinerea în l ibertate 
supravegheată a lui Vasile Motrescu până la predarea lui Constantin Cenuşă au făcut parte din acelaşi 
scenariu (Adrian Brişcă, II, p. 66: documentul nr. 29, datat 29 iunie 1 95 1 ,  Suceava, Raportul Direcţiei 
Regionale de Securitate Suceava privind prinderea partizanului Vasile Motrescu în ziua de 28 iunie 
1951;  p. 69-70: documentul nr. 33, datat I l  iulie 1 95 1 ,  Suceava, Raportul Mi/iţiei Regiunii Suceava 
privind învăţămintele trase în urma capturării partizanului Vasile Motrescu). 

67 Adrian Brişcă, Radu Ciuceanu, 1, p. 286. 
· 

68 Ibidem, p. 296. 
69 Ibidem. 
70 Adrian Brişcă, Il, p. 30--3 1 .  
71 Ibidem, p. 39. 
72 Ibidem, p. 54-55. 
73 Adrian Brişcă, Radu Ciuceanu, 1, p. 3 1 5, documentul nr. 77.  
7 4  Ibidem, p. 346--348, documentul nr .  9 1 .  
75 Ibidem, p. 350-353, documentul nr. 93. 
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fost depistate 14 organizaţii şi 24 de "rămăşiţe de bande"; 847 de persoane au fost 
arestate şi 50 ucise; situaţia statistică se referea şi la armamentul existent, Ia 
apartenenţa pol itică a membrilor grupuri lor descoperite (3 1 legionari, 1 4  membri ai 
Partidului Naţional Ţărănesc, ofiţeri deblocaţi)76. 

Treptat, prin acţiuni le conjugate ale mi l iţiei şi trupelor de securitate, au fost 
anihi late toate grupurile de partizani care au acţionat în partea de sud a teritoriu l 
Bucovinei, unii dintre combatanţi fiind prinşi şi supuşi anchetelor, alţi i predându-se, 
amăgiţi de promisiun i le securităţi i77 • Întregu lui aparat de represiune (organele de 
mil iţie şi  securitate, trupele de securitate - folosite în ani i  ' 50  în mod special 
pentru el iminarea mişcări i de partizani - secondate de organele NKVD-lui) i s-a 
creat un cadru legal de acţiune, prin promovarea unei legislaţii adecvate. În acest 
sens, Codului Penal, pus în apl icare la 1 ianuarie 1 937  (şi abrogat la intrarea în 
vigoare a noului Cod Penal al Republ icii Socialiste România, la 2 1  iunie 1 968) i 
se aduc modificări în ani i  1 949, 1 956, 1 958  şi 1 960. Principalele prevederi penale 
referitoare la pedepsirea opozanţilor regimului au fost cuprinse sub titlul "crime 
şi  delicte contra statului" (cu modificări ce ţineau doar de cuantumul unor 
pedepse, acestea au rămas în general cu acelaşi conţinut în primele două decen ii 
ale regimului comunist) . Foarte des uti l izate în condamnarea opozanţi lor pol itici 
ai regimului, în special în ani i  de maximă represiune ( 1 948-1 952, 1 957-1 959) au 
fost articolele referitoare la "crime şi delicte contra siguranţei interioare a 
statului"78 : crime de înaltă trădare (art. 1 85), crimă de omor (art. 464), compl ici
tate Ia crima de omor (art. 1 2 1  ), crima de tâlhărie (art. 533), del ictu l de tâlhărie 
repetată (art. 529, 53 1 ), del ictul de evadare (art. 296), delictul de asociaţie contra 
l inişti i publice (art. 3 1 5 ), del ictul de furt cal ificat del iberat (art. 525), del ictul de 
instigare publică repetată (art. 327), del ictul de favorizare a infractorului (art. 
284), del ictul de răspândire de ştiri false (art. 329)79• Prin modul în care erau 
administrate probele şi prin constrângerea celor anchetaţi să recunoască 
săvârşirea unor infracţiuni de drept comun, securitatea şi-a transformat adversarii 
politici în deţinuţi de drept comun,  pentru a prezenta pe plan internaţional faptul 
că în România nu existau deţinuţi politici . La 1 2  august 1 950 s-a promulgat 
decretul lege nr. 1 99, care instituia pedeapsa cu moartea pentru încălcarea 

76 Adrian Brişcă, I I ,  p. 40, documentul nr. 1 O, Tabel cu situaţia bandelor depistate în cursul 
anului 1950. 

77 Cazul lui Constantin Cenuşă (care la 5 septembrie 1 948 s-a predat la comandamentul miii tiei 
din Putna; arestat, acesta a evadat în 1 81 1 9  septembrie, luând din nou calea cadrului; la 30 august 
1 95 1  s-a predat din nou, de bună voie) şi al lui  Vasile Motrescu (Din Declaraţia lui Mihai Surugiu -
18 iulie 1 946 - la Siguranţa Rădăuţi în legătură cu tentativa lui Vladimir Macoveiciuc de a se preda 
autorităţilor aflăm că acesta îi propune lui Vasile Motrescu să se deplaseze la Bucureşti, pentru a 
obtine din partea Consiliului de Miniştri sau a Ministerului Afacerilor Interne aprobarea de a nu fi 
predat sovieticilor pentru cercetări. Cf. Adrian Brişcă, Radu Ciuceanu, 1, p. 1 99-200). 

78 Marius Oprea, Legislaţia represiunii, în Stephane Courtois, Nicolas Weth, Jean Luois Panne 
ş.a., op. cit. , p. 752-753. 

79  Adrian Brişcă, I I ,  p. 1 5- 1 6. 
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independenţei ş i  suveranităţii naţionale, complot împotriva statului, activ itate 
teroristă etc .80. Acesta a fost invocat, în mod special, ca bază juridică pentru 
l ichidarea rezistenţei armate anticomuniste. Au fost folosite, pentru încadrarea 
juridică a infracţiunilor săvârşite de partizani ,  şi două articole din Codul justiţiei 
mil itare: delictul de deţinere i legală de arme şi muniţie aparţinând armatei (art. 
549) şi del ictul de port i legal de uniformă mil itară (art. 569)8 1 • 

Organul de partid care s-a ocupat cu operarea arestărilor şi declanşarea 
proceduri lor penale a fost Procuratura, instituţie specifică regimu lui comunist, 
investită cu "puterea supremă de control pentru a asigura respectarea legii". 
Anchetatorii de securitate aveau puteri discreţionare; ei puteau stabi l i  durata 
întregii anchete şi a interogatoriului (Si lvestru Macoveic iuc a fost arestat la 
2 octombrie 1 94 7 şi judecat la 6 iunie 1 950; declaraţi i le lui Constantin Cenuşă din 
20 septembrie 1 95 1 şi cele ale lui Vasile Motrescu din 1 3  iu l ie 1 95 1  cuprindeau 34 
şi, respectiv, 49 de pagini dactilografiate82); puteau folosi orice metodă, inclusiv 
tortura83 ; stabi leau încadrarea jurid ică, rezultatele anchetei fiind analizate de 
conducerea securităţi i  şi consi l ieri i sovietici, care stabileau şi direcţia în care 
trebuia efectuată aceasta. 

În ceea ce priveşte sentinţele pronunţate de tribunalele mi l itare şi 
condamnările primite de partizani, amintim că acestea au cuprins acuzaţii diverse, 
de la spionaj ,  crimă de înaltă trădare, până la tâlhărie repetată, port i legal de 
uniformă etc. 

Referitor la acuzaţia de spionaj şi înaltă trădare, amintim că securitatea a 
încercat în mod intenţionat să demonstreze legătura între partizani şi armata 
germană. În acest sens, Şcoala de la Sadova, unde au fost instru iţi partizani i  în 
vremea războiului, era în viziunea securităţii un centru de spionaj ;  între Batalionul 
Fix Bucovina şi grupurile de partizani nu ar fi fost nici o deosebire; "bandele de 
terorişti" au fost organizate ş i  retribuite de comandamentul german, în vederea 
spionării poziţii lor de luptă sovietice; partizani i  ar fi purtat i legal uniformă 
germană; după 23 august 1 944, luptătorii antisovietici au rămas alături de german i .  

Toate aceste acuzaţi i au fost infirmate de documente. Grupurile de partizani 
români,  încadrate în Regimentul 3 Grăniceri ca unităţi auxi l iare, au fost doar 
subordonate comandamentului mil itar german, cum erau toate unităţi le mi l itare 
româneşti din partea de sud a teritoriului Bucovinei, în baza ordinului special nr. 9 
al Armatei a IV -a Române, din l aprilie 1 94484 • Partizani i  nu au acţionat în zona 

80 Denis Deletant, op. cit. , p. 1 03 .  
8 1 Adrian Brişcă, Il, p. 1 6. 
82 Ibidem, p. 1 3 . 
83 Vezi actul Parchetului Mil itar din laşi, datat 22 mai 1 950, prin care se cerea stabil irea 

cauzelor echimozelor corporale ale unor 1 0  învinuiţi. Cercetări le n-au fost finalizate, din lipsă de 
răspuns (cf. Adrian Brişcă, I l, p. 1 4). S-au înregistrat şi cazuri când declaraţiile date la Securitate au 
fost retractate în instanţă, sub motiv că au fost luate cu forţa. Cf. Adrian Brişca, Radu Ciuceanu. 1, 
p. 3 1 9-33 1 ,  documentele nr. 80-88. 

84 Adrian Brişcă, Radu Ciuceanu, 1, p. 1 27-1 40, documentul nr. 1 .  
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nordului Bucovinei (pe teritoriul sovietic), ci în zona muntoasă din sudul Bucovinei 
(Obcina Mare), iar misiunile lor din spatele liniei frontului, pentru a culege 
informaţi i, au fost misiuni obişnuite şi practicate în vreme de război .  Luptătorii au 
primit soldă şi echipament de reformă de la români ;  grupurile au fost conduse 
întotdeauna de un comandant român, din rânduri le partizanilor, care avea grad în 
armată; partizani i  nu au purtat uniformă germană, ordinul Marelui Stat Major nr. 
346 1 90/29 iunie 1 942 interzicând cu desăvârşire portu l acesteia de către mil itarii 
români85 . În ceea ce priveşte acuzati ile de jaf şi tâlhărie, trebuie să amintim că 
partizanii nu au obţinut niciodată nimic prin constrângere. Semnificative în acest 
sens sunt mărturi ile lui Cozma Pătrăuceanu :  "Am dat de o târlă unde era o femeie 
cu nişte vite. l-am cerut ceva de mâncare. Mi-a răspuns că nu are şi, fără să-i 
răspund, am plecat. În gând m-am rugat lui Dumnezeu să-i dea sănătate [ . . .  ] după 
sufletul ei. N-o puteam forţa, fiindcă mă putea pârî"86• Faţă de activişti i de partid şi 
autorităţile comuniste, atitud inea partizan ilor poate fi evidenţiată prin scrisoarea lui 
Vasile Motrescu, adresată, la 10 apri l ie 1 95 1 ,  organelor superioare de mil iţie, în 
care explică de ce a luat calea codrului :  "Fraţi mil iţieni, nu vă fie frică să veniţi în 
pădure [ . . . ]. Suntem români [ . . . ], nu trebuie să ne ucidem [ . . . ]. Îndrăzniţi [ . . .  ] căci 
eu, atâta timp cât nu sunt atacat, nu voi folosi arma. Dar în cazul când voi fi atacat, 
folosesc din plin şi cu cea mai mare precizie armamentul pe care-I posed"87 • 

În urma formulării  acuzaţi i lor şi a încadrării juridice eronate, partizan i i  au 
fost condamnaţi în mod abuziv. Constantin Cenuşă, de pi ldă, a fost condamnat de 
trei ori : prima dată în contumacie, prin sentinţa nr. 86/ 1 946, la următoarele 
pedepse: 3 ani temniţă grea pentru furt, un an închisoare corecţională pentru 
deţinere de armă, 20 de ani muncă si lnică pentru tâlhărie cu omor şi 5 ani muhcă 
si ln ică pentru port i legal de un iformă. Urma să execute pedeapsa cea mai grea -
20 de ani de muncă si ln ică. A doua oară, judecat şi condamnat tot în contumacie, 
prin sentinţa nr. 76311 950, la 8 ani închisoare corecţională pentru tâlhărie, 9 ani 
închisoare corecţională pentru tâlhărie repetată, 1 O ani închisoare corecţională 
pentru instigare publică, 4 ani închisoare corecţională pentru port i legal de 
armament, 6 ani închisoare corecţională pentru evadare. A treia oară a fost 
condamnat prin sentinţa nr. 5081 1 952 la muncă s i ln ică pe viaţă pentru crimă de 
înaltă trădare, 1 5  an i muncă si lnică pentru complicitate la crima de omor, 25 de 
ani muncă si lnică pentru crima de tâlhărie repetată, 6 ani închisoare corecţională 
pentru evadare, 5 ani închisoare corecţională pentru asociaţie contra l in işti i 
publ ice, 8 ani închisoare corecţională pentru tâlhărie repetată, 2 ani închisoare 
corecţională pentru deţinere i legală de arme şi muniţie aparţinând armatei, 2 ani 
închisoare corecţională pentru furt cal ificat repetat şi  1 O ani închisoare 
corecţională pentru instigare publ ică. Urma să execute pedeapsa cea mai grea -

85 Adrian Brişcă, II ,  p. 1 7- 18 .  
86 Adrian Brişcă, O zi din viaţa unui partizan. Documente privind viaţa cotidiană a partizanilor 

anticomunişti din Bucovina. 1944-1958, "Arhivele Totalitarismului", II, 1 994, nr. 1-2, p. 265. 
87 Adrian Brişcă, II, p. 52-53 .  
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muncă s i ln ică pe  viaţă88. Una  dintre închisorile prin care a trecut Constantin 
Cenuşă (alături de Archip Rusu, Emi l ian Proţiuc şi Samson Sposub) a fost şi cea 
de la Piteşti care, din anul 1 954, a fost destinată celor condamnaţi pentru înaltă 
trădare. E l iberat la 4 februarie 1 964, după ce a fost supus unui regim de 
exterminare, Constantin Cenuşă s-a spânzurat89• 

Membri i grupului  condus de Ion Vatamaniuc au fost urmăriţi după 23 august 
1 944 de NKVD, unii  dintre ei fiind prinşi, condamnaţi de tribunalele mi l itare 
sovietice şi deportaţi în S iberia. Ion Vatamaniuc a fost arestat în octombrie 1 944 şi 
transferat, o dată cu trupele sovietic�, pe frontul din Ungaria, la Nyiregyhaza, unde 
a fost supus unei anchete violente. Impuşcat în ceafă, a supravieţuit, întorcându-se 
la Suceviţa. În anul 1 953 este arestat, anchetat la Suceava şi condamnat de 
Tribunalul Mil itar din Iaşi la 8 ani temniţă grea pentru "crimă de înaltă trădare". 
Execută pedeapsa la penitenciarul din Piteşti, de unde a fost e l iberat în baza 
decretu lui 42 1 124 septembrie 1 955 .  La 1 4  martie 1 956 este din nou arestat, 
condamnat de Tribunalul Mi l itar Bucureşti la 7 ani muncă si lnică (execută 
pedeapsa la penitenciarele din Suceava, Ji lava şi Gherla) şi confiscarea averii 
personale pentru "crimă de favorizare a infractorului" (în rechizitoriu se specifică 
faptul că a acordat sprij in  mişcării de partizani din Bucovina, îndeosebi grupului 
condus de fratele său, Gavril Vatamaniuc). Este el iberat în baza decretu lui nr. 
406/9 noiembrie 1 960. Moare la 1 7  martie 1 99290. 

După 23 august 1 944, Vladimir Tironiac, conducătorul unui alt grup de 
partizani bucovineni, a fost prins de NKVD, condamnat de Tribunalul Mi l itar 
Sovietic din Dej şi departat în Siberia, la Irkutsk, de unde se va întoarce peste I l  
ani9 1 • În anul 1 974 a decedat. 

Membri i grupului lui Vladimir Macoveiciuc, vinovaţi că "au intrat în 
organizaţii h itleriste, punându-se în slujba h itlerismului înlăuntrul ţării"92, faptele 
lor fiind cal ificate drept crime de război, au fost judecaţi de două ori în l ipsă 
( 1 946-1 94 7), apoi, prinşi pe rând, sunt judecaţi în iunie 1 950, condamnaţi şi 
deportaţi în S iberia93 . Conducătorul grupului, V ladimir Macoveiciuc, prins în casa 
surorii sale, Minodora Sandu din Vicovu de Jos, în iul ie 1 946, şi rănit de 
plutonierul major Scripa Alexandru, s-a sinucis. 

88 Ibidem, p. 16 ;  în Adrian Brişcă, Radu Ciuceanu , 1 ,  sunt prezentate sentinţele date membrilor 
grupului Constantin Cenuşă: documentele nr. 2 1  (p. 1 78-1 79), 97 (p. 366--379) şi Adrian Brişcă, Il,  
documentul nr. 6 1  (p. 1 65-1 93). 

89 Adrian Brişcă, II, p. 1 8; Adrian Brişcă, Constantin Cenuşă (191 1-1964), "Arhivele 
Totalitarismului", Il, 1 994, nr. 1-2, p. 324-327. 

90 Adrian Brişcă, Ion Vatamaniuc ( 1903-1992), ,,Arhivele Totalitarismului", 1, 1 993, nr. 1, p. 1 89. 
9 1  Adrian Brişcă, Radu Ciuceanu, 1, p. 53, 393. 
92 Fragmentul este citat din procesul verbal încheiat de anchetatorul fostului grup condus de 

Vladimir Macoveiciuc după terminarea cercetărilor (29 mai 1 949, Rădăuţi). Vezi Adrian Brişă, Radu 
Ciuceanu, 1, p. 275-282. 

91 Sentinţele pronunţate în cazul Vladimir Macoveiciuc (nr. 1 1 6 1 ,  1 209/1 946, nr. 23 1 ,  602/ 1947, 
487, 606/ 1950) se regăsesc în Adrian Brişcă, Radu Ciuceanu, 1, documentele nr. 3 1  (p. 204-208), 34 
(p. 2 1 9--224), 89 (p. 332-344). 
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Grupul condus de Petru Maruseac este şi e l  anihi lat de trupele de securitate. 
Petru Maruseac este prins în 1 946, judecat în septembrie şi apoi în alte procese 
mărunte94. 

Grupul lui Ovidiu Găină a fost prins fsrin trădare şi dispersat în urma 
acţiuni lor NKVD-ului şi ale Siguranţei Române 5 • 

Grupul condus de Grigore Ghimici a fost anihi lat prin trădare - toţi membrii 
grupului au fost împuşcaţi de plutonierul Olaru, care s-a infiltrat în grup, dându-se 
drept partizan96• În acelaşi mod a fost l ich idat şi grupul lui Grigore Sandu, în 
decembrie 1 94997 • Grigore Sandu a reuşit să scape şi nu se ştie dacă a fost prins. 
Grupul lui Gavril Vatamaniuc a fost anihi lat în anul  1 957. Trădat, Gavri l 
Vatamaniuc a fost arestat la 1 8  octombrie 1 955,  judecat şi condamnat la muncă 
si lnică pe viaţă (pentru "crimă de terorism") şi confiscarea averii98• În anul 1 964 a 
fost el iberat din detenţie. 

La 1 3/ 1 4  ianuarie 1 958 a fost arestat ultimul  partizan bucovinean, Vasile 
Motrescu. A fost condamnat în contumacie de trei ori , prin următoarele sentinţe: 
nr. 763 , 2 609/ 1 950 - 8 ani închisoare corecţională pentru tâlhărie, 9 ani închisoare 
corecţională pentru tâlhărie repetată, 1 O ani închisoare corecţională pentru instigare 
publ ică şi 4 ani închisoare corecţională pentru port i legal de armament; sentinţa nr. 
508/ 1 952 - 8 ani închisoare corecţională pentru tâlhărie repetată, 1 O ani închisoare 
corecţională pentru instigare publ ică repetată, 5 ani închisoare corecţională pentru 
asociere contra l inişt i i  publ ice şi 6 ani închisoare corecţională pentru deţinere de 
arme ş i  muniţie; sentinţa nr. 969/ 1 956, prin care a fost condamnat, cu unanimitate 
de voturi, la moarte prin împuşcare, pentru "crimă de acţiuni de teroare"99. Vasi le 
Motrescu a fost executat, prin împuşcare, în iu l ie 1 958,  la Botoşani .  

În  perioada 1 950-1 956 s-au derulat 17  procese, care au adus condamnări de 
1 332 de ani .  Uni i' dintre partizani au murit în închisoare, alţi i au fost asasinaţi după 
el iberare. În cazul lui Gavri l Vatamaniuc, după cum el însuşi mărturiseşte, au 
existat trei asemenea tentative, reprezentând "o metodă originală de a scăpa până şi 
de memoria acelor acte de demnitate"100• 

Merită a fi sublin iată ideea că, pentru distrugerea oricărei forme de opoziţie 
internă faţă de regimul comunist, organele represive au creat o reţea de trădători şi 
informatori, cu ajutorul căreia au fost anihi late în primul rând nucleele de sprij in 
ale partizani lor. De pi ldă, grupul lui Vladimir Macoveiciuc s-a destrămat prin 
trădarea l iderului acestuia (de către S im ion Tudosi, Arcadie Şumlanschi ,  Teodor 
Brăileanu, Alexandru Scripa - şeful  postu lui de jandarmi din Vicovu de Sus, toţi 

94 Adrian Brişcă, Radu Ciuceanu, 1, p. 59. 
95 Ibidem. 
96 Gavril Vatamaniuc, op. cit. , p. 309. 
97 Adrian Brişcă, Radu Ciuceanu, 1, p. 354-363: documentul nr. 94 (sentinta pronunţată de 

Tribunalul Mil itar Iaşi, la 9 septembrie 1 950); p .  404. 
98 Eugen Şahan, op. cit. , p. 222; Adrian Brişcă, Radu Ciuceanu, 1, p. 405. 
99 Adrian Brişcă, I l ,  p. 1 6. 
100 Gavril Vatamaniuc, op. cit. , p. 3 1 0. 
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colaboratori ai securităţii) 101 • În ceea ce priveşte informatorii 102, aceştia au acceptat 
colaborarea cu securitatea fie din convingeri politice103, fie tentaţi de premi i le 
oferite sau alte recompense104, fie constrânşi să colaboreze (de cele mai multe ori 
colaborarea era formală), prin metode dure folosite de securitate sau prin şantaj 105 • 

În pofida măsurilor represive iniţiate de autorităţi le comuniste, mişcarea de 
partizani a fost sprij inită de o reţea de favorizatori/sprij initori, majoritatea rude de 
gradul 1 sau simpatizanţi (numiţi în documentele securităţii "favorizatori ai 
infractorilor"). Aceasta asigura subzistenţa grupurilor (hrană, îmbrăcăminte, 
medicamente) şi culegea informaţii referitoare la deplasările şi intenţii le 
urmăritorilor1 06

• În luna mai a anului 1 950 securitatea d ispunea de o situaţie a 

"rudelor şi elementelor de sprij in ale bandiţilor aflaţi pe raza raioanelor Rădăuţi şi 
Suceava" �47 de persoane) care-i sprij ineau pe Constantin Cenuşă şi Vasile 
Motrescu 10 . Acestea au fost acuzate de "crimă de ajutor"108 şi condamnate la ani 

1 0 1  Adrian Brişcă, Radu Ciuceanu, 1, p. 1 42, 1 94, 2 1 6. 
102 În arhivele securităţii există evidenţele celor care au colaborat cu organele represive. Vezi 

Adrian Brişcă, Radu Ciuceanu, 1, p. 3 1 6: documentul nr. 78: Tabel nominal cu informatorii care au 
lucrat în problema bandelor şi fugarilor pe raza raioanelor Rădăuţi, Vatra Dornei şi Suceava; 
Adrian Brişcă, Il, p. 30: Anexa 1 la documentul nr. 1 :  Informatorii ce urmează a fi mobilizaţi spre 
banda Cenuşă. 

103 Cazul lui Emil ian Ciunchinschi. Vezi Adrian Brişcă, Radu Ciuceanu, 1 ,  p. 363-364: 
documentul nr. 95. 

104 Adrian Brişcă, II, p. 40-4 1 :  documentul nr. I l , datat 13 ianuarie 1 95 1 ,  Rădăuţi: Raportul 
Securităţii Rădăuţi către Regionala Suceava privind activitatea informatorilor de la mănăstirea Putna 
în cazul Cenuşă; p. 42: documentul nr. 1 2, datat 29 ianuarie 1 95 1 , Rădăuţi: Al doilea raport al 
Securităţii Rădăuţi către Regionala Suceava privind informaţiile furnizate de agentul de la mănăstirea 
Putna; p. 43-45: documentul nr. 1 3, datat 1 4  februarie 1 95 1 ,  Rădăuţi : Scurt istoric al bandei Cenuşă, 
începând cu luna mai 1 944 până la 14  februarie 1951. întocmit de Securitatea Rădăuţi; p. 78-79: 
documentul nr. 36, datat 2 august 1 95 1 ,  Putna: Scrisoarea preotului Constantin Zabolotnic din Putna, 
care sfătuieşte pe Constantin Cenuşă să se predea în timp de trei zile, garantându-i o pedeapsă blândă. 

105 Cazul nepotului lui Constantin Cenuşă, Ion Cenuşă, de 16 ani, care a fost arestat şi torturat 
pentru a colabora la prinderea unchiului; cazul fratelui şi tatălui lui Vasile Motrescu. Cf. Adrian 
Brişcă, Radu Ciuceanu, 1 ,  p. 307. 

106 Interesante şi ingenioase au fost metodele prin care partizani i  întreţineau legătura cu satul :  
prezenţa trupelor de  securitate în  zonă sau întâlnirea urgentă în  anumite locuri erau marcate prin 
anumite semnale emise de fluierele ciobani lor; prin ziarele puse sub pietre sau scorburi se realiza 
comunicarea cu săteni i ;  drumurile până la colibele partizanilor erau marcate prin cărări speciale 
alcătuite din ramuri de copac; în sate existau anumite case conspirative, unde îşi dădeau întâlnire 
partizanii .  Cf. Valerian Procopciuc, op. cit. , p. 5 .  

107 Adrian Brişcă, Radu Ciuceanu, 1,  p. 3 1 7-3 1 8, documentul nr. 79; Adrian Brişcă, O zi din 
viaţa unui partizan, p. 272-275. 

108 Merită a fi amintit modul în care se obţineau declaraţiile de la cei presupuşi a fi sprij initori 
ai mişcării de partizani .  Edificatoare sunt declaraţi i le lui Traian Creţan ("Nu este adevărat că în seara 
zilei de 7 mai 1 950 Bâcu Gheorghe mi-a spus că s-a întâlnit in pădure cu banditul Cenuşă şi că 1-a 
ajutat cu mâncare. Am fost forţat la postul de miliţie să declar aşa" - s.n.), T. Cenuşă ("Am 
recunoscut acest fapt (că i-ar fi adus mâncare lui Cenuşă Constantin - n.n.], jiindforţat prin băta{i}e". 
- s.n.), Ion Lucaci ("Am semnat declaraţia fiind forţat de miliţie" - s.n.). Declaraţi i le, contrasemnate 
de procurorul mil itar, au pe versa texte prin care învinuiţii neagă parţial cele scrise la postul de 
miii ţie. Cf. Adrian Brişcă, Radu Ciuceanu, 1, p. 3 1 9, 32 1 ,  323, 324, 325. 
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grei de puşcane. Prin cele 9 sentinţe pronunţate împotriva favorizatorilor lui 
Constantin Cenuşă (70 de sprij initori), Gavril Vatamaniuc (23 de sprij initori) şi 
Vasile Motrescu (54 de sprij initori) s-au pronunţat condamnări pentru 1 47 dintre ei, 
la muncă silnică pe viaţă şi  la ani grei de puşcărie (vari ind între 25 şi 9 ani). Numai 
în grupul de favorizatori ai lui Gavril Vatamaniuc, de pi ldă, au fost pronunţate 1 07 
condamnări 1 09 • 

Concluzionând, putem afirma că rezistenţa armată anticomunistă din 
teritoriul sudic al Bucovinei, încadrată într-o mişcare de rezistenţă armată 
anticomunistă europeană, care a cuprins ţările baltice ( 1 943-1 959), Ucraina 
apuseană - fosta Polonie de est ( 1 943-1 956)1 1 0, a făcut parte dintr-o mişcare mai 
amplă, desfăşurată în întreaga ţară 1 1 1 , timp de două decenii ,  din păcate fără a exista 
o coordonare la nivel naţional. Pentru a putea înţelege fenomenul rezistenţei armate 
anticomuniste în ansamblul său se impun câteva precizări legate de caracteristicile 
acestuia (grupurile de partizani au fost organizate sau au apărut spontan, ce scop au 
urmărit şi care a fost motivaţia lor, ce impact au avut asupra societăţii civile, care 
au fost cauzele dispariţiei fenomenului). 

Documentele referitoare la mişcarea armată de opoziţie faţă de regimul 
comunist, organizată în teritoriul sudic al Bucovinei, scot în evidenţă faptul că 
aceasta a apărut spontan. Grupurile s-au constituit/reorganizat (în faza a II-a a 
mişcări i) treptat, în funcţie de presiunea exercitată de autorităţile comuniste, 
începând cu anul 1 944 - ultima formaţiune, a lui Gavril Vatamaniuc, constituindu-se 
în anul 1 949. Deşi au existat tendinţe de fuziune între grupuri (grupul condus de 
Ovidiu Găină intenţiona în august 1 945 să fuzioneze cu cel al lui Vladimir 
Macoveiciuc, dar acţiunea a fost depistată de autorităţi), la nivelul întregii reţele de 
rezistenţă grupurile au acţionat izolat, fără a exista legături între ele (poate şi datorită 
lipsei mij loacelor de comunicaţie). Mişcarea de rezistenţă nu a avut un caracter 
sporadic. Ea s-a alăturat celei pol itice, religioase, sociale, rezistenţa românilor în faţa 
comunizării fiind un proces istoric definit în etape. Grupurile au fost bine organizate, 
ţelul urmărit fiind acelaşi - neacceptarea comunizării ţării .  Mişcarea a avut un 
caracter defensiv (rezistenţă doar în caz de legitimă apărare), de pregătire şi aşteptare 
a unei conjuncturi favorabile intervenţiei armate. Deşi au fost calificaţi drept 

1 09 Adrian Brişcă, O zi din viaţa unui partizan, p. 265; Adrian Brişcă, I I ,  documentele nr. 62 
(p. 1 94-206), 63 (p. 206--2 1 6), 64 (2 16--223 ). 

1 10 Georges Dienier, autorul lucrării L 'autre communism en Roumanie. Resistance populaire et 
maquis. 1945-1965, compară grupurile de rezistentă din muntii României cu detaşamentele 
antinaziste din rezistenţa franceză. Autorul sugerează ideea că opozitia armată din munti este folosită 
astăzi în istoriografie pentru a construi o "povestire sacră", un fel de "mit fondator"', care permite a 
posteriori o "reconstruire schematică şi ideală a identitătii naţionale", tocmai pentru a recupera 
prejudecata referitoare la pasivitatea românilor în fata comunizării . Cf. Alex Călinescu, Un studiu de 
istorie recentă, "Dilema" (Bucureşti), IX, nr. 452, 26 octombrie-) noiembrie 200 1 ,  p. 4. 

1 1 1 Vezi Radu Hrimiuc, op. cit. , p. 240. Autorul consemnează toate regiunile ţării (Bucovina, 
Maramureş, Transilvania, Banat, Dobrogea, Oltenia) unde au activat mişcări de partizani, afirmând că 

"fiecare munte al României adăpostea un luptător pentru libertate". 
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"bandiţi", ,jefuitori", "terorişti", "dezertori", partizanii nu au comis acte de sabotaj 
împotriva obiectivelor militare, industriale sau a căilor de comunicaţie, nu au 
înfăptuit acte de teroare asupra colectivităţii (singurele execuţii s-au făcut în cazuri 
de trădare gravă). Motivaţia rezistenţei partizanilor în munţi poate fi legată de 
speranţa în mitul venirii americani lor (în folclorul popular circula zicala "Să 
trăiască partizani i/Până vin americani i") - o stare de spirit predominantă Ia români 
în primele decenii de după cel de al doilea război mondial 1 1 2 - sau de i luzia 
izbucnirii unui război popular pentru răsturnarea regimului 1 13 • Chiar dacă 
formaţiunile de partizan i bucovineni, folosind tactica de gherilă, au supravieţuit un 
timp îndelungat ( 1 944-1958), apreciem că mişcarea de opoziţie armată nu a putut 
ameninţa răsturnarea regimului comunist, în condiţi i le în care aceasta nu şi-a 
coordonat acţiun ile la nivelul întregii ţări (deşi se pare că au existat legături între 
partizanii bucovineni şi nucleele de rezistenţă anticomun istă din Făgăraş, Banat, 
Maramureş). În ceea ce priveşte efectele mişcări i, grupuri le de partizani, prin 
acţiunile lor, au tras un semnal de alannă, intuind pericolele instaurări i regimului 
comunist în România, avertizând localnicii şi îndemnându-i la rezistenţă şi • . 1 1 4 opoziţie . 

Acţiunile represive ale securităţii, l ipsa dotării materiale şi a mij loacelor de 
luptă, l ipsa mij loacelor de comunicare, izolarea şi demoral izarea - toate acestea au 
fost cauze ale stingerii mişcării de partizan i 1 1 5 •  O atitudine ostilă faţă de regimul 
comunist s-a manifestat şi după reprimarea rezistenţei annate, din anii '60 acţiunile 
represive având un caracter mai puţin viguros, regimul stabil izându-se într-o 
"gestiune a represalii lor zilnice", prin cenzura mij loacelor de comunicare, controlul 
frontierelor, expulzarea dizidenţilor etc. 

Importanţa mişcării de partizani poate fi apreciată din perspectiva ideii că 
românii s-au împotrivit, de la început, instaurări i  sistemului comunist în ţară. 
Prejudecata referitoare la pasivitatea români lor faţă de impunerea regimului de 
dictatură s-a dovedit a fi falsă, episodul rezistenţei annate avându-şi locul său în 
istoria contemporană a României. 

1 1 2 Încadrată de Cătălin Zamfir în aşa-numita "ideologie naivă a speranţei", una dintre 
atitudinile constante ale români lor faţă de regimul comunist. (Sistemul totalitar şi configuraţia 
câmpului ideologic, "Arhivele Total itarismului", 1, 1993, nr. 1 ,  p. 27). 

1 1 3 Victor Frunză, Istoria stalinismului din România, Bucureşti, Editura Humanitas, 1 990, 
p. 38� 

. 

1 1 4 În urma avertizărilor partizanilor, la Calafindeşti şi Frătăuţii Noi s-au declanşat răscoale 
împotriva acţiunilor de colectivizare forţată a agriculturii . Cf. Adrian Brişcă, Radu Ciuceanu, 1,  p. 62. 

1 1 5 Chiar dacă au fost publicate până în prezent documente din arhivele Serviciului Român de 
Informaţi i şi M inisterului de Interne, unele probleme legate de mişcarea de partizani bucovineni nu au 
fost clarificate decât parţial: raportul partizanilor români cu autorităţile germane, legătura cu 
Batal ionul Fix Bucovina şi cu Regimentul 3 Grăniceri, legăturile lui Vladimir Macoveiciuc cu 
comitetul mil itar al "M işcării Naţionale de Rezistenţă", implicarea căpitanului Ioan D. Popescu, 
comandantul Legi unii de Jandarmi - Rădăuţi în sprijinirea mişcării de partizani ,  activitatea grupurilor 
în perioada 1 948-1 950. 
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Formen des antikommunistischen Widerstands 
in dem siidlichen Teil der Bukowina. 
Die Partisanenbewegung (1944-1958) 

(Zusammenfassung) 

291  

Die  vorliegende Arbeit prasentiert d ie  ersten organasaerten antikommunistischen 
Widerstandsformen gegen die Sowjetisierung der Bukowina. Es handelt sich um die operativen 
Partisanengruppen (freiwill ige K!!mpfer), die in der Bukowina seit Mai 1 944 tatig waren. Der 
bewaffnete Widerstand in der Bukowina hatte zwei Merkmale: er war der langste (Mai 1 944-Januar 
1 958) und er hatte zwei Entwicklungsphasen (Mai-Oktober 1 944: direkter Kampf gegen den 
sowjetischen Truppen; Juli 1 945-Januar 1 958:  Widerstand gegen die von den Russen am 6. Marz 
1 945 durchgesetzte kommunistische Verwaltung). 

Der bewaffnete antikommunistische Widerstand aus dem sUdlichen Gebiet der Bukowina 
wurde in einer groBeren, das ganze Land umfassenden Bewegung einbezogen. Obwohl die 
Partisanengruppen eine sehr lange Zeit Uberlebten, konnte die Widerstandsbewegung das 
kommunistische Regime nicht umstlirzen, weil ihre Tatigkeiten auf einem nationalem Niveau nicht 
koordiniert wurden. 

Was die Folgen der Bewegung betrifft, waren die Tătigkeiten der Partisanengruppen ein 
Wamzeichen fUr die zukUnftigen Gefahren des kommunistischen Regimes in Rumanien. 

Die repressiven Mannăver des Sicherheitsdienstes, der Mangel an materieller und 
KampfausrUstung, an Kommunikationsmitteln, die lsolation und die Entmutigung trugen zum 
Verschwinden der Partisanenbewegung bei . 
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ISTORIE, DEMOGRAFIE, TOPONIMIE, ONOMASTICĂ, STATISTICĂ 

MINORITATEA POLONĂ 
DIN PARTEA DE SUD A BUCOVINEI (1945-2000) 

DANIEL HRENCIUC 

Începând cu anul 1 945, înregistrăm mutaţii semnificative în evoluţia 
minorităţii polone din Bucovina. Consecinţele profund nefaste ale instaurării 
comunismului în întreg spaţiul românesc au marcat în chip determinant evoluţia 
demografică, culturală şi educaţională a acestei minorităţi. Regimul comunist s-a 
folosit cu abi l itate de pretextul oferit de antifascism şi naţionalism în strategia de 
comunizare a României 1 • Prin urmare, monopol izarea discursului antifascist şi 
naţionalist, devenit praxis politic în accepţia autorităţilor comuniste, a constituit 
reperul introducerii unor măsuri care au diminuat ponderea minorităţii polone în 
ansamblul etni i lor care populau Bucovina. Aceasta face ca în numele lozinci lor mai 
sus-menţionate să se renunţe, sub presiunea autorităţilor, la învăţământul în limba 
polonă, la Casele Polone ("Dom Polski"), precum şi la apariţia ziarelor de expresie 
polonă (ultima, "Gazeta Suczawska", a avut o ultimă apariţie efemeră în spaţiu l 
sucevean). Noţiunea de minoritate etnică va fi înlocuită brutal, şi oarecum 
neconform cu real itatea, cu cea de naţionalitate conlocuitoare. Biserica catolică, 
"exponentă a intereselor imperial ismului occidental", era atent supravegheată, iar 
slujbele s-au desfăşurat în limba română. Treptat, prelaţii vor fi şi ei înlocuiţi cu 
preoţi de origine română. 

Episodul repatrierii polonilor din Bucovina poate fi plasat în contextul politica" 
ideologic al anilor 1 947-1949, şi el impl ică prioritar plecarea masivă a etnicilor 
poloni în aşa-numitele terenuri redobândite, precum regiunea Zielona G6ra, Jelenia 
G6ra, Pita, Walbrzych, Wroclaw, în oraşele sau împrejurimile unor local ităţi precum 
Nowa Sol, Nowogr6d Bobrzanski, Zary, Jastrowie, Zagan, Boleslawiec, Dzier-Zoni6w 
�te? Plecarea polonilor din patria adoptivă spre vechea patrie (Polonia) reface parţial, 
numai că în sens invers, traseul emigrării populaţiei poloneze3 • Unii au preferat să 

1 Ovidiu Buruiană, Antifascism şi naţionalism ca pretexte în strategia de comunizare a României 
(1944-1 948), "Xenopoliana", Anuarul Fundaţiei "A.D. Xenopol", Iaşi, VII, 1 999, nr. 1-2, p. 1 .  

2 "Polonus". Revista Uniuni i  Polonezilor din România "Dom Polski", Suceava, 6 (79), iunie 
2000, p. 5. 

3 Eugeniusz Klosek, Bucovina. Locuri, oameni şi universul valorilor, în voi . Întâlniri 
bucovinene, Jastrowie, Suceava, Bonyhad, Cernauti, 200 1 ,  p. l 4- 15 .  

Analele Bucovinei, VIII, 2 ,  p. 293-30 1 ,  Bucureşti, 200 1 
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plece în Cehia sau Slovacia. Alături de aceştia s-au stabilit grupuri de poloni 
repatriaţi din Iugoslavia. Cultura spirituală a acestor poloni czadec reflectă astăzi 
puternice influenţe ucrainene, în partea nordică a Bucovinei (Stara Huta - local itate 
majoritar poloneză, Tereblecea şi Pătrăuţii de Jos), sau româneşti, în localităţile 
Soloneţul Nou, Poiana Micului şi Pleşa, din sudul Bucovinei4• În cazul acestora din 
urmă, constatăm o mai mare autenticitate în păstrarea portului popular al muntenilor 
poloni, datorită şi legăturilor mai strânse cu Polonia5. 

Aproximativ 65 de famil i i de poloni bucovineni au plecat din Poiana Micului 
la 6 februarie 1 947, având ca destinaţie Cehoslovacia. Dintre acestea, 29 de famil i i 
s-au stabilit de-a lungul frontierei maghiare în Slovacia, în local ităţi precum 
Strkovce, Svaty Kral, Mehi, Rumince din regiunea Tomala6. Alţii au preferat Cehia 
apuseană - Volary şi Hazlov (regiunea As) - sau împrejurimile localităţii 
Jesioniki7• 

La 1 iulie 1 945, la Prjanwor, s-a desfăşurat Congresul Poloni lor din 
Iugoslavia, care a decis cu acest prilej întoarcerea în Polonia. Printre aceştia, s-au 
aflat şi circa 600 de famil i i de poloni originare din Bucovina, care s-au stabil it 
lângă local itatea Boleslawiec. De exemplu, în localitatea Kruszyn s-au stabilit 
fami l i i  precum Zielonka, Habibiak, Ostrowski şi Staszkowian, în Racibor6wiczw -
Drozdek famil i i le Najdek, Buganuk, în Marcinkowce, Gawluk şi Habiniak8. Rude 
ale acestora trăiesc în local ităţi învecinate precum: Gleboka (comuna Ruszow), 
Parowa şi Otobole (poşta Osiecznica). 

Conform surselor istoriografice poloneze, în anul 1 957, în Poiana Micului 
trăiau 80 de famil i i de poloni, în Pleşa 50, iar in Soloneţul Nou circa 200, adică 
aproximativ 1 700 de minoritari polont 

Polonezii din partea de nord a Bucovinei, adică cei din Cernăuţi, Storoj ineţ şi 
alte localităţi, au preferat să se repatrieze în localităţi precum: Wrodaw, Glogow, 
Zagan, Zary, Nowa Sol, Zielona S61 1 0 • Acestora li s-a permis să ia cu ei o parte din 
inventarul caselor din Bucovina. Între aceste local ităţi, s-au aşezat polonii veniţi 
din Davideni-Zr'l_b, Dunawiek şi Laurenka. Astfel, între octombrie 1 945 şi apri l ie 
1 946, 1 7  famil i i din Dunawiek s-au stabil it în Karczowka (districtul Zagan), iar alte 
23 de fami l ii au ales local itatea Zbylut6w (districtul Lwowek). Alte fami l i i  au 
preferat să se stabilească în Stanow, Karczowska, Miodnica (20 de famil i i), 
Przylaski, Wich6w, Katowike (40 de fami li i) 1 \ Dragowina, districtul Kozuchow 

4
"Polonus", 6 (79), iunie 2000, p. 5.  

5 Ibidem. 
6 Ibidem, 5(87), mai 2000, p. 5.  
7 Ibidem. 
8 Ibidem, p. 6. 
9 Ibidem. 
10  Ibidem. 
11 Ibidem. 
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(80 de famil i i), Brzeznica (80 de famil i i din Laurenka), Nowogr6d Bobrzanski, 
Kozuchow, Przytok ( 1 0  famil i i), Garki, Przybymierz şi Witk6w. Din grupul de la 
Bani la s-au desprins 20 de famil i i din Arşita, care au sosit la Jastrowie în 1 946, 
districtul Wakz din voievodatul Koszalin 1 2• 

Din Soloneţul Nou repatrierea a început în zilele de 1 -6 august 1 946, cu 
pri lejul v izitei efectuate de delegaţia Ambasadei Poloniei la Bucureşti, în frunte 
cu consulul J .  Krzyzanowski şi ataşatul Jerzy Krzeczowski, care au vizitat Poiana 
Micului, Pleşa şi Soloneţul Nou, aducând al imente pentru populaţia înfometată1 3 • 
Repatrierea a început, practic, în toamna anului 1 946, dar numai primul lot a 
primit autorizaţia autorităţi lor române de a lua cu ei bunuri le propri i .  Acest 
transport număra 77 de locuitori din Poiana Micului şi rude ale acestora14 . La 
începutul lui decembrie 1 946, transportul a ajuns în Si lezia Inferioară. Polon ii 
originari din Poiana Micului au fost angajaţi la Fondul Funciar de Stat din 
Dobrocin, districtul Dzierzon i6w. 

La 2 martie 1 94 7, va pleca un al doilea transport de 25 de famil i i  ( 1 55 de 
persoane) din Poiana Micului, din care 1 O famil i i s-au stabil it la Dobrocin, iar 
restul (88 de persoane) la Leszno, comuna Slupice, districtul Dzierzoni6w, lucrând 
ca agricu )tari . Acest transport a sosit la Oleszno la 1 4  martie 1 94 7.  

Al treilea transport a plecat din Poiana Micului la 26 apri lie 1 947. El număra 
1 27 de persoane, dintre care cei mai mulţi s-au aşezat în Stozynek, iar grupuri mai 
mici în Dobrocin(5 famil i i), Oleszno (3 famili i) şi Jedrzejowice sau Zakrzowek (o 
famil ie)1 5 • Ceva mai târziu au mai venit 50 de famil i i din Poiana Micului care s-au 
stabilit în Tuszyn. Aceste concentrării de poloni din Bucovina fonnau un semicerc 
în jurul munţilor Sleza, care se închidea la Strzgomiany, ·unde 30 de famil i i din 
Soloneţul Nou lucrau la Gospodăria Agricolă de Stat1 6• Câteva famil i i înrudite cu 
ei, din Pleşa, deţin proprietăţi la Wilczkowice (districtul Dzierzoni6w). Unii, 
stabiliţi iniţial la Polkowice (districtul Glogow), au plecat la 1 mai 1 947, la 
Klobuczyn, iar în martie 1 955 ,  la Wiczkowice. 20 de fami l i i  din Soloneţul Nou, 
împreună cu 5 famil i i din Pleşa s-au stabil it în Zlotnik (districtul Zary), iar 6 famil i i 
înrudite cu acestea şi 8 famil i i din Pleşa şi Dumbrava s-au aşezat în Stary Lam 
(districtul Zlotoryia)1 7 • 

Urmărind să formeze concentrări etnice mai mari, polonii originari din 
Poiana Micului s-au mutat, în ianuarie 1 948, din Stoszynek şi Dobrocin pe terenuri 
de stat situate . în apropiere, la Pilawa Doina şi Dzierzoni6w. La Pilawa Doina au 

12 /bidem. 
1 3 Ibidem. 
14 Ibidem. 
1 5 Ibidem. 
16 Ibidem. 
1 7 Ibidem. 
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format o cooperativă cu numele de Bucovina, compusă din 60 de famil i i .  Această 
cooperativă a primit terenul Dzierzoniow II, unde au mai venit 1 8  famil i i din 
Stoszynek, care s-au separat în cooperativa de producţie cu numele de 
Mikulanka18. 

Aceştia au beneficiat de ajutorului maiorului în rezervă Kazimierz 
Gabrowski, fiul primului învăţător palon din Poiana Micului 1 9 • Din in iţiativa sa, s-a 
format, cu participarea polonilor bucovineni, o formaţie de cântece şi dansuri 
numită "Slct:Za Poiana", care a dat spectacole la Kielce, Varşovia şi Wroclaw. 
Demersurile lui Gabrowski au făcut posibilă organizarea unor excursii la Cacica în 
1 957. Tot el a contribuit la repatrierea târzie, în Polonia, a 7 famili i (3 8 de 
persoane) din Poiana Micului20• Dintre aceştia, o parte s-au stabil it în Pilawa 
Doina, iar restul la B ielawa, lângă Dzierzoni6w1 •  

Exemplul Mariei Lesiecka, stabilită acum în Bucureşti, pare să reflecte fidel 
destinul poloni lor bucovineni în contextul tragic al acelor ani .  Aceasta a fost multă 
vreme învăţătoare în localitatea Davideni (actualmente în Ucraina), de unde se 
refugiază la Suceava22, o dată cu intrarea sovietici lor în nordul Bucovinei. Aici, la 
fel ca mulţi alţi etnici poloni, colaborează cu serviciile secrete palon şi român23, în 
calitate de agent de legătură. După război este deportată în Siberia, dar suferinţa ei 
nu se opreşte aici . Arestată de autorităţi le comuniste, va cunoaşte şi calvarul 
închisorilor româneşti, de unde este eliberată abia în 1 957 .  Din acest an se va 
stabili în Bucureşti, constituind un exemplu viu pentru dramatismul acelor 
vremuri24. 

După 1 990, o dată cu prăbuşirea comunismului, renasc organizaţi i le poloni lor 
din Bucovina. Prima organizaţie care s-a reînfiinţat a fost însă cea din Bucureşti, 
urmată, în 1 99 1 ,  de organizaţia din Suceava, condusă de Wilhem Iachimovschi25 .  
În acest context favorabil, a luat fiinţă Uniunea Polonezilor din România, cu sediul 
naţional la Suceava, condusă de deputatul Johann Peter Babiaş. Alegerea 
municipiului Suceava reflectă cu maximă fidelitate mutaţi i le demografice, culturale 
şi politice care s-au produs în evoluţia acestei etni i .  

Sub raport demografic, deosebit de semnificativă este evoluţia statistică a 
populaţiei pe etnii din Plasa Salca, între anii 1 945 şi 1 99226: 

18 Ibidem. 
19 Jan Bujak, Preotul infulat Wojicieh Gabrowski - superior al Preoţilor Misionari. paroh în 

Cacica şi Cernăuţi şi vicar general al Bucoviniei, în voi. Relaţii româno-polone de-a lungul timpului, 
Suceava, Editura Muşatinii, 200 1 ,  p. 1 25.  

20
"Polonus", 05(87), mai 200 1 ,  p. 5 .  

2 1 Ibidem. 
22 Maria Lesiecka, Amintiri, în voi. Relaţii româno-polone de-a lungul timpului, p. 1 55.  
23 Ibidem. 
24 Ibidem. 
25 

"Polonus", 2 (3 1 ), februarie 1 996, p. 1 .  
26 Arhivele Statului Suceava (în continuare A.S.S.), Fond Prefectura Judeţului Suceava, dosar 

55/1 950-1955, fila 1 07. 
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Tabelul / 

Populaţia pe naţionalităţi din Plasa Solca ( 1 945-1 992) 

Populaţie rurală Populaţie urbanii Bărbaţi Femei Total 

47 065 2 1 29 24 325 24 849 49 1 74 

Conform datelor recensământului efectuat în anul 1 992, în Solca mai existau 
doar 8 locuitori de origine polonă. 

În judeţul Suceava este concentrată cea mai mare minoritate polonă din ţară, 
răspândită compact în localităţi precum Cacica, Soloneţul Nou, Pleşa, Poiana 
Micului, Ruda (Vicşani), Păltinoasa şi, într-un număr nesemnificativ, în oraşe 
precum: Suceava, Siret (200), Gura Humorului, Câmpulung şi Rădăuţi (vezi 
tabelele II, III şi IV 27). 

Tabelul li 
Populaţia oraşului Suceava pe naţionalităţi în anul 1 949 

Tabelul III 
Populaţia pe naţionalităţi din Plasa Suceava ( 1 947-1 950) 

Ucraineni Polo ni 

1 45 678 

Tabelul IV 

Populaţia judeţului Suceava pe naţional ităţi 
conform datelor recensămintelor efectuate în ani i  1 977 şi 1 99228 

Anul  Români  Maghiari Germani Ţigani Ucraineni Polonezi Lipoveni 
Alte 
etnii 

1 992 678 509 440 2 373 5 1 36 9 530 2 778 2 472 565 
1 977 6 1 4  495 55 1 2 256 2 148 8 925 2 527 675 2 322 

În contextul relansării regimului democratic, după 1 990, rezultatul primelor 
alegeri libere consemnează alegerea primul parlamentar polon în Parlamentul 
României, în persoana d-lui Linţmaier din municipiul Ploieşti. I-a succedat, în urma 
alegeri lor din 1 992, Iohann Peter Babiaş, aflat în prezent la cel de al treilea mandat. 

27 Ibidem, fila 1 08. 
28 Datele sunt preluate după recensământul efectuat în ianuarie 1 992. 
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Redobândirea Casei Polone (Dom Polski) din Suceava a marcat un proces 
firesc, de revenire treptată la normal itate. Organizaţia din Suceava este condusă 
actualmente de către doamna Stanislava Iachimovschi .  

Statistic vorbind, poloni i  din partea de sud a Bucovinei sunt astăzi relativ 
puţini numeroşi .  Aceştia numără aproximativ 3 000 de persoane după estimările 
autorităţile române (între 4 000-5 000 după sursele poloneze). Remarcăm faptul că 
în Cacica, alături de poloni, trăiesc ucraineni, germani şi, bineînţeles români, ceea 
ce nu poate conferi decât un aspect aparte, tipic bucovinean acestei localităţi. 

Polonii bucovineni se remarcă în rândul etniilor care compun astăzi spaţiul 
bucovinean ca una dintre cele mai active minorităţi. Mărturie sunt activităţile 
desfăşurate pe parcursul a aproximativ I l  ani de existenţă, dintre care amintim 
reînfiinţarea caselor polone (Dom Polski) în local ităţile în care există etnici poloni, 
precum: Suceava, Soloneţul Nou, Cacica, Pleşa, Ruda-Vicşani, Poiana-Micului, 
Păltinoasa, Moara, Rădăuţi (vezi tabelul V privind evoluţia statistică a naţional ităţilor), 
Siret etc. 

Tabelul V 

Populaţia oraşului Rădăuţi pe naţionalităţi ( 1 956-1 977)29 

Naţionalitatea 2 1 .11.1956 0/o 15.111.1966 0/o 5.1. 1977 % 
Români 1 2  472 79,9 1 7  254 92,9 20 943 95,8 
Evrei 2 1 77 1 3,7 539 2,9 253 1 ,2 
Germani 5 1 6  3,2 383 2, 1 263 1 ,2 
Ucraineni 1 87 1 ,2 1 73 0,9 1 35 0,6 
Poloni 1 1 7 0,7 74 0,4 57 0,3 
Ruşi 1 38 0,8 1 10 0,6 82 0,4 
Lipoveni - - - - 83 0,4 
Maghiari 24 0,2 24 0, 1 20 0, 1 
Cehi, slovaci 1 2  0, 1 1 2  0, 1 3 -
Ţigani - - 5 - 5 -
Alte naţionalităţi 34 0,2 5 - 5 -
Nedeclarată 2 - 1 - - -
Total 15 679 100,0 18 580 100,0 2 1 849 1 00,0 

Reluarea învăţământului în limba maternă a reprezentat o prioritate imediat 
după 1 990, în acest proces fiind de menţionat aportul unor profesori veniţi din 
Polonia, conjugat cu cel al etnicilor poloni proaspăt licenţiaţi ai unor universităţi 
polone30. Legături le cu patria-mamă, Polonia, sunt întreţinute prin întâlnirile 
periodice care au loc şi care constau în organizarea unor spectacole folclorice, 
excursii sau simpozioane ştiinţifice. Se remarcă atenţia constantă pe care Ambasada 

29 Dragoş Luchian, Rădăuţi, vatră românească de tradiţii şi înfoptuiri socialiste, Bucureşti, 
Editura Litera, 1 982, p. 49. 

3° Cost losef (coordonator), Arc peste timp. La 225 de ani de existenţă a şcolii siretene, Gura 
Humorului, Editura Terra Design, 2000, p. l 24. 

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



7 Minoritatea polonă din partea de sud a Bucovinei ( 1 945-2000) 299 

Poloniei, prin Excelenţa sa, domnul Michal Kl inger, ambasador al Poloniei în 
România, şi domnul consul Kazimierz Jurczak o acordă minoritarilor poloni .  

Începând cu anul 1 990, la Jastrowie se organizează anual Festivalul Folcloric 
Internaţional "Întâlniri bucovinene", graţie eforturilor depuse de Zbigniew Kowalski, 
la care participă formaţi i ale polonilor din partea de sud a Bucovinei (Ansamblul 
Poiana Micului, Soloceanca - Soloneţul Nou), dar şi din partea de nord a Bucovinei 
(Cernăuţi)3 1 • În timp, au fost atrase mai multe formaţii provenind din Polonia, 
România, Ucraina, Ungaria, Slovenia şi chiar S.U.A. În 1 999, ediţia a X-a a 
Festivalului s-a desfăşurat la Câmpulung Moldovenesc, apoi la Cernăuţi, iar în anul 
2000, organizatorilor li s-au adăugat maghiarii bucovineni, prin desfăşurarea acestuia 
în localităţile Bonyhad şi Szomba. La 1 5  ianuarie 2000, s-a semnat un acord polono
româno-ucraineano-maghiar la Cernăuţi, privind organizarea celei de a XII-a ediţii a 
Festivalului desf'aşurat la Câmpulung Moldovenesc. Festivalul, cel mai mare din 
întreg spaţiul european, reprezintă un excelent prilej de comuniune spirituală pe fil ieră 
etnografică, contribuind la cunoaşterea şi păstrarea tradiţii lor Bucovinei istorice. 
Interesul pentru Bucovina este constant şi deci puternic motivat, afectiv şi spiritual. 

Pe acest traseu cultural s-a plasat şi organizarea, după anul 1990, la Jastrowie a 
numeroase conferinţe şi simpozioane ştiinţifice, remarcându-se eforturile profesorilor 
de sorginte bucovineană Kazimierz Felesko şi Marian Dobrosielki de la Institutul de 
Slavistică al Universităţi i din Varşovia32 . Până în prezent au fost organizate trei 
asemenea manifestări ştiinţifice: Bucovina - comunitate de culturi şi limbi (Podgaje-
Jastrowie, 1 99 1  ), Bucovina - lumini şi umbre ale Europei în miniatură (Jastrowie, 
1 994), Despre Bucovina - Împreună sau separat (Jastrowie, 1 999)33 .  

În localitatea Zielona G6ra (Polonia) s-a înfiinţat, la 2 1  decembrie 1 999, 
Asociaţia "Wsp61nota Bukowinska", condusă de Wilhem Sikibinski, care are fil iale 
în localităţile: Wroclaw, Nowa S61, Brzeznica şi Pilawa Dolna34 • Asociaţia a organizat 
excursii-pelerinaj în Bucovina, precum şi trei întâlniri ale polonilor bucovineni, la 
Zielona G6ra, cu prilejul aniversării a 50 de ani de la venirea lor în Polonia35. 
Interesul pentru conservarea tradiţiilor poloni lor bucovineni este demonstrat şi de 
proiectul acestei asociaţi i de a constitui un muzeu la Ochia, lângă Zielona G6ra36. 

În contextul acestor preocupări, prioritară, îndeosebi pentru polonii repatriaţi 
după 1 945 sau pentru urmaşii acestora, rămâne redescoperirea originilor, spaţiul 
multietnic al Bucovinei devenind un reper cu conotaţi i afective deosebite în acest 
cadru sociopol itic. Anual, la Caci ca se organizează, pe data de 1 5  august, la biserica 
catol ică, cu prilejul sărbătoririi Sfintei Marii, un pelerinaj care implică venirea unui 
număr mare de prelaţi sau pelerini din Polonia. Aici se află o copie a Madonei Negre 

31 Zbigniew Kowalski, Întâlniri bucovinene, în voi. Relaţii româno-polone de-a lungul 
timpului, p. 248. 

32 Ibidem. 
33 Ibidem. 
34 Wilhem Skibinski, Polonezii din Bucovina în folosul apropierii culturale, în loc. cit ., p. 255. 
35 Ibidem. 
36 Ibidem. 
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de la Czestochowa, Imma spirituală a Poloniei37, lăcaşul fiind construit de către 
emigranţii poloni care au adus pietre tocmai de la Cracovia38. În anul 1 998, aici s-a 
aflat în vizită Aleksandr Kwasnieski, preşedintele Republicii Polone39. 

Preluând rolul de capitală culturală şi spirituală a polonilor munteni 
bucovineni, deţinut în perioada interbelică de oraşul Cernăuţi, Suceava s-a impus în 
organizarea Zilelor Culturii Poloneze, ajunsă anul acesta la cea de a III-a ediţie. 
Prima ediţie a avut loc în anul 1 999, sub genericul Al doilea război mondial pe 
fondul relaţiilor româno-polone, organizată cu pri lejul împlinirii a 60 de ani de la 
evenimentele din septembrie 1 939, cunoscută fiind atitudinea autorităţi lor române 
şi a populaţiei bucovinene faţă de drama poporului polonez. Ediţia a H-a s-a 
desfăşurat în anul 2000 sub titlul Relaţii româno-polone de-a lungul timpului, 
prilejuind dezbateri şi schimburi uti le de informaţii între participanţi. Anul acesta, 
între 1 şi 1 6  septembrie 200 1 ,  s-au desfăşurat lucrări le celei de a III-a ediţii , 
purtând generosul titlu Români şi poloni pe drumul cunoaşterii reciproce. 

Manifestarea, devenită deja tradiţională, se bucură de un interes deosebit din 
partea mediului universitar polon din Varşovia, Katowice, Wroclaw, Lodz reţinând 
atenţia în mod deosebit faptul că, cel puţin câteva personal ităţi prezente cu acest 
pri lej , sunt originare din Bucovina (Jan Bujak, Kryzstof Dach etc.), ceea ce conferă 
un aspect afectiv aparte acestor reîntâln iri40• Mediul polon bucureştean a devenit o 
prezenţă constantă prin persoana lui Stan Velea (traducătorul lui Henryk 
Sienkiewicz în l imba română), alături de autorităţi recunoscute în domeniu precum 
Ion Petrică, Constantin Geambaşu şi Mihai Mitu. Adăugăm prezenţele autorizate 
ale lui Constantin Rezachievici (Bucureşti) şi Veniamin Ciobanu, renumiţi 
cercetători ai istoriei medievistice româno-polone. 

Minoritatea polonă editează, începând cu anul 1 990, cu sprij inul 
Departamentului pentru Relaţii Interetnice din cadrul Guvernului României, revista 
bi l ingvă (româno-polonă) "Polonus" (între 1 99 1  şi 1 995 a fost concepută de Dom 
Polski - Bucureşti, iar de la acea dată de Dom Polski - Suceava), care se remarcă 
prin varietatea subiectelor abordate, reluând tradiţia gazetelor polone interbel ice 
din spaţiul bucovinean. 

Astăzi, poloni i  bucovineni se află într-un proces de redefinire a propriei 
personal ităţi spirituale şi afective. Anii de comunism au marcat evoluţia minorităţii 
în ansamblu, dar nu au putut întrerupe legăturile afective şi spirituale cu patria
mamă, Polonia. Comunitatea îşi formează acum propriile el ite, efort sprij init de 
statul polon, aspect cu atât mai necesar cu cât marea majoritate a poloni lor din 
Bucovina se ocupă cu agricultura, mineritul, precum şi alte activităţi lucrative. 

37  Sorin Preda, Polonezii din Bucovina. " Gien Dobre " la Cacica, în "Fonnula As", 
(Bucureşti), XI, nr. 482(37), 1 7-24 septembrie 200 1 ,  p. 1 2. 

38 Ibidem. 
, 39 Ibidem. 

40 Daniel Hrenciuc, Zilele Culturii poloneze la Suceava, în "Gazeta de Bucovina", (Suceava), 
1,  nr. 7, 1 8-24 septembrie 200 1 ,  p. 3 .  
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Minoritatea poiană din Bucovina depune eforturi generoase pentru 
redobândirea rolului de punte de legătură între România şi Polonia, aşa cum s-a 
întâmplat în perioada interbelică. Contextul geopol itic este mult schimbat, dar 
graţie acestei minorităţi s-au instituit relaţii bune între autorităţile judeţului Suceava 
şi cele ale Sileziei Superioare, existând chiar şi un acord de înfrăţire, ceea ce nu 
poate decât fundamenta derularea unor activităţi cu caracter cultural, ştiinţific, 
educaţional şi chiar economic. 

Totodată, această minoritate poate contribui şi la înlăturarea stereotipurilor 
care, în contextul economic românesc precar de după 1 990, par să domine 
conştiinţa polonului de rând. Insuficienta cunoaştere a realităţilor culturale sau 
sociale din România poate fi depăşită doar prin aprofundarea unor relaţii, cândva 
privi legiate şi chiar prioritare. In fond, Bucovina a fost dintotdeauna un spaţiu 
polietnic şi pluri l ingvistic, caracter ce pare treptat să-I redobândească cu 
delimitările/precizări le de rigoare, aspect ce poate fi cultivat prin activitatea 
asociaţi i lor culturale şi politice ale minoritarilor. Participarea minorităţii polone la 
diferite activităţi organizate de alte etnii conferă suport faptic comunicării 
interetnice, care caracterizează această minoritate. Importantă este folosirea şi 
cunoaşterea temeinică a limbii române, fapt care nu poate decât confirma sensuri le 
profunde, democratice, generate de plural ismul izvorât de jos în sus de o societate 
tradiţional plurietnică, cum este societatea bucovineană. În orice caz, mişcările 
naţionaliste care au caracterizat alte regiuni româneşti reprezintă tocmai contrariul 
organizării moderne şi performante a acestei lumi. 

Die polnische Minderheit aus dem siidlichen Teil der Bukowina 
(1945--2000) 

(Zusammenfassung) 

Die Polen siedelten in der Bukowina an; sie sind aus Galizien und aus Czadca und Kisuca in 
der zweiten Hălfte des neunzehten Jahrunderts eingewandert. 

In der polnischen Historiograph ie sind sie als Bukowiner Gebirgsbewohner betrachtet, wei l 
Czadca ein gebirgiges Gebiet ist. 

In der Zeitspanne zwischen den Weltkriegen lebten sie in Ortschaften, wie z.B. Czemowitz, 
Storoj inet, Siret, Solca, Suceava, Tereblecea, Davideni, Solonetul-Nou, Poiana Micului, Pleşa, Cacica 
usw. Die Polen wurden zwischen 1 947 und 1949 repatri iert und wohnten in den folgenden Gebieten: 
Zielona G6ra, Jelenia G6ra, Pila, Walbrzych, Wroclaw, in den Stădten oder in der Umgebung einiger 
Ortschaften wie z.B. Nowa Sol, Nowogr6d Bobrzanski, Zary, Jastrowie, Zagan, Boleslawiec und 
Dzierzoni6w. Die Anzahl der in der Bukowina gebliebenen Polen war sehr klein und im allgemeinen 
konfrontierten sie sich mit den Schwierigkeiten des kommunistischen Regimes, unter anderen mit 
dem Verbot des muttersprachlichen Unterrichts und der Presse. 

Nach 1 990 wurde der Verband der Polen in Rumăn ien gegriindet. Der Verband wurde von 
dem Abgeordneten Johann Peter Babiaş und vom "Dom Polski" innerhalb der Ortschaften mit 
mehreren polnischen Bewohnem vertreten. 

Sowohl die Polen aus der Bukowina, als auch die Polen, die inzwischen ausgewandert sind, 
meinen, Bukowina sei ihr zweites Vaterland. 
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PEDAGOG! DIN BUCOVINA 

MIRCEA GRIGOROVIT Ă 

În studiul de faţă vom prezenta personalităţi bucovinene care au activat în 
Bucovina sau în afara graniţelor ei şi personalităţi care au fost active în Bucovina, 
cu toţii contribuind la progresul învăţământului românesc. 

În termenul de "pedagog" am inclus pe specialiştii în pedagogie, precum şi 
pe acei cercetători care au investigat istoria învăţământului şi pe autorii de manuale 
didactice, fie că au fost sau nu specialişti în pedagogie. 

Noua şcoală bucovineană, care a început să se dezvolte sub stăpânirea 
austriacă, n-a reprezentat primul început de cultură, ci a fost continuatoarea 
învăţământului existent în Moldova, care s-a reorganizat. Această reorganizare a 
introdus o schimbare radicală a învăţământului . În Germania şi în Austria 
dezvoltarea învăţământului primar a fost influenţată de Johannes Ignaz von 
Felbiger, prelat catolic şi pedagog ( 1 824-1 888). Ca reprezentant al reformei 
moderate, în sensul unui i luminism precaut, Johannes Ignaz von Felbiger s-a 
bucurat de un prestigiu european, fiind într-un schimb epistolar cu filantropii de 
aceeaşi concepţie cu el . A fost apreciat şi în cercuri le intelectual ilor bucovineni .  
Dar ca om al centrului, a fost duşmănit ş i d in dreapta şi din stânga. 

Despre manualele didactice care s-au întrebuinţat la începutul stăpân irii 
habsburgice în Bucovina a scris Constantin Loghin în Istoria literaturii române din 
Bucovina, 1 775-1918, Cernăuţi, 1 926. 

Primul autor cunoscut de manuale didactice a fost Ştefan Atanasievici, 
decedat în 1 809. A tipărit la Cernăuţi un Catehism. 

Alt autor de manuale a fost Anton de Marchi ( 1 760, Târgu-Mureş - 1 8 1 9, 
Cernăuţi). A scris: Câteva reguli pentru arta caligrafiei din sâmburile cărţii 
metodice (Cernăuţi, 1 790), Carte de citire pentru şcolile normale (Viena, 1 908) şi 
Gramatica pentru limba germană şi română (Cernăuţi, 1 8 1  0). 

În Bucovina a fost înfiinţată la Cernăuţi, în 1 875, o universitate cu limba de 
predare germana. Trebuie subliniat faptul că românii bucovineni au fost aceia care au 
cerut în permanenţă înfiinţarea unei universităţi . Bucovineni i  se aflau la o distanţă 
mare de un centru universitar de limbă germană, la Lemberg şi Cracovia funcţionând 
universităţi polone. Pentru a deveni profesori secundari, bucovinenii erau nevoiţi să 
se pregătească în capitala imperiului, cu eforturi financiare deosebite. 

Mitropolitul Silvestru Morariu (Samuil Morariu Andrievici, 1 4  noiembrie 
1 8 1 8, Mitocul Dragomirnei, jud. Suceava - 1 4  apri lie 1 895, Cernăuţi) şi-a închinat 

Analele Bucovinei, VIII, 2, p. 303-3 1 8, Bucureşti, 200 1 
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toată viaţa cărţii şi neamului românesc. Fiu de preot, el a fost şi poet. În tinereţe a 
publicat poezii cu caracter moralizator. Moral izatoare sunt şi fabulele sale. A scris 
cărţi în domeniul rel igiei, precum şi manuale şcolare. Absolvent al Institutului 
Teologic Ortodox din Cernăuţi, a devenit predicator la catedrala din Cernăuţi. Din 
1 880 a fost mitropolit al Bucovinei şi Dalmaţiei (a nu se confunda vechea 
mitropolie a Bucovinei, cu reşedinţa la Cernăuţi, cu actuala Mitropolie a Moldovei 
şi Bucovinei, cu sediul la Iaşi .  Actuala Mitropolie de la Iaşi nu păstoreşte decât 
sudul Bucovinei, care aparţine judeţului Suceava). Si lvestru Morariu a stat în 
fruntea tuturor manifestări lor organizate de românii bucovineni, a întemeiat revista 
"Candela", a sprij init editarea de calendare, a înfiinţat prima tipografie românească 
din Bucovina. Lui Silvestru Morariu îi revine meritul de a fi înzestrat şcoala 
primară românească din Bucovina cu cele dintâi cărţi de citire. El a scris cărţi de 
citire, de matematică şi de religie pentru şcoala primară, cărţi care au fost tipărite la 
Viena între anii 1 85 1  şi 1 890. Silvestru Morariu, unul dintre cei mai importanţi 
mitropoliţi ai Bucovinei, a scris cărţi şi broşuri cu caracter teologic. La Institutul 
Teologic cernăuţean se preda şi pedagogia. De altfel, şi în manualele pentru elevi 
se găseau îndrumări pentru învăţători. 

Nicolai Ieremievici-Dubău ( 1 83 7, Tereblecea - 1 904, Cernăuţi), învăţător la 
Cernăuţi, este autorul unor cărţi de citire şi gramatici pentru şcoli le primare, prin 
care a contribuit la consolidarea învăţământului în limba română, fi ind astfel 
considerat unul dintre întemeietorii şcol i i româneşti în Bucovina. A colaborat la 
diverse reviste. 

Aron Pumnul (27 noiembrie 1 8 1 8, Cuciulata, jud. Braşov - 24 ianuarie 
1 866, Cernăuţi), primul profesor de limba română din Bucovina stăpânită de 
habsburgi, a avut acelaşi rol în această provincie românească ca şi Gheorghe Lazăr 
la Bucureşti, fi ind considerat un adevărat "apostol al neamului". Aron Pumnul a 
contribuit la deşteptarea conşti inţei naţionale a românilor bucovineni. 

A urmat liceul la Blaj şi apoi la Cluj .  Ca bursier al Episcopiei Greco-Catol ice 
din Blaj, a frecventat cursurile de teologie şi filozofie la colegiul "Sf. Barbara" din 
Viena ( 1 843-1 846). Fiu de ţărani, sărăcia a fost nota dominantă a vieţii lui Aron 
Pumnul în timpul studii lor. Activează ca profesor de filozofie la liceul din Blaj, 
unde rămâne până la revoluţia din 1 848, când redactează invitaţia pentru adunarea 
de la 3/5 mai de pe Câmpia Blajului şi o răspândeşte, prin elevi i săi, în satele 
transi lvănene. Este ales în comitetul de conducere al mişcării revoluţionare. După 
reprimarea revoluţiei, Aron Pumnul a părăsit Ardealul, ajungând la Cernăuţi, unde 
a fost primit în casa lui Doxachi Hurmuzachi .  Este redactor la primul ziar din 
Cernăuţi, "Bucovina", apoi profesor la cea dintâi catedră de limba română de la 
liceu l german din Cernăuţi. Bolnav, Aron Pumnul moare în vârstă de 48 de ani, 
trezind durerea generală a românilor bucovineni . Mihai Eminescu debutează în 
literatură cu poezia La moartea lui Aron Pumnul ( 1 866). 

Activând pentru promovarea culturii româneşti, Aron Pumnul, ca profesor, ca 
om de şti inţă şi autor de manuale didactice, a creat într-adevăr o adevărată mişcare 
cultural-naţională. 
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În istoria l iterară, Aron Pumnul a rămas prin acel Lepturariu rumânesc cules 
de'n scriptori rumâni pri 'n Comisiunea enumită de către 'naltul Ministeriu al 
învăţământului aşezat spre folosinţă învăţăceilor de'n clasa III a gimnaziului de sus 
de Arune Pumnul, profesoriu de l imba şi literatura română la gimnasiul pl inariu 
de'n Cernăuţi, tom . . .  , Vieana, la c.r. editură a cărţilor scolastice. Între 1 862 şi 1 865. 
Acesta era titlul general al celor patru tomuri în şase părţi . Deşi s-a spus că 
manualele au fost alcătuite de către o comisie, 1 .  G. Sbiera a arătat că atât planul, 
cât şi întreaga muncă au aparţinut numai lui Aron Pumnul .  

Lepturalele nu trebuie privite numai ca manuale destinate tineretului şcolar, 
ele fi ind, de fapt, cea mai completă antologie a scrisului românesc de până atunci . 

În afară de Lepturariu, Aron Pumnul a mai publicat ş i alte lucrări . Din 
fericire, unele teorii l ingvistice, "pumnulismele", "ciunismele", criticate de Vasile 
Alecsandri şi Titu Maiorescu, au fost respinse. 

Aron Pumnul a fost o personalitate enciclopedică, fi ind l ingvist, istoric, 
istoric literar, filozof, profesor, publicist, mil itant politic, animator al vieţii 
spirituale a epocii . În Bucovina a contribuit în mod substanţial la întreţinerea 
cultului pentru limba şi l iteratura română. 

Dimtrie C. Isopescul (3 octombrie 1 839, Frătăuţii Vechi, judeţul Suceava -
1 mai 1 90 1 ,  Viena), fiu de preot, a fost o personal itate distinsă a învăţământului 
public bucovinean. A urmat cursurile Liceului de Băieţi din Cernăuţi, fiind şi elev al 
lui Aron Pumnul. Un an studiază la Institutul Teologic din Cernăuţi, pleacă apoi la 
Viena, unde studiază la Universitate (între 1 860 şi 1 864) istoria şi geografia. La 
Viena a plecat cu o bursă, deoarece se intenţiona atunci deschiderea unui liceu 
românesc la Suceava. Dimtrie C. Isopescul a fost primul profesor calificat al liceului 
sucevean. A predat nu numai istoria şi geografia, dar şi latina, germana, româna, 
matematica şi ştiinţele naturale. Din 1 869 este membru al nou înfiinţatului Consiliu 
Şcolar al Bucovinei, când şcolile primare devin şcoli de stat. Tot în 1 869 este 
transferat la liceul din Cernăuţi. După un an este numit director al nou înfiinţatului 
"Pedagogiu" (şcoală normală) de băieţi din Cernăuţi, această şcoală fiind singura de 
acest tip din răsăritul monarhiei austriece. Acum Dimitrie C. Isopescul dă dovadă de 
o mare capacitate organizatorică. În 1 877 este inspector pentru şcoli le cu limbă de 
predare română. În 1 872 reuşeşte să deschidă o secţie de învăţătoare la Şcoala 
Normală. D. Isopescul a înfiinţat şi primele grădiniţe de copii din Bucovina. El a 
fost primul profesor care a predat cursuri de pedagogie în limba română. 

În ultimii ani de viaţă a fost deputat în Parlamentul de la Viena. Moare la 62 
de ani din cauza unei boli de inimă. 

Meritul lui Dimitrie C. Isopescul constă în aceea că Bucovina a avut, prin 
activitatea sa, o şcoală nonnală şi primară înfloritoare. În 1 872, Dimitrie C. 
Isopescul organizează Asociaţia Învăţătorimii Bucovinene (Bukowiner Lehrer -
Verein). A fost editorul şi redactorul principal al primei reviste pedagogice 
bucovinene, "Bukowinaer Pădagogische Blătter" ("Foaia pedagogică bucovineană"). 
Primul număr a apărut la 1 5  iulie 1 873. Articolele puteau fi publicate în limbile 
gennană, română sau ucraineană. 
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Opera ştiinţifică a lui Dimitrie C. Isopescul (lucrări pedagogice, istorice şi 
manuale şcolare) a fost în parte tipărită, în parte a rămas în manuscris. 

Mai notăm că Dimitrie C. Isopescul a fost membru în Comisia Centrală din 
Viena pentru conservarea monumentelor istorice şi de artă din Bucovina ( 1 875), 
membru în Consiliul Orăşenesc al Cernăuţilor (din 1 880) şi director al Muzeului 
Ţării ( 1 890). 

Dimitrie Socoleanu ( 1 842, Suceava - 1 922, Cernăuţi) a fost învăţător în 
Cernăuţi. Meritul său este de a fi pus bazele organizării învăţătorimi i române 
bucovinene. A fost membru al Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în 
Bucovina. A înfiinţat Reuniunea Şcolară Română din Bucovina, care urmărea 
cultivarea ştiinţelor pedagogice şi practice, luminarea poporului român, răspândirea 
şi popularizarea principiilor de educaţie şi instrucţie în popor. Din iniţiativa lui a 
apărut în 1 905 revista "Şcoala". 

Ştefan Dracinschi (6 ianuarie 1 845, Rădăuţi - 23 noiembrie 1 907, Suceava) 
a fost profesor la Hradisch (Ungaria), Suceava şi Viena. A urmat liceul din 
Cernăuţi şi Facultatea Fi lozofică a Universităţii din Viena (filologie clasică). Şt. 
Dracinschi, remarcându-se ca un bun pedagog, a fost director al Liceului din 
Suceava. 

Elie (Ilie) Luţia ( 1 9  august 1 845, Horodnicu de Jos, jud. Rădăuţi - 8 iunie 
1 9 1  O, Cernăuţi) a fost profesor de limba română la Cernăuţi. A fost membru în 
comisia de avizare a manualelor şcolare româneşti pentru şcol i le primare şi 
secundare din Bucovina. A publicat articole în "Bukowinaer Pădagogische Blătter" 
("Foaia pedagogică bucovineană"). A fost membru al Societăţii pentru Cultura şi 
Literatura Română în Bucovina. A publ icat: A treia carte de cetire pentru anul al 
IV-lea al şcoalelor primare (în colaborare cu D.C. Isopescul şi N. Ierimievici
Dubău, Viena 1 90 1  ), A patra carte de ce tire pentru anul V şi VI al şcoalelor 
primare (în colaborare cu D. Isopescul şi N. lerimievici-Dubău, Viena, 1 902), 
Fizică pentru şcoalele primare lucrată după programele şcolare de Franz 
Schindler (Viena, Praga, 1 90 1  ). 

Constantin Cosovici ( 1 6  martie 1 855, Molodia, jud. Cernăuţi - 20 ianuarie 
1 926, Cernăuţi). A fost elev la Cernăuţi şi student la Viena, apoi profesor de 
matematică şi director la Liceul din Suceava. A fost membru şi preşedinte al 
Societăţii "Şcoala Română" din Suceava. A tradus şi prelucrat manuale didactice 
pentru clasele paralele române: Învăţământul geometric intuitiv pentru gimnaziile 
inferioare, el. I, II (traducere după Franz Moczn ik, Cernăuţi, 1 887), Manual de 
aritmetică (traducere după Franz Mocnik, voi . 1, Il , Cernăuţi, 1 892), Elemente de 
fizică pentru gimnaziu (traducere după Ignatz G. Wallentin, Cernăuţi, 1 902), 
Aritmetica pentru cursul superior (prelucrare după Moczn ik - Spielmann, 1 922). 

Dionisie Simionovici ( 1 ianuarie 1 856, Căbeşti, Văşcăuţi - 1 3  februarie 
1 928, Cernăuţi) .  A făcut studi i le l iceale la Cernăuţi şi cele universitare la Viena. A 
fost profesor de istorie, geografie şi română la Cernăuţi. În 1 902 este numit 
inspector pentru şcol ile româneşti din Bucovina, iar în 1 903 şef al comisiei de 
avizare a manualelor pentru şcol i le româneşti. A publicat o carte de citire pentru 
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clasa a V -a a şcoli lor secundare (Viena 1 894), unicul manual de citire aprobat de 
cenzura austriacă pentru l iceele româneşti din Bucovina. 

Lazăr Vicol (22 martie 1 859, Volovăţ - m. ?) a fost profesor de latină şi 
elină la Suceava şi Cernăuţi . Studii le secundare şi superioare le-a făcut la Cernăuţi. 
A publicat următoarele cărţi didactice: Gramatica latină elementară de Schmidt, 
O. Gehlen şi V. Thumser (traducere, Suceava, 1 896), Elementariu latin pentru 
clasa I gimnazială de dr. l Hauler (traducere, Suceava, 1 896), Sintaxa limbii latine 
de K. Schmidt, Gehlen şi V. Thumser (traducere, Cernăuţi, 1 897), Elementariu latin 
pentru el. II gimn. de l Hauler (traducere, Cernăuţi, 1 897). 

Ioan Nastasi (7 august 1 863, Siret - m. ?), profesor la Linz (Austria) şi 
Cernăuţi, cu studii superioare la Viena şi Paris. Este autorul unuia dintre primele 
dicţionare englez-român şi român-englez. A scris şi un ghid de conversaţie german
englez şi englez-german, lucrări cu caracter l iterar şi istoric în limbile română, 
franceză şi germană. La Cernăuţi a publicat, în 1 898, Rumănisches Sprach und 
Lesebuch (Manual de citire pentru limba română). 

Eugenia Ioneţ (20 ianuarie 1 873, jud. Cernăuţi - 5 apri lie 1 956, Rădăuţi) a 
fost învăţătoare în Bucovina, special izându-se în industria casnică pentru fete. Are şi 
meritul de a fi organizat învăţământul de industrie casnică la liceul din Vatra Domei. 
Are o mare contribuţie, împreună cu soţul ei, Samuil Ioneţ, la înfiinţarea, organizarea 
şi înzestrarea Muzeului Etnografic din Rădăuţi. A alcătuit albume de cusături 
româneşti, pe care le-a tipărit şi· răspândit în şcoli pentru uzul claselor 1-IV. A lăsat în 
manuscris, între altele, Taina industriei casnice din toate vremurile, Metodă de 
cusături româneşti, Dicţionar al industriei casnice şi Arta coloritului vegetal. 

Samuil Ioneţ ( 1 3  august 1 878, Ostriţa, jud. Cernăuţi - 24 septembrie 1 965, 
Rădăuţi) a fost învăţător în mai multe local ităţi bucovinene, director şcolar şi 
subrevizor şcolar al judeţului Rădăuţi. În 1 905 a fost trimis la Viena pentru a se 
perfecţiona în domeniul organizării învăţământului agricol. A fost principalul 
organiza tor al Cursului de vară de la Dorna Candreni ( 1 9 1 3  ) . A fost membru al 
comitetului de conducere al Asociaţiei Corpului Didactic Român din Bucovina. 
Samuil loneţ, împreună cu soţia sa, Eugenia, a pus bazele Muzeului Etnografic din 
Rădăuţi. Samui l Ioneţ a publ icat, în colaborare, două cărţi de uz şcolar: Geografia 
judeţului Rădăuţi pentru clasa a II-a primară, în colaborare cu Atanasie Boghean 
(Bucureşti, 1 933)  şi Voievozii noştri (rezumate istorice pentru şcol ile primare şi 
secundare). 

Silvestru Danilescu ( 1 3  ianuarie 1 874, lgeşti, jud. Storoj ineţ - 2 1  mai 1 929, 
Pătrăuţi pe Siret, jud. Storoj ineţ) a fost învăţător timp de 32 de ani în local ităţi 
bucovinene şi director şcolar. Pentru uzul învăţătorilor a publicat un Tratat de 
corespondenţă şcolară oficială (Vălenii de Munte, 1 9 1 2). A publicat articole şi 
lecţii-model în "Bukowiner Pădagogische Blătter" ("Foaia pedagogică 
bucovineană"), "Şcoala", "Voinţa şcoalei" şi "Deşteptarea". A tradus şi adaptat din 
limba germană lucrări pe care le-a publicat în colecţia "Biblioteca de literatură 
pentru tinerimea şcolară". A mai publicat o culegere de Poveşti populare. 
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Emanuel Antonovici (28 noeimbrie 1 874 - 24 ianuarie 1 95 1 ,  Câmpulung 
Moldovenesc) a fost profesor de matematică şi fizică la Suceava, Cernăuţi, Gura 
Humorului, Craiova, Alba-Iulia, Câmpulung Moldovenesc. A tradus o serie de 
manuale şcolare, după cele ale lui Fr. Mocnik - Spielmann: Elemente de geometrie 
pentru clasele I-II/, Geometria pentru cursul superior de la liceu, Geometria 
pentru clasele IV-VIII. A scris şi lucrări ştiinţifice. 

Constantin Brăiescu ( 1 4  apri lie 1 88 1 ,  Ţureni, jud. Cernăuţi - 1 9  februarie 
1 950, Cluj) a funcţionat ca învăţător în mai multe localităţi bucovinene. Era un bun 
desenator şi sculptor amator. A fost şi director de şcoală. A predat un timp la liceu 
desenul şi cal igrafia. C. Brăiescu a contribuit la înfiinţarea Muzeului Etnografic din 
Câmpulung Moldovenesc. De la C. Brăiescu a rămas, în manuscris, lucrarea 
Cursuri de predare a lucrului manual (sculptură în lemn, gravură, pirogravură, 
traforaj ş.a.). 

George Tofan (5 noiembrie/ 1 8  noiembrie 1 880, Bi lca, jud. Rădăuţi- 1 5  iulie 
1 920, Cernăuţi) a dus nu numai o viaţă închinată şcol i i, ci a fost un om cu iniţiative 
în viaţa culturală bucovineană. 

George Tofan, fiu de ţărani, a frecventat, cu sprij inul material al Societăţii 
"Şcoala Română" din Suceava, cursurile Liceului de Băieţi din Suceava ( 1 892-
1 900), iar apoi a devenit student la Universitatea din Cernăuţi, special izându-se în 
l imba română, istorie şi geografie. În 1 904 a fost numit profesor supl initor la liceul 
din Suceava. În toamna anului 1 906 s-a transferat la Şcoala Normală din Cernăuţi. 
După izbucnirea primului război mondial George Tofan s-a refugiat în România. 
La Bazargic (Cadrilater) a îndepl init funcţia de director al gimnaziului . Geors;e 
Tofan s-a refugiat apoi în Basarabia. Revine la Cernăuţi la 23 noiembrie 1 9 1 8 . In 
această perioadă s-a remarcat ca un profesor eminent. S-a stins din viaţă la numai 
40 de ani .  

George Tofan are merite deosebite în cultura ş i învăţământul românesc în 
general şi din Bucovina în special. Împreună cu Ion l .  Nistor, George Tofan a 
condus revista "Junimea literară". 

Deşi foarte tânăr, dar fi ind un spirit întreprinzător şi un bun organizator, a 
fost ales, la 7 iulie 1 907, preşedinte al Reuniuni i Şcolare Române din Bucovina, 
vi itoarea Asociaţie a Corpului Didactic Român din Bucovina. În această calitate a 
reînviat revista "Şcoala", a organizat un congres al învăţătorilor, conferinţe sau 
cursuri pe teme de istorie şi l iteratură naţională pentru populaţia adultă din sate şi 
oraşe. Utilizând resursele materiale ale Societăţii pentru Cultura şi Literatura 
Română în Bucovina, al cărei secretar a fost, George Tofan a înfiinţat 1 4  şcoli 
particulare primare. George Tofan a fost numit şi inspector pentru şcolile 
particulare şi a înfi inţat în 1 9 1 2  o şcoală normală particulară de fete, care a 
funcţionat până la izbucnirea primului război mondial. 

O altă in iţiativă de mare anvergură a fost organizarea cursuri lor de vară 
pentru învăţători. De fapt el a fost acela care i-a sugerat lui N. Iorga ideea 
organizării cursurilor de vară de la Văleni i  de Munte. G. Tofan a organizat 
cursurile de vară la Dorna Candreni între 3 şi 7 august 1 9 1 3 . 
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Congresul învăţătorilor din Bucovina, de la Suceava, a fost organizat din 
iniţiativa ş i  sub conducerea lui G. Tofan. În vara anului 1 9 1 7  G. Tofan se afla în 
Basarabia, unde a ţinut lecţii de istorie învăţătorilor basarabeni, iar ulterior a 
condus astfel de cursuri la Bălţi. Concomitent, G. Tofan a contribuit şi la 
dezvoltarea presei româneşti în Basarabia. Împreună cu Onisifor Ghibu a editat 
revista "Şcoala moldovenească". G. Tofan a fost şi un redutabil gazetar. 
Publicistica lui G. Tofan a fost, prin excelenţă, mil itantă. Idealul său era unitatea 
culturală a tuturor românilor. 

A fost colaborator al lui Sextil Puşcariu la elaborarea Dicţionarului limbii 
române. A înfiinţat bănci populare, asociaţi i de consum, cantine şcolare, biblioteci 
săteşti, şcoli de adulţi, grădiniţe de copii, cercuri literare. 

Articolele lui G .  Tofan nu au fost adunate în volum. 
Emanuil Grigorovitza ( 1 5  februarie 1 857, Rădăuţi - 6 decembrie 1 9 1 5 , 

Bucureşti), scriitorul, prozatorul, "cronicarul duios al Bucovinei", om de şti inţă, a 
fost şi un eminent pedagog. 

Emanuil Grigorovitza a frecventat gimnaziul şi "pedagogiul" din Cernăuţi. 
La început a activat ca învăţător în Bucovina, iar apoi, după trecerea unui examen 
de capacitate pentru limbile germană şi franceză, istorie şi geografie, a funcţionat 
ca profesor la şcoli civile în Si lezia austriacă, la Hotzenplotz (azi Osoblaha, în 
Cehia). Între anii 1 877 şi 1 878 a audiat cursuri la Universitatea din Cernăuţi. În 
1 879 a părăsit Imperiul Habsburgic trecând în vechiul regat, unde a obţinut 
cetăţenia română în 1 893 . În România a stat un timp în serviciul companiei liniei 
ferate Lemberg-Cernăuţi-Iaşi, la început ca profesor la şcoala C'ompaniei, la 
Paşcani, apoi în calitate de conducător al biroului de traduceri al direcţiei din Iaşi .  
Aici a frecventat cursurile Universităţii şi a trecut examenele de concurs cerute 
pentru cursul secundar, pe baza cărora a fost numit în 1 888 profesor auxiliar la 
şcoala de fii de mil itari, iar în 1 889 profesor supl initor la Liceul Naţional din Iaşi .  
În 1 889 a fost numit profesor provizoriu de limba şi l iteratura germană la Şcoala 
Normală de învăţători din Bucureşti, iar de la 8 decembrie 1 892 este profesor 
definitiv. -în acelaşi timp funcţionează ca profesor suplin itor la Liceul "Sf. Sava" şi 
trece examenul de bacalaureat clasic (Berna - Elveţia). Obţine, cu dispensă de 
stagiu, diploma de doctor în filozofie cu menţiunea magna cum laude (22 iulie 
1 893 - special ităţi le: slavistica, l imba şi literatura germană modernă, limba şi 
l iteratura franceză modernă). Prima teză de doctorat, în filosofie, a avut titlul : Zum 
Vokalismus der slavischen Sprachen (Despre vocalismul limbi lor slave). 
E. Grigorovitza a mai predat şi la alte licee din Bucureşti . Intre 1 898 şi 1 90 1 ,  având 
concediu de studi i, E. Grigorovitza pleacă la Berl in pentru doctorat. În capitala 
Germaniei a funcţionat ca interpret la Legaţia României . A doua teză de doctorat, 
în filologie germană, are ca temă Die Quellen van CI. Brentanos " Griindung der 
Stadt Prag " (Sursele lucrării lui CI .  Brentano, "Întemeierea oraşului Praga") .  
Examenul a avut loc la  20  martie 1 90 1 .  Întors în ţară, E .  Grigorovitza este 
transferat la Liceul "Matei Basarab". În 1 906 nu poate să ocupe catedra nou 
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înfiinţată de l imba şi literatura germană la Facultatea de Litere şi Filozofie a 
Universităţii din Bucureşti. În schimb, este numit conferenţiar de limba şi literatura 
germană la Facultatea de Filozofie şi Litere a Universităţii din Iaş i . E. Grigorovitza 
refuză numirea, rămânând profesor secundar în Bucureşti. Între anii 1 905 şi 1 9 1 1 
este, alături de Coco Demetrescu şi Dimitrie Onciul, membru în comisia de 
capacitate pentru învăţământul secundar pentru limba germană. A făcut parte dintr-o 
comisie de anchetă a învăţământului iniţiată de Mihail Vlădescu şi formată din 
E. Grigorovitza, I .  Găvănescu şi 1.  Otescu ( 1 906). 

E. Grigorovitza a scris foarte mult, atât în limba română, cât şi în l imba 
germană: literatură (proză), studii filologice, de critică şi istorie literară, manuale 
şcolare, dicţionare, lexicoane, traduceri . Unele manuale şi dicţionare au fost scrise 
în colaborare. Manualul Fragmente didactice şi teologice din literatura germană 
culese şi aranjate conform noului program pentru uzul special al şcolilor normale 
şi al seminarii/ar, ediţia 1, Editura Librăriei H. Steinberg, Bucureşti, f. a., este o 
antologie. 

E. Grigorovitza, cel mai important scriitor al Bucovinei înainte de primul 
război mondial, a inaugurat studiile de germanistică în România, fiind un om al 
şcoli i şi un pedagog de vocaţie. 

Traian Brăileanu ( 1 4  septembrie 1 882, Bilca, jud. Rădăuţi - 3 octombrie 1 947, 
Aiud) a fost unul dintre marii sociologi români, devotat învăţământului şi şti inţei . 

T. Brăileanu, fiu de învăţători, a urmat l iceul la Rădăuţi, apoi Facultatea de 
Filozofie a Universităţii din Cernăuţi, studiind filozofia, latina şi el ina. A urmat şi 
cursurile de literatură română ţinute de I.G. Sbiera. Profesor de filozofie şi 
pedagogie i-a fost Richard Wahle. T. Brăileanu a fost profesor la Liceul nr. 1 din 
Cernăuţi. În 1 909 obţine titlul de doctor în filozofie la profesorul Richard Wahle. 
Din 1 909, şi în timpul primului război mondial, T. Brăileanu a fost interpret la 
Legaţia României din Viena. Aici audiază cursuri la facultatea de filozofie şi la cea 
de drept, cercetând cu asiduitate bibl ioteca universităţi i .  Revenind la Cernăuţi, este 
numit bibliotecar la B iblioteca Centrală a universităţii cernăuţene, iar la 1 april ie 
1 920 docent la Facultatea de Fi lozofie şi Litere a universităţii, în 1 92 1  profesor 
agregat, iar în 1 924 profesor titular de sociologie, etică şi politică, suplinind şi 
catedra de filozofie. În 1 940 este numit, în guvernul legionar, ministru al educaţiei, 
artelor şi cultelor. În ianuarie 1 94 1  este arestat, fi ind achitat la proces. În 1 946 este 
arestat de regimul Petru Groza. Judecat sub acuzaţia de vinovat de "dezastrul ţări i", 
este condamnat la 20 de ani de temniţă grea. T. Brăileanu încetează din viaţă în 
închisoare, la 3 octombrie 1 947. 

Trebuie subl iniat faptul că la universitate Traian Brăileanu nu a făcut pol itică, 
ci s-a manifestat ca om de ştiinţă şi pedagog. 

În tinereţe T. Brăileanu a fost scriitor. A scris poezi i, schiţe şi nuvele. Din 
1 9 1 2  s-a dedicat aproape în întregime studiilor filozofice şi traducerilor. A publ icat 
şi manuale şcolare de etică şi sociologie pentru l iceu . 

Deoarece în timpul stăpânirii austriece nu a existat în Bucovina un l iceu unde 
studenţi i, vi itorii profesori, să-şi poată face practica pedagogică, asemenea 
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specializare neexistând în timpul Imperiului Habsburgiuc, din 1 925 studenţii 
cernăuţeni au făcut practică pedagogică la mai multe l icee sub conducerea lui 
T. Brăileanu ş i  a lui Alexandru Ieşan. Un seminar pedagogic a fost înfiinţat la 
Cernăuţi în 1 929, iar apoi Institutul Pedagogic de pe lângă Universitate, de sub 
conducerea lui Constantin Narly, a avut trei secţii de cercetare: Pedagogie 
(conducător C. Narly), Etică (conducător T. Brăileanu) şi Psihologie (conducător 
Al . Ieşan). 

Drumul lui. T. Brăileanu către sociologie, etică şi politică a pornit de la 
filozofie, în special de la teoria cunoaşterii şi logică. În tratatul de filozofie Despre 
condiţiunile conştiinţei şi cunoştinţei (Cernăuţi, 1 9 1 2), ultima parte, Concluziu'!i 
etice, are trei capitole: Fixarea principiului etic, Etica individuală şi Etica socială. In 
1 9 1 9  apare la editura universitară "Wilhelm Braumi.iller" (Viena şi Leipzig) lucrarea 
Die Grundlegung zu einer Wissenschaft der Ethik (Fundamentarea unei ştiinţe a 
eticii). La Cernăuţi apare, în 1 926, studiul Ethik und Soziologie. Ein Beitrag zur 
Lăsung des Problems "Individuum und Gesel/schaft " (Etică şi sociologie. 
Contribuţie la soluţionarea problemei "Individ şi societate"). T. Brăileanu a publ icat 
mult, şi este necesară apariţia unei monografii pe această temă. 

Alexandru Ieşan (26 mai 1 883, Tişăuţi, jud. Suceava - 9 februarie 1 965, 

Sibiu) a fost membru al Consil iului Naţional Român şi a luat parte la Congresul 
General al Bucovinei la Cernăuţi, la 28 noiembrie 1 9 1 8 . A studiat la Liceul de 
Băieţi din Suceava, apoi la Facultatea de Fi lozofie din Cernăuţi . A obţinut 
doctoratul în filozofie la Cernăuţi ( 1 9 1 1 ), cu teza Empiristische und 
rationalistische Denkweise in der Psychologie (Modul de gândire empiric şi 
raţionalist în psihologie). Între 1 905 şi 1 9 1 9  a fost profesor de latină, elină şi 
fi lozofie la l iceul din Suceava. Din 1 9 1 9  a fost profesor la Facultatea de Filozofie 
şi Litere a universităţii cernăuţene, la catedra de psihologie şi logică. Din 1 94 1  a 
fost profesor de filozofie şi pedagogie la Facultatea de Teologie din Cernăuţi, 
refugiată la Suceava. Al. Ieşan a fost directorul laboratorului de psihotehnică a 
universităţii din Cernăuţi. A fost activ în cadrul "Săptămâni lor pedagogice 
cernăuţene". Până la înfiinţarea Seminarului Pedagogic şi până la venirea lui 
C. Narly ca titular la catedra de pedagogie şi istorie a pedagogiei, Al. Ieşan şi 
T. Brăileanu au condus practica pedagogică a studenţilor cernăuţeni la diferite l icee 
din Cernăuţi . 

Al. Ieşan a fost membru fondator al Reuniuni i  Muzical-Dramatice "Ciprian 
Porumbescu" din Suceava. 

În 1 9 1 4 Al . Ieşan a publ icat, la Editura Societăţii "Şcoala Română" din 
Suceava, un manual pentru elevii români de la Şcoala Normală din Cernăuţi : 
Elemente de pedagogie. A scris lucrări de special itate, cursuri universitare etc. 

Eufrosina Simionovici (20 septembrie 1 885, Cuci urui Mare, jud. Cernăuţi -
2 septembrie 1 969, Râmnicu-Vâlcea) a fost învăţătoare, activând în diferite 
localităţi bucovinene. A avut şi preocupări extraşcolare. La Orişeni a organizat o 
formaţiune de teatru popular, la Cernăuţi a activat în cadrul unei societăţi sanitare 
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cu caracter umanitar ş i  în Societatea Doamnelor Române. În afară d e  opere literare, 
a publicat articole de specialitate, lecţii-model şi texte satirice în "Catedra" 
(Galaţi), "Calendarul poporului" (Cernăuţi) şi "Voinţa şcoalei" (Cernăuţi). A 
publicat, în anul 1 946, un Abecedar, împreună cu alţi învăţători. 

Emilian Boca ( 1 8  decembrie 1 889, Bălăceana, jud. Suceava - 1 966, Vatra 
Domei) a fost învăţător în mai multe local ităţi bucovinene, revizor şi inspector 
şcolar. A activat în domeniul cultural ca interpret în teatrul de amatori, ca 
organizator de cercetări culturale şi biblioteci şcolare. A colaborat la revistele: 
"Şcoala", "Foaia poporului", "Glasul Bucovinei", "Tribuna" (Cernăuţi), "Şcoala şi 
viaţa" (Bucureşti), "Calendarul poporului" ( 1 93 7). A scris studiul Bukowiner 
Landeslehrerverein (Asociaţia Naţională a Învăţătorilor Bucovineni). 

Vasile Olinici (25 martie " 1 89 1 ,  Horodnicu de Jos, jud. Rădăuţi - 1 0  mai 
1 97 1 ,  Suceava) a fost învăţător în diferite local ităţi bucovinene şi director la 
Pârteştii de Sus şi Timişoara. La Suceava a fost subrevizor şcolar al judeţului şi la 
Cernăuţi inspector şcolar regional . V. Olinici a fost membru în Consil iul General 
de Instrucţie Publ ică, colaborând la alcătuirea primei programe analitice pentru 
învăţământul primar în România Mare. A avut şi o activitate culturală extraşcolară 
bogată. A publ icat articole, recenzii, note în mai multe reviste, în special cu 
caracter pedagogic. A fost membru corespondent al Arhivei de Folclor - Cluj .  

Constantin Loghin ( 4 nov. 1 892, Budeniţi, jud. Storoj ineţ - 2 3  febr. 1 960, 
Gura Humoru lui) a fost unul d intre marii oameni de cultură ai Bucovinei . Fiu de 
ţărani, C. Loghin urmează Liceul I din Cernăuţi. Este l icenţiat al Facultăţii de 
Fi lozofie şi Litere din Cernăuţi (specialităţi: româna şi latina) şi funcţionează ca 
profesor la Liceul Real Ortodox de Băieţi (viitorul l iceu "Mitropol it Si lvestru") 
din Cernăuţi, între ani i  1 929 şi 1 940. În refugiu, 1 940-- 1 94 1 ,  a fost încadrat la 
Liceul "Matei Basarab" din Bucureşti, iar între ani i  1 94 1  şi 1 944 revine la 
Cernăuţi . Al doi lea refugiu, definitiv, îl aduce la Timişoara şi Gherla. Trece la 
pensie în anul 1 957.  

C. Loghin, neobosit îndrumător cultural, a desfăşurat o bogată activitate 
culturală ca profesor secundar, istoric literar, autor de manuale didactice de l imba 
română. A fost şi corespondent al ziarului "Universul". A fost vicepreşedintele 
Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina şi preşedinte al 
Societăţii Scriitorilor Bucovineni. Din april ie 1 944, C. Loghin şi D. Vitencu sunt 
redactori, în refugiu la Timişoara, ai publicaţiei cemăuţeane "Revista Bucovinei", 
până la dispariţia ei, în februarie 1 943 . 

Moştenirea istorica-l iterară a lui C. Loghin este impresionantă. Vom avea în 
vedere doar lucrări le destinate şcol ii şi cele care se referă la învăţământul 
bucovinean. 

Foarte populară a fost Istoria literaturii române de la început pânăJn zilele 
noastre. Prima ediţie a apărut în 1 926, iar ultima, a XIX-a, în 1 942. In limba 
germană a apărut la Cernăuţi în 1 934 lucrarea Geschichte der rumănischen 
Literatpr (Istoria literaturi i române), în colaborare cu S. Drimmer. Lucr:area 

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



I l  Pedagogi din Bucovina 3 1 3  

Chestiuni de limba română pentru bacalaureat a avut şapte ediţi i .  Cartea a fost un 
ghid util pentru elevi. Ultima ediţie a apărut cu un alt titlu. 

În 1 93 5  C. Loghin publ ică setul de manuale de l imba română pentru l icee, 
şcoli normale, seminarii ett. pentru cele 8 clase secundare. În 1 93 8  C. Loghin a 
editat Antologia literaturii române pentru bacalaureat - cinci volume. În 1 927 
publică un Curs complet de stenografie română, iar în 1 928 o a doua ediţie, 
complet modificată: Curs complet de stenografie cu vocale. Învăţarea stenografiei 
fără profesor în 20 lecţiuni. 

C. Loghin s-a ocupat şi de istoria învăţământului în Bucovina în lucrările: 
Istoria literaturii române din Bucovina, 1 775-1918, în legătură cu evoluţia ei 
culturală şi politică; Cernăuţii ( 1 936), Societatea pentru Cultura şi Literatura 
Română în Bucovina. La 50 de ani. Istoric şi realizări ( 1 943 ). Amintim că 
profesorul a publicat şi gramatici: Gramatica limbii române şi Gramatica limbii 
române pentru uzul şcolar ( 1 943). Opera lui C. Loghin este actuală şi astăzi. 

Constantin Narly (30 mai 1 896, Tecuci - 1 956, Bucureşti) este primul 
profesor de pedagogie la universitatea românească din Cernăuţi şi unul dintre marii 
pedagogi români .  

Fiu de ofiţer, urmează gimnaziul la Tecuci, l iceul la Iaşi .  Licenţiat al 
Facultăţii de Litere şi Fi lozofie din Iaşi ( 1 9 1 9), funcţionează ca profesor la Brăila, 
apoi la Şcoala Normală de Băieţi din Râmnicu-Sărat şi la cele din Focşani şi 
Cernăuţi ( 1  septembrie 1 924). Acordându-i-se un concediu de studii, pleacă, în 
1 923, la Gottingen, unde obţine titlu l de doctor în filozofie cu disertaţia Die soziale 
Schichtung Rumăniens (Stratificarea socială a României). La 1 noiembrie 1 924 este 
numit asistent suplinitor la catedra de pedagogie de la Facultatea de Litere şi 
Fi lozofie din Iaşi .  La 1 septembrie 1 927 este numit profesor agregat la catedra de 
pedagogie şi istoria pedagogiei de la Facultatea de Fi lozofie şi Litere a Universităţii 
din Cernăuţi, iar la 3 ianuarie 1 928 este promovat profesor titular. 

C. Narly a fost editorul "Revistei de pedagogie" (Cernăuţi, apoi între 1 940 şi 
1 943 la Bucureşti). Această revistă a fost cea mai bună revistă de specialitate din 
perioada interbelică. C. Narly organizează la Cernăuţi manifestări anuale sub 
genericul "Săptămâna pedagogică". Pentru o săptămână, Cernăuţii deveneau 
centrul pedagogiei româneşti . C. Narly ia parte activă la congrese naţionale şi 
internaţionale de special itate. A fost membru al asociaţiei "Gesellschaft ftir 
Kulturmorphologie" (Societatea pentru Morfologie Culturală) din Mi.inchen, iar din 
1 937 membru al Academiei de Ştiinţe Politice (New York). 

La 1 septembrie 1 947, C. Narly este îndepărtat abuziv de la catedra 
universitară din Bucureşti, iar 9 ani mai târziu moare, fi ind înmormântat Ia 
cimitirul Bellu. 

În 1 926 apare Pedagogia generală, despre care Gaston Richard a scris că este 
una dintre operele cele mai complexe şi mai profunde care au fost scrise pe această 
temă, ale cărei dificultăţi nu sunt întotdeauna recunoscute. În 1 935  C. Narly a 
publ icat Istoria pedagogiei, voi. 1. Creştinismul antic, Evul mediu, Renaşterea, 
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Educaţie ş i  ideal ( 1 927), Tolstoi educator, Patru mari educatori: John Locke, 
Vasile Conta, Sigmund Freud, Georg Kerchensteiner ( 1 933), Două probleme 
actuale: autonomia universitară, examenul de bacalaureat ( 1 936), Pedagogia lui 
Basedow ( 1 939) etc. 

C. Narly a ţinut conferinţe în diferite localităţi din ţară. Prin activitatea lui la 
Cernăuţi, C. Narly a făcut din acest centru universitar un mare centru al pedagogiei 
româneşti interbelice. 

Viorel Nicolescu a alcătuit bibl iografia operei lui C. Narly: 1)  Articole, 
studii , volume: 72 de titluri; 2) Recenzii, cronici ştiinţifice etc . :  23 de titluri ; 
3) Varia: 22 de titluri. 

Silvestru Găină (2 1 august 1 899, Cernăuţi - 5 apri lie 1 970, Iaşi) a fost unul 
dintre profesorii de seamă ai universităţilor din Cernăuţi şi Iaşi . Fiu al cunoscutului 
profesor de la Facultatea de Teologie din. Cernăuţi, Vasile Găină, Silvestru a rămas 
foarte de curând orfan de tată. Studiile l iceale le-a făcut la Liceul nr. 1 din 
Cernăuţi, cele superioare la Facultatea de Filozofie şi Litere din Cernăuţi, dându-şi 
l icenţa în 1 925.  Ca student a fost şi secretar al Facultăţii de Fi lozofie şi Litere. 
Obţine doctoratul în fi lozofie în 1 929 cu teza Filozofia lui Condillac: senzaţiune şi 
rejlexiune. Între 1 928 şi 1 940 S. Găină a fost conferenţiar de pedagogie, ţinând 
cursuri şi seminarii de didactică generală, de probleme de didactică şi psihologie 
pedagogică. La seminar a tratat probleme legate de istoria învăţământului 
românesc. Între 1 93 8  şi 1 940 a suplinit catedra de filozofie, ţinând cursuri de 
istoria filozofiei. 

La Cernăuţi, S. Găină a fost membru al Institutului şi Seminarului Pedagogic 
de pe lângă universitatea cernăuţeană (acesta nu reprezenta o formă universitară de 
învăţământ, ci gruparea unor profesori în cadrul Facultăţii de Fi lozofie şi Litere, 
având drept scop organizarea cercetărilor de special itate). Institutul era condus de 
un comitet, în frunte cu C. Narly şi S. Găină (în calitate de secretar). Conducătorii 
secţiilor erau Traian Brăileanu, Alexandru Ieşan şi C. Narly, iar cenzori, praf. univ. 
Simeon Reti, subdirectorul Seminarului Pedagogic, C. Raţiu şi V. Săveanu, 
profesori la Seminarul Pedagogic. 

În cadrul "Săptămâni i pedagogice cernăuţene", S. Găină a ţinut conferinţe cu 
subiecte de psihologie. Această activitate s-a încheiat în iunie 1 940, când s-a creat, 
Ia Universitatea din Iaşi, o nouă catedră de pedagogie, care a fost ocupată de 
S. Găină. În 1 959 S. Găină a devenit profesor, trecând la pensie în 1 968.  S-a stins 
din viaţă în urma unei îndelungate şi grele suferinţe. 

Concomitent cu munca de la catedră, S. Găină a desfăşurat o susţinută 
activitate ştiinţifică. Dar, ca şi alţi bucovineni, nici S. Găină nu şi-a adunat în 
volum studiile sale, risipite în pe·riodice, care abordează domeni i foarte variate: 
filozofia, estetica, psihologia copi lului, pedagogia. A făcut şi traduceri din l imba 
rusă, împreună cu R. Donici . 

Un studiu important este Contribuţii la problema culturii formale ( 1 93 1  ). Cel 
mai vast studiu al lui S. Găină tratează Problema educabilităţii ( 1 932, 1 933).  În 
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Principiul autoguvernării la Seminarul Universitar din Cernăuţi, S. Găină prezintă 
cele trei meniri ale unei astfel de instituţi i .  În Dialectica procesului paideutic, 
S. Găină constată că problema educaţiei este însăşi problema culturii .  

Cele mai multe studii au apărut în  periodicul cernăuţean "Revista de 
pedagogie", iar la Iaşi în "Analele ştiinţifice ale Universităţii «Al. 1 .  Cuza»" (în 
volumele de Ştiinţe sociale). 

Gheorghe 1. Maxim (4 april ie 1 90 1 ,  Burdujen i - 1 5  martie 1 967) a fost 
cercetător ştiinţific, editor de reviste. A urmat cursurile Facultăţii de Filozofie şi 
Litere din Cernăuţi (licenţă în l imbile română şi franceză, 1 927). Urmează cursuri 
de specializare la Paris. A fost secretarul Facultăţii de Filozofie şi Litere <.:in 
Cernăuţi. A devenit lector de l imbi străine la Politehnica din Bucureşti . În afară de 
o serie de lucrări şti inţifice, a publ icat, împreună cu Iosif V. Antohi şi cu 
Alexandrina Tzurea, Îndrumar metodic pentru predarea limbilor străine (în 
volumul Comunicări prezentate la sesiunea ştiinţifică a Institutului de Ştiinţe 
Pedagogice, 19-22 ianuarie 1956, Bucureşti, 1 956).  

Leon Ţopa (2 iunie 1 9 1 2, Carapciu pe Ceremuş, jud. Storoj ineţ - 1 996, 
Bucureşti) a fost un remarcabil om de ştiinţă în domeniul sociologiei şi al educaţiei . 

Leon Ţopa a fost elev la liceul "Aran Pumnul" din Cernăuţi, apoi a urmat 
cursurile Facultăţii de Filozofie şi Litere din acelaşi oraş, fiind l icenţiat al secţii lor 
de filozofie (sociologie-pedagogie) şi fi lologie modernă. Ca l icenţiat al 
Universităţii a fost trimis pentru special izare la Roma, la "Şcoala Română". 
Doctoratul 1-a susţinut la Cernăuţi, cu teza Relaţia dintre forma de guvernământ şi 
organizarea militară la romani. Devine asistentul lui Traian Brăileanu la catedra 
de sociologie, etică şi pol itică. În anul universitar 1 939/ 1 940 a ţinut un seminar de 
sociologie şi etică cu studenţii . Data de 28 iunie 1 940 a însemnat refugiul şi multe 
alte greutăţi . Un timp a fost profesor la o şcoală generală la ţară. Între 1 963 şi 1 978 

a activat la Bucureşti la Institutul de Cercetări Pedagogice şi Psihologice. Leon 
Ţopa a luat parte, după anul 1 970, la simpozioane internaţionale. 

Activitatea ştiinţifică a lui Leon Ţopa se remarcă printr-o temeinică 
documentare, datorită faptului că acesta era un bun cunoscător al mai multor limbi 
străine: engleza, franceza, germana, italiana şi rusa. 

În publicistica lui Leon Ţopa putem distinge trei etape : 1 933- 1 940, 1 943-
1 948 şi perioada de după 1 968. A publicat în ţară şi străinătate. În 1 935  îi apare 
lucrarea Universitatea ţărănească. Teoria şi practica. În 1 938  publ ică, în Italia, La 
Sociologia in Romania. În 1 948 îi apare Sociologia urbană. Introducere istorică, 
sistematică şi bibliograjică. După 1 968 îi apare lucrarea Istoria oraşului. În 
colaborare, publică Sociologia pedagogică ( 1 97 1  ) . În 1 973 îi apare Sociologia 
educaţiei permanente, iar în 1 980 Creativitatea. În limba engleză, L. Ţopa tipăreşte 
Reprezentanţi ai educaţiei adulţilor in România: Samuel Micu, Spiru Haref, 
Nicolae Iorga, Dimitrie Gusti (Universitatea din Nottingham, 1 98 1  ) . 

Aurel Cornea (6 apri lie 1 9 1 3 , Cuciurul Mare, jud. Cernăuţi - 8 mai 1 980, 
Sibiu) a fost învăţător specializat în învăţământul surdo-muţi lor. După ce a acth a :  
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l a  unele şcoli săteşti din Bucovina, a funcţionat apoi la Institutul de Surdo-Muţi din 
Iaşi, la Şcoala de Surdo-Muţi din Bucureşti, la Institutul de Surdo-Muţi din Vicovu 
de Sus Uud. Rădăuţi), la Şcoala de Surdo-Muţi din Cluj şi la cea din Sibiu. În 1 950 
a făcut parte d intr-un colectiv care a elaborat programa analitică pentru şcolile 
speciale de surdo-muţi. A publicat manuale de limba română pentru clasele a II-a, a 
I I I-a, a IV -a, manuale de aritmetică pentru aceleaşi clase din învăţământul special. 
A publ icat şi Carte de citire pentru clasa a III-a, şcol i speciale ( 1 956), Carte de 
dezvoltarea vorbirii ( 1 957). A. Cornea a făcut cercetări în domeni i le tehnicii 
vorbirii, însuşirii structurilor gramaticale, însuşirii vocabularului, a formelor de 
comunicare la persoanele cu deficienţe de auz şi vorbire. A scris studii le: 
Întrebările ca mijloc de dezvoltare a gândirii şi limbajului copiilor surda-muţi 
( 1 959), Defecte de vorbire şi influenţa lor asupra scrisului şi cititului la copiii 
auzitori şi surda-muţi ( 1 960), Cum învaţă copilul surda-mut să vorbească ( 1 958). 
O serie de referate ştiinţifice i-au apărut în cartea Tehnica vorbirii ( 1 975). 

Iosif Antohi (23 iulie 1 9 1 4, Pătrăuţii de Sus, jud. Storoj ineţ - 1 997, 
Germania) are o prestigioasă activitate didactică şi ştiinţifică în domeniul 
pedagogiei. I .  Antohi a fost fiu de învăţători. Licenţiat în litere şi fi lozofie la 
Universitatea din Cernăuţi ( 1 93 7), doctor în filozofie la Universitatea din 
Heidelberg cu teza Das Erziehungsziel in der rumănischen Pădagogik ( 1 94 1  ), 
cadru universitar de pedagogie la Bucureşti, Piteşti şi profesor universitar la Bonn 
( 1 974-1 978), a fost membru al mai multor societăţi pedagogice străine. 

A colaborat la revistele: "Revista de pedagogie" (Cernăuţi), "Revista de 
pedagogie" (Bucureşti), "Gazeta învăţământului", "Revista pol itehnică", "Revista 
învăţământului superior", "Viaţa studenţească", "1 problemi delia pedagogia" 
(Roma), "Didactica" (Ratingen), "Acta Comeniana" (Praga). 

A fost coautor la multe lucrări, la dicţionare şi enciclopedi i .  1. Antohi s-a 
interesat şi de problema studiului limbi lor străine. Comenius, Pestalozzi, Tagore, 
Lev Tolstoi, Sivestru Morariu, Jean Jacques Rousseau, Eminescu, Ludwig Roth 
sunt personalităţile despre care a scris. A tradus d in Pestalozzi, Tagore, Comenius 
şi Bogdan Suchodolski. 

Mircea Grigoroviţă (5 iunie 1 9 1 9, Rădăuţi), profesor la Cernăuţi, Braşov, 
Buftea şi Bucureşti, apoi redactor principal la Editura Didactică şi Pedagogică 
(Bucureşti), s-a consacrat de la începutul carierei sale cercetărilor ştiinţifice, 
participând şi la manifestări ştiinţifice atât în ţară, cât şi în străinătate. 

Studiile universitare le-a făcut la Cernăuţi şi la Bucureşti (licenţa în 1 942), iar 
cursuri de perfecţionare la Institutul Herder (Leipzig). 

Domeni ile de cercetare ştiinţifică şi de practică ale lui M. Grigoroviţă au fost: 
didactica limbi lor străine; istoria învăţământului; educaţia morală a elevi lor; cultura 
şi istoria Bucovinei; teoria manualelor şcolare; legăturile dintre l iteratură şi muzică, 
dintre istorie şi muzică. Cele· trei cărţi, Învăţământul în nordul Bucovinei (1 775-
1944) ( 1 993), Din istoria culturii în Bucovina (1 775-1944) ( 1 994) şi Din istoria 
colonizării Bucovinei ( 1 996), formează o trilogie a problemelor bucovinene. 
Predarea şi învăţarea limbilor străine este de fapt o minididactică. Din problemele 
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educaţiei morale este o lucrare care se adresează unui cerc larg de cititori. În 
periodice, M. Grigoroviţă a publicat peste 1 20 de studi i, articole, recenzii etc. 
Cităm două articole apărute în străinătate: Stand und Entwicklungstendenzen des 
Deutschunterrichts in Rumănien (Starea şi tendinţele evoluţiei predării l imbii 
germane în România) şi Unversitătsprofessor Dr. Victor Morariu (1881-1946) 
(Profesor universitar dr. Victor Morariu ( 1 88 1- 1 946)). 

M. Grigoroviţă a elaborat două monografii , pe care ar dori să le poată publ ica 
integral: Universitatea din Cernăuţi în perioada interbelică şi Victor Morariu. 

Gheorghe Giurcă a publicat un medalion despre Mircea Grigoroviţă în 
"Buletinul şti inţific al Universităţii «Ştefan cel Mare» din Suceava. Codrul 
Cosminului" ( 1 999). 

Petru Bejinariu ( 1 9  iunie 1 932, Ciomârtan, corn. Zamostea, jud. Suceava) 
este un profesor apreciat, cu o bogată activitate publicistică. 

A urmat cursuri le Şcoli i Pedagogice din Şendriceni Uud. Botoşani). La 
Institutul Pedagogic al Universităţii din Iaşi ( 1 953-1955) i-a avut, între alţii, ca 
profesori pe Silvestru Găină, George Văideanu şi Petru Jitaru. P. Bej inariu este 
l icenţiat al Facultăţii de Biologie-Geografie din Cluj-Napoca ( 1 960). La început, a 
fost învăţător în jud. Botoşani, apoi profesor la Zamostea şi Rădăuţi, unde a fost 
inspector şcolar şi director de liceu. 

P. Bej inariu este membru în Consil iul de conducere al Societăţii de Şti inje 
Biologice din România şi preşedinte al fil ialei acestei societăţi din jud. Suceava. In 
cadrul Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, P .  Bej inariu 
răspunde, în calitate de rector, de organizarea cursurilor de vară ale Universităţii 
Populare "Ion Nistor". Participă, cu referate, comunicări şi postere, la colocvii , 
sesiuni ştiinţifice, simpozioane, schimburi de experienţă. 

În presa pedagogică, P. Bej inariu a publicat peste I l  O studii şi articole, iar în 
presa locală peste 70. 

Cităm dintre lucrările lui P. Bej inariu: Televiziunea integrată în acţiune 
(coordonator dr. Alexandru Gheorghiu) ( 1 974), Biologi de seamă din Bucovina 
(voi .  I, 1 994; voi. II, 1 999), Vocaţia educaţiei ( 1 996), Anuarul Liceului Teoretic 

" Eudoxiu Hurmuzachi " (coautor) ( 1 996), Compendiu istoriografic al Liceului 
Teoretic " Eudoxiu Hurmuzachi " (coautor) ( 1 997). 

Gheorghe Giurcă ( I l apri l ie 1 940, Adâncata, jud. Suceava) dă dovadă de o 
mare putere de muncă creatoare. Studii le superioare le-a urmat la Universitatea din 
Iaşi, absolvindu-le în 1 963 . Este profesor în Suceava. A fost inspector şcolar de 
l imba şi l iteratura română în judeţul Suceava. Gh. Giurcă a contribuit la 
întemeierea şi propăşirea l iteraturii didactica-pedagogice în judeţul Suceava, la 
sfârşitul anului 1 975 fiind numit director al Casei Corpului Didactic din Suceava. 
A fost şi preşedintele fi lialei Suceava a Societăţii de Ştiinţe Fi lologice din 
România. 

Gh. Giurcă a · publ icat, în 1 994, File din istoria Şcolii Normale " Mihai 
Eminescu " din Suceava, 1949-/994 şi, în 1 995, George Tofan - o viaţă închinată 
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şcolii. Alte lucrări au fost scrise în colaborare: Suceava. Monografie ( 1 980), Jocuri 
didactice matematice pentru grădiniţe le de copii ( 1 977), Ghid de informare 
şcolară şi profesională ( 1 978). Gh. Giurcă a publ icat în diferite periodice studii, 
articole, recenzii referitoare la tradiţiile culturale ale Bucovinei, la activitatea 
şcolară. De numele lui Gh. Giurcă se leagă apariţia volumelor Buletinul de 
informare şi documentare metodico-ştiinţijică, publ icat de fil iala din Suceava a 
Societăţii de Ştiinţe Filologice. La Casa Corpului Didactic a apărut Buletinul de 
informare şi documentare a cadrelor didactice. La Şcoala Normală "Mihai 
Eminescu", Gh. Giurcă a contribuit la apariţia revistei elevilor "Excelsior". În 1 998 
a apărut primul număr al revistei "Preocupări didactice", al cărei redactor-şef este 
Gh. Giurcă. El face parte şi din comitetul <;le redacţie al revistei sucevene "Ţara 
fagi lor", iar din 1 998 este şi redactor-şef. 

Gh. Giurcă este membru al Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în 
Bucovina şi membru fondator al Fundaţiei Culturale a Bucovinei. 

I.V. Goraş a fost învăţător şi inspector şcolar regional, autor al lucrărilor 
Învăţământul românesc în ţinutul Sucevei (1 775-1918) ( 1 975), Studiul individua
lităţii pe baza experienţei ( 1 936), Contribuţii la orientarea naţională a şcolii 
româneşti ( 1 93 7). 

În perioada austriacă, la Universitatea din Cernăuţi a fost numai un singur 
profesor la toate disciplinele fi lozofice. U ltimul a fost Richard Wahle. La 
Bibl ioteca Academiei Române din Bucureşti se găsesc două dintre lucrările acestui 
profesor: Die Tragodie der Weisheit. Die Ergebnisse und die Geschichte des 
Philosophierens. Ein Lesebuch (Tragedia înţelepciuni i .  Rezultatele şi istoria 
filosofări i .  Un manual) (Viena, Leipzig, 1 9 1 5) şi o traducere în limba română a 
lucrării prof. univ. Gh. Bogdan-Duică: Liceul universal, Vorschlag einer 
universel/en Mittelschule (Proiectul unui l iceu universal) (Viena, 1 906), publ icată 
la Cluj în 1 934. 

Pădagogen aus der Bukowina 

(Zusammenfassung) 

Mircea Grigoroviţa prlisentiert in der Arbeit Pădagogen aus der Bukowina Bukowiner und 
Nicht-Bukowiner Personlichkeiten, die in der osterreichischen und rumfl.nischen Herrschaftszeit als 
Lehrer tfl.tig waren - es handelt sich um Padagogiespezialisten, Forscher der Geschichte des 
Unterrichts, Verfasser von didaktischen LehrbOchem. 
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"JURĂMÂNTUL BUCOVINEI" ·FAŢĂ DE AUSTRIA 
ÎN ANUL 1777 

MIRCEA P AH OMI 

Împărăteasă Maria Tereza a Austriei se pare că a avut unele căinţe platonice 
în problema ocupării nordului Moldovei .  La 4 februarie 1 775 ea scria: "În afacerile 
moldoveneşti n-avem deloc dreptate [ . . .  ]. Mărturisesc că nu ştiu cum o să ieşim din 
ele; va fi greu să o facem cu cinste", lăsând însă evenimentele să fie derulate în 
continuare. În schimb, fiul ei, coregentul Iosif al I I-lea, era deplin satisfăcut de 
raptul teritorial realizat, recompensând pe principali i subalterni, Thugut şi Kaunitz, 
care au acţionat şi rezolvat răpirea părţi i de nord-vest a Moldovei . 

La 21 iu l ie 1 77 4 a fost încheiat tratatul de pace ruso-turc, care prevedea 
cesiunea unei părţi din Moldova (viitoarea Bucovină), urmat de mai multe 
convenţii în anul 1 775, ultima datând din 2 iulie 1 776, încheiată la Balamutca pe 
Nistru, mai sus de Hotin, care a definitivat hotarul teritoriului răpit de · Austria. 
Tratatul îngloba oraşele Siret, Suceava, Cernăuţi, mănăstirile cu necropolele 
domneşti de la Rădăuţi, Putna, Suceviţa, . 226 de sate şi 32 de cătune, ocoalele 
domneşti ale Câmpulungului Moldovenesc şi Rusesc, însumând în total o suprafaţă 
de 1 0  44 1 km2 şi 7 1  750 de locuitori 1 • 

În Manifestul dat în septembrie 1 774 de către generalul Gabriel Spleny von 
Mihăldy, guvernatorul mi l itar al Bucovinei răpite, acesta declară: "Înştiinţare 
facem cătră toţi de obşte, că de acum înainte cu mila şi agiutorul preaputernicului 
Dumnăzău, această bucată de loc a Moldovii, pe unde s-au pus hotar şi semne 
împărăteşti pajuri, este supt �tăpânirea împărăţielor sale împărătească şi crăiască 
apostolească Măriea Tereziea şi împărăţiea Iosăf săcund. Ş i  de acum înainte, ori 
poruncă de la Poarta Otomanicească, ori de la Divan [Moldova], nimi să nu cutează 
a o asculta, ce toate poruncile vor veni de la Măria sa ghenăral baron Splin[y] şi a 
oameni lor Mariei sale, acele cu toţi să le asculte, iar cini din norod orice fel de 
obraz ar fi şi nu să va supune la această înştiinţare şi porontă va fi dem mare 
prămăjdie. Osăbit de aceasta să fie cu toţi nădăjduiţi şi încredinţaţi că la toate vor fi 
supt bună ocrotire şi apărare, spre buna odihnă şi dreptate a lor, cum şi parte 

1 Mihai Iacobescu, Din istoria Bucovinei, voi. 1 ( 1 774-1 862). De la administraţia militară la 
autonomia provincială, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1 993, p. 80--82. 

Analele Bucovinei, VIII, 2, p. 3 19-329, Bucureşti, 200 1 
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bărbătească vor fi că [ ! ]  toată cinstea şi credinţa lor. Ş i  cetindu-se aceste ponturi, 
între auzul tuturor, să l ipească la uşa băsăricei"2. 

Poarta Otomană a încălcat vechile capitulaţii, încheiate cu domnitorii 
Moldovei, prin care se prevedea că Turcia nu avea dreptul de a înstrăina teritoriul 
ţări i, nu putea dobândi proprietăţi rurale şi nici să ridice geamii - moschei. 
Administraţia, şcoala şi biserica erau respectate de către otomani, care erau astfel 
puse sub ocrotire şi apărare. Moldoveni i - români din Ţara de Sus - s-au aşteptat 
ca toate acestea să fie respectate şi de către austrieci, dar nu a fost să fie aşa3 . 

Rezolvând prin fraudă acapararea teritoriului de la Poarta Otomană, 
definitivând hotarele pe care le-au marcat prin pajure împărăteşti, Consil iul aulic de 
război din Viena a hotărât, la 23 iunie 1 777, să fie adusă la cunoştinţa locuitorilor 
din ţinutul înstrăinat de la Moldova, că la 1 1 12  octombrie 1 777 vor trebui să depună 
jurământul de credinţă, numit şi omagiu adus dinastiei împărăteşti a Austriei. 
Conducerea şi organizarea acestei vaste acţiuni, precum şi a festivităţilor ce urmau 
să aibă loc, au fost încredinţate contelui Siskowis, comandantul suprem al Galiţiei, 
precum şi generalului maior Gabriel Spleny von Mihâldy, guvernatorul militar al 
Bucovinei. 

Teritoriul Moldovei austriece, numit ulterior Bucovina, a fost împărţit în 27 
de sectoare, fiecare cuprinzând câte 8-1 O localităţi, de care răspundeau comisii 
speciale, având câte un ofiţer în calitate de comisar, însoţit de ostaşi călări, un 
mazil sau cleric român, în cal itate de translator. Aceştia trebuiau să cunoască l imba 
germană şi română, ei urmând să citească textul jurământului şi să asigure legătura 
cu organele locale. 

Fiecare comisie a primit câte un exemplar din circulara dată de către Dosoftei 
Herescul, episcop de Rădăuţi (devenit ulterior episcop al Bucovinei), care era 
adresată preoţilor şi protopopilor, ei trebuind să susţină depunerea jurământului. 
Vomici i (primarii) local ităţilor, împreună cu vatamani i lor, au avut sarcina de a 
aduce la biserică pe toţi locuitorii satului, precum şi pe cei care erau aşezaţi cu 
casele departe şi răzleţiţi faţă de cei lalţi . 

Pregătirile din Cernăuţi, ca loc de desfăşurare a depuneri i jurământului de 
către delegaţii aleşi, au fost făcute prin grija generalului Gabriel Spleny, asigurând 
conace, amenajarea locului de depunere a jurământului, mâncare, băutură, fân, 
ovăz pentru cai ş.a. Au fost trimişi ofiţeri în Galiţia, până la laroslav, Brody, 
Lw6w, ca să cumpere veselă (farfurii, tacâmuri, cuţite), pahare, vinuri, covoare, 
lămpi, mobilă, candelabre, lumânări şi să angajeze croitori, bucătari, muzicanţi, 
dulgheri, bodnari (dogari), măsari (chelneri) ş.a.4 • 

Pentru depunerea jurământu lui, autorităţile austriece au asigurat formularele 
cu textul tipărit în limba română de către Episcopia Blajului din Transilvania, care 

2 Cf. "Ion Neculce", Muzeul Municipal Iaşi, fasc. 5, 1 925, p. 224-225. 
3 Ion Nistor, Istoria Bucovinei, Bucureşti, Editura Humanitas, 1 99 1 ,  p. 12. 
4 Ion Grămadă, Din Bucovina de altă dată. Schiţe istorice, Bucureşti, Editura "Casa 

Şcoalelor", 1 926, p. 5-41 .  
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ea era supusă Austriei . Profesorul Ion Nandriş a publicat textul jurământului, 
' "fJă exemplarul satului Mahala - Cernăuţi, aflat în Arhivele din Viena, intitulat 

Jurământul de credinţă către Maria Terezia şi Iosif al II-lea. Exemplarul satului 
Mahala era semnat de către vornic, preot, patru fruntaşi şi trei membri ai comisiei, 
şi avea următorul text: 

"Noi tăgăduim şi giurăm giurământul trupesc Dumnezeului atotţi itoriului, că 
noi aici prealuminatei şi preaînălţatei cneghinei doamnei, doamnei Maria Theresa, 
�u mi la lui Dumnezeu împărăteasa a Râmului, văduvă crăiască de la Ţara 
l Jngurească, Bukemia, Croaţia, Slovania, Galiţia şi Lodomeria, arhicneghina 
\ustria, cnegh ina de la Burgundia, mare doamnă de la Ardeal, cneghina Milante, 
\ttantoua, Parma iproci iproci, grafuia de la Habsburgu, Flandria, Tirol iproci, 
:neghina de la Lotpraghia şi bară [=baroană?], mare cneghină de la Estonia iproci, 
proci ;  că ai noştri acum prin mi lostivă stăpânitoare şi a cei preaînaltă cneghină 
! r i i ,  prea; prealuminat şi preaînălţatul şi preamulteputincios craju l şi domnul Iozef 
1 doi lea alesul, împărat al Râmului, Ghermaniei şi al Ierusalimului craiu iproci 
; ; roci, domnul împreună cu ea, stăpânitoriu primit şi întărit este. Aşişdere şi 

acestuia ţâgoreştiu [ ! ] şi crăieştii mărire ca unui moştean şi celora că în urma lui 
scaunului vor fi moştenitoriu. Asemene adevărat giurământ cu toată credinţa 
giurăm. Aşişdere adeverim acestora amândoi cesariu crai apostoliceşti împăraţi, şi 
' l  :1ceşti crăieşti moştenitori şi pre scaune şezători, ca de-apurure cu credincioasa 

'· ;1 tare, cu toată voire şi supuşi acestora preaînalţi a fi. Ca cele mai de folos cu 
i l [  vârtutea a le împlini, tot răul şi vicleşugul a-l lepăda şi la toate faptele noastre 

. 1  1 a  arătăm după cum se cade a fi unor drepţi credincioşi podani .  
Aşa să ne aj iute Dumnezeu şi Sfânta Evanghelie şi preacurata a Sa Maică 

/! aria şi toţi sfinţi i .  
S-au dat în satul Mahala şi s-au tipărit în Tipografia Episcopiei Blajului din 

\rdeal5". 
Pe 26 septembrie, textul jurământului a fost predat mănăstirilor, unde a fost 

.;itit de către egumen - stareţ, în faţa întregului sobor, după care a fost semnat de 
către toţi călugării, alegându-se doi delegaţi călugări care, împreună cu egumenul, 
:tu trebuit să fie pe data de 1 O octombrie la Cernăuţi . Maicile călugăriţe trimiteau, 
c:a delegat din partea lor, pe un vechi i .  

Pe 27 septembrie au fost trimişi în sate şi târguri 27 de ofiţeri recrutaţi astfel : 
Joi din regimentul aflat în garnizoană, cinci din regimentul de pedestraşi 
( in fanterie) Nugeut, patru din regimentul Hadik, şase d in regimentul de husari 
(cavalerie) Esterhazy ş.a. Târgoveţii, ţăranii şi evreii jurau în localităţile de 
domiciliu. Vornicii, împreună cu doi delegaţi din fiecare localitate, erau trimişi la 
Cernăuţi. Oraşele trimiteau doi delegaţi; evreii trimiteau tot doi delegaţi, aleşi de 
către cahal (comunitate); protopopii, însoţiţi de către doi preoţi din decanatul lor, se 
prezentau la Cernăuţi. În fiecare local itate, populaţia era adunată în curtea bisericii, 

5 Cf. Ion Nandriş, Satul nostru Mahala din Bucovina. Ediţie îngrij ită şi prefaţată de Gh. 
Nandriş, Sibiu, Casa de Presă şi Editură Tribuna, 200 1 ,  p. 1 9. 
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prin tragerea clopotelor sau prin curierii trimişi de către vomici la cei care locuiau 
mai departe. Mazil i i  au depus jurământul anterior, apoi ei citeau acest text în faţa 
sătenilor, care-I rosteau cuvânt de cuvânt, având mâna dreaptă cu trei degete 
ridicate în sus, apoi treceau fiecare şi semnau l i stele cu persoanele ce au depus 
jurământul .  Cei care nu ştiau să scrie, îşi puneau o cruciul iţă, peste care-şi apăsau 
degetul arătător, iar vomicii le treceau numele. 

Depunerea jurământului a decurs în l inişte, fără întâmplări deosebite, în afară 
de satul Uideşti, aflat pe malul stâng al râului Suceava, care-i despărţea de 
Moldova. Sătenii s-au adunat în curtea bisericii, dar popa Andrei, nevoind să intre 
în biserică, a fost dus pe sus de către un husar mai voinic. El a stat lângă altar, cu 
mâinile impreunate ca la rugăciune. Populaţia a intrat în biserică, iar tălmaciul 
începu citirea j urământului, repetat cuvânt cu cuvânt de către săteni, având mâna 
dreaptă ridicată în sus. În acel timp, preotul, care se apleca tot mai jos, refuzând 
depunerea jurământului, intră în altar, ia Sfânta Scriptură şi declară că el nu 
recunoaşte alt jurământ decât acela ce există în Scriptură, pe care a trebuit să jure 
ca preot, pentru întâia şi  cea din urmă oară. Populaţia a vrut să iasă din biserică, dar 
a fost oprită de către husari. Ofiţerul porunci ca sătenii să nu-l bage în seamă pe 
popa Andrei, şi să jure singuri, fără el, urmând să fie tras la răspundere pentru 
gestul său. "Oameni i  au jurat foarte necuvi incios şi în silă". Preotul a fost întrebat 
de către ofiţer asupra purtării sale necuvi incioase, el răspunzând că lui nu-i place 
din textul jurământului cuvântul "podanic" (supus, vasal) şi se teme că poporul nu 
va ţine jurământul şi că va fugi din ţară. Chemat să răspundă în faţa d ichiului de 
Suceava, care era vicarul (locţiitorul) mitropolitului din Iaşi, popa Andrei nu s-a 
supus şi, a doua zi, împreună cu mai mulţi uidişteni, a trecut graniţa prin râul 
Suceava în Moldova. 

Toată această întâmplare a fost relatată la 4 octombrie (stil vechi) 1 777, 
printr-un raport al sublocotenentului Dorfmeister. 

În mod simbolic, jurământul a fost semnat în capitala provinciei de către 29 
de boieri, 1 1  preoţi, 1 03 mazili, 1 09 ruptaşi (contribuabili) şi alte persoane, 
târgoveţi şi ţărani .  La sfârşitul ceremoniei, 36  de tunuri au salutat evenimentul cu 
salvele lor de obuze. După cum scrie Ion Grămadă, Cemăuţiul era mai mult un sat, 
tăiat în două de către ul iţa evreiască, cu bordeie din lut, plin de noroi şi afectat de 
inundaţii .  

Desfăşurarea festivităţilor a impus luarea unor măsuri speciale de amenajare 
a locului ales pentru depunerea jurământului, în cartierul Muntenimea de Sus, 
lângă biserica Sf. Treime, ctitoria fraţilor episcopi Dosoftei şi Ilie Herescul, 
staroste de Cernăuţi. Din acel loc începea şi  şanţul de apărare al oraşului, ce cobora 

spre Prut, n ivelat în decursul timpului .  Terenul, cu dimensiunile de 36x 1 8  stânjeni 
( 1  stânjen = 1 ,96-2,29 m), a fost nivelat şi nisip it, făcându-se şi amenajările 
necesare. Acesta a devenit, după mulţi ani, terenul de sport al Şcoli i  Normale de 
Băieţi, după ce biserica a fost mutată la Clocucica. A fost rid icat un arc de triumf, 
lung şi lat de câte 6 m, susţinut de patru stâlpi cu capitele dorice, având deasupra 
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un balcon cu vase pline de flori şi pajure împărăteşti . În dreapta şi în stânga arcului 
se înălţau două piramide, cu o înălţime de cinci stânjeni fiecare, în vârful cărora se 
aflau vulturi cu aripile desfăcute. În firidele celor patru stâlpi doriei se aflau statuile 

"Dreptăţii" şi "Bunătăţii", care arătau cu degetele numele împăratului Iosif al II-lea 
şi al mamei sale, împărăteasa Maria Tereza, ale căror portrete erau pictate deasupra 
statuilor. "Dreptatea" era înfăţişată pe înţelesul moldovenilor, ca o mamă ce 
ocroteşte un copi l de moldovean. 

Pentru cazul că ar fi fost vreme rea, în jurul bisericii s-a ridicat o galerie, care 
avea lângă pereţi scaune. Piaţa pentru serbare era înconjurată de bănci şi brazi înalţi 
de şapte stânjeni. Trei stâlpi de câte cinci - şapte stânjeni, coj iţi şi" unşi cu grăsime, 
aveau în vârful lor panglici, brâie moldoveneşti şi năframe cu bani legaţi la colţuri, 
pe care, după mai multe încercări, au izbutit munteni i  să le ia. Pentru prostime, s-au 
făcut patru schele înalte, având fiecare câte un poloboc de câte 1 50 vedre de vin, 
boi fripţi în frigare, dar care s-au alterat din cauza vremii umede. Având în vedere 
că poporul nu ştia carte, pe aceste schele s-au pus tablouri pictate reprezentând: 

- La poarta unei mănăstiri, un călugăr înconjurat de copii, îi învaţă pe aceştia 
să scrie şi să citească. O învăţătoare deprinde fete ca să brodeze şi să deseneze, 
scene ce reprezentau ridicarea poporului prin şcoală. 

- Scenă ce reprezenta lucrarea pământului, pluguri şi grape trase de boi şi cu 
secerători în lan, la recoltare. 

- Animale - vaci, cai şi o stână, reprezentând ocupaţia locuitorilor. 
- Breslele şi meşteşugurile, ratari, covali cu foiul şi barosul, o fabrică de 

sticlă. 
- Negoţul cu marinari şi o corabie pe un râu . 
- Gospodărie ţărănească bogată, cu activităţi specifice şi produsele casnice pe 

care le realiza. 
- Scene din viaţa boierilor. 
Pentru cazarea oaspeţilor mai deosebiţi, s-au pus la dispoziţie 20 de case mai 

bunişoare din Cernăuţi şi din Sadagura, iar unii delegaţi au fost adăpostiţi la 
mănăstirea Horecea. 

Oaspeţii soseau din toate părţile, boieri în caleşti, însoţiţi de tarafe de lăutari, 
care începeau să cânte îndată ce intrau în Cernăuţi. Ţăranii de la munte erau călări 
pe cai, având cu ei şi buciume. Oaspeţi i  şi delegaţii se înscriau la Cancelaria ţării , l i  
se repartiza conacul, masa şi numărul la masă. S-au adunat ca oaspeţi moldoveni :  
28 de boieri din Cordun, 2 boieri din Moldova, 88 de mazi l i  d in ţară şi. 10 din 
Moldova, 1 09 ruptaşi, 1 46 de şleahnici (boiernaşi sărăci ţi) din Bucovina, 9 membri 
ai clerului înalt, mulţime de preoţi de la sate. Oaspeţi mai de seamă au fost 800 de 
moldoveni şi străin i .  Mulţi boieri şi mazili au lipsit, în special cei care s-au stabil it 
în Moldova. Boieroaicele Maria Balş şi Ruxandra Ştirbăţ au fost reprezentate prin 
vechil i i lor. 

Terenul destinat desfăşurări i evenimentelor a fost flancat pe toate laturile cu 
ofiţeri şi trupă, iar târgui era pennanent patrulat de către grupe de călăreţi şi de 
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pedestraşi .  Garnizoana din Cernăuţi a fost întărită cu 400 de mil itari. F iecare casă 
din oraş a fost asigurată contra incendii lor de către proprietarii lor, printr-o bute 
mare plină cu apă, două cofe, o cange şi scări. Din oraşul Stanislau - Galiţia a fost 
adusă o tulumbă şi alte unelte pentru stingerea focului, care, împreună cu alte 
unelte specifice, au fost încredinţate sublocotenentului Schmiedebauer. Acesta 
răspundea şi de asigurarea l iniştii , de aducerea bani lor, împărţirea pâinii, a vinului, 
cărnii  ş.a. Au fost aleşi patru maeştri de ceremonii, doi nemţi şi doi moldoveni .  

La 1 1  octombrie 1 777, ora 8,30, la reşedinţa guvernatorului Spleny, mazi lul 
Mihalache Calmuţchi, care a fost numit crain ic, a depus jurământul, apoi, îmbrăcat 
în zale, cu panaş fâlfâitor, cu toiagul de crainic, călare, având în faţă un toboşar 
călare, în spate doi moldoveni maeştri de ceremonii, şase gornişti, un vagmistru şi 
1 2  husari, toţi în haine de gală, au constituit cortegiul  ce anunţa programul 
desfăşurării festivităţilor. Aceştia au străbătut oraşul, anunţând că a doua zi  se va 
face depunerea jurământului .  

Pe 2 octombrie (stil vechi), la ora 6 dimineaţa, a fost oficiată o slujbă a 
clerului catolic, în locuinţa guvernatorului .  Delegaţii numiţi pentru prestarea 
jurământului s-au aşezat pe naţii şi pe stări sociale, în sala cea mare a locuinţei 
guvernatorului, ce fusese în prealabil prelungită şi aranjată special în afara casei .  
Episcopul de Rădăuţi, Dositei Herescul, a oficiat slujba ortodoxă în l imba română 
şi a ţinut un scurt discurs, iar fratele său, Il ie Herescul, medelnicer şi staroste de 
Cernăuţi, a citit textul jurământului,  repetat de către delegaţi, după care s-a strigat 
de trei ori "Să trăiască". Evenimentul a fost marcat prin 36 de salve de tun, după 
care au fost semnate l istele jurători lor. Din balcon s-au aruncat în mulţime bani noi 
galiţieni de câte 1 5  creiţari, în total 760 de coroane. Valentin Marşal, starostele 
măcelarilor, a împărţit 40 de oi fripte, gâşte, raţe, iar două persoane au aruncat 
1 500 de pâini, fără a se produce vreun incident. În cântecele muzicilor a început 
ospăţul; mâncarea a fost bupă şi din belşug, după care a început jocul (hora). Pentru 
pregătirea hranei ce a fost asigurată oaspeţilor şi delegaţi lor au fost zidite opt 
bucătării mici, precum şi una mare, pentru "prostime", în care se puteau frige 
concomitent şi trei boi .  Şi în seara zilei de 1 2  octombrie (sti l  nou) a fost asigurată 
mâncarea, s-a chefuit, s-a organizat un bal pentru oficial ităţi, toate desfăşurându-se 
în cadrul unui mare joc de artificii .  

Cele 800 de persoane, oaspeţi şi delegaţi, au fost păzite de către 1 697 de militari, 
ce au asigurat liniştea necesară bunei desfăşurări a întregului program. Pe data de 1 3  
octombrie (stil nou), toţi aceşti militari de pază au primit mâncare mai deosebită -
carne, vin şi pâine -, iar pe 1 4  octombrie, oraşul Cernăuţi a fost părăsit de oaspeţi. 

Costul total al praznicului la mormântul ţării înstrăinate s-a ridicat la suma 
totală de 20 3 12 coroane şi 20 de creiţari. 

În urma unor ample investigaţii în arhivele austriece, câmpulungeanul Ion 
Grămadă a întocmit o documentată lucrare, din care au fost preluate şi majoritatea 
datelor din prezentul studiu6• Menţionăm că în timpul primului război mondial, Ion 

b Ion Grărmu.lă. op. cii. , p. 5- 4 1 .  
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro



7 "Jurământul Bucovinei" fată de Austria în anul 1 777 325 

Grămadă a trecut în România, unde a luptat ca ofiţer şi a murit în luptele de la 
Cireşoaia, pe valea râului Trotuş. 

În ziua de 1 octombrie 1 777 (stil vechi), clopotele tuturor bisericilor din 
Moldova, ca şi cele ale mănăstirilor, au sunat a jale adâncă. La Iaşi, în capitala ţării , 
era ucis, în aceeaşi noapte, din porunca sultanului şi prin complicitatea 
habsburgilor, domnul ţării , Grigore al III-lea Ghica, care s-a opus cu toate forţele la 
detrunchierea Moldovei. Memoria acestui mare patriot român a fost păstrată de 
statul român unificat, în perioada interbelică, prin atribuirea numelui său în locul 
celui de Piaţa Austriei din Cernăuţi, care a devenit Piaţa Ghica-Vodă. Local itatea 
Orăşeni, împreună cu ultima gară românească de la hotarul cu Polonia, au fost 
botezate cu numele de Grigore Ghica-Vodă, nume ce nu a plăcut bolşevici lor, care 
I-au şters din nomenclatura local ităţilor, înlocuindu-1 cu altu l .  

Un contemporan cu evenimentele răşluirii Bucovinei, a însemnat pe un 
Minei: "Să să ştie când au tăiat turcii pe Măria Sa Grigore Ghica voievod în Iaşi, cu 
vicleşug, prin un spurcat de turc capugiu, la casele din Beilic, la văleatul 1 777, 
octombrie 1 ,  duminecă spre luni"7• 

Locuitorii Moldovei, care aveau proprietăţi în teritoriul anexat de Austria, au 
optat astfel : din 36 de boieri, 33 au refuzat să devină supuşi ai Coroanei de 
Habsburg, iar din 1 6  mazi l i  ce locuiau în Bucovina, 5 s-au eschivat să depună 
jurământul ,  astfel că la scurt timp au părăsit teritoriul "alipit" de către Austria. 
Dintre famil i i le marilor boieri, în 1 799 mai rămăseseră în Bucovina doar cea a lui 
Vasi le Balş, care s-a încadrat în administraţia austriacă. Pentru păstrarea intactă a 
biserici i  ortodoxe, s-au înregistrat 2 1  de petiţii cu revendicări esenţiale, dar 
majoritatea d intre acestea nu au fost rezolvate mulţumitor8. 

După descrierea sumară a modului de desfăşurare a "omagiu lui" către noua 
stăpânire austriacă, cu ceremonii le ce au avut loc, prezentăm în continuare 
participarea populaţiei băştinaşe la acest eveniment, având în vedere că se 
continuă tot mai insistent contestarea dreptului români lor asupra Bucovinei, unde 
români i  sunt consideraţi venetici .  În urma acţiuni lor maloruşi lor (ucraineni, 
ruteni), în special după al I I-lea Congres panslav de la Moscova din 1 887, s-a 
ajuns la situaţia de a se nega etnicitatea românilor bucovineni, scri indu-se în 
ziarul "Ruska Pravda", în anul 1 888, că "români i sunt în Bucovina venetici", 
afirmaţii tot mai vehiculate de către ucrainenii actual i .  Pentru combaterea acestor 
neadevăruri istorice, prezentăm l ista nominală a personalului prezent la Cernăuţi, 
cu ocazia depunerii jurământului de credinţă. Delegaţi i prezenţi au fost înalte feţe 
bisericeşti, boieri, mazi l i ,  ruptaşi, boiernaşi ,  răzeşi, a căror l istă a fost publ icată în 
1 902 de către dr. Johann Polek din Cernăuţi, după datele preluate din arhi�ele 
austriece din Viena, editate apoi în l imba română de către preotul Dimitrie Ţopa, 
în 1 928, precum şi de către dr. Ştefan Bucevschi în 1 992 şi 1 993.  Unele dintre 

7 Cf. Ion Nandriş, op. cit. , p. 1 9. 
8 Ştefan Purici, Mişcarea naţională românească în Bucovina între anii 1 775-1861, Suceava, 

Editura Hurmuzachi, 1 998, p. 44. 
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cifrele prezentate diferă între cei doi autori, există unele reţineri privind 
încadrarea delegaţilor în stări le sociale, care însă nu denaturează realitatea stări i 
de fapt a români lor băştinaşi în acest colţ de ţară românească. La data de 1 2  
octombrie 1 777, s-au prezentat personal u rmătorii c lerici, boieri, mazil i ,  ruptaşi ş i  
boiernaşi bucovineni :  

- 9 înalte feţe bisericeşti : Dositei Herescul, episcop de  Rădăuţi, Iacob a l  
VI-lea Putneanul ,  fost m itropol it al Moldovei între 1 750  ş i  1 760, arh imandriţi i 
Ioasaf Vartolomei ş i  Cal i stru, protopopi i  Ştefan, Iftimie, Ioan Telusco ş i  
Teodosie, unul  prin vechi i .  

- 26  de  boieri aflaţi în  slujba activă a ţări i  Moldovei :  vornicul Anghelache, 
Balş Vasi le, Balş Maria, Costin Ion, Calmuţchi Ion (senior), Calmuţchi Ion 
U unior), Cârste Il ie, Codrescu Ienach i, Flondor Teodor, F londor Ion, F londor 
Vasile, Flondor I l ie, Gafencu N icolae, Gafencu Dumitraş, G iurgiuvan Mihalachi, 
Herescul Teodor, Herescul I l ie, Herescul Vasile, Imbault Leon, Logoteti Iacob, 
Mitiescul Ioan, Strişca Ioniţă, Strişca Vasile, Ştirbăţ Ruxandra, Petre Nagici, 
S imion Turcul .  În afară de boierii lmbault şi Logoteti, care erau naturalizaţi în 
Moldova, restul erau români .  

- 93  de  mazi l i  de  neam boieresc, care nu mai serveau la curtea domnească, 
dar puteau primi diferite însărcinări numai direct din partea domnului ţării , fi ind 
scutiţi de dări către visterie. Au fost ca delegaţi pentru depunerea jurământului 
următorii mazi l i , care s-au deplasat la Cernăuţi: Arapul  Constantin, Antiochi 
Căpitan, Archip Luca, Archip Fi l ip, Boldescu Simion, Bojescu l  Vasile, Botuşe 
Andrei, Calmuţchi Teodor, Calmuţchi Vasile, Cerniovschi Mihalachi ,  Ciolpan 
Iordache, Ciolpan Constantin, Costriş Georgi, Cracalia Gavril, Cracalia Mihalachi, 
Cuparencu Mihalachi, Cuparencu Ion, Cuparencu Vasile, Drăghin ici Ion, 
Drăghinici Dumitraş, Grecul Paraschiv, Giurgiuvan Ştefan, Goian Ion, Goian 
Mihalachi, Goian Gheorghe, Goian I lie, Goian Dumitraş, Gore Ioniţă, Gore 
Costachi, Galer Lupul, Grigorcea Nicolai, Holban Damian, Holubei Teodor, I lschi 
Alexandru, Ieremiţă Vasile, Lepădat Constantin, Lenţă Georgi, Mănescu Teodor, 
Morţun Sandul, Morţun Vasile, Morţun Teodor, Morţun Petre, Morţun Nicolae, 
Marcu Vasile, Morţun Constantin, Mitescul Teodor, Moşan Gheorghe, Moţoc 
Ioniţă, Moţoc Mihalachi, Păunel Teodor, Potlog Manole, Pârvul Constantin, Pa1adi 
Vasile, Părj i lă Costachi, Perju l  Iordachi, Perjul  Gheorghe, Păunel Sandul, Pitaru 
Teodor, Stroescu l  Mihalachi, Stroescu Panaite, Stroescu1 Constantin, Stârcea Il ie, 
Şcheianu Ştefan, Semaca Vasile, Şcheianu Mihalachi, Şcheianu Dumitraş, Samson 
Vasile, Şelpan Iordachi, Sorocean Ursachi, Sava Ion, Tăutul S. Ion, Tăutul Nicolae, 
Tăutul Andrei, Tăutul 1.  Ion, Tăutu1 Dumitraş, Tăutul Simeon, Tăutu Andrei, 
Tomusei Gheorghi ,  Tomusei Iordachi, Teliman Antiochi, Vătav N icolai, 
Volcinschi S. Ion, Volcinsch i  Gligoraş, Volcinschi 1.  Ion, Volcinschi Constantin,  
V lad I l ie, Vlad Ion, Vlad Vasile, Vlaicu Mihai, Vergul ici Gheorghi, Vasi lcu 
Alexandru, Volcinschi Antiochi, Zota Ion . 
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Din cei 93 de mazil i  nominal izaţi mai sus pe baza documentelor aflate în 
arhivele austriece din Viena, nici unul nu este străin de neamul românesc. Fami l ia 
mazi l i lor I lschi, de neam polonez, era de două generaţii naturalizată în Moldova şi 
se afla în s lujba domniei .  

- 1 1 6 ruptaşi (răzeşi), care erau coproprietari de moşii ,  pe care le aveau 
moştenire de la înaintaşi i  lor. Lista acestora a fost publicată în 1 928 de către 
preotul Dimitrie Ţopa, după care o prezentăm ş i  noi : Brânzan Gavril ,  Buţură 
Gheorghe, Buţură Iuon, Buţură Iordache, Balasinovici Dumitraş, Bănar Gavril, 
Buţură Vasi le, Bâcu Dani lă, Botuşe Manoli, Botuşe Vasile, Brahoaie Ioniţă, 
Costriş (Costraş) M iron, Costriş Iuoniţă, Costriş Alexandru, Cocea Vasile, 
Cocorean Gavril, Cocorean Costaş, Coşan Teodor, Cazac Iuon, Draghinda Miron, 
Draghinda Gavril, Draghinda Mihalachi, Cazac Gl igoraş, Cozma Ioan, Daviduc 
Andrei, Dâmbrovan Gheorghe, Daşchievici Simion, Daşchievici Andrei, Drăguş 
Iuon, Frunză Iuon, Frunză Andronachi, Frunză Manoli, Grecul Lazăr, Grecul 
Vasi le, Grecul Constantin, Grecul Mihalachi, Grecul Vasi le, Ghiţescu Iordachi, 
Grigorce Nicolae, Gheorghian Vasile, Guşă Constantin, Gurgan Constantin, 
Grirosu (Grierosu) Serghi, Galer Sandul, Ghienge (Ghenge) Dumitraş, Goian 
Mihalachi, Holubei Toader, Holubei Apostol, Holubei Vasi le, Holubei Ursul, Ionaş 
Constantin, Isar Gheorghe, Isăcescu Mihai, Lenţa Nicolai, Laşinschi Timofei, 
Mătăsar Gheorghe, Mihai l iuc Gavril, Mihail iuc Iuon, Marcu Iuon, Morţun Toader, 
Margină Tăriasă, Mâţă Iuoniţă, Malinescu Ştefan, Malinescu Gheorghe, Nepot 
Tel iman, Onciul Nicolae; Onciul Gavrii, Onciul I l ie, Onciul  Pentelei, Onciul Ioan, 
Popescu Vasile, Popovici Antioh, Popovici  Anton, Preda Vasi le a lu i  Damian, 
Paladi Constantin, Reus Toader, Reus Gl igoraş, Reus I l ie, Râpta Constantin, Râpta 
Iuon, Râpta Tanasi, Râpta Petru, Rotopan (Rotompan?) Dumitraş, Sahin 
Constantin, Săvescu Ştefan, Stângaci Gl igoraş, Stângaci Dumitraş, Stângaci 
Andrei, Stângaci M ihaiu, Ştribu Gheorghe, Sărindar Ştefan, Ştefanovici Iu�n, 
Stângaci Vasi le, Samircius Vasi le, Tăutul Alexandru, Tăutul Grigoraş, Tăutul 
Tanase, Tăutul Gl igoraş, Tăutul Vasile, Tăutul Toader, Tăutul Toma, Tabără 
Iuoniţă, Tabără Dumitraş, Tabără Manoli, · Tomorug Nicu lae, Ţărână Costaşcu, 
Ţiganiuc Gheorghe, Ţiganiuc Andrei, Ţopa Dumitraş, Vlaicu I l ie, Vlaicu 
Constantin, Volcinschi Ştefan, Vlad Dumitraş, V lad Iuon-Velicica, Zota Ştefan, 
Zavialeţ Gligoraş. 

· 

Dimitrie Ţopa dă un total de 1 1 6 ruptaşi, iar Ştefan Bucevschi  dă 1 09 
ruptaşi .  

- 1 46 de  şleahtici, după denumirea polonă, termen neutil izat însă în 
Moldova; e i  corespunzând răzeşilor l iberi, dispuneau de o avere imobiliară proprie, 
pe care o util izau după dorinţă, din care-şi asigurau necesităţi le fami liei .  Moşii le 
răzeşi lor s-au împărţit permanent în loturi tot mai mici între urmaşi, pe bază de 
moştenire sau de cumpărare. 
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Lista şleahticilor delegaţi l a  depunerea jurământului l a  Cernăuţi, deci pe 
întreaga Bucovină istorică, a fost publicată în româneşte de către Dimitrie Ţopa în 
1 928, după care o prezentăm în continuare: Braha Lupul, Boşneag Toader, Brânzan 
Grigoraş, Brânzan Ioniţă, Brânzan Luca, Bahrin Nicolae, Bahrin Agapi, Bahrin 
Patraş, Bocşan Andronachi, Barnovschi Ion, Barvinciuc Ion, Barvinciuc 
Alexandru, Baţarină Andrei, Bamovschi Toma, Bahrin Grigoraş, Bohatereţ Costaş, 
B.ohatereţ Iuon, Buţura Vasile, Buţura Ursul, Botaş Vasile, Balan Ion, Balan I l iaş, 
Braha Andronachi, Cigal Vasile, Cigal Gl igori, Cemăhuz Ion, Cernăuţean Vasile, 
Ciohodar Nicuţă, Catană Vasile, Carage Dumitraş, Cojocar Ştefan, Cantemir 
Ştefan, Costreş Iuon, Coşan Teodor, Coştiuca Mihai, Cocea Vasile, Criţan Vasi le, 
Cârste Vasile, Căzac Dănilă, Calmuţchi Ioan, Costiniuc Vasi le, Coman Vasile, 
Dombrovschi Mihalachi, Diacon Iuon, Dubeţ Vasile, Făliş Iuoniţă, Fraţian Iuon, 
Goraş Andrei, Goraş Gl igoraş, Golescu Vasi l ică, Gore Mateiu, Ghiţescu Grigoraş, 
Ghienghe Toader, Ghienghe Vasile, Golescu Iordachi, Gligorce Gligoraş, 
Hotinician Petru, Hoidragu Gavri l ,  Ianoş I liaş, Ianoş Constantin, Iancu I l ie, Istrati 
Gheorghe, Juravschi Iacob, Juravschi I l iaş, Lastiuca Ştefan, Lenţa Ştefan, 
Lupulencu Alexă, Lupulencu Iuon, Lincuţă Iuon, Miroş Ioan, Mintici Sandul, 
Mintici Andrei, Mintici Teodor, Muntean Teodor, Muntean Iordachi, Muntean 
Constantin, Muntean Ioan, Muntean Chiriac, Muntean Nico lai, Muntean 
Mihalachi ,  Muntean Tănase, Moscal Gavri l ,  Mihovan Manoli, Mihovan Toder, 
Malai Todor, Malai Sandul, Miros Gheorghe, Marianciuc Ioan, Mintici Axente, 
Marianciuc Ioan, Mintici Axenti, Nalevaico Toder, Negoiţă Iuon, Nogotini (?) 
Alexandru, Nuţul Grigori, Orză Tănase, Onciul Grigoraş, Onciu l  Vasile, Petraş 
Sandul, Pitar Todor, Popescu Gheorghe, Popescu Dumitraş, Panu Miron, Popovici 
Iuon, Popovici Vasi le, Popic Ursul ,  Păuş Vasile, Prodan Nicolai, Prodan Ştefan . 
Păţarină Gl igoraş, Păţarină Vasi le, Priscomic Toder, Perjul  Iuon, Păuş Lupaşcu, 
Pantazi Constantin, Pantazi Dumitru, Rozmariţă Iuon, Roman Alexandru, Roschip 
Iuon, Râpta Gavri l ,  Râpta Dumitraş, Râpta Toder, Stamati Dumitru, Strileţchi Iuon, 
Simolinschi Gheorghe, Sastal Atanasie, Săvescu Ştefan, Sorocean Ostafi, Său! 
Iuon, Său! Toder, Săpun Vasile, Sandulachi Vasile, Tonouţă Constantin, Tonouţă 
Andrei, Tăutul Toder, Ţintă Gheorghe, Ţopa Iuon, Ţopa Gl igoraş, Ţopa Vasile, 
Ursachi Iuon, Ursulean Gavril ,  Ungurean Iuon, Ungurean Tanase, Verenca Iuon, 
Vereş (Verdiş) Iuon, Zota Iuon, Zota Iftini. Totalul acestei categorii sociale este de 
1 46 de persoane, capi de fami l i i ,  delegaţi aleşi de către obşte, pentru a depu11l 

jurământul la Cemăuţt 

9 Johann Polek, Die Huldigung der Bukowina am 1 7  Oktober 1 777 (Omagiul Bucovinei 1<� 
1 7  octombrie 1 777), "Jahrbuch des Bukowinaer Landesmuseum", Czernowitz, 1 902; Ştefan 
Bucevschi, Un remember necesar, "Septentrion". Foaia Societăţii pentru Cultura şi Literatura 
Română în Bucovina, Rădăuli, nr. 6-7, 1 992-1 993, p. 1 2- 1 3 ;  Pr. Dimitrie Ţopa, Românismu/ in 
regiunea dintre Prut şi Nistru din fosta Bucovină. Epoca 1 775-1 780, Bucureşti, Editura "Casa 
Şcoalclor", 1 928, p. 2 1-28. 
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Numele delegaţilor prezenţi la Cernăuţi pentru depunerea "omagiului" ne 
prezintă participarea populaţiei băştinaşe, aduse de către oficial ităţi la acest 
eveniment pol itic, constituind în acelaşi timp şi o puternică afirmare a romanităţii 
teritoriului  detrunchiat din trupul Moldovei .  

"Der Eid der Bukowina" vor Osterreich im Jahre l777 

(Zusammenfassung) 

lm vorliegenden Artikel stellt der Verfasser einige Aspekte betreffend die Annexion der 
Bukowina dar. Er prăsentiert die Listen der Delegierten, die sich damals in Czernowitz befanden, um 
den Eid vor Osterreich abzulegen. Sie haben dadurch darauf hingewiesen, dajJ das Rumănentum aus 
dem beraubten Te il der Bukowina sich mittels ihrer Gesinnung durchsetzen konnte. 
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BISERICA PAROHIALĂ DIN SUCEVIŢ A • 

V ALERIAN PROCOPCIUC 

Cronica parohiei Suceviţa nu ar putea fi completă fără a face câteva referiri la  
d ilema: satul Suceviţa a existat înaintea zidirii mănăstirii sau a luat fiinţă o dată cu 
zidirea ei? 

Pentru prima variantă ar p leda următoarele documente: 
Prima menţiune referitoare la "Suceviţa" apare în anul 1 443, în documentul 

prin care I lie, domn al Ţării Moldovei, dă ca zălog, pentru un împrumut de 500 
zloţi, panului Didrih B uceaţchi, staroste al Podoliei, următoarele bunuri: " . . .  i-am 
dat curtea noastră de la Volhoveţ [Volovăţ - n.n . ]  şi piua . de sumani şi moara ş i  
Gherman Vânătorul ş i  Soceviţa [subl.n.] cu toate cătunele şi veniturile care ascultă 
de această curte din vechime"1 • 

O altă menţiune, legată de cătunul "Berchez", ne face să credem că satul 
Suceviţa îşi are începuturi le la sfârşitul secolului al XV -lea. Iată ce ne oferă uricele 
de hotărnicie date de Ştefan cel Mare în anii 1 490 şi 1 502, prin care domnu l  
Moldovei stabileşte perimetrul moşiei Putna, moşie cu  care înzestrează mănăstirea 
cu acelaşi nume. Cităm din primul document: "Şi am întărit mănăstiri i Putna [ . . .  ] ,  
începând hotarul acelor branişti de la obârşia Laurei [ . . .  ] pe obcină, la Runcul lu i  
Berchez"2. Al  doi lea urie precizează acelaşi lucru : "[ . . .  ] Suceava cu toate 
izvoarele, începând hotarul de la obârşia Laurei [ . . .  ] la Runcul lu i  Berchez"3 . 

Acest "Runc", după opinia noastră, îşi datorează numele de Berchez unei 
localităţi cu acelaş i  nume de lângă Şomcuta Mare, judeţul Maramureş (comuna 
Bercheza), care este atestată documentar din anul  1 3  5 1 ,  deci cu 1 39, respectiv 1 5 1  
de ani înaintea uricelor lui  Ştefan cel Mare, perioadă în care s-ar fi putut efectua 
imigrarea unor berchezeni în zona în discuţie. 

Nu ştim dacă acel Berchez era călugăr, oştean însoţitor al unui v iteaz, 
viteazul însuşi sau vreun oier într-o perioadă de transhumanţă; nu ştim dacă acel 
Berchez s-a stabi lit acolo, după care atât locul, cât şi pârâul, care nu departe îşi are 

• Din monografia Suceviţa, sat al Obcinilor Bucovinei şi gropniţă a Movileştilor, în curs de 
apariţie. 

1 Documenta Romaniae Historica (D.R.H.), A. Moldova, voi .  1, Bucureşti, Editura Academiei 
Române, 1 976, p. 326. 

2 Ibidem, voi. lll, 1 980, p. 1 42. 
3 Ibidem, p. 505. 

Analele Bucovinei, VIII, 2, p. 33 1-352, Bucureşti, 200 1 
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izvorul, şi-au luat numele; toponimul s-a păstrat şi astăzi şi delimitează zona satului 
Suceviţa, amplasată pe ambele maluri ale pârâului Berchez. 

Oricare dintre aceste variante poate fi luată ca reală, dar nicidecum nu poate 
fi lăsată această problemă pe seama unei coincidenţe de nume. 

Şi documentele emise de Petru-Vodă Şchiopul confirmă existenţa satului la 
data zidiri i mănăstirii . 

Cităm: "La 5 noiembrie 1 582 Petru-Vodă confirmă mănăstirii Suceviţa satul 
domnesc Suceviţa [subl. n.] cu pomăt"4; acelaşi domnitor, la 6 august 1 583, printr-un 
alt urie, întăreşte această donaţie: "[ . . . ] un sat din satele noastre care au fost drepte, 
domneşti ascultătoare de curtea noastră din Badeuţi [ . . .  ] , anume Suceviţa"5. 

Cele relatate mai sus confirmă aserţiunea potrivit căreia satul Suceviţa era 
închegat într-o anume formă administrativă, deci preexistent zidirii mănăstiri i .  

ÎNCEPUTURILE VIEŢII RELIGIOASE ÎN SUCEVIŢA. SCHITURI, SIHĂSTRII 

Pentru întocmirea unei monografii a parohiei Suceviţa, indiferent de perioada 
propusă spre analizare, trebuie să ţinem cont că existenţa ei este rezultatul fi inţării 
mănăstirii cu acelaşi nume, fi ind moştenitoare a tradiţiei monahale pe aceste 
meleaguri . 

Afirmăm acest lucru bazându-ne pe unele documente care prefigurează 
zidirea, în anul  1 578, a primei biserici pe teritoriul  acestei local ităţi, biserică ce, 
prin u lterioare modificări arhitectonice, va deveni, peste 252 de ani, parohia despre 
care ne propunem a întocmi această cronică. 

Documentele despre care am amintit anterior vor avea menirea de a prezenta 
evoluţia în timp a construcţiilor monahale pe teritoriu l  Suceviţei, evoluţie 
determinată de posibi l ităţile materiale ale ctitori lor lor, dar şi de necesităţi le legate 
de numărul credincioşi lor. 

Pentru început, considerăm necesar a arăta că tradiţia orală, fără a preciza 
vreo dată, ne spune: "Câţiva călugări s-au retras în locuri le acestea - care pe atunci 
erau împădurite şi pusti i - ca să se roage în voie [ . . .  ]. Aceşti anahoreţi şi-au făcut 
bordeie şi, cu timpul, şi o mică bisericuţă din bâme". Asupra locului amplasării 
acestui lăcaş de rugăciune c irculă două variante. Prima îl localizează între dealurile 
Pleşu, Dealul Rău şi Dealul Crucii [Neagu - n.n.] ,  iar a doua spune că acest prim 
schit a fost ridicat pe Dealul Furcoi, cu hramul "SchifT!barea la Faţă". 

Ambele _xariante, opinăm noi, conţin un miez de adevăr, cu precizarea că 
prima se referă la întâia biserică din lemn sau piatră, zidită de Gheorghe Movi lă în 
1 578, iar a doua variantă vorbeşte de schitul care a existat din timpuri necunoscute, 
înaintea mănăstirii actuale, pe muntele Furcoi. Dar, în timp de sute de am, 

4 Dimitrie Dan, Mănăstirea Suceviţa, Bucureşti, 1 923, p. 1 24. 
5 Teodor Balan, Documente bucovinene, voi. I ,  Cernăuţi, Editura "Glasul Bucovinei", 1 933, 

p. 85-90. 
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povestitorii acestor istorii, din cauza asemănării prea evidente între variante, le-au 
confundat. Însă adevărul că au existat două lăcaşuri este de netăgăduit. 

Tradiţia orală, care circulă printre bătrânii satului, precum ş i  existenţa unor 
toponime atestă că pe raza Suceviţei, în vremuri demult apuse, existau trei sihăstrii 
ş i  un schit. Tradiţia orală consemnează şi  existenţa unei a patra sihăstri i , în coasta 
Arşiţii, ce poartă şi numele Arşiţa Popii .  La poalele acestei pante a existat un mare 
heleşteu, alimentat de izvorul cu acelaşi nume, precum şi o prisacă organizată de 
călugării trăitori pe aceste locuri. 

Octogenarul Chijevschi Onofrei ne vorbeşte şi despre existenţa unei a cincea 
sihăstri i, ce ar fi existat în zona din vecinătatea Dealului Cruciţii, numită La Calu, 
datorită porecli i dată unui schimnic de acolo, după statura herculeană şi  puterea sa 
fizică neobişnuită. 

Despre u ltimele două sihăstrii nu avem alte date privind organizarea lor; 
probabi l  acestea au dispărut o dată cu celelalte, în anul 1 785, sub guvernatorul 
Bucovinei, Enzenberg. 

Unii  dintre cititori se vor întreba, cu îndoială, despre densitatea acestor 
sihăstrii într-un perimetru atât de restrâns, ca cel al Suceviţei. Dar această 
"densitate" confirmă afirmaţi i le lui Dimitrie Cantemir, care scrie: "[ . . .  ] Locuitorii 
din Ţara de Sus [ . . . ] sunt înverşunaţi aproape până la eres în credinţa lor [ . . .  ] iar 
munţii sunt plini de călugări şi pustnici" . 

Cea mai veche sihăstrie se crede a fi cea care a existat pe locul unde este 
astăzi biserica parohială, precizând că zona din vecinătatea vestică a mănăstirii 
actuale, locuitorii satulu i  şi azi o ştiu sub numele de "Săstrie" (Sihăstrie). Despre 
acest lăcaş de rugăciune ne vorbeşte şi preotul dr. E. Costea: "În Bucovina au 
existat şi patru sihăstrii mai cunoscute, dintre care una, din timpuri străvechi, la 
Suceviţa, nucleul mănăstirii de mai târziu"7 . Evoluţia acestei s ihăstrii o vom detalia 
în paginile următoare. 

A doua sihăstrie ar fi existat în pădurea căreia i se spune şi în prezent 
"Săstrioara", o prescurtare a toponimului "Sihăstrioara". Probabil ,  după cum o 
arată numele, era o sihăstrie de mai mică importanţă ca număr de sihaştri şi 
construcţie, local izată la circa 1 km vest de mănăstirea actuală. 

A treia sihăstrie a existat în poiana situată la confluenţa pâraielor Rusca cu 
Suceviţa, în unghiul  format prin bifurcarea D. N. 1 7  A şi drumul  de pădure Poiana 
Mărului, numită Damaşchin, după numele primului sihastru care a înfiinţat acest 
lăcaş de închinare, cum arată tradiţia8. 

6 Descrierea Moldovei, Bucureşti, Editura Tineretului, 1964, p. 208. 
7 Pr. dr. E. Costea, Schi/urile şi sihăstriile Bucovinei de altă dată, Cernăuti, Editura România 

Literară, 1 943, p. 1 4; D. Dan, Scrieri, Cernăuţi, 1902, p. 27 - 29. 
8 loanichie Bălan, ieromonah, Vetre de sihăstrie românească în secolele /V-XX Bucureşti 

Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1 982, p. 7 1-72. 
'
Autorul n� 

descrie existenţa acestor sihăstrii, dar destul de confuz, săvârşind şi o mare eroare prin menţiunea: 

"după desfiintarea mănăstirii ( 1 786), viaţa de sihăstrie a început să se stingă". Mănăstirea Sucevita nu 
s-a desfiintat niciodată. 
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Între ani i  1 920 şi 1 925,  temel i i le de piatră ale acestei sihăstrii erau încă bine 
conturate. Cu timpul, acestea au fost înlăturate de proprietarii de fânaţuri pe care au 
fost construite; astăzi nu se mai văd decât urmele unei pivniţe ale acestei 
construcţi i .  Tradiţia aminteşte şi faptul că această sihăstrie, care era destul de 
înstărită în acele timpuri, a fost prădată în două rânduri de către tătari şi apoi de 
către turci, în incursiunile lor prin aceste locuri. 

Unicul schit despre care se spune că ar fi existat pe aceste meleaguri a fost cel 
de pe Muntele Furcoi, despre care se aminteşte în balada Ieremia Movilă şi 
sihastru/ sau Altarul Mănăstirii Suceviţa, aceasta din urmă "culeasă din locul meu 
natal Suceviţa", cum declara culegătorul ei, Iraclie Porumbescu, lui Vasile 
Alecsandri9, baladă datată Suceviţa, 1 848, şi publicată de Leonida Bodnărescu în 
Scrierile lui Iraclie Porumbescu, 1 898, p. 34-37; amintim şi o altă baladă, cu 
acelaşi subiect, având însă titlul Urzirea mănăstirii Suceviţa, a lui Vasile Bumbac, 
redată, cum spune autorul, "după o tradiţiune ce mi-o împărtăşi S-ţia Sa, 
Ieromonahul  Vamava Şindilariu, aflându-mă în casa S-ţiei Sale în septembrie, anul 
1 865" - balada a fost tipărită la Viena, în 29 octombrie 1 867 10. 

Este aproape imposibi l de precizat când au luat fiinţă aceste sihăstrii şi 
schitul, deoarece nu este n ici un indiciu, nici o confirmare documentară şi nici 
tradiţia orală nu specifică acest lucru. 

Nu se pomeneşte n icăieri nici de existenţa unor raporturi, de conlucrare sau 
subordonare, între aceste lăcaşuri de închinare. Se ştie doar că, la insistenta 
guvernatorului austriac al Bucovinei, generalul Enzenberg, în 1 785,  V iena a 
aprobat desfiinţarea celor 1 5  schituri, 9 sihăstrii şi a mănăstirilor existente la acea 
dată în Bucovina, exceptând doar mănăstiri le Suceviţa, Dragomima şi Putna. 
Astfel, oficial, cad victime şi sihăstrii le  şi schitul din Suceviţa. 

Despre desfiinţarea acestor lăcaşuri de rugăciune, precum şi despre soarta 
călugărilor şi  a călugăriţelor ce le-au populat la acea vreme, s-ar putea alcătui o 
istorie separată. 

În schimb, considerăm uti lă prezentarea câtorva date despre unii  sihaştri de 
pe aceste locuri, preluate din diferite lucrări consultate, păstrând însă rezerve 
privind veridicitatea lor, întrucât autorii acestora nu au la baza lor nici o referire la 
vreo atestare documentară. Totuşi le amintim: 

"Primi i  sihaştri de pe valea pârâului Suceviţa au fost, fără îndoială, ucenicii 
Sfântului Dani i l  S ihastru. Ei se nevoiau în adâncul codrilor, sub muntele Obcina 
Mare, unde mai târziu şi-au făcut o .biserică din lemn cu hramul «Schimbarea la 
Faţă». Locul se numeşte şi  astăzi «La Pustnici»"1 1 • Bănuim că ar fi muntele Furc�i, 
deoarece numai acel lăcaş avea, pe atunci, hramul "Schimbarea Ia Faţă". In 
continuare se afirmă: "La începutul secolului al XVI-lea a venit aici un alt ucenic al 

9 V.l. Procopciuc, Suceviţa. sat al Obcinilor Bucovinei şi gropniţă a Movileştilor (manuscris). 
10  Ibidem. 
1 1  Ioanichie Bălan, op. cit. , p. 7 1-72; idem, Pateric românesc, Bucureşti, Editura I.B.M. al 

B.O.R., 1 980, p. 65--66, 70, 125-1 26, 2 1 0--2 1 1 .  
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Sf. Dani i l  de la Voroneţ, anume Calistrat Sihastrul. [ . . .  ] Acest mare isihast a 
adunat în jurul său mai mulţi ucenici şi a înnoit prima sihăstrie, cunoscută în 
tradiţie sub numele de «Sihăstria lui Cal istrab>, transformată spre sfârşitul secolului 
al XVI-lea în actuala mănăstire Suceviţa"1 2 •  Este curios faptul că acest toponim nu 
mai este cunoscut de localnici . Acelaşi autor adaugă: "Cei mai renumiţi sihaştri, 
după cuviosul Calistrat, au fost Pangratie arhimandritul şi cuviosul Isachie. Primul 
s-a nevoit cu câţiva ucenici pe culmea numită până azi «Dealul lui Pangratie», iar 
al doi lea a sihăstrit pe «Dealul Furcoiului»"13 •  Isachie este pomenit de D. Dan ca 
staret la schitul Furcoi, în 1 760, ca apoi să fie staret al mănăstirii Suceviţa 1 4 •  

În  ceea ce  priveşte versiunea însuşită de  Ioanichie Bălan în Vetre ş i  sihăstrii 
şi Pateric românesc, versiune preluată probabil după D. Dan 15, privind originea 
toponimului "Dealul lui Pangrati", ce s-ar afla vizavi de şcoala primară din 
Suceviţa, după cum a fost informat, la rândul său, de învăţătorul Constantin Chiraş, 
este categoric contrazisă de situaţia topografică a locului, precum şi de unele 
afirmaţii ale unor locuitori din Suceviţa, dar mai ales din Voievodeasa (fosta 
comună germană Ftirstenthal), pe raza căreia se află acest presupus "Deal al lui 
Pangratie". 

Real itatea e că Pangratie a fost egumen al mănăstirii Suceviţa între ani i  1 6 1 5  
ş i  1 62 1 ,  dar în n ici un fel nu se poate demonstra că el ar fi fost, înainte sau după 
egumenie, sihastru în acel loc care i-ar purta numele. De altfel, nici D. Dan nu 
afirmă - citându-1 pe învăţătorul C. Chiraş - că Pangratie ar fi sihăstrit pe acel 
"deal", ci numai că "el a egumenit un lung timp în Suceviţa şi a avut trecere între 
poporul din sat, căci acesta i-a păstrat numele lui până astăzi, prin aceea că a numit 
dealul, de vis-a-vis de şcoală, «Dealul lui Pangratie»"16• Însă, după informaţi i le 
primite de la oamenii în vârstă - cităm doar pe Torac Traian din Suceviţa şi 
Baumgarten Barbara din Voievodeasa, în legătură cu acest toponim - rezultă, în 
primul rând, că acest loc se numeşte nu "Dealul lui Pangratie" ci "Poiana lui 
Pangratie" sau "Poiana Pungarate", iar localnci i i  îi spun astăzi Pungarate, poiană 
situată pe versantul nord-estic al Furcoiului .  Denumirea provine prin metamorfo
zarea numelui de fami l ie  Pangratz, al unui neamţ dintre colon işti i care au înfiinţat, 
în 1 803, această comună germană; acesta, pe lângă gospodăria ce-o avea în vatra 
satu lui, şi-a clădit un grajd şi o cabană în numita poiană, care u lterior a devenit 
"Poiana lui Pangratie", toponim păstrat sub forma de "Pungarate" până în zilele 
noastre. Acolo, în poiană, de la un izvor, a construit nişte uluci de aducţiune a apei, 
până la nişte troei mari unde-şi adăpa vitele, troei care au constituit mai târziu 
toponimul "La Troei", păstrat şi astăzi. Pe lângă poiană (5 ha de păşune), Pangratz 
mai stăpânea şi câteva hectare de pădure, completează interlocutoarea Baumgarten 

1 2 Ibidem. 
13  Ibidem. 
14  D. Dan, op. cit. , p. 1 03 .  
1 5  Ibidem, p. 1 02, nota 8 .  
1 61bidem. 
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Barbara. Încl inăm a da crezare acestei u ltime aserţiuni, datorită şi faptului  că 
aceasta, de origine germană, având venerabila vârstă de 83 de ani (născută în 
1 896), a locuit la Voievodeasa şi cunoaşte b ine v iaţa acestui sat din relatările 
părinţilor şi bunicilor ei, care au făcut parte din primi i  colonişti germani veniţi aici 
în anul 1 803 , fiind şi întemeietorii local ităţii 1 7 . 

În concluzie, considerăm că informaţia dată lu i  O. Dan de învăţătorul 
Constantin Chiraş, cu privire la originea toponimului "Dealul lu i  Pangratie", este o 
interpretare subiectivă, fără valoare documentară, doar o simplă supoziţie. În plus, 
considerăm ca neverosimi lă ideea că pentru bunătatea şi prietenia acestui egumen 
faţă de sătenii  din Suceviţa, aceştia, drept recompensă, să-i atribuie unui deal 
numele său, deal (poiană) ce, din punct de vedere administrativ, până în anul 1 942, 
nici nu a aparţinut Suceviţei .  

PRIMELE CONSTRUCŢII BISERICEŞTI ATESTATE DOCUMENTAR. 
ÎNTRE LEGENDĂ ŞI REALITATE 

După această scurtă incursiune în trecutul vieţii religioase de pe meleagurile 
Suceviţei, bazată pe tradiţii le orale transmise din generaţie în generaţie, precum ş i  
pe toponimele create în acele împrejurări, continuăm cronica cu descrierea unor 
aşezări rel igioase mai evoluate, impuse de unele împrejurări nou create. 

Astfel, cu timpul, vestea despre eremiţii răspândiţi în desişul codrilor 
Suceviţei s-a răspândit. Înmulţindu-se numărul lor, la un moment dat se naşte 
necesitatea de a satisface năzuinţele spirituale printr-un lăcaş încăpător. În aceste 
împrejurări, tradiţia orală ne transmite apariţia personajului  providenţial, femeia
cărăuş (după uni i  vârstnici ar fi chemat-o Teodora), care a cărat, timp de 30 de ani, 
materialele necesare zid iri i mănăstirii actuale, episod pe care D. Dan îl publ ică în 
ziarul "Patria"18 •  

Tradiţia scrisă, rămasă după cronicarul Miron Costin, este legată de veden i i le 
mistice ale ieroschimonahului Calistrat1 9• 

Actuala mănăstire nu este prima construcţie bisericească în acele Jocuri şi nici 
nu este zid ită pe Jocul alteia care ar fi fost demolată. 

D. Dan, în lucrarea Mănăstirea Suceviţa, susţine că ar fi existat o altă biserică 
sau mănăstire, ctitorită înaintea celei zid ite de Movileşti, citând câteva date, 
nesusţinute documentar20 şi infirmate de cercetătorii M.A. Mezincescu şi 

1 7 V.I .  Proc.opciuc, Voievodeasa. Destinul dramatic al unei colonii germane din Bucovina 
(1803-1840), manuscris. 

18  D. Dan, Zidirea mănăstirii Suceviţa - tradiţie populară - după o comunicare făcută de 
arhimandritul şi egumenul sfintei mănăstiri Suceviţa, Vasile Renney de Herszeny în 318, 1898, când 
am vizitat mănăstirea Suceviţa, în "Patria", nr. 2 1 0. 1 898. 

19 ldem, Mănăstirea Suceviţa, p. 9, preluat din M. Kogălniceanu, Cronicile române, ediţia a 11-a, 
tom. 1, Bucureşti, Imprimeria Naţională C.N. Rădulescu, 1 872, p. 250. 

20 Ibidem, p. 5-44. 
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M. Berza2 1 • Totuşi, aceştia afirmă: "În concluzie, o aşezare călugărească poate să fi 
existat înaintea întemeierii mănăstirii actuale, dar ea nu este menţionată de n ici un 
izvor de încredere"22 • În acelaşi sens pledează şi Wickenhauser: ,,Ah antiquo, 
mănăstirea Suceviţa exista ca un schit"23, iar C. Vorobchievici, despre acelaşi 
subiect, menţionează: "În locul mănăstirii Suceviţa a existat mai înainte un schit de 
lemn, cu câteva chi l ioare în jur, pentru călugării ce se rugau în e1"24 •  

Toate aceste afirmaţii sunt vagi, fără a n e  prezenta vreo dată sau atestare 
documentară în legătură cu zid irea primei aşezări călugăreşti, schit sau sihăstrie, 
antecesoare mănăstirii actuale. 

Primele atestări vrednice de a fi luate în seamă privind această problemă sunt 
uricele pomenite de D. Dan, care precizează că începerea acestor construcţii s-a 
făcut în anul 1 57825 :  "[ . . .  ] El încă în anul 1 578, adecă când încă nu era episcop [se 
referă la Gheorghe Movilă - n .n.] ,  a zidit în mănăstirea Suceviţa biserica Arătări i 
Domnului sau Botezul Domnului, pe care a sfinţit-o în anul 1 580, 3 septembrie, şi 
căreia amintitul voievod [Petru-Vodă Şchiopul - n.n.]  îi dăruie, prin urciul din 7 
septembrie 1 58 1 ,  satu l fost domnesc Suceviţa"26. 

Grigore Ureche, în Letopiseţul Ţării Moldovei, bănuia că în fuga lor, 
Movi leşti i - unii  dintre ei în Muntenia, alţii în Polonia, de frica lui Iancu Sas-Vodă, 
în 1 5 8 1  -, ar fi sfinţit biserica. Iată deci primele confirmări documentare ale primei 
ctitorii a celei dintâi biserici în Suceviţa, care rezistă criticii istoriei . 

Din aceste precizări desprindem numai data, dar nu şi locul şi materialele din 
care a fost clădită, deoarece trebuie să alegem varianta care reflectă sau se apropie 
cel mai mult de realitate. Spunem aceasta, deoarece există unele neconcordanţe 
între ipotezele emise de istorici în această privinţă. 

Privind locul, prima variantă este susţinută de tradiţia orală - biserica ar fi 
fost zid ită pe locul unde este astăzi biserica mănăstiri i .  Fiind prea mică sau, din 
motive necunoscute până azi, ru inată, a fost demolată şi pe acel loc s-a construit 
actuala mănăstire. Această variantă nu este concludentă, neexistând la bază o urmă 
materială care să confirme acest lucru. 

Altă variantă, transmisă şi de tradiţia orală şi de cea scrisă, ne precizează că 
prima biserică - din lemn sau piatră - a fost înălţată pe locul unde este astăzi 
biserica parohială, cu hramul "Arătării" sau "Botezul Domnului", dar care, după 
venirea Movileştilor din pribegie şi redobândirea uriaşelor lor averi, nu mai 
corespundea dorinţelor lor ambiţioase; aceştia zidesc o altă biserică, mai mare, 
încăpătoare şi frumoasă, potrivit rafinamentului de care dădeau dovadă aceşti 

2 1 M.A. Mezincescu, M. Berza, Mănăstirea Suceviţa, Bucureşti, Editura Academiei, 1 954, p. 7-8. 
22 Ibidem. 
23 Apud Dimitrie Dan, Mănăstirea Suceviţa, p. 5, nota 1 .  
24 C. Vorobchievici, Bucovina în perspectivă istorică, în "România mi l i tară", Bucureşti, 

1 933 ,  p. 1 87. 
25 D. Dan, op. cit. , p. I I ; apud A. Pumnul, Privire repede . . . , Cernăuţi, 1 865, p. I l O. 
26 D. Dan, Cronica Episcopiei de Rădăuţi, Viena, 1 9 1 2, p. 52, notele 1 ,  2; idem, Mănăstirea 

Suceviţa, p. 1 8. 
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ctitori. Movi leştii au ales alt teren, cel unde este şi astăzi complexul arhitectonic al 
mănăstirii, dându-i hramul "Învierea Domnului". Sfinţirea acesteia s-a făcut în ziua 
de Paşti a anului 1 58427, iar vechea biserică şi-a continuat viaţa, având istoricul 
comun cu noul lăcaş până în anul 1 832.  Încl inăm a crede că această a doua variantă 
este cea care se apropie cel mai mult de adevăr. 

În legătură cu materialul din care a fost construită prima biserică a sihăstriei, 
se confruntă şi aici două ipoteze: lemn sau piatră. 

Dintre susţinătorii supoziţiei că prima biserică a fost din lemn, cităm pe 
1oan ichie Bălan, care scrie: "Pe valea pârâu1ui Suceviţa [ . . .  ] s-au nevoit cuvioşii 
pustnici încă din secolul XIV. [ . . .  ] Drept chi l i i  aveau mici bordeie din trunchiuri de 
copaci [ . . .  ] ,  de asemenea şi biserica în care se rugau era tot din lemn [ . . .  ]. Ei 
coborau în schit [sihăstrie - n.n .! numai în duminici pentru a lua Sfintele Taine, 
apoi se urcau iar la bordeiele lor" 8 . Această afirmaţie ne face să bănuim că schitul 
sau sihăstria era la poalele dealului şi, ar fi vorba - după opinia noastră - de 
sihăstria unde este astăzi biserica parohială, iar bordeiele erau pe muntele Furcoi .  

Gr.  Ureche scrie: "În 1 58 1 ,  Movi leştii, în fuga lor de noul domnitor al  
Moldovei, Iancu Vodă-Sasul, fac sfat la Suceviţa şi cu acest pri lej sfinţesc 
mănăstirea Suceviţa, dar nu pe cea de astăzi, ci una modestă, din lemn, dându-i 
hramul Bobotezei sau Arătării Domnului"29 . 

O. Dan recunoaşte şi el că, după tradiţia orală, prima biserică a fost "din 
lemn", dar nu era cea din vatra satului, ci aceea "clădită pe muntele Furcoi"30• Tot 
el încearcă să demonstreze că prima biserică, actualmente parohială, a fost din 
piatră, interpretând în l imba slavonă cuvântul "sozdati" astfel :  "[ . . .  ] căci cuvântul 
sozdati înseamnă a construi, a rid ica ceva dintr-un material vârtos, adică piatră, 
cărămidă sau dintr-o amestecătură din ambele, niciodată din lemn"3 1 . 

Constatările arheologilor, care au făcut săpături între anii 1 965 şi 1 970 la 
acest edificiu, confirmă versiunea lui O. Dan, cum că materialul de construcţie a 
fost piatra, găsindu-se urmele unor temelii vechi .  Acest lucru nu exclude existenţa 
anterioară a unei biserici de lemn, ale cărei urme au fost complet distruse o dată cu 
construirea celei de piatră. 

Nu este exclusă nici varianta potrivit căreia prima construcţie să fi fost un 
schit din lemn, după cum susţin Gr. Ureche, C. Vorobch ievici, Ioanichie Bălan, ca 
apoi această construcţie, schit sau biserică, să fie demolată ca fiind neîncăpătoare, 
sau ruinată de vremi, pe locul căreia Movi leştii să construiască în 1 578 o alta, tot 
din lemn (vezi Gr. Ureche) cu hramul "Bobotezei"; în anii următori, aceiaşi ctitori 
o refac pe acelaşi amplasament, din piatră, rămânând cu acelaşi hram, după cum 
susţine O. Dan, păstrându-se în această formă până în 1 772; urmează, apoi, o a 

27 Idem. Mănăstirea Suceviţa, p. 1 8, 44; Gr. Ureche. Letopiseţu/ Ţarii Moldovei, ediţie îngrij ită 
de P.P. Panaitcscu. Bucureşti, Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, 1 955, p. 1 90-200. 

28 Ioanichie Bălan, Pateric românesc, p.  65-66, 70. 
29 Gr. Ureche. op. cit. , nota 23. 
30 D. Dan, op. cit. , p. 1 O, nota 3 .  
3 1  Ibidem, p. I l , nota 4. 
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patra modificare, sub arhimandritul Ioasaf, construcţie ce îşi menţine caracte
risticile arhitecturale până în zilele noastre. 

Din enumerarea acestor variante ipotetice ale diferiţi lor cercetători care au 
încercat să elucideze confuzia privind începuturi le constru iri i bisericii şi existenţa 
unei v ieţi rel igioase statornice pe aceste meleaguri, deducem că este dificil a stabi l i  
cu certitudine momentele de început ale istoriei mănăstirii Suceviţa, atâta timp cât 
nu dispunem de nici o confirmare documentară care să reziste critici i  istoriei .  

Ceea ce  ştim cu  certitudine este faptul că în 1 578 se aşază, de  către Movi leşti, 
temel i i le  primei biserici cu hramul "Bobotezei", iar în 1 584 se sfinţeşte o a doua 
biserică pe alt amplasament, cu hramul "Învierea Domnului", ca biserică nou zidită 
de aceiaşi ctitori. 

Istori i le acestor două biserici sunt strâns legate între ele prin ctitorii şi prin 
sluj itorii lor. Independenţa fiecăreia va începe oficial în anul 1 83 2, an în care 
biserica veche, cu hramul "Bobotezei", devine biserica parohială. În anul 1 867, aici 
a venit primul preot-paroh. 

În continuare vom părăsi istoria "nou zid itei biserici", care-şi va depăna 
propria-i viaţă, rămânând în sfera celei zidite începând cu 1 578 şi sfinţită în 1 580, 
(după D. Dan) sau 1 5 8 1  (după Gr. Ureche). 

După construirea şi sfinţirea actualei biserici a mănăstirii ( 1 584), vechea 
biserică a rămas ca sihăstrie a acesteia, până în 1 785, când se legiferează, de către 
guvernul austriac, desfi inţarea schiturilor, sihăstrii lor şi a majorităţii mănăstirilor. 
Această biserică-sihăstrie, pentru a nu fi demolată, devine o a doua biserică a 
mănăstirii , până în 1 832 .  

Ieremia Movi lă, probabi l  o dată cu venirea sa la domnie, în 1 595, adaugă 
acestei "nou zid ite biserici" (de către fratele său Gheorghe), polunoşnicul, tinda, 
cele două pridvoare, chi l i i le călugărilor şi zidul dimprejurul mănăstiri i .  În situaţia 
nou creată, toţi ieroschimonahi i  au părăs it casele32 în care locuiau, devenind 
călugări în noile chi l i i .  În latura nord-vestică a zidului ce înconjoară mănăstirea s-a 
deschis ·un portal pe unde călugării mănăstirii aveau mai uşor acces la sihăstrie 
pentru săvârşirea rânduiel i lor bisericeşti .  Această cale de legătură avea 
dimensiunile de 2,70 m înălţime şi 1 ,70 m lăţime. Întreruperea acestei căi de acces 
se presupune că s-a făcut o dată cu transformarea acestei a doua biserici a 
mănăstiri i în biserică parohială, în 1 832, dar mai sigur în 1 867, cum am menţionat 
anterior. Contururi le acestui portal sunt destul de evidente şi astăzi .  

Această construcţie fostă sihăstrie, devenită apoi a doua biserică a mănăstirii, 
cu hramul "Arătarea Domnului", a dăinuit până în 1 772. Majoritatea cercetători lor 
consideră că ea stă la temelia biserici i  parohiale, numai că nu în forma ei actuală. 
După săpăturile arheologice făcute în interiorul şi exteriorul biserici i  parohiale 
actuale, s-au găsit urme evidente ale unor temel i i  mai vechi, fapt ce denotă 

32 Existenta unor case pe lângă această sihăstrie ne-o confirmă D. Dan în op. cit. , p. 25;  despre 
acestea ne informează şi revista "Candela", nr. IV, 1 apri l ie 1 890, p. 206. 
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preexistenţa unor alte construcţi i, adeverindu-se aserţiunea acelor cercetători care 
au admis că biserica actuală este construită pe ru inele altei biserici, probabil ale 
celei zidite de Gheorghe Movi lă în prima fază a proiectelor sale de ctitor. 

Noua biserică ctitorită de arhimandritul Ioasaf în 1 772 putea fi foarte bine şi 
o refacere parţială sau totală a predecesoarei ei, deoarece rămâne cu vechiul hram 
"Boboteaza". Atât anul noii construcţi i  cât şi ctitorul ei se cunosc din pisan ia în 
l imba slavonă păstrată într-o n işă de pe exteriorul zidului de deasupra uşii sudice, 
la intrarea în biserică: "Construit a fost acest lăcaş, cu hramul  «Înfăţişarea 
Domnului», cu ajutorul şi bunăvoinţa lui Dumnezeu şi cu b inecuvântarea 
iubitorului de Dumnezeu episcopul nostru Dosoftei de Rădăuţi, cu sprij inul 
iubitorilor creştinătăţi i  prin donaţie ş i  pomeni, în anul 1 772, 1 august, pe timpul 
stareţu lui Ioasaf, veşnică să-i fie amintirea. Amin"33 . 

Din cele relatate până acum referitoare la existenţa lăcaşuri lor de închinare în 
spaţiu l  geografic al Suceviţei actuale, după tradiţia orală şi cea scrisă, după 
existenţa toponimelor create de prezenţa acestora în acele locuri, precum şi după 
atestările documentare, cronici etc., putem rezuma următoarele: unicul schit, care 
credem că îşi are obârşia în secolul al XIV -lea, a fost cel de pe muntele Furcoi, iar 
sihăstriile îşi au începuturile în perioade diferite, între mij locul  secolului al XIV -lea 
şi  sfârş itul secolului al XVI-lea, răspândite în codrii ce străjuiau valea pârâului 
Suceviţa, începând cu cel de la Arşiţa Popii ,  La Calu, continuând cu Sihăstrioara, 
Damaşchin şi Sihăstria. Decăderea lor începe cu anul  1 785, prin oficializarea 
desfiinţării lor sub guvernatorul austriac al Bucovinei, Enzenberg. 

BISERICA PAROHIALĂ 

Ne vom opri asupra sihăstriei, care are un istoric aparte şi care, datorită 
schimbării denumirii sale din sihăstrie în "a doua biserică a mănăstirii", va dăinui 
după anul 1 785, urmărindu-i evoluţia funcţională şi arhitecturală. 

În acest lăcaş de cult, care a suferit în decursul secolelor diferite transformări, 
devenind din anul 1 832 biserică parohială, autonomă, treburile bisericeşti şi 
administrative erau dirijate tot de egumenii sau arhimandriţi i  mănăstiri i ,  ea 
neavând un paroh la conducere. 

Înainte de prezentarea cronologică a celor care au deservit, din punct de 
vedere spiritual, această instituţie, ne oprim asupra câtorva date privind arhitectura 
acesteia. 

Construcţia - este vorba de cea zidită în 1 772 - este aşezată în partea de sud
vest a mănăstirii, în mij locul  cimitirului sătesc. Văzută vertical, are forma unei 
cruci, braţele ei fiind reprezentate de cele două abside ale naosului, una nordică, 

33 E. Kozak, Die lnschriften aus der Bukowina, Viena, 1 903, p. 1 79; G. Balş, Bisericile 
moldoveneşti din veacurile XV/l-XV/II, Bucureşti, Institutul de Arte Grafice "E. Marvan", 1 933,  
p.  274-275. 
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alta sudică, iar turnul înalt de deasupra naosului, cu baza sub n ivelu l  crestei 
acoperişului, dă o configuraţie de şa. Acest turn, cu baza î� formă de stea, are patru 
ferestre şi din bolta lu i  atârnă un frumos pol icandru. In exterior ziduri le sunt 
sprij in ite de opt contraforturi. 

B iserica, cu d ispunerea clădirii est-vest, are spaţiul interior mic, faţă de 
numărul actual al enoriaşi lor care o frecventează. Este compusă dintr-un pridvor cu 
două intrări, una dinspre nord şi o a doua dinspre sud. Pridvorul dispune de o 
fereastră vestică. Urmează pronaosul cu un geam spre sud, şi naosul, cu cele două 
abside cu câte o fereastră, continuă altarul, care era separat de naos, până în 1 997, 
printr-un iconostas frumos sculptat şi ornamentat de artişti necunoscuţi. În prezent, 
iconostasul este în totalitate refăcut. 

Altarul are două ferestre în partea estică, două dulapuri în zid care servesc 
pentru păstrarea unor obiecte de cult şi două nişe, din care cea nordică este folosită 
ca proscomid iar, iar cea sudică pentru alte servici i  (foc pentru cădeln iţă etc.), nişe 
care au câte un gemuleţ pentru i luminat. 

Absida din partea dreaptă a naosului foloseşte corului bisericesc, cor 
bărbătesc înfiinţat de cantorul Iacob Cazacu. 

În absida nordică stătea intelectualitatea feminină a satului, care participa la 
oficierea l iturghiei, în frunte cu preoteasa. 

În naos a mai existat şi un cafas (balcon), despre care nimeni nu-şi aduce 
aminte când a fost construit. El a fost demolat la 1 7  decembrie 1 968, o dată cu 
punerea în apl icare a programului de renovare a bisericii şi clopotniţei .  Cafasul, la 
cererea enoriaşilor şi cu ajutorul lor material şi uman, a fost reconstruit în anul  
1 994, sub conducerea meşterului tâmplar Boghean Ioan a Petru din Suceviţa. 
Lucrarea a fost supravegheată de preotul paroh Alexandru Ioan Pitic. În sărbători le 
în care biserica era neîncăpătoare pentru credincioşii veniţi la slujbă, corul 
bisericesc folosea spaţiul cafasului .  

În interior biserica a fost pictată, probabi l  de un fost călugăr al mănăstirii, al 
cărui nume a rămas necunoscut. Până în anul 1 936  şi ch iar şi mai târziu, se puteau 
distinge încă fragmente ale acestor fresce. Uni i  vârstnici afirmă că, în vechime, au 
fost picturi şi pe pereţi i  exteriori, din care un fragment, reprezentându-1 pe Iisus 
Hristos răstign it, se vede şi astăzi pe zidul  sudic al altarului Această icoană a 
supravieţuit nenumăratelor răzături ale pereţilor, făcute cu prileju l  renovări lor 
construcţiei, dar pictura a rămas ieşită în rel ief faţă de zid. 

Într-o notă găsită la casa parohială din Suceviţa, semnată de preotul Dimitrie 
D. Popescu, administrator parohial, datată 1 5  mai 1 93 7, este scris :  "Toată biserica 
are, mai ales în naos, scene bibl ice şi figuri de sfinţi pictate pe pereţi, desigur de 
către vreun călugăr pictor". 

Pictura s-a deteriorat în perioada celor două secole de funcţionare a bisericii 
( 1 772-1 967), fără ca n imeni să-i acorde atenţia cuvenită. Cu prilejul ultimelor 
restaurări ale acestor aşezăminte ( 1 965-1 970), au dispărut şi ultimele urme ale 
picturi i .  Pe exteriorul peretelui sudic al bisericii se văd şi astăzi urmele unui cadran 
de ceas solar. r 
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CLOPOTNITA 

Alături de biserică, spre sud-vest, este amplasat turnul c lopotniţei, al cărui an 
de construcţie este 1 864, cu 92 de ani după construirea bisericii şi aproape 286 de 
ani după zidirea primei biserici sub formă de schit sau sihăstrie ( 1 578). În arhivele 
parohiei se menţionează că ziditorul acestui turn este Varnava Sindi lar. Acesta a 
fost, între anii 1 860 şi 1 867, vicar-egumen al mănăstiri i Suceviţa. Moare în anul 
1 88 1  şi este înmormântat în cimitirul satului .  Pe mormântul lui, în 1 882, s-a aşezat 
o placă din piatră ciopl ită, frumos sculptată. 

După tradiţia orală, construcţia clopotniţei este atribuită unor călugări şi 
credincioşi ai parohiei . Un pomelnic, scris în româneşte cu caractere chiril ice, în 
ulei pe scândură, cu ramă de 0,85x0,50 m, cu număr de inventar 247, păstrat în 
biserică, confirmă că anul construcţiei c lopotniţei este 1 864. Datorită faptului că 
mediul în care este păstrat acest pomelnic are influenţă negativă asupra integrităţii 
lui ,  prin exfolierea progresivă a scrisu lui, devenind indescifrabi le unele nume, am 
considerat uti lă redarea integrală a conţinutului acestui document existent la data 
de 1 5  iunie 1 998: "Pomelnic al ctitori lor Sft. Lăcaşului acestuia Sahastria din satul 
Suceviţa"; pe verticală are patru coloane: morţi ( 1 ), morţi (2), împăraţi (3), robii lui 
Dumnezeu şi făcători de bine care au jărtfit la zidirea turnului, 1 864 ( 4 ). 

În coloana 1 :  Pomeneşte Doamne sufletele robilor Tăi, a iubiţilor de 
Dumnezeu, Episcop Dosoftei [este vorba de episcopul Dosoftei de Rădăuţi - n.n.] ,  
Arhimandrit Ioasaf [ctitorul bisericii paroh iale - n.n.] . . .  , David, Nicodim, Gavril, 
Amfilohie, Kliment, Vasilie, Kliment, Paraschiva, Anastasie, Ghervasie, Anatolie, 
Savu, Antonina, Irac/ie, Efrem, Iezechil, monah Iosif, Feodor, Eudochia, Calistrat, 
Ştefan, Sofia şi tot neamul lor. Constantin, Maria, Feodor, Maria, Xenia, Simion, 
Maria, [indescifrabi l], Iordache, Ioan, Miftodie, Maria, [indescifrabil}, Safta, 
Iordache, Kasandra, [indescifrabil], Dimitrie, Zoiţa, ieromonah !asaf, Gherasim, 
Varvara, Nicodim, ieromonah Teodosiu, Vasiana, Zinovie, Anastasia, Axenia, 
Teodor, Agafia şi tot neamul /ar. 

' 

În coloana 2 :  Arhiepiscop Gheorghe, Teodosie, Ieremie Voievod, Doamna 
Safta, monah Efrem, monahia Elena şi tot neamul lor răposat. Simion, Efiimia şi 
tot neamul /ar. Ilie, Ecaterina, Maria, Constantin, Gavril, Teodora, [cinci poziţii 
indescifrabile], Axentie, Ştefan, Ana, Traian, Angheluş, Ana, Petre, Ioan, Ana, 
Irina şi tot neamul lor. Teodora, Anisia, Petre, Constantin, Ioana, Smaranda, 
Simion, Ioana, Dimitrie, Maria, monah Ignatie, Petre, Petru, Ecaterina, Anastasia, 
Toader, Ştefan, Anisia, Andrei, Ana, Lupul, Gheorghie, Mihail, Maria, Arhip, 
Maria, Dimitrie, Maria şi tot neamul. Cinci poziţii deteriorate, indescifrabile, 
urmând Ioana, Mihail, Ioana, Maria, Simion, Grigorie, Tatiana. Mai târziu sunt 
adăugate numele Eupraxia şi Monahia Eleazar. 

În coloana 3 :  Împăraţi - descifrabi lă este numai prima poziţie, unde este 
menţionat Franz Iosefşi, probabil ,  urmează Leopold. Au mai fost adăugate u lterior şi 
alte nume, dar care sunt indesci frabi le.  Arhiepiscopi: Teodosie. Ştefan, Iose.f, ulterior 
sunt adăugaţi Silvestru, Teofi/, Ion, Iftodie. Episcop i :  Dosoftei. Duniil, Isaia, Ananie, 
Nestor, Iosif, Ghedeon, /ustin, Luchian, Ghera'iim, Pantelimon, /vghenie. 
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În coloana 4: Ieromonah Varnava [ctitorul clopotniţei - n .n.] ,  Ioan, /erei 
Mafiei, Arhimandrit Ghenadie, igumen Ghedion, /rei Dionisie, /rei Elieazar, 
Monahia Teodosia, Monahia Tec/a, Monahia Amfilohia, Ioan, Samuil, Artemie, 
Selvestru, Nicodim, Rahila, Amfilohie, Vasile, Fevronia, Avramia, Sava, 
Smaranda, Teodor, Domnica, Ilie, Maria, Filip, Maria, Lazăr, Safta, Marioara, 
Anna, Nicolai, Ştefan, Anna, Constantin, Ioan, Vasilie, Domnica, Alexa, Anna, 
Simion, Ştefan, Mihalachie, Grigori, Anton, lgnat, Maria, Manole Ioanichie, 
ieromonah Gherman, ieromonah Clement, Mihail, Teodora, Grigorie, Ba/aşa, 
Maria, Iordache, Vasile, Ioan, Tudorache, Anastasia, Dumitru, Nistor, Ioana, 
Frăsina, Vasile, Anghelina, Eughenia, Panaite, Ioan, Gheorghi, Vasile, Teodor, 
Ierodia, Vitali, Vasile, ieromonah Nicodim, Irmolai, Iacob, Agapie, Paraschiva, 
Dimitrie, Domnica, Gheorghi, Daniil, Nicolai, Ioan, Văsălie. 

Considerăm că acest important document, pentru a fi conservat în starea sa 
actuală, să fie dat în custodie şi expus în muzeul mănăstirii Suceviţa, unde este 
asigurat un cl imat favorabi l  pentru păstrarea unor astfel  de exponate. 

Nu ne-a rămas nici o informaţie cu privire la existenţa vreunor clopote în 
perioada cât biserica nu a avut clopotniţă şi nu se ştie cine au fost donatorii primelor 
clopote aşezate şi când au fost turnate. Unica informaţie în acest sens este o notă 
aflată în arhiva parohiei, în care se aminteşte despre un clopot de 60x75 cm, având 
246 kg, turnat în 1 89 1  la Budapesta şi care a aparţinut, până în timpul primului 
război mondial, acestei clopotniţe. Se mai cunoaşte faptul - după declaraţi ile 
bătrânilor satului - că în timpul primului război mondial existau trei clopote. Cu 
ajutorul unor căruţe rechizitionate de la localnici de către armatele ruseşti, acestea au 
fost transportate la Vicov, topite şi transformate în materiale de război .  Informaţia am 
obţinut-o de la I l ie Golembiovschi ( 1 902-1 995), care, în cadrul mobil izării civi l i lor 
în folosul frontului, a participat, sil it, la transportul acestora. 

După primul război mondial, în 1 924, printr-o colectă publică s-au adunat 
1 2  500 lei, iar 1 9  500 lei au fost dona ţi de către trei gospodari mai înstăriţi - fraţii 
Costan, Ieremie şi Vasile Chiraş -, bani cu care s-au cumpărat două clopote pentru 
biserică, unul de 1 95 kg şi al doilea de 1 25 kg. Ulterior s-au mai cumpărat încă trei 
clopote, de dimensiuni mai mici, tot prin colectă publică şi discos. Dintre acestea, 
unul era de 60 kg, altul de 30  kg. Al trei lea nu avea datele de identificare. Se ştie doar 
că a fost achiziţionat în anul 1 948. Aceste relaţii privi 1�d colecta şi achiziţionarea 
clopotelor au fost obţinute de la consil ierul bisericesc lracl ie Chiraş ( 1 89 1-1 979). 

Dintre aceste clopote, două - cel de 1 25 kg şi cel de 60 kg - s-au deteriorat 
prin folosinţă îndelungată, motiv pentru care, în 1 980, au fost trimise la returnare, 
la atel ierele Patriarh iei Române, de lângă mănăstirea Plumbuita. Cu adaos de 
material s-a alcătuit unul singur, de 302 kg, existent şi astăzi în clopotniţă, pe lângă 
altele trei de dimensiuni mai mici. 

În scopul returnări i s-au obţinut, prin corespondenţă, aprobări le necesare de 
la forurile tutelare, corespondenţe care s-au purtat timp de peste şase luni, şi pe care 
le redăm mai jos: 
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Parohia Suceviţa 
Nr. 52121 iunie1979 
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Către 
PROTOPOPIA TUL RĂDĂUŢI 

Subsemnatul, cu supunere .fiiască Vă raportăm următoarele: Parohia 
Suceviţa are in inventar un clopot de 125 kg inscris la nr. de inventar 2161199 şi 
care este crăpat din iarna anului 1978 şi un clopot in greutate de 60 kg, înscris in 
inventar la nr. 21 71200, care este crăpat din vechime. Cum ambele clopote nu se 
pot folosi, cu supunere .fiiască, Vă rugăm să binevoiţi a aproba scoaterea lor din 
inventar şi retopirea lor, din care să se facă un singur clopot mai mare În 
Atelierele Sfintei Patriarhii de la Plumbuita. 

Cu supunere .fiiască (ss) Casian Bucescu, paroh 

La această adresă Protoieria răspunde: 

Protoieria Rădăuţi 
Nr. 569110 iulie 1979 

Către 
Parohia Suceviţa 

Urmare Ordinului Sf Mitropolii nr. 6 04211979, la raportul P. C. Voastre 
nr. 52 11979, prin care solicitaţi aprobarea de a scoate din inventar două clopote, 
vă facem cunoscut că trebuie să comunicaţi dacă aceste clopote nu sunt declarate 
obiecte istorice cu valoare de patrimoniu şi dacă nu sunt În evidenţa O.P.C.N În 
funcţie de acest lucru se va dispune asupra returnării lor. 

Protopop Pr. Iftodi Miltiade Şef birou, Pr. Boghean Ioan 

Peste două săptămâni parohia răspunde adresei 569: 

Parohia Suceviţa 
Nr. 64/24 iulie 1979 

Către 
PROTOPOPIA TUL RĂDĂUŢ/ 

Respectuos Vă înaintăm alăturat raportul nr. 64/1979 prin care am solicitat 
scoaterea din inventar, cu specificarea că nu sunt declarate ca obiecte istorice cu 
valoare de patrimoniu şi nu sunt În evidenţa O.P. C.N, cu rugămintea să binevoiţi 
a inainta Sf Mitropolii, spre aprobare. 

Pr. Casian Bucescu paroh 

Protoieria fact: demersurile necesare şi, la 30  august 1 979, răspunde parohiei: 
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Protoieria Rădăuţi 
Nr. 661/30 august 1979 

Către 
PAROHIA SUCEVIŢA 

Urmare a Ordinului Sf Mitropolii nr. 7 367/1979, la raportul P.C. Voastre 
nr. 64/1979, Vă facem cunoscut că s-a aprobat returnarea celor două clopote de 
125 kg, respectiv 60 kg într-un singur clopot mai mare, prin Atelierul Sfintei 
Patriarhii. După returnare clopotul va fi înscris în registrul de inventar al 
parohiei. 

Protopop Pr. M Iftodi Şef Birou, /. Boghean 

În sfârşit, se obţine aprobarea definitivă de la Protoierie, precum şi 
planificare operaţiuni i  de returnare, astfel :  

Administraţia Patriarhală 
Nr. 15 7 54 din 14 dec. 1979 

Către 
Parohia Suceviţa, judeţul Suceava 

Văfacem cunoscut că Departamentul Cultelor, cu adresa 16  91211 489/79, v-a 
aprobat returnarea celor două clopote sparte în unul singur, la greutatea de cea. 
300 kg. Pentru re turnare sunteţi programaţi în luna ianuarie 1980, ziua exactă se va 
anunţa la timp. Clopotele sparte se vor trimite în luna decembrie 1979. 

Consiliul administrativ Şef serviciu, 
ss. indescifrabil ss. Indescifrabil 

În data de 1 7  iunie 1 979, prin procesul verbal nr. 6, Consi l iu l  parohial 
Suceviţa hotărăşte scoaterea din inventarul parohiei a celor două clopote. În 
23 martie 1 980, prin procesul verbal nr. 4, se face recepţia noului clopot de 302 kg, 
turnat şi primit cu factura 5 248/ 1 980 şi dispoziţia de l ivrare 3 625, în valoare de 
33 725 lei, d in care 33 4 1 6  lei reprezintă contravaloarea manoperei şi materialelor 
suplimentare, iar 3 09 lei ambalajele şi corespondenţa. 

CASA PAROHIALĂ 

Biserica, la început, nu a avut casă parohială proprie. Ieromonahi i  care 
deserveau biserica locuiau în casele lor, situate în apropierea acesteia. Am văzut în 
paginile anterioare că, după zidirea chil i i lor mănăstirii de către Ieremia Movi lă, 
aceştia s-au mutat acolo. Documentele ne confirmă că încă în 1 785, la desfiinţarea 
sihăstri i lor, în cimitir se găseau trei case de lemn, d intre care una a fost atribuită 
dascălului  bisericesc, alta păl imarului ,  iar cea de a treia s-a risipie4 • Una dintre ele 

14 Vezi nota 32. 
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- se presupune - că ar ti cea care astăzi serveşte drept casă a praznicelor şi care, 
după arhitectura ei, se crede a ti cea mai veche casă de pe teritoriul Suceviţei .  

Casa parohială actuală s-a construit la 3 km est de biserică, în 1 870, de către 
primul  preot mirean, Eleazar Sosnovici . In iţial, acesta a locuit, probabil, într-o casă 
dintre cele din cimitir. La construirea acestei case parohiale au contribuit, 
substanţial, cei trei fraţi Chiraş şi  enoriaşi i  din Suceviţa. "Această casă în 1 890 a 
fost răscumpărată de către Fondul Rel igionar al bisericii cu suma de 253 coroane şi 
înzestrată parohia cu ea"35• Toţi preoţi i care s-au succedat la parohia Suceviţa au 
locuit în casa parohială, efectuând reparaţii le curente sau adăugirile necesare la 
timpul lor, cu aprobarea Consil iului parohial. Modificări esenţiale au fost aduse 
sediului parohial în anul 1 93 5, prin construirea unui grajd şi a unei şuri-magazie 
prin grija parohului de atunci, Dimitrie D. Popescu. 

Cel de al doi lea război mondial a provocat pagube însemnate acestor 
instituţii, mai ales în perioada martie 1 944-mai 1 945, când preotul Leon Pânzanu a 
fost refugiat, cu o parte din lucrurile bisericeşti, în Banat, iar populaţia satului 
evacuată în localităţile Grămeşti, Gorovei, Şerbăuţi, Vârfu Câmpului .  În acest 
interval de timp, s-au distrus şi ars porţi le şi gardul cimitirului,  iar tabla de pe 
acoperişul casei parohiale a fost furată. 

Următoarele reparaţii de mai mare amploare aduse acestor case au fost 
executate în timpul parohilor Leon Pânzanu, Octavian Niveld şi Casian Bucescu. 

Astfel, la 8 noiembrie 1 966, Comitetul parohial aprobă demolarea şi 
reconstruirea, la o scară mai mică, a grajdului şi şoproanelor care erau deteriorate. 
Nici necesităţile parohiei nu mai erau cele de altă dată, deoarece sesia de 1 2  ha a fost 
trecută la stat, rămânând în proprietate doar 20 ari de grădină parohială. Cu acest 
pri lej ,  Consi l iul aprobă înlocuirea acoperişului casei, care era putrezit parţial, precum 
şi repararea gangului şi a temeliei, lucrări care s-au încheiat în septembrie 1 968. 

Cu privire la dreptul de sesie acordată sluj itorilor biserici i ,  amintim că, prin 
reforma agrară din 1 92 1 ,  s-a stabi l it ca ajutor pentru parohi suprafaţa de 1 2  ha, 
pentru dascăli 3 ha şi pentru pălimari un hectar36. 

La venirea preotului Casian Bucescu, în 1 3  mai 1 964, în casa parohială locuiau 
cu chirie miliţienii Nemţeanu Gheorghe şi Donisan Dumitru; ulterior aici a locuit 
Bondar Petru, tot miliţian, şi famil ia Elenei leţcu, tehnician veterinar al comunei. 

În cursul anului 1 968 se execută lucrări le necesare construirii unei porţi din 
lemn, străjuită de trei stâlpi înalţi, cu acoperiş din draniţă. 

AL TE BUNURI SPECIFICE CULTULUI ORTODOX. ICOANE 

În afară de mijloacele fixe descrise până acum, parohia mai dispune şi de un 
bogat inventar, specific îndepl inirii rânduieli lor de cult. 

3 5  "Camh:la", nt·.  IJI. 1 martie 1 89 1 .  p. 253 şi urm. 
3" Suprafctelc stabilite pentru personalul pai'<1hial sunt c itate llup� !'llUarul Schematismus der 

griechisch-orientalisdten Bukuwinll<'r Dioce.ue fiir das .!ahr /934. 
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În anul  1 977, conform inventaru1ui, biserica avea circa 8 1  de icoane, la care 
se adaugă cele 38  de icoane ce compun catapeteasma, reprezentând diferite figuri 
de sfinţi sau momente rel igioase. 

Tradiţia orală consemnează faptul că unele dintre aceste icoane ar fi fost 
aduse de la schitul Furcoi, fără a se pomeni vreo dată sau vreun document care să 
confirme acest lucru . Important este faptul că între ele există un număr însemnat de 
icoane pictate în ulei pe lemn, de pictori în general necunoscuţi, unele dintre ele, 
considerăm noi, cu valoare de patrimoniu naţional, având în vedere vechimea lor. 
Le prezentăm succint în continuare. 

Trei icoane, în ulei pe lemn, datează din anul 1 674. Ele reprezintă pe I isus 
Hristos, Maica Domnului  şi Adormirea Maici i  Domnului .  Nu sunt consemnate 
numele pictori lor şi ale donatorilor. 

O singură icoană, tot în ulei pe lemn, înregistrată cu numărul de inventar 1 4, 
reprezentând Botezul Domnului,  este din anul 1 760 şi nu are alte date de 
identificare. 

Alte şase icoane în u lei pe lemn sunt pictate sau aduse în 1 772, o dată cu 
zid irea biserici i .  Înzestrarea biserici i  cu aceste bunuri a fost făcută chiar de către 
ctitorul ei, arhimandritul Ioasaf. Pictorii sunt necunoscuţi. Ele reprezintă: Punerea 
Domnului în mormânt, Patimi le Domnului,  Mântuitorul în faţa lui Caiafa, Arătarea 
Domnului la stejarul Mamvri, Tăierea capului Sf. Ioan, V indecarea slăbănogului .  
Acestea au 205 ani vechime. 

38 de icoane compun iconostasul, lucrat în lemn de tisă, sculptat cu frunze de 
v iţă ş i  struguri. Acestea sunt datate după anul  1 772, deci după terminarea 
construirii b iserici i .  Despre binefăcători i pe a căror cheltuială s-a executat această 
lucrare şi despre meşterii în arte decorative, nu s-a păstrat nici o informaţie. Se 
apreciază doar că ar avea peste 200 de ani vechime. Având în vedere starea precară 
în care se afla iconostasul, Consi l iu l  parohial a hotărât înlocuirea acestuia cu unul 
nou. Acesta a fost lucrat în lemn masiv de stejar de către sculptorul Ion Mircea şi 
montat de către S.C. "Marbia" S .R.L. din Târgu-Neamţ, în anul 1 997. Partea de 
suport-cadru cuprinde cinci registre cu 45 de cadre pentru icoane, o cruce şi trei uşi 
de intrare în altar. Icoanele aferente celor 45 de cadre ale iconostasului au fost 
p ictate în ulei pe lemn de tei de către profesorul Mihai Dumitru, de la Academia de 
Arte din Bucureşti .  Întregul ansamblu a respectat, în general, sti lul clasic al acestui 
gen de lucrare şi este structurat în cinci registre orizontale, şi anume: 

1 .  de la dreapta la stânga, icoanele pictate în jurul uşi lor altarului, îi 
reprezintă pe: Sf. Ioan Botezătorul - hramul biserici i  ş i  al satu lui, pe Mântuitorul 
l l isus Hristos, pe Maica Domnului şi, în extrema stângă, pe marele ierarh N icolae; 

2. în mij loc - Cina cea de taină, iar în dreapta şi stânga 1 2  icoane 
prăznuitoare; 

3 .  în mij loc - Deisis, compus din:  icoana Mântuitorului, tlancată de icoana 
Maici i  Domnului  şi de icoana cu Ioan Botezătorul, iar pe laturi icoanele celor 1 2  
apostol i ;  
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4 .  la mij loc icoana Maici i  Domnului  rugătoare, completată pe laturi cu cei 1 2  
proroci ;  

5 .  la mij loc o cruce înaltă, flancată de moleni i .  
În  continuare prezentăm restul inventarulu i :  şapte icoane, datând d in  anul 

1 85 1 ,  realizate în ulei pe lemn de ieromonahul K. Mleşniţă .  Acestea reprezintă: 
Intrarea în Ierusal im, Sf. N icolae, Buna-Vestire, Întâmpinarea Domnului,  
Schimbarea la Faţă, Sf. Vasile. Unele icoane sunt însoţite de anumite texte, scrise 
cu vopsea neagră. Astfel ,  pe icoana ce reprezintă Schimbarea la Faţă, este scris, în 
româneşte, cu caractere chiri l ice :  "Această Sfăntă icoană s-au făcut de ieromonahul 
Kl iment Mleşniţă la anul 1 85 1 .  Această sfăntă icoană s-au dăruit de robul lui 
Dumnezeu Smaranda, soţia lu i  Sava Bodnarescul din Suceviţa, la anul 1 867, prin 
rânduirea ieromonahului Varnava Sindilar şi s-a aşezat la Sfânta biserică a 
Sihăstriei" . Cea de a doua, care-I reprezintă pe Sfântul Vasile, are următoarea 
însemnare, tot cu caractere chiril ice: "Această Sfântă icoană s-au făcut de 
ieromonahul Kl iment Mleşniţă în anul 1 85 1  ". Pe a treia icoană, cu chipul marelui 
ierarh Nicolae, apare acelaşi text. Aceste trei icoane sunt astăzi în custodia 
mănăstirii Suceviţa. Despre celelalte icoane nu avem date suplimentare. 

Cu privire la numele pictorului,  Mleşniţă, facem precizarea că acesta apare în 
documente între ani i  1 850 şi 1 858  ca semnatar al actelor mitricale şi purtător al 
agendelor biserici i  parohiale Suceviţa. Cele şapte icoane semnate Mleşniţă apar la 
biserică în anul 1 85 1 ,  deci în perioada cât acesta a fost locţiitor de paroh. De aceea 
putem afinna, fără dubii ,  că atât donatoru l ,  cât şi pictorul, sunt una şi aceeaşi 
persoană cu Klimente Mleşniţă, călugăr la mănăstirea Suceviţa, care este pomenit 
în arhive ca pictor-zugrav. Mai adăugăm şi faptul că, între trăitori i  mănăstiri i 
Suceviţa, în decursul celor peste 350  de ani de existenţă ( 1 583-1 936), au fost 
amintiţi de diferite cronici, ca pricepuţi pictori-zugravi, Veniamin Burjanovschi, 
fost egumen între 1 827 şi 1 833 ,  F i laret Bendevschi ,  fost arhimandrit între ani i  1 827 
ş i  1 833,Varnava Sindi lar, vicar între 1 860 şi 1 867. Bănuim că nici aceştia - poate 
şi alţii, u itaţi de cronici - nu sunt străini de pictarea şi donarea unora dintre 
icoanele ce împodobesc biserica parohială Suceviţa. 

Din anul 1 852 datează alte două icoane, în ulei pe lemn, în stare bună, 
reprezentându-i pe Sf. Gheorghe şi Sfinţi i Trei Ierarhi ,  ai căror donatori sau pictori 
au rămas anonimi .  

Alte două icoane datează din anul 1 887, sunt pictate în ulei  pe lemn şi 
reprezintă Naşterea Domnului şi pe Profetul I l ie. Icoanele au fost donate mănăstirii 
de Iţcuş Ioan şi Iţcuş Gavril ,  gospodari din Suceviţa. 

Urmează un grup de 27 de icoane, toate pictate în ulei pe lemn, având diferite 
dimensiuni, vari ind între 25 x32 cm, până la 1 1 6x75 cm. Dintre aceste 27 de 
icoane, car� au intrat în patrimoniul  bisericii în secolul  al XIX-lea, doar la două 
sunt identiticali donatorii , iar d�spre pictorii lor nu avem n ici  o informaţie. 

Alte 1 7  icoane sunl datate simplu - secolul XX. Dintre acestea, cinci sunt în ulei 
pe lemn, două în ulei pe pânză şi zece cromolitogratialt: pc hârtie. Din prima grupă fac 
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parte cele reprezentându-i pe Sf. Ioan Botezătorul, donat de Ioan şi Do�nica F.�cu: Sfinţii 40 de Mucenici, Sf. Ştefan, Naşterea Domnului, donată de Andrei Popovi�I, .ŞI Cuvioasa Paraschiva. Din a doua grupă, două icoane reprezintă Botezul DomnulUI, dm 
care una este donată de Iraclie Chiraş, consilier parohial. Din a treia categorie fac parte 
icoanele care îi reprezintă pe: Iisus Hristos, Maica Domnului, Sfăntul Nicolae, Sf. Ioan 
cel Nou de la Suceava, Sf. Treime. Pentru acestea nu se cunosc meşterii pictografi sau 
litografi, iar, pentru o parte, nici donatorii. 

Dintre donaţi ile primite în secolul al XX-lea mai fac parte şi alte 1 3  icoan_e. Şase dintre acestea au specificaţi anii în care au intrat în patrimoniul bisericii . In 
anul 1 958  au fost donate patru icoane cu: Maica Domnului, Sf. Dimitrie, 
Sf. Varvara, donate de Tcaciuc Avram şi soţia sa Paraschiva, şi Sf. Antonie, fără a 
se specifica donatorul. În anul 1 966 biserica a primit în dar o icoană din tablă 
argintată, din partea famil iei Vianora şi Bondrea Scalat, reprezentând-o pe Maica 
Domnului. În anul 1 970 biserica a primit o icoană cromol itografiată pe hârtie şi 
aplicată pe pânză, cu chipul Maici i  Domnului şi una, tot cu chipul Maicii 
Domnului, pictată în ulei pe lemn. În anul 1 974 biserici i  i-au fost donate alte cinci 
icoane cromolitografiate şi una în ulei pe lemn cu Il isus Hristos, Maica Domnului, 
Cina cea de taină. Cea în ulei pe lemn, cu chipul lui Il isus Hristos, "Veniţi la mine 
toţi", nu are nici o altă dată de identificare. În inventarul bisericii mai există două 
icoane, care sunt deteriorate. 

Acest bogat capital iconografie, valoros prin arta şi vechimea lui, a fost tentaţia 
unor rău-făcători care, prin efracţie, I-au jefuit în două rânduri. Primul jaf s-a comis 
în noaptea de 3 spre 4 septembrie 1 99 1 ,  când au fost furate patru icoane, iar al doilea 
în noaptea de 22 spre 23 iunie 1 994, când s-au furat 1 9  icoane. Nu am avut 
posibil itatea de a identifica icoanele furate. Înclinăm să credem că acestea fac parte 
din grupa celor mai valoroase. Autorii ce au săvârşit aceste fapte au rămas 
necunoscuţi până astăzi. 

CRUCI DIFERITE 

Inventarul din anul 1 977 menţionează existenţa unui număr de 1 1  cruci 
procesionale, donate de diferiţi creştin i  din Suceviţa. Remarcăm crucea din lemn 
vopsit în negru, pusă în anul 1 85 1 .  Aceasta străjuieşte mormântul din pronaos al 
mitropolitului Teodosie Barbovschi ( 1 605- 1 608). În inventar mai există două cruci 
de mână şi şapte cu postament. Două dintre cele cu postament au fost donate, una 
în 1 85 1 ,  şi cealaltă în 1 854, de acelaşi ieromonah Kl imente Mleşniţă, amintit ca 
donator şi pictor de icoane. 

PRAPORI 

Biserica posedă 1 8  prapori cu picturi ce reprezintă diferiţi sfinţi şi evenimente 
religioase. Trei dintre acestea au o vech ime de 75 de ani (datează din anul 1 922). 
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AL TE ODOARE: 
POTIRE, CHIVOTURI, CANDELE, ODĂJDII, SFEŞNICE, SERAFIMI etc. 

Dintre aceste obiecte de cult enumerăm două potire, două chivoturi, 1 7  
candele. Merită să amintim faptul că, atât enoriaşi i  Suceviţei, cât şi alte persoane au 
contribuit la completarea necesarului de odăjdi i .  Astfel, biserica dispunea la un 
moment dat de 1 7  seturi de odăjdi i  confecţionate din diferite materiale textile, o 
parte dintre ele fi ind incomplete, iar unele într-o stare fizică mediocră. 

Se mai găsesc în zestrea culturală a parohiei 28 de sfeşnice, dintre care 1 7  
metal ice şi 1 1  d in lemn, 7 serafimi şi alte obiecte de cult necesare îndepliniri i  
ritualurilor prevăzute de canoanele bisericeşti (agheazmatarul ,  cununi i ,  truse de 
botez etc.). 

CANDELA BRE 

Pentru i luminatul interior, biserica este dotată cu trei candelabre (policandre); 
unul din lemn, care numără patru braţe, este montat în pridvor, al doi lea, din metal, 
cu 1 1  braţe, în pronaos, şi al treilea, cu 26 de braţe, dispuse în trei etaje (8+8+ 1 O), 
tot din metal, atârnă din vârful turlei biserici i  în naos. Toate sunt astăzi adaptate 
i luminatului electric. 

CĂRŢI DE CULT 

Evanghelii. Remarcăm o evanghel ie cu o vechime de 200 de ani, tipărită la 
Snagov, în 1 797, cu caractere chiri l ice (320 de pagini). Este legată în carton şi 
lemn, îmbrăcată în pluş roşu, ferecată în metal, având pe prima copertă, în 
medalioane emai late, dispuse în cele patru colţuri, picturi în care sunt reprezentaţi 
cei patru evanghelişti, iar în centru, Învierea Domnului .  O altă evanghelie, 
îmbrăcată în carton, lemn şi piele, tipărită în alfabetul chiril ic la mănăstirea Neamţ, 
cu binecuvântarea mitropol itului Iacob Stamate, în 1 763, intră în patrimon iul 
mănăstirii în anul 1 872. O evanghelie cu caractere latine, ferecată în metal, legată 
şi îmbrăcată în catifea, tipărită la Bucureşti în 1 9 1 1 şi una editată în 1 964, cu 
alfabetul latin, la Tipografia Cărţii Bisericeşti din Bucureşti, se află de asemenea în 
biblioteca parohiei .  

Alte cărţi ritualice. Importante, ca vechime, sunt două Psaltiri cu caractere 
chiril ice, una tipărită în 1 773 la Blaj şi alta la mănăstirea Neamţ, în 1 874, de către 
Kir Meletie; un Ceaslov în chiril ică, tipărit tot la Neamţ, în 1 843, de către Nicolai 
Pavlovici;  două exemplare din Octoihul mic, ambele cu alfabetul latin, unul apărut 
sub îngrij irea lui C. Coca, la Cernăuţi, în 1 903, celălalt în 1 908, la Sibiu; un 
Orologiu tipărit în alfabetul latin la Bucureşti, în 1 890; trei l iturghiere (unul din 
1 780, fără indicarea tipografiei, unul tipărit la Iaşi în 1 845, şi celălalt sub îngrij irea 
l u i  Sofronie M iclescu, în 1 860, la Mănăstirea Neamţ, toate în chiri l ică). 
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Tot l a  Neamţ se  tipăreşte, în alfabetul chiri l ic, în 1 846, Octoicul Mare, sub 
îngrij irea lui Kir Veniamin; la Buda, în 1 845, este tipărit un Triod, sub îngrij irea 
stareţului Stratimirovici, cu caractere ch iril ice; în 1 834, la Neamţ, Kir Domiţian 
tipăreşte, în chiril ică, un Penticostar. În evidenţa parohiei se mai găsesc 1 2  mineie 
ale celor 1 2  luni din an, tipărite sub îngrij irea lui Kir Domiţian, în chiri l ică, în anul 
1 842; o Cazanie, tipărită la Bucureşti, în 1 860, şi un Tipicon, tipărit la Cernăuţi, în 
1 883, la Editura "Mitropol it S i lvestru", ambele în chiril ică. 

În afară de titlurile de cărţi de ritual descrise mai sus, bibl ioteca parohiei mai 
deţine şi circa 30 de titluri cu caractere latine, dar mult mai noi, apărute după anu l  
1 950, în edituri ale Patriarhiei Române. 

Trebuie subl iniat faptul că existenţa atâtor titluri de cărţi în biblioteca 
parohiei Suceviţa ne face să credem că acest fenomen este comun şi altor parohi i  
d in  Bucovina. Prezenţa cărţilor tipărite în  diferite edituri, la Blaj ,  Buda, Bucureşti, 
Iaşi, Neamţ, în timp ce Bucovina era sub ocupaţie austriacă, dovedeşte faptul că 
biserica ortodoxă bucovineană întreţinea strânse legături culturale cu celelalte 
provincii româneşti, contribuind efectiv la menţinerea trează a conştiinţei naţionale 
din întreg spaţiul locuit de români .  

Cărţi de literatură religioasă şi laică. Între cărţile care fac parte din această 
categorie, un mare număr au atât titlul, cât şi fondul strict rel igios sau se referă la 
viaţa rel igioasă atât a cleru lui, cât şi a societăţii laice. Unele dintre ele sunt tipărite 
până în anul  1 900, având o vechime de peste 1 50 de ani .  Spre exemplu, Tălmăcirea 
Noului Testament, în cinci volume, sub îngrij irea lui Vasile Ianovici ,  este tipărită la 
Cernăuţi, între anii 1 856 ş i  1 86 1 ;  Învăţătura ortodoxă, patru volume (Dogmatica şi 
Învăţătura morală), scrise de Samoil Andrievici, vi itorul mitropolit Si lvestru al 
Bucovinei, şi tipărite la Viena între anii 1 862 şi 1 864; Istoria biblică, două volume, 
şi Istoria vieţii lui Ilisus Hristos, de Teoctist Blajevici, vi itor mitropolit al 
Bucovinei, V iena, 1 86 1 ; cinci volume de predici de dr. V. Tarnavschi, Cernăuţi, 
1 932�1 93 5 ;  cronicile mănăstirilor Dragomirna, Pătrăuţi, l ţcani etc. 

In afară de ':cestea, amintim şi existenţa unor opere l iterare ale unor autori 
români şi străin i .  In biblioteca parohiei există şi o însemnată colecţie de reviste 
editate de instituţii rel igioase. Un fond mai mare de manuscrise, documente şi cărţi 
din vech iul scris românesc deţine biblioteca mănăstiri i .  Ol impia Mitric a întocmit 
Catalogul manuscriselor slava-române din biblioteca Mănăstirii Suceviţa, tipărit la 
Suceava, Editura Universităţii , în 1 999. 

Die Pfarrkirche aus Suczewitza 

(Zusammenji.1ssung) 

Das religil\sc Leben in dcr Gcrncinde Suczewitza beginnt im 1 4. Jahrhundcrl, in cincr Zcit, als 
i n  dcn Bukowincr Wăldcm mehrere Klnster und Einsiedelcicn gcbaul wurdcn. 

Dic crstcn dokumentarischen Anestierungcu, wu cine Kirchc crwahnt wird, sind nus dem Jnilr 
1 57!!, clie Stifter WM�n clic Movilă Drllder: Gheorghe, Ierem i a  unei Simion. Si<' si i lk!en zwisehen 1 58 1  
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und 1 584 das heutige Suczewitza-Kloster. Die 1 578 gebaute Kirche wird 1 832 ofiziell zum Pfarrkirche 
(Kirchweih: Dreikonigfest). Der Glockenturrn wurde 1 864 und das Pfarrhaus 1 870 gebaut. 

Friiher hatte die Kirche eine innere Malerei, die wegen der Gleichgliltigkeit ihrer Verwalter im 
Laufe der Zeit verschwunden ist. 

Die Pfarrgemeinde verfilgt heute liber ein wertvolles ikonographisches Verrnogen, einige 
lkonen sind liber 200 Jahre alt. Die Ikonostase wurde 1 997 ersetzt. Die Kirche verfiigt auch liber ein 
Inventar von Kultgegenstănden und liber eine Bibliothek mit ritualischen, in Klausenburg, Bukarest, 
Kloster Neamţ, lassy gedriickten Blichern, die ein Beweis dafur sind, daO es zwischen den 
rumanischen Pfarrgemeinden eine starke kulturelle Verbindung gab. 

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



FOLCLOR, ETNOGRAFIE, ARHITECTURĂ 

OBICEIURI CU MĂŞTI 
ÎN ZONA RĂDĂUŢI - MANECHINUL, URSUL 

IULIA BRÂNZĂ-MIHĂILEANU 

MOTIVELE PSIHOLOGICE ALE MASCĂRII 

Obiceiul mascării are rădăcini adânci în mitologia autohtonă. Traian Herseni 
considera că cetele de feciori mascaţi sunt "o rămăşiţă a unor vechi credinţe 
autohtone, geto-dacice şi în general tracice, dar cu unele elemente foarte vechi, 
preindoeuropene, în orice caz ale pământului carpato-danubian"1 • 

Măştile populare actuale păstrează rămăşiţe de cultură arhaică. Ele corespund 
însă, pe plan etnic, altor necesităţi socioculturale. Dacă în comuna primitivă, şi mai 
târziu, serveau la transfigurarea magică, astăzi ele servesc doar transfigurării 
ludice. În decursul timpului  ele s-au supus unui proces de desacral izare. Primitivul 
vedea în ele un obiect concret de muncă sau unul de cult ce îndeplinea funcţii 
multiple (de protecţie, dominaţie, apotropaică etc.) . Omul contemporan le 
uti l izează doar ca pe nişte p iese de recuzită la sărbătorile calendaristice. 

Motivele mascării diferă după grupele de vârstă. Elevii din clasa a VIII-a din 
Bădeuţi au mărturisit aproape unanim că joacă măştile pentru bani .  Flăcăi i care 
organizează cetele de irozi susţin că au nevoie de bani doar ca să plătească 
muzicanţi i .  Bărbaţii însuraţi ce continuă să se mascheze în şătrari, ,j idăucuţe", 
"măscături" spun că fac aceasta "din plăcere, ca să continue obiceiul din moşi
strămoşi" (Constantin Ungureanu, 29 de ani, Volovăţ). Judecând după spusele 
subiecţi lor intervievaţi, putem afirma că purtători i de măşti devin conştienţi de 
importanţa obiceiului mascării în viaţa colectivităţi i (satu lui, comunei, târgului) o 
dată cu înaintarea în vârstă. 

Datele culese ne conduc la ideea că cei mai "înveteraţi" purtători de măşti 
sunt feciorii în ale căror fami l i i  obiceiul are tradiţie. Ion Stărncioc din Volovăţ a 
jucat până la căsătorie ursul, continuând o tradiţie de famil ie. C. Ungureanu din 
Volovăţ a preluat, de la tată şi bunic, costumul de irod, căsătorindu-se cu o fată al 
cărei părinte şi fraţi au jucat irozii, ursul, capra. În aceste fami l i i  părinţii participă 
activ la pregătirea colindătorilor: mamele cos costumele, taţii procură sau 
confecţionează măşti le; uneori însoţesc ceata în calitate de mascaţi, îndrumându-şi 

1 Traian Herseni, Forme străvechi de cultură poporană românească. Studiu de pa/eoetnografie 
a cetelor de feciori din Ţara 0/tu/ui, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1977, p. 30 1 .  

Analele Bucovinei, VIII, 2, p. 353-357, Bucureşti, 200 1 http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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şi protejându-şi odraslele de o eventuală agresiune din partea altor cete sau a 
flăcăilor din sat. 

Jucătorii "înveteraţi" încep, de regulă, să joace măştile de mici. Căsătorindu-se, 
continuă să participe la desfăşurarea spectacolelor populare în cal itate de mascaţi .  
Bărbaţii d in  această categorie se despart cu  greu de  obiceiurile tradiţionale: "Am 
început să umblu cu ceata încă din clasa întâi. După căsătorie, am rămas în aceeaşi 
«gaşcă» cu nănaşul, prieteni i  şi rudele. Uneori, tata îmi zice: «Uite, toţi stau acasă. 
Da tu n-ai ce bea, n-ai ce mânca acasă de te duci cu uratul?>> Da eu nu mă duc după 
băut. Mă duc de plăcere" (Laurus Mihai, 34 de ani, Mi lişăuţi). 

Jocuri le cu m�şti sunt considerate obiceiuri importante pentru care băieţi i  se 
pregătesc din timp. In Bădeuţi, uni i  elevi au "caiete" de roluri cu textele celor mai 
populare cete ("Banda lui Jianu", "Ceata lui Coroi", "Irozi i" ş.a.). Caietele sunt 
concepute în sti lu l  albumelor cu amintiri de odinioară. 

ETAPELE MASCĂRII 

Mărturi i le infonnatorilor ne oferă posibil itatea de a contura etapele de vârstă 
ale participări i la jocurile cu măşti pe care le parcurg col indători i :  

- până la  1 2-1 3 an i umblă cu  Căiuţii sau Pluguşorul ;  
- până la  1 3- 1 5 ani ,  cu  Banda lu i  Jianu; 
- când cresc mai mari (de la 16 ani) joacă Calul ;  
- de la 18 ani se fac irozi; în alte localităţi (Arbore), la acest t ip de spectacol 

popular băieţii participă de la 1 3- 1 4  ani; 
- aproape de însurat, umblă cu Buhaiul (Piugul); membri i acestei cete nu se 

maschează; se îmbracă în costume naţionale (suman, iţari, căciul i  de miel); umblă 
cu Plugul până la căsătorie; 

- după căsătorie, tânărul bărbat trece în ceata mascaţi lor. 
Unii ,  sub influenţa soţii lor, încetează să mai participe la jocurile cu măşti. O 

dată intraţi în rândul bărbaţi lor, se maschează în "şătrari", ,J idani", "mascaţi", 
"urâţi" . Uneori îndeplinesc rolul de îndrumători pe lângă cei tineri: ştiu  pe la care 
case se cuvine să meargă; păzesc ca trecători i  sau membri i altor cete să nu fure 
salbele de mărgele sau de bani de pe costume, ca cetaşii să nu se îmbete şi să facă 
scandal; îi învaţă să se comporte cu demnitate, astfel încât oameni i  să-i primească 
şi în anul v i itor. În calitate de mascaţi, pot j uca până la adânci bătrâneţe. 

Traian Herseni considera că cetele de feciori sunt "rămăşiţele unor 
străvechi rituri de in iţiere mascul ină şi a unor cluburi de celibatari"2• Caracterul 
de cel ibat e prezent ş i  astăzi în organizarea cete lor. Colindători i  de bază 
("gătiţi i", "irozi i") sunt numai feciori tineri, necăsătoriţi . Căsătoriţi i sunt admişi 
în cete doar în cal itate de "urâţi" . 

În zonă sunt cunoscute măşti umane (antropomorfe) şi animaliere 
(zoomorfe). 

2 Ibidem. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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MANECHINUL 

În Solca şi Mi l işăuţi se mai joacă de Crăciun o mascoidă antropomorfă 
numită "manechin". Pe o fotografie din 1 957, doi mascaţi din Solca, îmbrăcaţi în 
haine tradiţionale ponosite (iţari, cămaşă, bundiţă), cu măşti pe faţă şi beţe în 
mâini, ţin de subsuori o momâie (o păpuşă de dimensiunile omului), care se făcea 
în felul  următor: costumul  naţional (iţarii şi cămaşa) se umple cu paie; se pune o 
căciulă pe "cap", mănuşi pe "mâini" şi mască pe "faţă". Astăzi, la Mi l işăuţi, 
îmbrăcămintea şi conţinutul manechinului sunt mai moderne: un combinezon de 
lucru se umple cu rumeguş, dar pe faţă i se pune numaidecât o mască populară. 

Când mascaţii intră în casa omului, fac diferite glume şi improvizează scene 
comice împreună cu acest personaj :  îl lovesc cu "mâna" lui pe gospodar, îl aşază pe 
locuri le cele mai nepotriv ite. Uneori, stăpânul casei se supără, vrea să-I dea afară, 
mascaţii iau însă apărarea tovarăşului lor de col ind:  "Lasă-1 că-i beat, săracul". Îl 
pun într-un ungher şi  încep să facă glume pe seama lui .  Gospodarul serveşte 
mascaţii cu vin, iar aceştia zic: "Mai este unul cu noi, lui nu-i daţi de băut?" 
Uneori, stăpânul casei întreabă cine- i .  I se spune numele unui om bătrân sau 
caraghios din sat. Dacă mascaţi lor nu le convine cum i-a tratat gospodarul ,  fac o 
gaură în costumul manechinului, lăsând să curgă rumeguş pe covoare. 

URSUL 

Dintre măştile-costume animal iere mai frecvente în local ităţile menţionate 
(Volovăţ, Bădeuţi, Mil işăuţi, Arbore, Solca) semnalăm ursul .  

Măştile de urs se confecţionează din fragmente de piei de animale (capul 
din piele de mistreţ; corpul ,  din două cojoace din piele de oaie, întoarse pe dos, 
unul tras pe corp şi altul pe picioare, cusut la spate şi legat cu brâul la mij loc). 

La Solca se mai întâlneşte masca-costum confecţionată din pielea întreagă de 
animal. Marula Gheorghe (50 de ani) a adus cu aproximativ trei decenii în urmă, de 
la Bacău, o piele de urs tăbăcită, cu tot cu gheare. O îmbrăca pe corp ca un 
combinezon. In această local itate ceata cu ursul nu e numeroasă. E compusă în medie 
din 6-7 persoane: "ursul", doi ursari mascaţi şi două "măscături". Ursarii se 
deghizează în ţigani (se îmbracă într-o şubă veche întoarsă pe dos "ca să fie mai 
pocită"); unul ţine în mână parul cu care "instruieşte" ursul ;  altul, un gârbaci; la brâu 
îşi leagă diferite obiecte vechi (o găleată spartă, o bucată de tablă etc.). "Măscături le" 
întruchipează femei (poartă fuste colorate, decorate cu franjuri de la perdele, baticuri 
vechi; îşi fac cosiţe din câlţi; pe figuri poartă măşti). "Măscături le" au funcţia de 
paznici ai ursu lui .  Dacă acesta scapă din mâinile ursarilor, ele aleargă şi-1 prind. 

Ursul poartă două canafuri la urechi .  Limba e făcută din material roşu; are 
prinsă de nas o verigă aurie, de care se leagă lanţurile ursarilor. În timpul 
specta_colului, aceştia trag de lanţuri, îndemnându-1 să danseze. 

In zonă mai sunt vii amintirile despre măştile-costume fitomorfe (alcătuite 
din produse vegetale). Colţun Ion al lui Gheorghe, zis Barbă (n. 1 9 1 3 ), din Solca, 
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ne-a povestit cum se confecţionau aceste măşti cu 40-50 de ani în urmă. Se făcea o 
legătură lungă de paie de grâu ori secară, cu firele afară ca nişte ţepi; se înfăşurau 
picioarele şi corpul ;  pe faţă se punea obrăzar de lemn. 

Altă formă sti l izată a măştii-costum de urs este cea din stuf. Pe un costum 
vechi se cos vârfurile pufoase a căror culoare maro aminteşte de blana brună a 
ursului .  Pe cap se pune o mască de urs, făcută, de asemenea, din vârfuri de stuf. 

Neajunsul acestor măşti e că ele se aprind şi ard uşor. Se întâmplă ca cetaşii 
din grupuri le rivale să le dea foc.  Acum se întâlnesc foarte rar. Din paie nu mai 
face n imeni. Din vârfuri de stuf mai face la Milişăuţi mascagiul Laurus Mihai . 

Jocul cu ursul e însoţit de câţiva instrumentişti . A laiul lui Gheorghe Marula a 
fost mult timp acompaniat de o fami l ie de rapsozi din Arbore: Vasile şi Mircea 
Râpă (vioară şi cobză). 

Venirea ursului nu se anunţă în mod special. La Solca e primit cu drag în fiece 
casă. Col indătorul Gheorghe Marula ne-a mărturisit că merge mai mult pe la rude, 
prieteni, cunoscuţi, fiindcă joacă ursul "nu pentru bani, ci de distracţie". După 
părerea subiecţi lor intervievaţi, cetele cu Ursul şi Capra devin tot mai rare. Gheorghe 
Bul iga ( 40 de ani) din Arbore s-a exprimat destul de plastic despre acest fenomen: 
"La noi e ca într-o rezervaţie: dispare ursul şi capra neagră". În această comună, ursul 
nu s-a jucat din anul 1 993.  Atunci, a fost jucat de ţiganii din localitate. 

Colindătorii cu ursul, pe care i-am intervievat, mi-au mărturisit că ei nu 
rostesc un text special . De Crăciun spun colinde. Ursul dansează "Ursăreasca", se 
dă de-a rostogolul .  Pentru amuzament, ursarii fac cât mai mult zgomot: bat într-o 
găleată spartă, într-o bucată de tablă, zornăie lanţul de la nasul ursului, joacă 
dansuri populare. "Ţiganul" strigă felurite strigături. 

Datele culese din localităţile menţionate arată că substanţa simbol ică a 
acestui obicei s-a denaturat. Datina străveche a ursului considerat sacru a fost 
substituită cu jocul ursului dresat. "În fond intervenţia de bâlci cu urşi dresaţi nu 
are nimic de a face cu jocul pantomimic al ursului considerat sacru în străvechea 
cultură populară carpatică"3 . 

S-a pierdut, parţial, şi simbolul referitor la moartea şi învierea naturii ,  
reprezentat prin moartea şi învierea ursului .  Este pronunţată structura ludică a 
jocului :  cetaşii fac glume cu ursul, iar acesta mormăie şi se dă de-a berbeleacul, 
amuzând spectatori i .  Dar, de cele mai multe ori, uită să "moară" şi să "învie". 
Astfel, simbolul străvechilor ritualuri ale morţii şi învierii s-a pierdut în trucurile de 
amuzament. Nu se regăseşte aici nici o legătură cu cultul ursului totemic la geto
daci sau cu ritualuri le confrerii lor războinice. Războinicul cu nebridă de urs a fost 
înlocuit cu "ţiganul" care joacă ursul pe la bâlciuri. Din practica străveche a rămas 
numai masca. 

După cum se observă, sub aspect funcţional, măşti le au devenit astăzi mai 
mult decorative şi pri lej de divertisment. Prin mascare, omul se plasează mai uşor 

3 Romulus Vulcănescu, Măştile populare, Bucureşti, Editura Ştiintifică, 1 970, p. 1 1 2. 
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în planul artistic, masca înlesnind transfigurarea l udică a purtătorului şi oferindu-i o 
anumită l ibertate de manifestare. 

Maskenbrăuche in der Radautzer Zone - die Puppe, der Băr 

(Zusammenfassung) 

lm Artikel Maskenbriiuche in der Radautzer Zone - die Puppe, der Băr stellt die Verfasserin 
die psychologischen Griinde der Maskenverkleidung, ihre Etappen, die Figur der Puppe 
("Mannequin") und des Bărs dar. Die Maskenbrăuche haben heute mehr eine unterhaltende und 
dekorative Funktion und ermăglichen die Versetzung des Menschen im kiinstlichen Bereich. Musik 
ermăglicht die ludische Verwandlung des Maskentragers und verleiht diesem eine gewisse 
Handlungsfreiheit. 
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LECA MORARIU ŞI CURSURILE SALE DE FOLCL�R 

ELENA CRISTUŞ 

La puţin timp după inaugurarea solemnă a Universităţii româneşti din 
Cernăuţi, în 1 920, Facultatea de Filosofie se divide în Facultatea de Litere şi 
Fi losofie şi Facultatea de Şti inţe ( 1 923). Între profesorii titulari la Facultatea de 
Litere şi  Fi losofie se găsea, în 1 924, şi Leca Morariu, profesor la Catedra de 
literatură română modernă şi folclor, după ce fusese, timp de doi ani, suplinitor la 
aceeaşi catedră. 

Leca Morariu era, la acea dată, un nume cunoscut şi apreciat în folcloristica 
românească: se distinsese prin activitatea timpurie şi meticuloasă de culegător "din 
cele olaturi ale Bucovinei" a textelor populare în versuri şi proză - cântece 
populare, strigături, bocete, cimil ituri, poveşti -, parte dintre ele publicate înainte 
de primul război mondial în reviste ca "Neamul românesc literar", "Ion Creangă" şi 
în culegerea alcătuită de Tudor Pamfile Cântece de ţară. Se impusese, însă, în 
1 9 1 5 , cu volumul De la noi. Poveşti bucovinene, premiat de Academia Română în 
1 92 1  cu premiul "Vasile Adamachi", în urma raportului făcut de Sexti l Puşcariu, 
fostul profesor al tui Leca Morariu la Cluj .  

Venind l a  catedra universitară, de  unde a conferenţiat în  faţa studenţilor mai 
bine de două decenii, până în 1 944, Leca Morariu deschide un alt capitol al 
preocupărilor sale folclorice, cel al contribuţi i lor teoretice. Acestea se regăsesc şi în 
unele articole publicate în revista pe care o fondase, "Făt-Frumos", în "Junimea 
l iterară", la care colabora, în "Buletinul Institutului de Literatură, Filologie, Istorie 
şi Etnografie - Folclor", dar şi în broşurile Pentru cântecul popular' şi Folclor 
aservit filologiei? Pentru " epoca folclorică " a folclorului!2 

E firesc să considerăm că şi în cursuri le pe care le ţine, cele de la Universitate 
sau cele "populare", publice, se întâlnesc precizări şi consideraţii teoretice despre 
folclor. 

Referiri la conţinutul cursurilor de folclor ale lui Leca Morariu au făcut câţiva 
dintre foştii lui studenţi: Traian Cantemir, Petru Iroaie, Petru Rezuş - ultimul 

1 Leca Morariu, Pentru cântecul popular (precizări), Cernăuţi, Institutul de Arte Grafice şi 
Editura "Glasul Bucovinei", 1 933.  

2 ldem, Folclor aservit filologiei? Pentru .. epoca folclorică "  a folclorului!, Siret, Tipografia 

"Arta", 1 936. 

Analele Bucovinei, VIII, 2, p. 359-363, Bucureşti, 200 1 

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



360 Elena Cristuş 2 

confinnând şi existenţa unui curs şi a unui seminar de folclor3. Cercetătorul Liviu 
Papuc menţionează: «Însemnările proprii de pe exemplarul calendarului  "Glasul 
Bucovinei" din biblioteca aflată acum la Muzeul Bucovinei din Suceava ne arată şi 
datele exacte în care avea planificate orele»4. 

În bibl ioteca Centrului de Studi i  "Bucovina" din Rădăuţi se găsesc patru 
copii ale unor cursuri-manuscrise ale profesorului :  Aspecte din "poezia " populară 
românească, nr. 1 40; cursul a fost ţinut în semestrul 1 al anului  1 923/1 924 şi 
cuprinde 83 de pagini ;  Cântecul popular românesc, nr. 1 32/b, susţinut în anul 
1 9241 1 925, "considerat drept continuare a cursului Aspecte . . .  ", care conţine 42 de 
pagini; Cântecul popular, nr. 1 32/a, însumând 23 de pagini, dintre care 1 2  
numerotate, celelalte purtând specificarea "adaos pag . . .  ", curs publ ic, ţinut în 
decembrie 1 934. Ultima copie este a cursului intitulat Folclor - prelegeri, nr. 1 1 4, 
având 59 de pagini, iar anul  nemenţionat. Primele trei caiete au pe pagina de gardă 
semnătura (olografă?) cu iniţiale a profesorului. 

În aceste cursuri, Leca Morariu abordează probleme de geneză şi  autor, de 
datare şi autenticitate a textului  folcloric intrat în colecţii consacrate - de exemplu, 
cea a lui  Vasile Alecsandri -, aspecte artistice şi de oralitate ale discursului 
folcloric. "-

Cursul intitulat Aspecte din "poezia " populară românească are unnătoarele 
capitole (menţionate pe marginea stângă a pagin ii): Datarea poeziei populare prin 
consideraţii de ordin psihologic (p. 1-7), Atestări istorice despre cântecul popular 
(p. 8-1 8), Datare a cântecului popular prin sin eşi (p. 1 8-3 7), Determinarea 
topograjică 1 geografică a cântecului popular (p. 38-50), Cu privire la geneza şi 
obârşia cântecului popular românesc (p. 50-83). Deşi titlul cursului se referă la 
«poezie», în cuprinsul lui, profesorul optează pentru termenul de «cântec popular»: 
"Constatăm înainte de toate că «poezia» populară e la origine împreunată cu cântec 
sau cel puţin cu un recitativ, ca în urătură sau strigătură . . .  " . 

Profesorul îşi prefaţează cursul cu câteva "ispititoare întrebări", la care 
recunoaşte că "suntem departe de a putea da răspuns". lntrebările pe care le rosteşte 
folcloristul sunt: "Care sunt aspectele tipice româneşti ale cântecului popular? Prin 
ce se deosebeşte [ . . .  ] cântecul românesc de cel al neamurilor vecine? Întrucât este 
el s inteza sufletească a maselor largi româneşti? Şi ce concluzi i ne oferă acest 
cântec pentru caracterizarea pop. rom.?"5 Leca Morariu avea conştiinţa l imitelor 
discipl inei la acea dată, dar reclama şi absenţa cunoaşteri i  "desăvârşite" a 
cântecului popular românesc, ca şi a cântecelor populare ale popoarelor învecinate 
cu românii ,  atunci când considera că răspunsul la întrebări le puse nu era uşor de 
fonnulat. Profesorul intuia importanţa studi i lor de folclor comparat în definirea şi 

3 Prefaţă la volumul Leca Morariu, De la noi. Poveşti, poezii şi cimilituri populare, Bucureşti, 
Editura Minerva, 1 983, p. XV. 

4 Preocupări de folclor la Leca Morariu, în revista "Analele Bucovinei", an III, 1 996, nr. 1, 
p. 1 54. 

. 

5 Leca Morariu, Aspecte din poezia populară românească, curs ms., p. l .  
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fixarea spiritualităţii româneşti în context european, atunci când cerea ca "� in 
diversele j uxtapuneri ale feluritelor cântece să putem scoate nota spectfic 
românească a cântecului popu lar şi impl icit nota caracteristică a poporului român"6• 
Marcat de convingerea că "de acest ideal suntem foarte departe", profesorul îşi 
orientează prelegerile  în alte direcţii, formu lează întrebări la care răspunsul pare 
mai uşor de descoperit. Abordează, deci, problema datării cântecului popular în 
paralel cu cea a genezei şi a valori i lui artistice. Definind cântecul ca "prea firească 
supapă despovărătoare a sufletului" şi indicându-1 pe ţăran drept "păstrătorul cel 
mai propriu" al lui, făcând observaţia - care mai târziu va constitui punctul de 
plecare în critica pe care i-o va aduce lui Enescu - că "la el şi nu la mai 
«civil izatul» lăutar sau târgoveţ vom căuta izvorul şi fiinţa cea mai curată a 
cântecului popular"7, Leca Morariu ajunge, în numai câteva pagini, din care nu 
l ipsesc vagi consideraţii de ordin psihologic, la concluzia că vechimea cântecului 
popular este "atât de adâncă cât de adâncă e însăşi vechimea neamului nostru". 

Alt capitol al cursului este cel privitor la atestări le istorice ale cântecului 
popular. În prezentarea lor, folcloristul ia drept suport bibl iografic lucrarea lui 
N. Iorga, Balada populară românească. Leca Morariu prezintă detaliat toate 
atestările, vagi la început, apărute în cronici datând de la începutul secolului al 
XVI-lea, mai precise şi "de amănunt" în cronici datând din veacurile XVII-XVIII 
sau în scrierile lui  Dimitrie Cantemir ( Vita Constantini Cantemyri). Constatând 
puţinătatea "mărturiilor istorice" despre cântecul popular, folcloristul nu 
abandonează, totuşi, subiectul ,  ci caută să răspundă la întrebarea dacă nu cumva 
balada şi cântecul bătrânesc, în care sunt păstrate reminiscenţe istorice, se datează 
singure, tocmai prin aceste elemente. Răspunsul afinnativ pe care-I dă se bazează 
pe informaţii le oferite de lexicul textului folcloric: cu cât numărul arhaismelor este 
mai numeros, cu atât textul este mai vechi .  

La pagina 27,  profesorul notează tema unei posibile teze de licenţă, Elemente 
istorice în cântecul pop. românesc. Însemnarea nu este singulară; în paginile 
cursurilor mai apar astfel de notaţii .  

Alte subiecte pe care le abordează profesorul în faţa studenţi lor săi ţin de 
localizarea geografică a cântecului popular şi de circulaţia sa. 

Consideraţi ile cu privire la "geneza şi obârşia" cântecului popular se continuă 
cu o anal iză a raportului autentic - inautentic în textul folcloric. În deschiderea 
subiectului, Leca Morariu consideră necesar să treacă în revistă conţinutul lucrări i 
folcloristului lv. D. Şişmanov, Însemnătatea şi teoria etnografiei bulgare. Ceea ce-i 
atrage atenţia în studiul cercetătorului bulgar este periodizarea pe care acesta o 
propune în privinţa culegerii materialului folcloric. Şişmanov stabilea trei etape în 
culegerea folclorului :  etapa patriotică, cea estetică şi cea filologică. Leca Morariu le 
i lustrează pe fiecare "cu pilde din istoria culegerii cântecului popular român"8. În 

6 Ibidem. 
7 Ibidem, p. 5 .  
8 Ibidem, p. 50. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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acest context, ridică problema primilor culegători români de folclor, pe care îi 
clasifică, influenţat şi de Şişmanov, în două categori i :  scriitori care, nefiind culegători 
propriu-zişi, au fost doar influenţaţi foarte puternic de cântecul popular, ei 
"brodându-şi proprii le lor cântecele pe motive şi forme populare". Între aceştia, îi 
aminteşte pe Ienăchiţă şi Nicolae Văcărescu, Anton Pann - în care nu vede decât 
un "răstălmăcitor" al cântecului  popular -, El iade Rădulescu şi Gheorghe Asachi .  

Culegători i propriu-zişi sunt, pentru profesorul bucovinean, cei "care se 
străduiesc să-I dea în vileag, să-I dezgroape, să-I popularizeze cu această egidă de 
cântec şi de creaţiune a poporului"9• Exemplele sunt, fireşte, Russo şi Alecsandri. 
Ei sunt "cei ce nu incidental prind acest cântec, ci cei care I-au vânat cu osârdie şi 
cu intenţi i bine lămurite, căutându-1 acest cântec [numai] de dragul lui, şi nu din 
oricare alte preocupări"10 . Asta nu-l va împiedica pe Leca Morariu să semnaleze, în 
bine cunoscuta culegere a lui Vasi le Alecsandri, contrafaceri ale textelor folclorice, 
pe care le amendează sever. Leca Morariu pune în d iscuţie şi problema 
"paternităţii" unor texte din aceeaşi culegere, convins că destule, între care şi 
Mioriţa, ar fi fost culese iniţial de Alecu Russo. Morariu se arată intrigat şi de 
mărturisirile făcute de Alecsandri însuşi în această problemă, în ediţi i le 
Baladelor . . . din 1 852 şi 1 866. Dacă în prima ediţie acesta recunoştea că balada 
Mioriţa îi fusese comunicată de Russo, în ediţia din 1 866 lăsa să se înţeleagă că el 
însuşi ar fi cules-o. Folcloristul bucovinean semnalează studenţi lor inadvertenţa 
( ineleganţa?) lui Alecsandri, acuzându-1 că "şi-a «tăgăduit» oarecum izvoarele". 

Leca Morariu revine cu insistenţă asupra ultimei etape din periodizarea 
propusă de Ş işmanov, pentru că aceasta, etapa filologică, este pentru profesor un 
bun pri lej pentru a îndrepta discuţia spre o altă latură a culegerii de texte folclorice. 

Folcloristul bucovinean se pronunţa pentru eliberarea folcloristici i  de sub tutela 
filologiei, delimitându-se de teoria lui Ovid Densusianu privitoare la relaţia folclorului 
cu filologia. De aceea, se declară "bucuros" că Şişmanov a optat pentru denumirea de 
etapă filologică şi nu folclorică, deoarece, spune el, "folcloristul nu va primi, ca 
filologul, tot ce iese chiar de-a dreptul d in popor drept autentic şi definitiv, ci, ţinând 
seamă de faptul că chiar în poporul depozitar al cântecului popular se găsesc atâţia 
indivizi de mai puţin talent [ . . .  ] va căuta ca, din neostoite cercetări şi din util izarea 
tuturor variantelor, să reconstituiască tipul autentic şi neviciat al cântecului popular"1 1 •  

Surprindem aici exprimată categoric opinia, întemeiată şi pe  practica muncii 
efective în teren, că specialistul are datoria de a culege "critic" materialul folcloric, de a 
nu lăsa să se strecoare în el contrafaceri. În concepţia lui Leca Morariu, folcloristul 
trebuie să "reconstruiască (cristalizeze) arhetipul cântecului". Or, aceasta nu se putea 
realiza fără "un principiu de metodă folclorică" - pe care, mărturisea profesorul
folclorist: "îl profesez în toate cercetările mele folclorice" - metodă pe care Leca 
Morariu se îndoia că un filolog o util izează cu aceeaşi consecvenţă ca un folclorist. 

9 Ibidem, p. 56. 
1 0  Ibidem. 
1 1  Ibidem, p. 54. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro



5 Leca Morariu şi cursurile sale de folclor 363 

Pronunţându-se pentru părăsirea posturii de ancilla phi/ologiae a folclorului, 
profesorul îşi îndruma studenţi i  să se opună tendinţei manifestate chiar "de o 
autoritate ca O. Densusianu" şi să evite "întoarcerea la epoca filologică a 
folclorului", care-i apărea prea pennisivă în privinţa contrafacerilor textelor 
folclorice. Exemple de astfel de contrafaceri găseşte în chiar lucrarea lui Densusianu, 
Flori alese din cântecele poporului, în textul "Bădişor depărtişor 1 Nu-mi trimite 
atâta dor 1 Şi pe lună, şi pe soare, 1 Şi pe cald şi pe răcoare 1 Şi pe stele mărunţele 1 Şi 
pe sbor de rândunele, 1 Şi pe stele, şi pe lună 1 Şi pe nori ce vântu-adună, 1 Ci, bade-n 
pace mă lasă: 1 Cum văd, nu ţi-oi fi mireasă". Comentariul profesorului :  "Cântec de 
cea mai înaltă poezie până la ultimele două versuri, care vin cu cea mai crasă proză 
[ . . .  ] Evident, o cât se poate de nenorocită însăilare a două elemente disparate: dor şi 
iubire adevărată (vers. 1-8) şi refuz prozaic din cine ştie ce alt cântec (vers. 9-1 0) 
adăugat aici şi potrivindu-se ca pumnu-n ochi"12 • 

Aceste idei profesorul le va relua în studiul Folclor aservitfilologiei?! Pentru 
" epoca folclorică " a folclorului!, publicat iniţial în revista "Freamătul literar" din 
Siret, în 1 936.  

A ic i  apar câteva probleme pe care cursul-manuscris le ridică din punct de 
vedere al datări i .  Deşi pe prima pagină se precizează, între paranteze, anul 
universitar 1 923-1 924, când Leca Morariu ar fi ţinut acest curs, la pagina 5 apare 
nota «(cf. L.M., Pentru cântecul popular, 1 933 ,  45, Nota 1 ! )» . Cel puţin ciudată 
citarea, la pagină şi notă, a unei l ucrări - care a apărut, într-adevăr, în 1 933 - cu 
zece ani înainte de publ icarea e i !  La pagina 53 a aceluiaşi curs, pe marginea din 
dreapta a pagin i i, se găseşte însemnarea «Folclor din Râmnicul Sărat, II ,  1 934». 
Scrisul cu cerneală mai deschisă ar putea conduce la ipoteza că este o însemnare 
ulterioară anului 1 934. 

Leca Morariu und seine Folklorekurse 

(Zusammenfassung) 

Der sorgfaltige und begeisterte Sammler von Bukowiner Volksliteratur, Leca Morariu, ist 
1 924 ordentlicher Professor am Lehrstuhl der modernen Literatur und Volkskunde an der Fakultăt fUr 
Literaturwissenschaft und Philosophie geworden. In seinem neuen Lehramt, wo er zwei Jahrzehnte 
lang Vortrăge hielt, eroffnete Leca Morariu ein neues Kapitel seiner folkloristischen Beschăftigungen, 
năhmlich das der theoretischen Beitrăge im obengenannten Bereich. 

In vier von seinen Kursen, deren Manuskriptkopien sich in der Bibliothek des Bukowina 
Zentrums befinden, behandelt der Professor verschiedene Probleme, wie z.B. die Entstehung eines 
Textes" die Datierung der folkloristischen Erscheinungen, die Authentizităt und Urheberschaft 
einiger Volkstexte aus anerkannten Sammlungen, kiinstliche Aspekte des folkloristischen Diskurses, 
die geographische Lage und Verbreitung des Volksliedes. 

1 2 Ibidem, p. 55.  
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ŞTIINŢELE NATURII 

REZERV A ŢIA PALEONTOLOGICĂ 
"PIATRA PINULUI" - GURA HUMORULUI 

OVIDIU BÂTĂ 

Caracterizare. Piatra Pinului este o deschidere naturală în roci sedimentare 
oligocene care conţin numeroase fosile, de mare interes ştiinţific, în special schelete de 
peşti, solzi, lamelibranhiate, urme de viermi, resturi de plante acvatice, răşini fosil izate. 

Localizare. Rezervaţia este situată pe malu l  drept al râului Moldova, în 
dreptul municipiului Gura Humorului ,  în partea de sud a acestuia, în apropierea 
Cabanei Ariniş. 

Geografic şi administrativ-teritorial, rezervaţia se găseşte pe teritoriul 
municipiului Gura Humorului. Situaţia cadastrală - stâncă. Statutul juridic al terenului 
- fond forestier. A fost declarată rezervaţie şi pusă sub ocrotire prin Decizia nr. 
4331 197 1  a Consi liului Popular al judeţului Suceava. Ocupă o suprafaţă de un hectar. 

Aflorimentul se găseşte în flancul vestic al anticlinalu lu i  Humor - Măgura, 
anticl inal ce face parte, la sud de râul Moldova, din Culmea Stânişoarei .  Masivul 
dintre confluenţa pâraielor Voroneţ ş i  Arin iş cu râul Moldova purta, în trecut, 
denumirea de "Piatra Şoimului" . Partea vestică a acestuia, acoperită pe culme de o 
pădure de pini (Pinus silvestris), a primit numele distinctiv de "Piatra Pinului". 

Din punct de vedere geografic, Culmea Stânişoarei face parte din Munţii 
Stân işoarei, grupa centrală a Carpaţi lor Oriental i .  

Căi de acces. Accesul spre rezervaţie este înlesnit de drumul judeţean Gura 
Humorului - Cabana Ariniş, de pe malul drept al râului Moldova. 

Geologia regiunii. Depresiunea Humorului corespunde, din punct de vedere 
geologic, părţii de est a unităţii Tarcău şi a unităţi i Vrancea. Numeroşi cercetători 
geologi - S. Athanasiu ( 1 9 1 3), D. Ştefănescu ( 1 937), 1. Băncilă ( 1 952, 1 958), Th. Joja 
( 1 952), P. Polonic ( 1 962, 1 967), Gr. Alexandrescu ( 1 964), M.G. Fil ipescu ( 1 967), 
L. lonesi ( 1 96 1 ,  1 97 1  ), O. Dicea ( 1 974) - şi-au adus contribuţia la descifrarea şi 
cunoaşterea alcătuirii geologice a zonei. 

Pânza Vrancea se situează la exteriorul flişului extern, la contactul cu zona de 
molasă. Ea este cunoscută şi sub denumirile de "unitatea externă" (Băncilă, 1 955), 
"unitatea marginală" (Dumitrescu, 1 952), "unitatea submarginală" (Joja, 1 952) sau 
"pânza cutelor marginale". Spre deosebire de pânzele Audia şi Tarcău, pânza 
Vrancea nu apare ca o zonă continuă, ci cu importante întreruperi, determinate de 
avansările pânzei Tarcău. Apariţiile au forma unor semiferestre tectonice, de la nord 
la sud conturându-se: semifereastra Putna - Suceava; semifereastra Humor - sesizată 

Analele Bucovinei, VIII, 2, p. 365-373, Bucureşti, 200 1 
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geologic şi denumită astfel de L. Ionesi ( 1 96 1 ,  1 97 1 )  - apare în bazinul van 
Moldovei, între Păltinoasa şi Gura Humorului, având un contur alungit; semifereastra 
Bistriţa; semiferea�tra S lănic - Oituz; semifereastra Vrancea. Se cunosc şi apariţii în 
ferestre tectonice. In afară de acestea, în fruntea pânzei Tarcău apar unele iviri ale 
pânzei Vrancea, considerate drept lame rabotate în procesul de şariaj .  

Pânza de  Vrancea, unitate cu  tectogeneză majoră de  vârstă miocenă, este 
alcătuită în exclusivitate din formaţiuni sedimentare ce aparţin cretacicului, 
paleogenului şi miocenului inferior. Depozitele se aseamănă, în mare măsură, cu cele 
din pânza de Tarcău, existând însă şi unele diferenţe l itologice. Atât transversal cât şi 
longitudinal se pot recunoaşte variaţii de facies, uneori substanţiale. 

Caracterul structural principal al pânzei de Vrancea este dezvoltarea cutelor 
cu flanc invers, deversate, culcate sau răsturnate. 

Semifereastra Humorului, spre vest, vine în contact cu fruntea pânzei de 
Tarcău, iar spre est cu unitatea pericarpatică. Pe direcţia est-vest, semifereastra 
Humorului are lăţimea maximă, de circa 6 km, pe valea Moldovei .  

Cretacicul superior. Cele mai vechi depozite care apar la z i  aparţin 
senonianului, reprezentat prin stratele cu inocerami . Acestea sunt alcătuite din 
mame şi marno-calcare cu fucoide, cu unele intercalaţii de gresi i  calcaroase. 

Paleocenul. Este foarte b ine reprezentat, apărând la zi pe suprafeţe mai mari, 
în deschideri clare. 

La fel ca în pânza de Tarcău, în depozitele paleocene se pot separa două 
complexe: 

1 .  Stratele de Izvor (orizontul calcaro-grezos cu Lithothamnium şi roci verzi). 
Rocile caracteristice sunt calcarele de tip allodapic, realizate pe seama 
fragmentelor detritice, organogene, cărora le sunt asociate şi fragmente de şisturi 
verzi. Aceste roci apar ca strate individualizate sau ca părţi componente în cadrul 
unor strate, alcătuite din calcare grezoase, gresii calcaroase, gresi i  calcaroase 
glauconitice, gresi i  sil icioase, gresi i  micacee, mame nisipoase cu elemente 
organogene, marne, argi le, microconglomerate şi conglomerate mărunte cu 
abundente elemente verzi. Rocile se prezintă sub formă de ritmuri cu sortare 
gradată. Grosimea stratelor de Izvor depăşeşte 250 de m.  

2 .  Stratele de Straja (fliş vărgat). Sunt alcătuite d in roci pelitice argi lo
calcaroase, gresii s i l icioase şi gresii calcaroase, asociate cu si l icol ite. Se 
delimitează bine de stratele de Izvor, depozitele având o alcătuire l itologică 
diferită, caracterizată prin predominarea rocilor sil icioase şi a unei coloraţii variate. 
Rocile din stratele de Straja apar sub formă de succesiuni ritmice, dese, de gresii şi 
pelite argilo-calcaroase. Rocile pelitice argilo-calcaroase au o coloraţie roşie, 
cărămizie, verde-cenuşie, uneori roşu-cărămiziu cu verde-cenuşiu (coloraţie 
pestriţă). Gresi i le apar în strate subţiri, prezintă stratificare gradată şi hierogl ife pe 
feţele inferioare. Grosimea stratelor de Straja este de sub 60 m. Microfauna 
depozitelor este caracterizată în special prin forma Rzehakina epigona (Rzek.), care 
pledează pentru vârsta lor (paleocen superior). 

Eocenul. Ionesi ( 1 97 1 )  atribuie eocenului depozite le cuprinse între stratele de 
Straja, în pat, şi meni l itele inferioare, în acoperiş. 
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Depozitele  eocenului se pot grupa în: eocenul inferior şi mediu (cuisianul, 
Iuteţianul, biarritzianu l) şi  eocenu l  superior (priabonianul). 

În eocenul inferior şi mediu se pot separa ca entităţi l itologice: 
1 .  Straie de Măgura. Se deosebesc, în unele privinţe, de stratele de Suceviţa 

din unitatea de Tarcău. Litologic, depozitele sunt formate din gresii calcaroase 
verzui-albăstri i ,  gresi i  s i l icioase slab calcaroase, gresi i  s i l icioase (gresia de 
Păltinoasa), microconglomerate cu elemente verzi, calcare grezoase, marne, argile 
verzui şi accidente si l icioase. Rocile enumerate se prezintă sub formă de ritmuri . 
Au o grosime de aproximativ 400 de m. Stratele de Suceviţa se termină cu nivelul 
gresi i lor cu asterocycline, un orizont de gresi i masive (5- 1 0  m grosime), cu 
alcătuire l itologică neuniformă. 

2. Ca/carul de Doamna. Urmează peste gresi i le cu asterocycl ine, constituind 
un orizont constant şi caracteristic, în grosime de 1 0-20 de m.  Calcarele fine sunt 
variate, prezentând uneori treceri spre mame sau spre calcaro-gresi i .  Stratele de 
calcare sunt separate de mame ş i  argile cenuşii-verzui .  În calcare apar frecvent 
s i l ic ifieri sub forma unor concentraţii lenti l iforme sau ca noduli .  Au culoare alb
gălbuie sau alb-verzuie. Dezvoltarea lor este neuniformă. 

Eocenul superior este reprezentat prin :  
1 .  Stratele de Bisericani - argile roşii şi verzi în  bază, argile cenuşii-verzui ,  

marne cu globigerine în partea terminală. 
2 .  Gresia de Lucăceşti - cu o dezvoltare neuniformă, grosime redusă, între 1 

şi 3 m, o gresie si l icioasă, de culoare albicioasă, cu o bogată faună de moluşte şi 
numuliţ i .  

Schiţă de hartă geologică a zonei 
Gura Humorului (după lonesi, 
1 97 1 ,  simplificată), cu localizarea 
punctului fosil ifer "Piatra Pinului". 
Abrevieri: K2 = Cretacic superior; 

Pg1 = Paleocen; E = Eocen; 
O =  Oligocen. 

o i k  .. .....____. 
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0/igocenul. Depozitele oligocene se caracterizează prin reducerea până la 
dispariţie a orizontului  gresiei de Kl iwa şi dezvoltarea apreciabilă a ruditelor -
intercalaţii de conglomerate cu elemente verzi. Ansamblul acestor depozite a fost 
denumit "l itofaciesul de Pietricica" (L. Ionesi, 1 97 1  ) .  

Succesiunea depozitelor ol igocene în acest l itofacies este următoarea: 
1 )  meni l ite1e inferioare; 2) mamele brune bituminoase; 3 )  disodi le1e inferioare; 
4) gresia de K1iwa şi conglomerate1e cu elemente verzi ; 5) disodi lele şi men i1 itele 
superioare. 

Meni/itele inferioare urmează peste gresia de Lucăceşti .  În ansamblu au o 
grosime de circa 20-30 de m şi sunt formate din argile marnoase cafenii, şistoase, 
argi le marnoase nisipoase, argile d isodi l ice, intercalaţii de gresi i  s i l icioase friabi le, 
gresii si1icioase dure, cu aspect de meni l ite, men i l ite în strate subţiri . 

Mamele brune bituminoase constituie un excelent reper cartografic al 
o1 igocenului .  Conţin peşti fosi l i, uneori foarte bine conservaţi. Nu sunt omogene 
sub raport petrografic, variaţii mari fiind specifice l itofaciesului  de Pietricica. 
Mamele pot fi: compacte, foarte dure; grezoase sau parţial s i l icifiate; argiloase, 
cafeni i, apropiate d isodi lelor. Fenomenul  de s i l ic ifiere (meni litizare) este frecvent 
în l itofaciesul de Pietricica. În mame se găsesc lenti le sau nodul i  de meni l ite. În 
spărtură proaspătă, marnele au culoare brună, albă pe feţele de alterare. Grosimea 
variază între 1 O şi 25 m.  

Disodilele inferioare sunt roci argiloase, mai  rar argilo-marnoase. Sunt 
constituite din tipuri petrografice variate - pel ite argiloase, argile, argile marnoase, 
n isipoase sau chiar grezoase. Depozitele ce se includ în cadrul disodi lelor, în 
general, nu sunt în totalitate bitumol ite. Disodilele cu aspect bitumol itic tipic sunt 
roci bituminoase, brun-negricioase, cu laminaţie pronunţată pe capetele de strat, cu 
eflorescenţe de sulf, gips şi l imonit, uneori cu cristale mici de pirită. Pe suprafeţele 
de desprindere se găsesc impresiuni de solzi, de fragmente de schelete şi schelete 
întregi de peşti. Intercalaţi i le grezoase sunt reduse (cuarţarenite de tip Kliwa). 
Sporadic apar conglomerate cu galeţi de roci verzi . Reapar intercalaţi i de strate şi 
lentile meni l itice. Grosimea variază între 50 şi 80 de m. 

Gresia de Kliwa şi conglomeratele cu elemente verzi urmează disodi lelor 
inferioare. În gresia de K liwa, alcătuită din bancuri metrice de gresii albe sau 
gălbui, apar conglomerate cu e lemente de roci verzi de tip dobrogean, aspect 
caracteristic pentru acest orizont din semifereastra Humorului .  Obişnuit, gresi i le 
sunt asociate în niveluri masive, în care intercalaţi i le pel itice sunt foarte reduse. Se 
pot evidenţia până la 3-4 niveluri de gresii masive, a căror grosime variază foarte 
mult. Ansamblul orizontului  de gresii are o grosime de 60-90 de m.  

În intercalaţi i le  disodi l ice cuprinse în orizontul gresiei de Kliwa, la "Piatra 
Pinului", Brustur ş i  Grigorescu ( 1 973) menţionează o asociaţie ihtiologică cu 
Palaeorhynchus humorensis, Argyropelecus cosmovicii, Clupea cf. /ongimana. 
Lepidopus sp. 

Disodilele şi meni/itele superioare reprezintă o entitate specifică numat 
pânzei Vrancea. În mare parte din cutele acestei unităţi ele încheie succesiunea 
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ol igocen-miocenă. Din punct de vedere l itologic, d isodilele superioare nu se 
deosebesc de cele inferioare, prezentând o gamă largă de tipuri petrografice: 
disodi le tipice, brun-negre, cu Jaminaţie pronunţată, cu eflorescenţe de sulf, gips şi 
cruste l imonitice roşietice, disodi le nisipoase, argile disodil ice, argile cenuşii
verzui (ca intercalaţii centimetrice), disodile cu aspect de mame negre, 
bituminoase. În pânza Vrancei, disodilele superioare sunt mai bituminoase decât 
cele inferioare, gradul  lor de bituminizare creşte de la est la vest, spre bordura 
internă a semiferestrelor. Intercalaţii le  meni l itice apar în treimea superioară a 
nivelului, i nterstratificate cu disodilele sau compacte. Intercalaţii le de cuarţarenite 
de tip Kl iwa se dezvoltă în strate subţiri, în proporţi i variabile. Apar varietăţi de 
gresii si l ico-argiloase negricioase sau rubanate . Se găsesc şi niveluri de rudite cu 
elemente de şisturi verzi, cu dezvoltare regională, strate subţiri de tufuri vulcanice 
şi bentonitice. 

Miocen inf. 
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F. de Gura Soimului 

Oisodite şi 
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l'ala..",hyndus hu",..r."sit 

Gres ia d e  KUwa 

D i s o d i t e  
inferioore 

Marne bituminoase 

Menilite inferioare 
Gres ia de Lucăcesti 

Miocenul inferior. Coloana litostratigrafică a miocenului  din pânza Vrancea, 
în semiferestrele nordice, l ipseşte sau este redusă notabi l  prin eroziune. Depozitele 
miocene au fost puse în evidenţă de către Ionesi ( 1 977) şi sunt reprezentate prin 
strate/e de Gura Şoimului, o fonnaţiune cu caracter de fliş şi parţial molasic, care 
urmează succesiunii ol igocene în pânza Vrancei. Litologic, stratele de Gura 
Şoimului reprezintă un complex de argile asociate cu arenite, si ltite şi rudite, cu 
intercalaţi i de meni l ite şi disodile specifice ol igocenului .  În bază, aceste strate 
conţin două intercalaţi i subţiri (de 5 şi 30 cm grosime) de tufuri vulcanice, tufu/ de 
Slatina, identificat şi  numit ca atare de către Ionesi şi Petreuş ( 1 978), cu valoare 
stratigrafică corelativă. 

În cadrul semiferestrei Humorului apar o serie de cute sinclinale şi anticl inale 
largi: sincl inalele Bogdăneasa, Vârvata, Poiana Făget, anticlinalele Măgura -
Tarn iţa, Călugăriţa - Cacica, Izvor, Humor - Măgura, afectate direcţional de 
fracturi de mică amploare. 
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Obiectul ocrotirii. Prezenţa a numeroase resturi de peşti fosi l i  şi nu numai, 
în depozitele sapropelice (disodi le, mame bituminoase) din cuprinsul ol igocenului 
din semifereastra Humorului,  a atras atenţia cercetătorilor încă de la începutul 
secolului trecut. 

Prima menţiune asupra aflorimentului  de la "Piatra Pinului" aparţine lui  S .  
Athanasiu ( 1 9 1 3). Conţinutul paleontologic - peşti fosi l i  - a fost sumar analizat de 
M. Paucă ( 1 934), acesta menţionând o asociaţie de peşti cu Clupea langimana 
(Haeckel), A/asa sculptata (Wei ler), Seranus budensis (Haeckel), Mrazecia 
(= Scapelaides) mrazeci (Paucă), Lepidapus sp. 

In l iteratura de specialitate este menţionată prezenţa a două niveluri de peşti 
în depozitele oligocene din Carpaţi - unul inferior, denumit de Paucă "orizontul cu 
Lepidapus", şi unul superior, cu faună marină şi de apă dulce adusă de râuri . Fauna 
de peşti de la "Piatra Pinului" poate fi încadrată în "orizontul cu Lepidapus". 

În 1 970 şi în ani i  următori, Marin Voicu şi Corina Ignat colectează de la 
"Piatra Pinului" o bogată paleofaună ol igocenă, din care determină speci i le de 
peşti: A/asa sculptata (Weiler), Argylapelecus casmavicii (Paucă), Palypnus 
subniaviensis (Jermanska), Scapelaides mrazeci (Paucă), Lepidapus g/arisianus 
(Blainv.), Sygnatus incamp/etus, Thyrsitaides aff. zarathaustrae (Arambourg), 
Scarpena pilari (Kramberger) - M. Voicu, Corina lgnat, 1 973.  

În 1 973, Brustur şi Grigorescu, reluând cercetarea paleoihtiologică a 
depozitelor oligocene de la "Piatra Pinului", semnalează prezenţa speciei 
Palaearhynchus humarensis şi determină trei exemplare de teleosteeni  de talie mică 
- Argyrapelecus casmavicii (Paucă), Clupea cf. langimana (Haeckel), Lepidapus sp. 

Natalia Trelea şi colaboratorii ( 1 974) de la Facultatea de Geologie a 
Universităţii "Al .  1. Cuza" din Iaş i menţionează 1 5  speci i  de peşti fos i l i .  Între 
acestea, o specie nouă pentru ştiinţă, Esax maldavicus (o ştiucă ol igocenă) şi alte 
câteva specii noi pentru România. Depozitele ol igocene din preajma oraşului Gura 
Humorului au mai fost cercetate de P. Ştefan şi Şt. Horaicu ( 1 984) - care au 
identificat, la "Piatra Pinului", taxonul Palaeagadus atrapatanus (Bagatshov) -, 
M. Ciobanu ( 1 977) şi C. Zaharia ( 1 980), cercetări care au îmbogăţit inventarul 
paleoihtiologic al zonei. 

În urma cercetărilor amintite s-a ajuns la identificarea unui număr de 36 de 
specii de peşti fosi l i  care, din punct de vedere taxonomie, aparţin la 1 9  famil i i ,  
predominând cei  din fami l i i le Clupeidae, Ganastamidae, Sternaptychidae, 
Gadidae, Sygnathidae. Mai apar reprezentanţi ai subordinului Trichiuraidei ş i  
subordinului Scambraidei. Speci i le determinate aparţin, din punct de vedere 
ecologic, formelor neritice (apropiate zonei l itorale - 53% din total), pelagice 
(trăiau în stratul superficial al apelor) şi batipelagice (de mari adâncimi). 

Speci i le determinate în zona Gura Humorului se regăsesc şi în alte zăcăminte 
fosi l ifere din ţară şi străinătate - Piatra Neamţ, Homorâciu, Suslăneşti, Polonia, 
Ca ucaz. 

Specia Palaearhynchus humarensis reprezintă prima menţionare a genului 
Palaearhynchus în oligocenul  din Carpaţi i Oriental i .  Numele derivat humarensis 
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vine de  la a doua parte a numelui oraşului Gura Humorului ,  în  vecinătatea căruia a 
fost descoperită această specie. 

Impresiunea scheletică - partea dreaptă a corpului - perfect conservată a 
exemplarului de Palaeorhynchus a fost descoperită într-o intercalaţie de disodile 
d in partea superioară a orizontului  gresiei de Kliwa. Exemplarul prelevat a fost 
restaurat şi conservat în Colecţia Laboratorului de Paleontologie a Universităţii 
Bucureşti (nr. 640111). Privit din punct de vedere al taliei, 1 80 de cm lungime, 
Palaeorhynchus humorensis reprezintă "campionul" formelor cunoscute în Europa. 
Detali i le morfologice şi biometrice se găsesc în Brustur şi Grigorescu ( 1 973). 

Palaeorhynchus humorensis apare ca o specie cu caractere intermediare între 
speci ile vest-europene şi speci i le orientale, genul  Palaeorhynchus fi ind cunoscut ca 
formă pelagică în depozitele eocene şi ol igocene din aria mediteraneană, din lran şi 
până în Europa vestică. 

Exemplarul de Palaeorhynchus humorensis, o piesă rară din toate punctele de 
vedere - este şi s ingurul descoperit până în prezent -, a îmbogăţit inventarul 
ihtiologic ol igocen al Carpaţilor, starea sa de conservare conferindu-i caracteristici 
de referinţă. 

În mamele şi disodilele de la "Piatra Pinului" se găsesc şi urme de viaţă vegetală. 
Pe suprafeţele de desprindere ale acestor roci se găsesc resturi de paleofloră oligocenă 
- rizomi de plante acvatice, fragmente şi trunchiuri de pomi si l icifiaţi, bucăţi de 
răşină fosil izată (M. Voicu, Corina lgnat, 1 973) - bine conservate. Se remarcă algele 
brune, numeroase şi foarte bine conservate. Au fost găsite şi determinate fragmente 
de plante ce aparţin genurilor Atrotaxis, Cryptomeria, Sequoia etc. 

Specia subarbustivă actuală, afinul negru ( Vaccinium mirtillus), cu areal 
natural cuprins între 600 şi 1 400 de m altitudine, coboară la Gura Humorului sub 
l imita sa naturală. Se citează existenţa speciei în rezervaţia "Piatra Pinului" la o 
altitudine de numai 490 de m, cea mai joasă din Bucovina. 

În apropiere, foraje de cercetare au descoperit rezerve de apă minerală, slab 
sulfuroasă, ol igominerală, apă care se găseşte şi în două izvoare din apropierea 
mănăstiri i Voroneţ. Descoperirile sunt păstrate ca fond balnear de rezervă. În 
prezent sunt folosite doar parţial, de către localnici .  

Importanţa şti inţifică, remarcabilă prin numărul mare de specii de faună şi 
floră fosi lă, a dus la declararea punctului fosi l ifer "Piatra Pinului" ca monument al 
naturii şi punerea lui ,  în 1 97 1 ,  sub ocrotire. 
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Das palaontologische Naturschutzgebiet 

"Piatra Pinului" - Gurahumora 

(Zusammenfassung) 

373 

Das oben erwahnte Naturschutzgebiet l iegt am rechten Ufer des Moldova - Flusses, gegeniiber 
der Stadt Gurahurnora. Hier, in einern natiirlichen Erschlief3en innerhalb der ol igozanen Schichten 
befinden sich Versteinerungen, sowie eine sehr reiche Fauna und eine sehr gur konservierte ol igozane 
Fauna. Hier wurde es eine grof3e Anzahl von Fisch-, Fossil- und Pflanzarten gesarnrnelt und 
bestirnrnt. 

Die ol igozane paHi.ontologische Assoziation urn die Stadt Gurahurnora enthii.lt 36 Spezien, in 
1 9  Farnilien geteilt, die von palao-tikologischen und palao-geographischen Wichtigkeit sind. 

1 973 haben Breister und Grigorescu die Anwesenheit einer neuen Art, Palaeorhynchus 
humorensis, entdeckt; sie ist 1 ,80 Meter grof3, ein "Meister" der Palaeorhynchus-Spezien in Europa 

Wegen der wissenschaftlichen Bedeutung, gegeben von der Vielfalt der fossilen Fauna und 
Flora, wurde das Gebiet "Piatra Pinului" 1 97 1  unter Gesetzschutz gestellt. 
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SOCIOLOGIE, ECOLOGIE ŞI ETOLOGIE - INTERDEPENDENTE 
ŞI IMPLICA ŢII ÎN ADMINISTRAREA MEDIULUI 

PETRU BEJINARIU 

Studiul proceselor şi relaţi i lor sociale, al interacţiuni i  dintre oameni şi alte 
organisme şi mediul lor de viaţă şi studiul comportamentului uman fac obiectul de 
cercetare a trei d iscipline interdependente şi cu uti le suprapuneri în ari i le şi 
metodele de investigaţie, ca şi în privinţa concluzii lor şi impl icaţiilor. 

Aceste discipline - sociologie, ecologie şi etologie - dobândesc o tot mai 
mare valoare practică în cunoaşterea realităţii unui teritoriu, a unei zone sau 
aşezări, în înţelegerea sensului modificării elementelor ecosistemelor, dar mai cu 
seamă în administrarea eficientă a mediului natural şi antropizat. 

În studiul de faţă ne vom ocupa de câteva aspecte ale interdependenţelor 
acestor discipline şi ale impl icaţi i lor lor în protecţia şi valorificarea raţională a 
mediului .  

Interacţiunea forţelor economice, politice, sociale şi demografice cu 
elementele ecosistemului reprezintă zona celor mai importante transformări. 
Şti inţele sociale au la bază raportul dintre gândire şi lumea materială. Cum din 
acest raport componenta cea mai dinamică este gândirea, putem afirma că toate 
decizii le, demersurile şi reacţi i le au origine socială, iar reflectarea lor în 
comportamentul uman nu se înţelege decât prin studiul mecanismului psih ic, prin 
cunoaşterea judecăţi lor de valoare şi a puteri i de simbol .  Dacă transformări le sunt 
mai rapide, atunci ştiinţele sociale au un rol mai activ, deoarece transformarea 
mediului natural, sub efectu l expansiuni i  aşezări lor umane se face printr-un impact 
putern ic al unei populaţii umane conduse de obiceiuri, moravuri, comportamente şi 
reacţii diferite, parte dintre acestea fiind acum studiate de etologia umană. 

Apariţia, în anul 1 92 1 ,  a unui domeniu interdisciplinar, cunoscut sub numele 
de ecologie umană, a fost punctul de pornire al interpretări i  ecologice a stud iului 
comun ităţilor umane, ca organizare şi funcţionare, ceea ce, de fapt, constituie 
partea esenţială a ştiinţelor sociale. 

Producerea bunuri lor, schimburi le de bunuri şi servicii între comunităţi, care 
intervin în mari zone ecologice, densitatea populaţiei în raport de resurse, d iversele 
modele de organizare socială angajează deci şi real ităţile ecologice. 

Instituţi ile sociale şi nivelu l  tehnicii şi al tehnologiei sunt factori determinanţi 
în ceea ce priveşte decizia în materie de util izare a resurselor. Acum, esenţială este 

Analele Bucovinei, VIII, 2, p. 375-380, Bucureşti, 200 1 

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



376 Petru Bej inariu 2 

înţelegerea proceselor ecologice în desfăşurare şi cele ce pot fi declanşate de o 
decizie a oamenilor. Aprecieri incorecte asupra forţelor sociale şi a proceselor 
ecologice pot conduce la grave urmări în plan social şi ecologic. 

O primă concluzie priveşte necesitatea ca orice studiu al unui ecosistem să fie 
tăcut deopotrivă de ştiinţele naturale - ca prim pas important - şi de ştiinţele 
sociale. 

Evident este că o cercetare redusă doar la ştiinţele sociale va lămuri relaţiile 
interumane, diferite procese sociale, dar va l ipsi  din această cercetare interfaţa om
biosferă. După cum un studiu biologic fără cel al sociologiei ar face imposibi lă 
înţelegerea şi întrevederea evoluţiei unor ecosisteme alcătuite sau/şi administrate 
de om. 

"Sistemul social-economic - afirmă N. N.  Constantinescu - trebuie să se afle 
în serviciul omulu i  l iber, să pună omul cu aptitudinile lui pozitive în centrul său şi 
să asigure o dezvoltare democratică a individului şi a economiei ca temelie a 
societăţi i , iar toate resursele să fie uti l izate în acest scop. Este vorba deci de o 
dezvoltare economică, socială şi ecologică durabilă, capabi lă să nu genereze, ci să 
evite tensiuni sociale majore, dezechi l ibre ecologice ameninţătoare şi să asigure un 
progres mai rapid al umanităţii, dându-i totodată mai multă l inişte"1 • 

Dragostea, prietenia, ura, mânia, credinţa, suspiciunea, încrederea etc. sunt 
stări care corespund unor disponibil ităţi către moduri de comportament bine 
precizate în etologia umană. Astfel  de comportamente pot fi şi rezultatul unor 
învăţări mecanice, adică formarea de stereotipe2• "Întrebarea dacă ura, dragostea, 
credinţa etc. sunt «bune» sau «rele» e pusă fără nici un fel de înţelegere a funcţiei 
de sistem a întregului, fi ind la fel de l ipsită de sens ca întrebarea dacă glanda 
tiroidă e bună ori proastă"3• 

Clasificarea, în bune şi rele din punct de vedere al sistemului,  este 
îndoieln ică. Că dragostea, credinţa şi încrederea ar fi bune, iar ura, necredinţa şi 
neîncrederea rele este o împărţire provocată doar de faptul că în societatea modernă 
de primele stări ducem tot mai mult l ipsă, iar celelalte, din categoria a II-a, sunt în 
exces. Prea multă dragoste, bunăoară, devine distructivă. Aşadar, putem vorbi de 
un echi l ibru în funcţia de sistem a întregulu i  - organism, comunitate, societate. 
Oricărui s istem şi, cu deosebire sistemelor vi i ,  le este necesară "conexiunea 
inversă" pozitivă. 

Astăzi, în societatea românească, modificarea unui singur element 
(component) al sistemului, prin diminuare/suspendare ori amplificare, provoacă 
reacţi i multiple şi urmări, uneori, greu de evaluat. Ne putem gândi, fie şi numai la 
modificarea preţulu i  kWatt-ului .  

1 Necesitatea unei economii mixte, de  piaţă, sociale, participative ş i  umaniste. Lucrări le celui 
de-al I l-lea Congres Dezvoltarea în Pragul Mileniului III, Bucureşti, Editura Europa Nova, 1 999, p. 13 .  

2 Mihail Cociu, Etologie. Comportamentul animal, Bucureşti, Editura AII ,  1 999, p. 439. 
3 Konrad Lorentz, Cele opt păcate capitale ale omenirii civilizate, Bucureşti, Editura 

Humanitas, 1 996, p. 1 5 . 
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Un alt domeniu al interdependenţei este cel al dezvoltării pe bază de 
programe, iniţial proiecte de programe. 

Procesele economice, sociale, tehnologice şi biologice (de ecologie şi 
etologie) sunt atât de interdependente încât se pare că toată lumea are ceva de spus, 
că orice specialist poate participa la studiul ecosistemului .  Producţia contemporană 
se cuvine a fi considerată ca un sistem ecologic şi economic complex. 

Astăzi, orice dezvoltare se întemeiază pe programe. Aceste programe au 
nevoie de trei cal ităţi esenţiale: 1 )  transparenţa - cei care vor util iza programul  vor 
trebui să înţeleagă modul de organizare şi funcţionare a programului; 2) supleţea 
testarea programelor întemeiată pe mai multe variante; 3) sinteza - ansamblul 
modificărilor din ecosistem şi urmările previzibile. Unind observaţii le şi cercetările 
care se referă la cadrul conceptual biologic, la comportamentul uman şi la 
fenomenele naturale, fizice şi  biologice, putem şi trebuie să ţinem seama de 
legături le de interdependenţă dintre om şi mediu. 

Cu astfel de elemente se pot elabora mai multe programe posibile pentru 
vi itor: un program bazat pe protecţia mediului; un program în care ecosistemul să 
fie dependent faţă de exteriorul său; un program păstrător al valorilor tradiţionale; 
un program bazat numai pe raţiuni economice4 etc. 

Considerăm că datele ecologice, economice, tehnologice, psihosociologice şi 
sociale se cuvin a fi atent analizate şi apoi să se adopte programul optim.  

Studiul ecosistemelor ş i  a l  relaţii lor d in interiorul lor, înţelegerea rolului 
dominant ce-i revine omului se impun ca o concluzie de interes practic pe termen 
lung: imperativele ecologice sunt prioritare şi lor le urmează cele sociale, culturale şi 
etice. 

"Marile probleme ale ocrotirii naturii, aşa cum se pun în prezent, sunt, în 
real itate, strâns legate de acelea ale supravieţuirii omului însuşi pe pământ"5 .  

Dacă acum ştim că marii poluatori ai  mediului sunt, în ordine, industria, 
agricultura, deşeuri le menajere şi motoarele cu ardere internă, atunci instituţi i le şi 
oamenii de decizie au datoria promovării programelor de dezvoltare cele mai puţin 
distructive pentru mediul natural. 

Orice proiectare din domeniul industriei trebuie însoţită de studii economice, 
sociale, tehnice şi mai cu seamă ecologice şi, în parte, etologice. 

Interdisciplinaritatea de care vorbim va trebui încadrată şi în reglementări 
riguroase şi coerente, care să aibă în vedere o singură prioritate - protecţia mediului 
natural. În multe cazuri se merge pe înţelegere, bunăvoinţa sau capacitatea de a vedea 
în viitor. Acestea pot fi împinse în altă zonă sau ignorate, atunci când interesele 
economice sau pol itice sunt puternic susţinute de oameni, grupe de oameni sau chiar 
guverne trecătoare. Aşa se explică şi desele accidente ecologice din Bucovina -
poluarea provocată de S.C. "Metadet" - Fălticeni sau de Fabrica de Bere - Rădăuţi, 
de nenumăratele "haide" de rumeguş de pe malurile apelor de munte. 

4 Alexandru Ionescu, Protecţa mediului. Ecologie şi societate, Bucureşti, Editura Universitas, 
2000, p. 1 62. 

5 Jean Dorst, Înainte ca natura să moară, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1 970, p. 446. 
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Înlocuirea ecosistemelor naturale prin ecosisteme modificate sau create 
artificial, prezentă pe tot globul, inclusiv în Oceanul Planetar, presupune 
intervenţia sociologiei - înţelegerea sensului şi dinamicii evoluţiei -, a ecologiei -
ampl itudinea şi urmări le modificării ecosistemului şi a etologiei - modificări le 
comportamentului uman. 

Agrosistemele, ca un ităţi funcţionale ale biosferei, sunt dependente de 
factorii de mediu şi de controlul exercitat de om. Varietatea ecosistemelor agricole 
este mare: de la monocultură, această "monstruozitate ecologică"6, deci puţin 
diversificată şi  puternic controlată de om, până la paj işti primare sau ecosisteme 
naturale, cu o mare biodiversitate şi stabil itate. 

Astăzi agricultura se menţine în zona marilor poluatori. Cea mai periculoasă 
sursă de degradare a mediului o reprezintă pesticidele: insecticide (organoclorurate 
şi organofosfaţi), ierbicidele şi  fungicidele7 . Uti lizarea ierbicidelor a dus la 
el iminarea din biocenoze a multor buruieni, mai cu seamă dintre crucifere, care 
sunt, în realitate, extrem de folositoare şi care conferă stabilitate şi mai buna 
valorificare a resurselor solului şi, în general, a mediului natural. 

Sunt şi situaţii de gestionare cu mari neglijenţe a acestor pesticide. 
O altă sursă de poluare în agricultură o constituie excesul de îngrăşăminte 

chimice şi apl icarea lor neraţională. 
Util izarea pe scară largă a îngrăşămintelor şi a stimulatori lor de creştere a 

avut drept urmări colaterale proliferarea unor specii vegetale din rândul buru ienilor 
care, la rândul ei, a provocat o sporire a folosirii ierbicidelor. 

Astăzi se impune promovarea agriculturi i ecologice, prin care să se asigure 
coevoluţia sistemelor sociale şi ecologice. Dezvoltarea agricolă care se va întemeia 
pe agricultura ecologică va putea păstra un mai mare număr de opţiuni ecologice şi 
culturale pentru vi itor şi va avea mai puţine consecinţe nefavorabile în plan 
ecologic. 

Pentru agricultura ecologică de luat în seamă sunt, în primul rând, tehnicile 
care privesc mărirea capacităţii fotosintezei, modificarea mediului înconjurător 
(prin plantaţii de perdele de protecţie, prin protejarea împotriva secetei şi a 
gerurilor ş .a.), gestiunea soluri lor, apei şi aerului, uti l izarea raţională, deci sub 
control, a îngrăşămintelor chimice şi a pesticidelor. 

Alăturarea a trei ştiinţe mult înrudite, dar distincte, este necesară şi bine 
venită în lucrarea de informare a publicului, dar şi pentru a promova programe de 
dezvoltare cu avizul acestor ştiinţe, respectiv a specialiştilor sociologi, ecologi şi 
etologi. 

Interdependenţele acestor şti inţe se pot cunoaşte şi promova în administrarea 
teritorii lor prin "noua educaţie" - educaţia ecologică. 

Deteriorarea cal ităţii unor importante lungimi de cursuri de apă, scăderea 
calităţii aerului, poluarea solurilor şi, în special, în zonele puternic industrializate, 

6 Gh. Mohan, A. Ardelean, Ecologie şi protecţia mediului, Bucureşti, Editilla .,Scaiul", 1993, p. 300. 
7 Jean Dorst, op. cit. , p. 2 1 1 .  
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absenţa unui sistem unitar şi coerent de management al deşeurilor industriale şi 
menajere, procesul accentuat de despăduriri însoţit de eroziunea solurilor pe mari 
suprafeţe şi de alunecările de teren, sunt realităţi actuale în România. 

În relaţia omului cu natura a fost şi continuă să fie ignorat un adevăr 
fundamental :  starea mediului, o dată dereglată, este extrem de costisitoare 
redresarea ei,  durează un timp mai îndelungat sau nu se mai redresează niciodată. 
Asemănător stării de sănătate a organismului uman, şi pentru sănătatea mediului 
importantă este prevenirea îmbolnăviri i .  Prevenirea poluări i , a dezechi l ibrelor şi a 
distrugerii mediului intră şi în zona educaţiei ecologice. 

Educaţia ecologică sau educaţia relativă la mediu urmăreşte formarea şi 
promovarea capacităţi lor de rezolvare a problemelor declanşate o dată cu apl icarea 
tehnologii lor industriale şi postindustriale la scară socială, care au provocat efecte 
negative la n ivelul naturii şi a existenţei umane. 

În şcoală şi universitate studiul ecologiei trebuie să se facă nu sub aspectul 
esteticii sau al stări lor afective, ci sub cel al păstrării, pe termen lung, a echi librului 
ecologic. Elevi i  şi studenţii se cuvine să cunoască bine componentele şi dinamica 
acestora în ecosistemele naturale. Cunoscând complexitatea biocenozelor şi a 
ecosistemelor pe zone şi regiuni, mecanismele lor de "funcţionare", elementele de 
rezistenţă şi, evident, factorii d istructivi natural i şi antropici, se pot lua decizi i 
corecte ecologic în zona economicului sau a socialulu i .  

Instrucţia ecologică a devenit necesară pentru toate domen i i le  şi, în  primul 
rând, pentru specialiştii cu studii superioare - ingineri, economişti, medici, 
farmacişti, agronomi, j urişti etc. 

Directorii ,  patronii ,  întreprinzătorii, primarii, consil ierii şi parlamentarii care 
iau decizi i ,  unele cu însemnătate majoră, au absolută nevoie de pregătire ecologică, 
care încă nu este asigurată. 

În ultima vreme mass-media ne anunţă tot felul  de accidente ecologice, dar 
numai sub aspectul urmări lor. A număra peştii morţi pe m2 sau segment de râu, a 
constata uscarea mol idului în anumite zone ale pădurii sau a întocmi procese
verbale prin care se consemnează moartea păsări lor - chiar a porumbei lor călători 
nu înseamnă pregătire ecologică, ci mai curând contabi l itate ecologică. 

Încă nu am auzit ştiri de felu l :  "Pe râul Suceava a fost evitată poluarea apei 
prin . . .  " sau "Sunt depistate modificări în aerul atmosferic pe valea râului S iret. . ." 

Prin urmare, esenţială rămâne prevenirea în apărarea mediului înconjurător. 
Pentru această prevenire este necesară o instrucţie ecologică, tehnică adecvată şi 
veghe permanentă. 

Se menţine la noi un anume "parlamentarism ecologic". În multe cercuri, în 
şcoală şi universitate şi, uneori, şi în mass-media, se vorbeşte mult. Continuă să 
aibă prioritate avantajele economice şi să fie ignorate urmările ecologice. Ne 
l ipseşte analiza temeinică a realităţii mediului, prospecţia încadrată în rigori 
ecologice şi pragmatismul în protecţia mediului .  Acest comportament este însoţit şi 
de l ipsa respectu lui faţă de semeni .  Poluarea nu are graniţe. Sunt cazuri când 
această l ipsă de respect provoacă pagube mari, nerecunoscute de făptuitori. 
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Astfel se impune adoptarea unui s istem educaţional ecologic în toate formele 
de învăţământ. 

Enumerăm, în concluzie, elementele prioritare în domeniul  protecţiei 
mediului :  

- elaborarea, promovarea şi adoptarea Legii mediului,  cu accent pe resursele 
de materii prime regenerabi le şi neregenerabi le, în condiţi i le  asigurări i protecţiei 
mediului înconjurător; 

- măsuri acceptabi le privind protecţia mediului în restructurarea industrială şi 
energetică în concordanţă cu procesele de dezvoltare şi privatizare; 

- reducerea la n iveluri le de siguranţă a poluării , a deşeurilor periculoase 
pentru sănătatea omului,  precum şi reconstrucţia ecologică a zonelor afectate; 

- strategii speciale detaliate pentru protecţia şi administrarea zonelor 
sensibile ecologic, între care Delta Dunării, zonele de coastă ale Mări i Negre, 
Dunărea, râuri din Munţii Apuseni etc . ;  

- participarea organizaţii lor neguvernamentale ş i  a populaţiei în gospodărirea 
şi protecţia mediului;  

- racordarea la eforturi le comunităţi i europene pentru promovarea 
principi i lor dezvoltări i  durabi le, a convenţii lor şi acordurilor locale, regionale şi 
internaţionale privind protecţia mediului înconjurător; 

- dezvoltarea unei reţele moderne de supraveghere a factori lor de mediu, cu 
sarcina prevenirii impactului  negativ asupra mediului ;  

- promovarea riguroasă şi extinsă a unui sistem educaţional ecologic modem. 

Soziologie, Okologie und Ethologie - Wechselwirkungen 
und Einfliisse auf das Umweltsverwalten 

(Zusammenfassung) 

In der vorliegenden Arbeit wird den immer stii.rkeren gegenseitigen EinfluB zwischen den 
Menschen und der natiirlichen Umwelt analysiert. Nach der Darstellung einiger Aspekte der 
Verhăltnisse zwischen den drei Disziplinen werden die Umweltverschmutzungsquellen, die 
Notwendigkeit einer Entwicklung, die sich auf von Soziologen, Okologen und Etologen anerkannte 
Programme stiltzt, unterstrichen, sowie die Probleme der okologischen Ausbildung - ei ne der "neuen 
Bi ldungsformen" - behandelt. 
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DINAMICA SEZONIERĂ A PĂSĂRILOR 
DIN DEPRESIUNEA RĂDĂUŢI 

SORIN TRELEA 

Depresiunea Rădăuţi se găseşte, prin latura sa estică, pe calea de migraţie în 
fronturi largi de-a lungul meridianelor (pe direcţia S-N primăvara, respectiv N-S 
toamna) şi drumuri lor orientale palearctic-africane (pe direcţi i le SE-NV şi SV-NE 
primăvara, respectiv NV-SE şi NE-SV toamna). 

Observaţi i le noastre s-au extins pe parcursul a opt ani ( 1 990-1 997), astfel că 
în fiecare an s-a ţinut cont de evidenţierea atât a primei, cât şi a u ltimei înregistrări 
a speci i lor. Rezultatele obţinute reprezintă media multianuală şi datele extreme ale 
primelor şi  u ltimelor apariţii, şi nu mij locul valului migraţional . 

Tabelul nr. 1 

Datele migraţiei de primăvară ale unor oaspeţi de vară" 

Specia Datele migraţiei Limite Media Nr. ani 

1 2 3 4 5 
Ciconia ciconia 20.03. '90--29.03. '9 1--4.04. '92-1 7.03. '93- 1 7.03.--4.04. 25.03 . 7 

22.03 '94-- 1 8.03 . '95-( 1 2.04. '96}-28.03. '97 ' 
Ciconia nigra 26.03 . '9 1-3 .04. '94--22.03 . '95-29.03 . '96 22.03 .-3.04. 27.03 . 4 
Coturnix coturnix 29 .04. '90--2.05 . '9 1-1 1 .05. '92--6.05 . '94-- 23.04.- 1 1 .05. 2.05. 6 

1 3 .05. '95--(26.05. '96}:23 .04. '97 
Crex crex 5 .05. '92-1 0.05 . '93-1 7.05. '94-- 1 .05. '95- 1 .05.-1 7.05. 9.05. 6 

1 1 .05. '96--3 .05. '97 
Gallinula 1 3 .04. '9 1-1 8.04. '92-1 6.04. '93-29.03. '94-- 29.03.-27.04. 1 3 .04 6 
chloropus 27.04. '96-1 8.04. '97 
Charadrius dubius 30.04. '90--02.05. '92-1 9.04. '94--23.04. '97 1 9.04.-2.05. 26.04. 4 
Vanellus vanellus 1 3  .03 . '90--22.03 . '92-25.03 . '93-1 .04. '94- 1 3 .03 .--4.04. 23.03. 7 

1 5 .03 . '95--4.04. '96--9.03 . '97 
Columba oenas 1 7.03 . '92-22.03 . '95- 1 0.03 . '97 1 0.03 .-22.03 . 1 6 .03 3 
Columba 1 8.03 . '90-- 1 6.03. '92-3.03 '94 (3 .04. '97) 3 .03 .-1 8.03 . 1 0.03 . 3 

lpalumbus 
Streptope/ia 1 9.04. '9 1-2.04. '92-2 1 .04. '93-25.04. '95- 2.04.-30.04. 1 6.04. 6 
turtur 30.04. '96-- 1 6.04. '97 

• Anul este indicat prin două cifre (in paranteze sunt datele care nu se încadrează in termenii 
obişnuiţi ai migraţiei speciei şi nu au fost incluşi in calcularea mediilor multianuale). 

Analele Bucovinei, VIII, 2, p. 381-390, Bucureşti, 200 1 
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Specia Datele migraţiei Limite Media 
Nr. 
ani 

1 2 3 4 5 
Cucu fus canorus 1 2.04. '90-8.04. '9 1-22.04. '92-1 5.04. '93- 8.04.-27.04. 1 6.04. 8 

1 3 .04. '94-16.04. '95- 27.04. '96--9.04. '97 
Upupa epops 5.04. '92-30.03. '95-2.04. '97 30.03.-5.04 2.04. 3 
A lauda arvensis 6.03 . '90-4.03. '9 1-2.03 . '92-1 8.03. '93- 1 .03.-22.03 1 0.03. 8 

8.03. '94- 1 1 .03 . '95-22.03 . '96--1 .03. '97 
Hirundo rustica 9.04. '90-8.04. '9 1- 13 .04. '92-3 .04. '93- 3.04.-2 1 .04. 1 1 .04 7 

7.04. '94-2 1 .04. '95-{26.04. '96)-1 3.04. '97 
Delichon urbica 2 1 .04. '90- 13  .04. '9 1-25.04. '92-1 .04. '93- 1 1 .04.-28.04. 20.04. 8 

1 1 .04. '94-2 1 .04. '95- 28.04. '96--1 9.04. '97 
Riparia riparia 5.04. '9 1-27.03. '93-2.04. '94-9.04. '95--7.04. '97 27.03.- 9.04. 3.04. 5 
Anthus trivialis 1 2.04. '90-3.04. '9 1-27.03. '92--6.04. '94- 27.03.-1 5.04. 9.04. 7 

8.04. '95 - 15 .04.'96--1 0.04.'97 
Motacilla alba 2 1 .03. '90-1 5.03. '91-19.03. '92-1 1 .03. '93- 8.03.-20.03. 1 4.03. 7 

20.03. '94-8.03. '95-{ 1 8.04. '96}-9.03 . '97 
Troglodytes 8.04. '92-1 2.04. '95-7 .04. '97 8.04.-1 2.04. 1 0.04. 3 
troglodytes 
Erithacus 1 8.03. '90-27.03. '9 1 -20.03. '92-16.03 . '93- 5.03.-29.03. 1 8.03 8 
rubecula 5.03. '94-20.03. '95- 29.03. '96--1 7.03. '97 
Luscinia luscinia 1 7.04. '90- 15 .04. '9 1 -23.04. '92-1 9.04. '93- 1 1 .04.-26.04. 1 8.04. 8 

1 4.04. '94-20.04. '95- 26.04. '96--1 1 .04. '97 
Phoenicurus 8.04. '9 1-30.03 . '92-25.03. '93-1 6.04. '95- 25.03.-1 6.04 8.04. 5 
phoenicurus 9.04.'97. 
Phoenicurus 1 1 .04. '90-1 8.04. '92-1 4.04. '94-23 .04.'95- 1 1 .04.-23.04. 1 8 .04. 5 
ochruros 20.04.'97 
Saxicola rubetra 27.04. '92-1 6.04. '95- 20.04. '97 1 6.04.-27.04. 2 1 .04. 3 
Turdus merula 1 6.03. '90-2.03 . '9 1-7.03 . '92-1 5.03. '93- 28.02.-28.03 1 2.03. 8 

28.02. '94-1 .03. '95-28.03. '96--1 0.03 . '97 
Turdus 1 6.03. '9 1-2 1 .03 . '93-8.03 . '94-1 7.03. '95- 5.03.-2 1 .03 1 7.03. 5 
philomelos 5.03. '97 
Sylvia curruca 1 9.04. '9 1-25.04. '92-26.04. '93-1 1 .04. '94- 1 1 .04.- 1 6.04 1 8.04. 5 

23.04.'97 

Sylvia articapilla 7.04. '90-4.04. '9 1-1 1 .04 . '92-1 8.04.'93- 4.04.-1 8.04 1 1 .04. 6 
1 1 .04.'94- 1 6.04.'97 

Phylloscopus 29.03 . '90-27 .03 . '9 1-22.03 . '92-3.04. '93- 1 3 .03.-3.04. 24.03 7 
collybita 9.03 . '94 - 1 3 .03 . '95-24.03 . '97 

Oriolus oriolus 2.05. '90-1 .05. '9 1-27.04'92-5.05. '93- 25.04.- 1 0.05. 2.05. 7 
( 1 2.04. '94 }-25.04. '95-1 0.05. '96--4.05. '97 

Lanius collurio 3 .05. '9 1--6.05. '92-29.04. '93-27.04. '94- 27.04.--6.05. 1 .05. 6 
5 .05. '95- 6.05.'97 

Sturnus vulgaris 7.03. '90-1 2.03 . '9 1-7.03. '92--8.03. '93- 28.02.-1 9.03 . 7.03. 8 
28.02.'94- 1 .03 . '95-19-03. '96-- 8.03 . '97 

Fringilla coelebs 1 3 .03.'90-3.03. '9 1-2.03 . '92-1 8.03. '93- 2.03.-23.03. 1 3 .03 . 8 
7.03. '94-1 5.03 . '95-23.03. '96-- 9.03 . '97 

Emberiza 1 2.04. '92-7.04. '94- 8.04.'95 7.04.-1 2.04. 10 .04. 3 
schoeniclus 
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Tabelul nr. 2 

Datele plecării majorităţii oaspeţilor de iarnă din regiune 

Specia Datele plecării Limite Media 
Nr. 
ani 

Tachybaptus 1 0.03. '9 1-27.02. '93-6.03 . '94-1 5.03. '95- 27.02.- 1 5 .03. 7.03 . 5 

rufico/lis 9.03 . '97 
Regulus regulus 9.04. '9 1-26.03. '92-10.04. '94-5.04. '95- 26.03 .-1 0.04. 3 .04. 5 

28.03 . '97 
Fringilla 1 8.03. '9 1-29.03. '92-3.04. '93-1 9.03. '95- 1 8.03.-3.04. 26.03. 5 

montifringilla 24.03.'97 
A nas crecca 9.02. '92-1 7.03. '93-5.03. '95 (6.04. '96) 9.02.- 1 7.03. 1 .03 . 3 

Tabelul nr. 3 

Datele primelor apariţi i ale unor specii în pasajul de primăvară 

Specia Datele plecării Limite Media 
Nr. 
ani 

A nas querquedula 1 3 .03. '9 1-25.03. '93-3 .04. '95-27.03 . '97 1 3 .03.-3.04. 23.03. 4 

Scolopax rusticola 1 6.03 . '92-3.04. '93-2.03 . '94-6.04. '97 2.03 .-6.04. 1 6.03. 4 

Speci i le care au mai puţin de trei date sunt unnătoarele: Ardea cinerea: 
1 9 .03 .'93 ; 26.03 .'97; Circus aeruginosus: 20.03 . '9 1 ;  1 7.03 . ' 94; Falca tinnunculus: 
6.04. '93;  Gallinago gallinago: 30.03 . '92; 28 .04.'94; Lullula arborea: 23 .03 . '94; 
3 .04'97; Prunella modularis: 3 0.03 . '95;  Oenanthe oenanthe: 1 7.04. '92, Turdus 
torquatus: 2 1 .03 . '93; 1 .04. '95; Phylloscopus sibilatrix: 25 .04 . '94, Phylloscopus 
trochilus: 1 9 .04. '93;  26.04 . '96; Ficedula parva: 26.04.'92; 3 .05 . '95;  Serinus 
serinus: 9.04.'94, Miliaria calandra: 1 .04 . '93 . 

Tabelul nr. 4 

Datele migraţiei de toamnă pentru unii oaspeţi de vară 

Specia Datele migraţiei Limite Media 
Nr. 
ani 

1 2 3 4 5 
Ciconia ciconia 1 4.08. '90-22.08. '9 1 -26.08. '92-1 2.08. '93- 12 .08.-23.08. 1 8.08. 8 

30.08. '94-1 8.08. '95-23 .08. '96 
Ciconia niJ;!ra 5.09. '93-1 4.09. '95-8.09. '96 5.09.-1 4.09. 9.09. 3 
Coturnix coturnix 1 7.09. '92-30.09.'94-2. 10. '96 1 7.09.-2. 10 .  25.09. 3 
Vanellus vanellus 1 6. 1 0. '9 1-20. 1 0. '92-7. 1 0. '94-3 . 1 0. '95- 7. 1 0.-20. 1 0. 1 3 . 1 0. 5 

1 8 . 1 0. '97 
Columba 2 1 . 1 0 . '9 1-29. 1 0. '93- 1 5 . 1 0 . '96 1 5 . 1 0 .-29. 10 .  22. 1 0. 3 

lpalumbus 
Streptope/ia turtur 1 8.09. '90-3. 1 0. '93-23.09. '94-27.09. '96 1 8.09.-3 . 1 0. 25.09. 4 
A lauda arvensis 23 . 1 0.'92- 1 5 . 1 0. '93- 27. 1 0. '94- 1 7. 1 0. '97 1 5 . 10 .-27. 1 O. 20. 10 .  4 
Hirundo rustica 4. 1 0. '90-- 1 8.09.'9 1-27.09. '92-1 3.09. '93- 1 0.09.-4. 1 0. 20.09. 8 

22.09. '94-1 0.09. '95-3. 1 O. '96--23.09. '97 
Delichon urbica 1 7.09. '90--1 . 1 0. '91-26.09. '92-1 8.09.'94- 1 7.09.-2. 1 0. 24.09. 5 

2. 1 0. '96-{29.08. '97) 
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Specia Datele migraţiei Limite Media 
Nr. 
ani 

1 2 3 4 5 
Erithacus rubecula 23. 1 O. '93-28. 1 O. '94- 2 1 .09. '95-9. 1 O. '97 2 1 .09.-23 . 1 0. 1 6. 1 0. 4 
Phoenicurus 14 . 1 0. '9 1-24.09. '93- 18 . 1  o. '95-1 7.09. '97 1 7.09.- 1 8. 1 0. 1 . 10. 4 

1 phoenicurus 
Phoenicurus 9. 1 0. '92-27.09. '93-1 9. 1 0. '95-16. 1 0. '96 27.09.- 19. 1 0. 9. 1 0. 4 
ochruros 
Saxicola rubetra 1 8 . 1 0. '9 1-6. 1 0. '92-3 . 1 O. '95-2 1 . 1 0. '96-- 3 . 1 0.-2 1 . 10. 1 5 . 1 0. 5 

1 6 . 10. '97 
Turdus merula 27. 1 0. '90--1 1 . 1  0.'92-7. 1 1 . '93-1 3. 1 0.'95- 1 1 . 10.-7. 1 1 . 26. 1 0. 5 

29. 10 . '96 
Turdus philomelos 1 8. 1 0. '9 1-14. 1 0. '92-3 . 1 1 . '94- 10. 10. '95- 1 0. 1  0.-4. 1 1 . 25 . 1 0. 5 

4. 1 1 . '96 
S]!lvia atricapil/a 8. 1 O. '93-9. 1 O. '95- 3.09. '96 30.09.-9. 1 O. 4. 1 0. 3 
P hyll oscopus 9. 1 0. '90--1 . 1  0. '92-26. 1 0. '93 - 1 6. 1 0 . '96 1 . 1 0.-26. 10 .  1 2. 1 0. 4 
collybita 
Muscicapa striata 1 8.09. '93-22.09. '94-16.09. '96--29.09. '97 1 6.09.-29.09. 23.09. 4 
Ficedula parva 24.09. '92-4. 1 0. '95.-7. 1 O. '97 24.09.-7. 1 0. 30.09. 3 
Oriolus oriolus 6.09. '93-24.08. '95-1 3.09. '97 28.08.- 1 3 .09. 4.09. 3 
Lanius col/uri o 2.09. '9 1-1 1 .09. '94-8.09. '96 -1 4.09. '97 2.09.-1 4.09. 8.09. 4 
Sturnus vulgaris 29. 1 0. '9 1-4. 1 1 . '92- 1 0. 1 1 . '93-26. 1 0. '94- 1 3 . 1 0.-1 0. 1 1 .  24. 1 0. 5 

1 3 . 1 0. '96 
Fringilla coelebs 1 7. 1 0. '90--29. 1 0'91-8 . 1 1 '92-9. 1 0. '93- 9. 1 0.-8. 1 1 . 20. 1 0. 6 

22. 10 . '94- 2. 1 1 . '96 

Tabelul nr. 5 

Datele sosirii unor oaspeti de iarnă 

Specia Datele migraţiei Limite Media 
Nr. 
ani 

Tachybaptus 25. 1 1 . '9 1-3. 1 2. '93- 6. 1 1 . '94-28. 1 1 . '96 6. 1 1 .-3 . 1 2. 23. 1 1 . 4 
rujicollis 
A nas crecca 1 5 . 1  O. '92-6. 1 1 .  '94- 28. 1 O. '95 1 5 . 1 0.-6. 1 1 .  25. 1 0. 3 
Regulus regulus 4. 1 0. '90--2 1 . 1 0. '9 1- 10. 1 0. '93-28.09. '95- 28.09.-2 1 . 1  o. 9. 1 0. 5 

1 8 . 1 0 . '96 
Fringilla 1 . 1 1 .  '9 1 -20. 1 O. '92-26. 1 O. '93-27. 1 O. '94- 1 6. 1 0.-1 . 1 1 .  23 . 1 0. 5 
montifringilla 1 6. 1 0. '96 

Pe baza datelor consemnate de noi, considerăm că se impune o anal iză 
comparativă cu cercetările efectuate de alţi autori 1 în zone mai apropiate sau mai 
îndepărtate geografic de regiunea studiată de noi. 

Cercetările cele mai aprofundate privind migraţia păsări lor într-o zonă 
apropiată de cea a Depresiunii Rădăuţi au fost efectuate de Averin în actuala 
Republ ică Moldova, şi anume în partea centrală a acesteia. Pentru că datele 

1 V. Averin, M.  Gaia, Ptiţ Moldavii, Chişinău, 1 970; R. Dombrowski, Ornis Romaniae, 
Bucureşti, Fundatia Regală pentru Literatură şi Artă, 1 946; D. Munteanu, Avifauna bazinului montan 
al Bistriţei, teză de doctorat, 1 969. 
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consemnate de Averin şi  colaboratorii săi acoperă perioada ani lor 1 953- 1 968, iar 
datele noastre perioada 1 990- 1 997, considerăm că diferenţa celor 30 de ani poate 
oferi, prin comparaţie, o imagine a tendinţei în ceea ce priveşte sosirea şi plecarea 
oaspeţilor de vară, reflectată în următoarele tabele. 

Tabelul nr. 6 

Sosiri tardive ale unor oaspeţi de vara (date medii multianuale) 

Nr. crt. Specia R. Moldova D. Riidiiuţi D iferenţa 
1953--1968 1990--1997 

1 .  A lauda arvensis 6.0.3. 1 0.03. 4 

2. Cuculus canorus 1 2.04. 16 .04. 4 
3 .  Delichon urbica 1 8.04. 20.04. 2 

4. Columba oenas 6.03. 1 6.03. 1 0  
5 .  Hirundo rustica 7.04. 1 1 .04. 4 
6. Lanius col/uri o 26.04. 1 .05. 5 
7. Motacil/a alba 1 0.03. 1 4 .03. 4 
8 Oriolus oriolus 26.04. 2.05. 6 
9. Phoenicurus phoenicurus 2.04. 8.04. 6 
1 0. Phy/loscopus cQllybita 1 9.03. 24.03. 5 
I l . Sturnus vulf!aris 1 .03 . 7.03. 6 
1 2. Upupa epops 24.03 . 2.04. 8 

Total 64 

Media = 5,3 

Din tabelul  nr. 6 se observă o întârziere medie de 5,3 zi le a sosirilor 
oaspeţilor de vară în Depresiunea Rădăuţi ( 1 990-1 997) în comparaţie cu Republica 
Moldova ( 1 953- 1 968). Constatarea este valabilă celor 1 2  specii de păsări pentru 
care există date consemnate de noi şi Averin.  Din păcate, Averin nu consemnează 
datele plecării oaspeţilor de vară. 

Robert Ritter von Dombrowsky publică date sistematizate multianuale asupra 
fenomenu lui  de migraţie culese la sfârşitul secolului al XIX-lea, la care ne 
raportăm şi noi. 

Tabelul nr. 7 

Media multianuală a sosirii unor oaspeţi de vară în Depresiunea Rădăuţi şi în sudul României 
(analiză comparativă) 

Nr. crt. Specia 
Sudul României D. Riidiiuţi 

Diferenţa 
1896-1909 1 990--1997 

1 2 3 4 s 
1 .  Oriolus oriolus 23 .03 . 2.05. 1 0  
2. Anthus trivialis 1 8.03. 9.04. 22 
3. Motacilla alba 8.03. 1 4.03. 6 
4. Lanius collurio 1 9.04. 1 .05. 1 3  
5 .  Phylloscopus col/ybita 1 6.03. 24.03. 8 
6. Turdus philomelos 2.03. 1 7.03. 1 5  
7. Saxicola rubelra 7.03. 2 1 .04. 45 
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Nr. crt. Specia 
Sudul României D. Rlldlluţi 

Diferenţa 
1 896-1909 1990-1997 

1 2 3 4 5 
8. Phoenicurus phoenicurus 25.03. 8.04. 1 3  
9. Luscinia luscinia 1 5 .04. 1 8.04. 3 
1 0. Hirundo rustica 1 1 .04. 1 7.03. 26 
I l .  Upupa epops 26.03. 2.04. 7 
12 .  Cuculus canorus 1 3 .04. 1 6.04. 3 
1 3 .  Ciconia ciconia 9.03. 25.03. 1 6  
14 .  Ciconia nigra 28.03 . 30.03 . 2 
1 5 . Streptopelia turtur 7.04. 1 6.04. 9 
1 6. Vanellus vanellus 1 .03. 23.03. 22 
1 7. Coturnix coturnix 5.04. 2.05. 28 

Total 248 

Media = 14,6 

Comparaţia noastră trebuie amendată cu un singur element: zona de studiu a 
lui Dombrowsky se găseşte între paralela Bucureşti-Feteşti şi Dunăre, fiind 
despărţită de zona noastră de studiu prin 3 80 km, cale aeriană. Dacă amendăm 
valoarea medie a întârzierii sosirii oaspeţilor de vară în Depresiunea Rădăuţi, de 
1 4,6 zile, cu patru zile - timpul necesar străbaterii celor 3 80 km - rezultă o 
întârziere de aproximativ 1 0,6 zile. Cu siguranţă că cele patru zile estimate de noi a 
fi necesare deplasării păsărilor din sudul României până în Depresiunea Rădăuţi 
pot fi discutabile, dar această întârziere, corelată cu datele lui Averin, considerăm 
că nu poate fi neglijată. 

Tabelul nr. 8 

Media multianuală a plecării unor oaspeţi de vară în Depresiunea Rădăuţi şi în sudul României 
(analiză comparativă) 

Nr. crt. Specia 
Sudul României D. Rlldlluţi 

Diferenţa 
1896-1909 1990-1997 

1 .  Oriolus oriolus 1 2 . 1 0. 4.09. 38  
2 .  Lanius collurio 29.09. 8.09. 1 9  
3 .  Phylloscopus collybita 1 2. 1 1 .  1 2 . 1 0. 30 
4. Turdus philomelos 1 6 . 1 1 .  25. 1 0. 2 1  
5 .  Saxicola rubetra 1 7. 1 0. 1 5 . 1 0. 2 
6. Phoenicurus phoenicurus 9. 10 .  1 . 1 0. 8 
7. Hirundo rustica 25.09. 20.09. 5 
8. Ciconia ciconia 1 3 .09. 1 8 .08. 26 
9. Streptopelia turtur 3 . 1 0. 25.09. 8 
1 0. Vanellus vanellus 20. 1 1 .  1 3 . 1 0. 37 

Total 1 94 

Media = 19,4 

Din tabelul nr. 8 rezultă că valul migraţiei de toamnă se declanşează mai 
devreme cu o medie aproximativă de 1 5  zile, după ajustarea de patru zile făcută şi 
în cazul sosirilor. 
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În bazinul  montan al râului Bistriţa, în perioada 1 960-1 968, Dan Munteanu 
consemnează medi i le multianuale ale sosiri i oaspeţilor de vară pentru multe speci i .  
Această zonă se găseşte aproape pe aceeaşi paralelă cu zona depresionară Rădăuţi, 
singura deosebire fiind de ordin geocl imateric. În tabelul nr. 9 redăm, comparativ, 
datele noastre şi ale lui Dan Munteanu. 

Tabelul nr. 9 

Media multianuală a sosirii unor oaspeţi de vară in Depresiunea Rădăuţi şi in bazinul montan 
al râului Bistriţa 

Nr. crt. Specia 
Bazinul Bistriţei D. Rlidliuţi 

Diferenţa 
1960-1968 1990-1997 

1 .  Ciconia nigra 6.04. 30.03. 7 
2. Crex crex 3 .06. 9.05. 26 
3 .  Columba oenas 3 1 .03. 1 6.03. 1 5  
4 .  Streotooelia turtur 26.04. 1 6.04. 1 0  
5 .  Cuculus canorus 1 7.04. 1 6.04. 1 
6. Alauda arvensis 1 1 .03. 1 0.03. 1 
7. Hirundo rustica 1 3 .04. 1 1 .04. 2 
8. Oriolus oriolus 9.05. 2.05. 7 
9. Erithacus rubecula 8.04. 1 8.03. 2 1  
10 .  Turdus merula 1 8 .03. 1 2.03. 6 
I l .  Turdus ohilomelos 1 9.03. 1 7 .03. 2 
1 2. Sylvia atricaoilla 5 .05. 1 1 .04. 24 
1 3 .  Anthus trivialis 1 1 .04. 9.04. 2 
14.  Motacilla alba 1 6.03 . 14 .03. 2 
1 5 . Lanius collurio 8.05. 1 .05. 7 
1 6. Sturnus vulgaris 1 1 .03. 7.03. 4 

Total 1 97 

Media = 8,05 

Datele noastre comparate cu cele ale lui Dombrowsky, de acum aproape un 
secol, şi cu cele ale lui  Averin şi Munteanu, consemnate acum 30 de ani, ne 
determină să presupunem că oaspeţi i de vară sosesc mai târziu în ari i le de cuibărit 
din Depresiunea Rădăuţi şi pleacă mai devreme, astfel  că staţionarea în aceste arii 
s-a scurtat. Deşi scurtarea sej urului de vară are o notă de generalitate, nefiind 
caracteristică doar zonei noastre, considerăm că ne aflăm în faţa unui fenomen 
având cauze multiple, pentru care ar fi nevoie de studii ample, ce depăşesc 
posibil ităţi le observatorilor izolaţi. 

Cu siguranţă că prima cauză luată în considerare este aceea a modificării 
cl imei. Un lucru cert, confirmat de măsurători precise, este acela că în u ltimele 
decen i i  se constată o încălzire generală a atmosferei şi ,  impl icit, a solului .  Aşa 
stând lucrurile, restrângerea staţionării în zonele de cuibărit pare a fi un paradox; 
logic ar fi ca şederea să fie mai lungă, şi n icidecum mai scurtă. Pe de altă parte, din 
observaţiile noastre, am constatat că de fapt această încălzire generală a 
temperaturii aerului se manifestă printr-o altă distribuţie sezonieră. Astfel, în 
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ansamblu, iernile au devenit mai blânde, dar îngheţurile târzii s-au extins până la 
sfârşit de apri l ie şi început de mai, fapt care ar explica, în parte, sosirea tardivă a 
oaspeţilor de vară. Debutul sezonului rece are loc mai devreme şi aceasta ar explica 
plecări le timpurii .  

Nu este de  neglijat nici faptul că temperatura aerului are o influenţă marcantă 
asupra declanşării activităţii insectelor care constituie hrana de bază a păsărilor, 
îndeosebi în perioada hrăniri i  puilor. Considerăm că hrana este un comutator 
important în declanşarea şi desfăşurarea migraţiei . Aceeaşi temperatură determină 
pornirea sau încetarea vegetaţiei în lumea plantelor, acestea constituind, la fel ca 
insectele, sursă de hrană pentru păsări. În concluzie, nu numai temperatura în sine 
este cea care determină începutul şi sfârşitul migraţiei. 

O dovadă e locventă în acest sens o constituie cazul semnalat de Cannen 
Gache2 pe valea J ij iei, în local itatea Trifeşti, judeţul Iaş i, unde, în iarna anului 
1 997, două berze au supravieţuit în l ibertate până primăvara, fi ind alimentate cu 
hrană de profesoara de biologie din şcoala locală. 

Dacă media multianuală a datelor de sosire şi plecare a oaspeţilor de vară este 
influenţată de modificările globale ale climei în u ltimele deceni i ,  în sensul scurtări i 
sejurului în ari i le  de cuibărit, momentele declanşării migraţiei de primăvară şi 
toamnă se află sub influenţa factori lor de mediu locali .  

Din observaţii le noastre rezultă că elementele care alcătuiesc ceea ce generic 
poartă numele de "starea vremi i" influenţează în mod diferenţiat sosirea şi plecarea 
oaspeţilor de vară, precum şi a celor de iarnă. Nu de puţine ori am constatat că 
observaţi ile care vin din zona "vorbelor din bătrâni" îşi confirmă justeţea, 
îndeosebi cele privitoare la plecarea timpurie sau tardivă a oaspeţi lor de vară, ce 
sunt legate de caracteristicile iern i i  care urmează. Probabi l  că păsările sunt meteo 
dependente, având şi sensibi l ităţi speciale cu caracter de prognoză. 

Am constatat că sosirea oaspeţi lor de vară este mai puţin influenţată de starea 
timpului .  Un exemplu edificator ar fi primăvara anulu i 1 996, când stratul de zăpadă 
şi temperaturi le negative s-au extins până la începutul luni i  mai, iar sosiri le au fost 
întârziate în medie cu 7 zile. Fronturile atmosferice care se manifestă cu un grad 
mare de acoperire cu nori, având plafonul coborât (nimbostratus, stratocumulus), 
cu precipitaţii de lungă durată şi intensificări ale vântului ,  determină o frânare 
semnificativă a înaintării păsări lor spre nord. Am observat că păsările se opresc la 
l imita dintre· zona frontală şi pătrund progresiv, doar când plafonul de nori se rid ică 
şi ploaia încetează. 

În ziua de 1 9  martie a anului 1 995, la Măneuţi, în timpul unei ninsori slabe, 
am observat grupuri mari de Vanellus vanellus şi Sturnus vulgaris, deplasându-se 
în zbor pe d irecţia SE- NV, cu aceeaşi v iteză cu care se deplasează de obicei .  De-a 
lungul ani lor, şi nu numai în zona depresionară Rădăuţi, aflându-ne în zbor cu 
p lanorul, în luna apri l ie, aproape de plafonul  unor nori cumulus-humi l is  din care 

2 Dinamica ornitofaunei din bazinul superior şi mijlociu al Prutului. teză de doctorat, 1 998. 
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fulguia, am observat grupuri mari de berze, spiralând în curenţi ascendenţi termici, 
fără ca fulgi i de zăpadă să le deranjeze. Se pare că, spre deosebire de precipitaţ i i le 
sub formă de picături de apă, care le udă penajul, fu lgii de zăpadă nu deranjează 
păsările în zborul lor, însă deplasarea prin n insoare se face în grupuri mai mari şi 
foarte compacte. 

Plecarea oaspeţi lor de iarnă, specii  care sunt de altfel adaptate la condiţii le 
aspre ale zonei depresionare Rădăuţi, are loc după un ceasornic mult mai precis, 
care ţine foarte puţin cont de temperaturile locale, de precipitaţii, de d irecţia şi 
intensitatea vântului .  

Părăsirea ari i lor de cuibărit îmbracă unele aspecte legate de factorii 
meteorologiei locali, care influenţează nu atât data declanşări i plecării, cât formele 
deplasări i .  Este cunoscut faptul că migraţia de toamnă, în general, se desfăşoară 
mai d iscret şi de aceea observaţi i le sunt mai sărace, îndeosebi pentru păsări le care 
nu formează grupuri masive. 

Observaţii le noastre s-au concentrat asupra păsărilor care util izează curenţii 
ascendenţi termici în deplasări le lor spre zonele de iernat. Astfel, Ciconia ciconia 
este una dintre aceste specii la care concentrarea grupurilor de migraţie este 
condiţionată de prezenţa acestor curenţi unde adulţi i şi puii din anul respectiv se 
organizează în conducători şi conduşi .  Am constatat că atunci când cerul este 
acoperit, în proporţie de 1 0/ 1  O sau când condiţi i le meteo nu sunt favorabile 
fonnării curenţilor ascendenţi termici, berzele îşi întârzâie plecarea cu una sau două 
zile. Când sunt condiţii favorabile - insolaţie puternică, nori de tip cumulus
humi l is, cumulus-congestus, cumulus-castelatus -, berze le pleacă mai devreme. 

În ziua de 23 . 08 .  1 996, toată Depresiunea Rădăuţi era acoperită cu un strat 
de nori n imbo-stratus, având un plafon de aproximativ 3 00 de metri . Deşi nu ploua, 
vântul bătea din N-NV, cu 3-6 m/s, iar temperatura era de 1 4°C - o valoare scăzută 
pentru temperatura diurnă a lunii august. Începând cu orele 1 1 .20, dinspre NE au 
început să se scurgă stoluri compacte de berze, care zburau la 1 00 m înălţime pe 
direcţia NE-SV. Păsările, dat fiind condiţiile meteorologice nefavorabile, efectuau 
un zbor ramat, deplasându-se cu o viteză de aproximativ 65 km/h. Am apreciat cele 
8 valuri care s-au scurs într-un interval de 23 de minute, ca având un număr total de 
aproximativ 3 000 de exemplare. Pe d irecţia S-V, pe l inia orizontulu i, se observa o 
spărtură în plafonul de nori şi întreg valu l  de berze se îndrepta spre această zonă 
mai luminată. 

Pentru că niciodată n-am mai observat o astfel de deplasare, am încercat să 
corelăm aceasta cu datele meteorologice ale perioade. Astfel, am constatat că 
frontul atmosferic ce afecta Depresiunea Rădăuţi se găsea cantonat în zona centrală 
a Ucrainei, de 48 de ore, fără a avea tendinţă de deplasare. Păsări le s-au adunat, aşa 
cum am mai constatat şi în alţi ani, la l im ita frontală, unde s-au aglomerat în 
aşteptarea rid icări i plafonului de nori. Când grupul a devenit extrem de numeros, 
s-a forţat trecerea pe sub un plafon ce nu depăşea 300 de metri şi care se întindea 
până în zona centrală a României, astfel nu se poate explica numărul atât de mare 
de exemplare. 
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Ş i  unele specii considerate sedentare, care au fonne d e  migraţie parţială pe 
distanţe scurte, manifestă o serie de comportamente legate de factori meteorologiei 
local i .  Astfel, din observaţii le noastre, Corvus frugilegus fonnează stoluri mari ce 
se deplasează pe direcţia V-N-V, indiferent de anotimp, atunci când are loc o 
scădere bruscă a presiunii atmosferice şi pătrunde un front cald, bogat în 
precipitaţii .  De remarcat că deplasarea stoluri lor se face într-o l inişte desăvârşită, 
atunci când scăderea presiunii este bruscă, lucru nefiresc pentru o specie 
gălăgioasă. Revenirea indivizi lor, după creşterea presiunii şi trecerea frontului 
atmosferic, nu se mai face în grupuri. 

Considerăm că aceste observaţii, privitoare la manifestări identice în condiţii 
meteorologice identice, trebuie sistematizate pentru perioade de studiu îndelungate, 
care ar explica reacţii le păsărilor raportate la diverşi factori meteorologiei locali .  

Die Saisondynamik der Vogel aus der Radautzer Senkung 

(Zusammenfassung) 

Wenn man einen Vergleich zwischen den Daten liber die Migration der Vogel - die in der 
Radautzer Senkung in der Periode 1 990- 1 997 gesammelt wurden - zusarnmen mit denen aus der 
Republik Moldau, und den Daten aus dem letzten Jahrhundert mach!, stellt man fest, dass die 
"Sommergăste'' zu den Nistengebieten sp!iter kommen und im Herbst friiher zuriickfl iegen. 

Die Verkiirzung des Sommeraufenthalts ist einigermal3en als verallgemeinert zu betrachten; 
die Ursachen liegen darin, dass sich die Temperatur ofter ver!indert, d. h. das Wetter negative 
Temperaturen im Sp!itherbst erreicht, w!ihrend es am Ende des Friihlings und am Anfang des 
Herbstes k!ilter wird. 
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BUCOVINA ÎN PLINĂ LATINITATE, 
LA HOTARUL DINTRE LUMEA GERMANICĂ 

ŞI LUMEA SLAVĂ 

DIMITRIE V AT AMANIUC 

OPINII 

Jean Cuisenier este un reprezentant al istoriografiei franceze, care acordă 
atenţie cercetărilor pe teren. În cartea sa, Memoire des Carpathes. La Roumanie 

mil/enaire: un regard interieur, carte tipărită la Paris, în anul 2000, pe care am 
prezentat-o în "Analele Bucovinei" (nr. 1 /200 1 ), autorul consacră studi i  
monografice pentru o comună din Oltenia, una din Maramureş, iar pentru Bucovina 
se opreşte la comuna Suceviţa. Întocmind monografia comunei, descrie Mănăstirea 
Suceviţa, ctitoria Movi leştilor, şi prezintă discuţi ile avute cu localnicii despre 
istoricul acestei aşezări, precum şi despre viaţa lor cotidiană. Expunerea este 
însoţită de un bogat material i lustrativ referitor la mănăstire, la obiceiurile 
sătenilor, la portul tradiţional. 

Cercetătorul francez îşi încheie lucrarea cu capitolul La singularite roumaine 

et ses sources dans la haute cu/ture europeenne, din care reproducem opinia sa cu 
privire la Bucovina: 

Comment se deprendre de Suceviţa, de son monastere et de ses vertes 

peintures? De sa val/ee et de ses hautes demeures? De ses bergers et ses 

bucherons, de ses fileuses de chanvre et ses chanteuses de lamentations? Plus je 

croyais avancer dans 1 'interpretation des peintures murales de 1 'eglise monastique, 

plus je m 'apercevais que leurs savantes compositions entretiennent de secretes 

connivences avec la pratique et la pensee des populations vivant alentour. La vie 

en 1 'autre monde n y est pas seu le figuree, avec ses anges et ses demons, ses 

prophetes et ses saints. La vie en ce monde ne 1 'est pas moins, et cela apparait au 

premier regard: ne voit-on pas des troupeaux et des forets, des navires et des 

poissons, des guerriers recouverts de leurs armures et des princes en tenue 

d 'apparat? Mais la n 'est pas / 'essentiel. Tout se joue autrement et ailleurs. Car 

tout, dans cette peinture, est metaphore, jeu d 'image el exercice de langage. 

L 'amour et la haine s y discernent, les manceuvres de la seduction aussi, sans qu 'il 

soit necessaire d 'en representer les adjuvants. Mais en cherchant bien, je ne serais 

pas surpris que 1 'on trouve, dans quelque coin, une figurat ion de la mandragore. 

Analele Bucovinei, VIII, 2, p. 391-392, Bucureşti, 200 1 
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Et quand, m 'arrachant a la contemplation du monde des images, je passais a 
/ 'ecoule de maîtres du rite ou d 'experts en savoirs empiriques, c 'etait pour 

decouvrir dans leurs propos ou dans leurs chants ce meme ari de l 'al/usion et de la 

reference, cette far;on de jouer avec le sens que la tradition byzantine a insu.ffles 

aux peintres qui ont fa it de la Bucovine une Sainte Montagne roumaine, un mont 

Athos en reduction, plante la, en pleine latinite, aux conjins du monde germanique 

et du monde slave. 
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DOCUMENTE 

VICTOR MORARIU VĂZUT DE FRATELE SĂU LECA 

LIVIU PAPUC 

Figura exemplară de profesor şi om a lui  Victor Morariu ( 1 88 1 - 1 946), prinsă 
în Encic/opedia " Cugetarea " a lui Lucian Predescu sau în toate dicţionarele de 
l iteratură bucovinene, nu-şi putea găsi o mai avizată pană care să-i surprindă fibra 
intimă decât pe aceea a fratelui său mai tânăr, Leca, prezent în preajma-i în mai toate 
momentele importante ale vieţi i .  După moartea germanistului, la 1 iulie 1 946, la 
Caransebeş, Leca Morariu, venit de la Râmnicu-Vâlcea pentru a-i da un u ltim sărut, 
relatează, cu amărăciune, acest eveniment într-o carte poştală adresată surorii lui, 
Elvira (Luţcu) şi cumnatului, I .E. Torouţiu, la Bucureşti. Misiva, scrisă cu cerneală 
neagră, se găseşte la Bibl ioteca Academiei Române, în Fondul Torouţiu, la cota 
S 4 1  (279)/XLIV, purtând ştampi la poştei din Râmnicu-Vâlcea cu data de 7 iulie 1 946. 

Ceva mai târziu, la solicitarea profesorului Mihai Cărăuşu de la Suceava, 
ginerele lui  Simion Florea Marian, în vederea publicări i într-un almanah local, Leca 
îi expediază 1 2  file scrise pe latul foi i .  Documentul, care se află la Casa-Muzeu 
"Simion Florea Marian" d in Suceava, purtând nr. 1 58 din Donaţia Maria şi Praf 
Mihai Cărăuşu, are pe prima filă, adăugată mai târziu, însemnarea donatorului :  
"Manuscris Leca Morariu/ manuscris/ despre/ biografia prof. univ. Dr. Victor 
Morariu/ 1 2  febr. 1 88 1 - 1 iul ie 1 946/ 1 2  file/ 1 947/ primit de la prof. univ. Dr. Leca 
Morariu/ M. Cărăuşu/ 12 file". Ştiindu-şi interdicţia de semnătură şi fi ind sub 
puternica impresie de moment a unchiului său Constantin 1 .  Popescu, de la Ceahor, 
Leca Morariu îi foloseşte acestuia iniţialele şi semnează "C.I. Ceahoreanu", însă fără 
a uita să-şi aplice ştampila "Dr. Leca Morariu/ profesor universitar", atât de bine 
cunoscută de pe exemplarele de cărţi şi reviste din propria-i bibliotecă. 

Atât de interesantele amănunte privind viaţa de famil ie la început de secol 
XX, precum şi sugesti i le privind traiul de după război al adevăratei intelectual ităţi 
româneşti, obligată la recluziune, impun facerea publ ică a celor două documente. 
Comentarii le de amănunt sunt la îndemâna oricărei persoane cât de cât avizate. 

Punerea dragului meu Boiţă în pătuţ de veci, cu toată sobra ei simplicitate şi 
neavere de biet profesor român - profund-impresionantă. A fost mult respectat şi 

Analele Bucovinei, VIII, 2, p. 393-340, Bucureşti, 200 1 
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simpatizat de tot Caransebeşul .  Adecă: neavere de biet dascăl, în sensul că d[e] 
p[ildă] sicriuaşul i-a fost de lemn de brad, şi mormântul (după ce în cripta 
Loich iţă-Balaş nu i s-a aflat un locuşor, iar un preot cerea chirie, plătită integral 
înainte, pe-un loc în cavoul său) la un loc cu oşcioarele văduvei de preot Regina 
Meda t 1929! Etc. În asistenţă şi Episcopul Veniamin Nistor, din ordinul căruia 
trei preoţi au oficiat (fără plată!) .  Corul Soc. Caransebeşene (Societate de 71 ani) a 
executat şi Adusu-mi-am aminte de C. Porumbescu. Cuvântătorii - Loichiţă în 
biserică şi, la mormânt, avocatul Ştefănescu-Iacoviţă (elev al lui  Victor) şi Cornel 
Cornean, fost preşedinte al Junimii, tustrei - unul mai bine decât altul .  Zguduitor 
momentul când Cornean i-a pus pe s icriu panglica Junimii ,  iar // în cea mai de pe 
urmă c l ipă asistenta, inel[ usiv] cor[ ul], a intonat Cântecul tricolorului (iarăşi 
Porumbescu ! ). Eu - ştiu că m-am răcorit în lacrimi.  Ce să mai spun de bietul, 
vrednicul, devotatul Luţ. Scrie-i, Luţcule, scrie-i !  Pe urmă, iar Porumbescu: Crai
Nou pe cer cu o singură Steluţă. Cronică amănunţită când m-oi mai destehui .  
Ţachi, bolnăvior (de stomahuţ), n-a putut participa. Eu - m-am ţinut cum am putut. 
"Sumuşoara" voastră - adevărată salvare. F laconaşul de cardiazol 30 000 lei ! Ş i  
câte i-au trebuit miocarditei Lui !  Vă s[ărută] , Ţ[achi] L[eca] 

Il 

f Victor Morariu 

Încă de copi l  V ictor se vădise a fi un excepţional. Văzându-1 pe tatăl său 
muncind mereu şi adesea până pe la miezul nopţi i la "Deşteptarea", copilul Victor 
îşi făcu şi el o gazetuţă, pe care - fireşte - el singur o scria, el singur o ilustra (cu 
vederi în acuarele1) şi tot dânsul singur le cetea. În schimb, mai pretenţios, mai 
intolerant era directorul de teatru şi autorul dramatic V .M., de 1 2-14  ani vârstă! 
Fjindcă, mai ales împreună cu Mama sa, umbla adesea la teatru (o mare pasiune a 
acestei Mame, E lena, născută Popescu! şi soră a acelui Constantin 1. Popescu, elev 
al l iceului din Cernăuţi, care de pe băncile şcol i i  fugi, pentru a se înrola apoi în 
armata română, şi ajunse apoi primul soldat român erou din 1 877, căzut la Calafae 
- teatrul ! ), îşi înjgheba ş i  el un teatru, în toată legea, în care-şi juca proprii le sale 
piese (d[e] p[i ldă] Războiul de la Troia, cu . . .  reale împuşcături de pistolaş p[entru] 
copif) - şi era vai şi amar de frăţiori i şi surori le sale dacă nu voiau să asiste la acele 
spectacole, ce de pumni şi ghionturi mâncau . . .  

În şcoala oficială, de-a lungul întregi i sale şcol iri, a fost un primus inter 
pares; deci mereu eminent, distins. 

Născut la 1 2  febr. nou 1 88 1  în Toporăuţii lui Miron Barnovschi-Vodă, face 
şcoala primară (între 1 887/8-1 890/9 1 )  şi primele 6 clase de l iceu ( 1 89 1- 1 896) la 

1 Pare c-o văd şi astăzi i lustratia în colori Mănăstirea Sinaia. Iar aceste impresionante jucării 
ale copilăriei V.M. le poseda încă din el. a VII-a de liceu, când le împrumută colegului său Ioan 
Zelinschi (mai apoi Ion Zelea-Codreanu), iar acesta le irosi (arzându-le). 

2 Vezi 1 .  Nistor in "Glasul Bucovinei", an X, 1 927, nr. 229 1 ;  Leca Morariu, La 10 Mai 1927, 
20-21, în "Astra Bucovinei", 1 94 1 ,  p. 3 .  
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Cernăuţi, iar clasa a 7-a ş i  a 8-a la l iceul din Suceava ( 1 896- 1 899) - tatăl său, 
Părintele C. Morariu, Arboroseanul şi "Deşteptăristul" C. Morariu, fi ind surghiunit 
de la  oraş la ţară (Pătrăuţi pe Suceava), pentru ca - chipurile - să nu mai poată fi 
activ în publicistică. 

Foarte progresat violonist şi deprins a d irija la coruri (mai ales de-acasă, unde 
întreaga fami lie  C. Morariu era oricând gata a se constitui în cor, pentru a executa 
orice p iesă de C. Porumbescu), "septimanul" V.M. îşi organizează un cor cu colegii 
săi de l iceu şi foarte curând corul elevilor superiori ("octavani") e nevoit să cedeze 
terenul în faţa noului cor al "tineretului". Ba acesta e admis să cânte, oficial, chiar 
ş i  la biserică. 

Dar pe clasa a 7-a o semnificativă poticn ire a eminentului  elev. V.M. îl cetise 
pe fi losofu l  V. Conta. Şi, într-o bună zi îi comunică colegului  Ion Zel inschi că 
"chestiunea cu Dumnezeu nu e chiar aşa de l impede cum o prezintă învăţământul 
rel igiei" . . .  Ce-o fi înţeles Zel inschi că, ajungând acasă, începe a-şi bate colegii de 
gazdă (copi i mai mici), de câte ori, seara ori demineaţa, aceştia încercau să-şi spună 
rugăciuni le !  Lucrul ("inchiziţia") iese la iveală! Rumoare, senzaţie şi mare tărăboi 
la l iceu ! În cele d in urmă V.M. e relegat pe 2 semestre (pe care le petrece în 
pădurile Pătrăuţului lu i  Ştefan cel Mare şi ale Dragomirnei lu i  Anastasie Crimca), 
iar Zelinschi trece "în România" şi devine Ion Zelea-Codreanu . . .  

- Rătăceam atunci pe malu l  Sucevi i ,  vrând să mă înec - îşi amintea V.M. 
apoi de acel incident cu "ateismul". 

- Şi de ce nu te-ai înecat? 
- Nu ştiam să înot! Şi-o fi voit Dumnezeu ca să mai scape cu zi le un "ateist" 

- râdea dânsul, în felul său vesel-jovial de totdeauna. 
Aceleaşi singure două mari pas iuni spirituale: cartea şi muzica îl conduc apoi 

peste cei 4 ani de universitate, unde (la Cernăuţi) urmează ( 1 9001 1- 1 904/5) 2 
semestre fi lologia clasică, iar apoi româna, germana şi filosofia. Precara situaţie 
materială a Părintelui său (cu încă alţi 4 copi i  pe la cele şcoli) nu-i îngăduia să 
plece într-un centru universitar mai mare (Viena), unde ar fi dorit să urmeze şi 
v ioara la Conservator. Dar nici plăpândul lu i  fizic nu-i permitea prea mult zbucium. 
Pe anul trei universitar, "bolnav de piept", e nevoit să se întoarcă în al inătorul 
codru de la Pătrăuţi pe Suceava, petrecând adesea cu meşterul pădurar şi astronom 
Gheorghe Pascariu.  

Se impusese însă atenţiei colegilor săi cu temeinicele sale cunoştinţe l iterare 
şi generale.  E deci unul d intre întemeietorii revistei "Junimea l iterară", pornită la 
drum în anul de mare prăznu ire a lui Ştefan cel Mare ( 1 904), deşi numele 
discretului student V.M. nu e etalat alături de ceilalţi doi redactori : Ion Nistor şi 
Gh. Tofan. Temeinicele, întinse analize l iterare ale lui V.M. (care de mult se cer 
înmănuncheate în volum) încep chiar de la primul nr. al revistei :  Făt frumos în 
grădina Sfintei- Vineri, an. 1, 1 904, nr. 1- 12 ;  Octavian Goga, an. II, 1 905; Poezii de 
Radu l Sbiera, an. III ,  1 906; Poetul Bucovinei (G. Rotică), an. VI, 1 909; " Viforul " 

de Barbu Delavrancea, an. VII, 1 9 1  O; Vasile Bumbac, an. XII, 1 923 etc. etc. 
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Neşansa vieţii lui (sau, mai precis, modestia lui) a făcut ca imediat (în sept. 
1 905) să fie sechestrat (angajat) ca prof. suplinitor la Liceul din Suceava. Ştia el, 
iscusitul director Ştefan Repta, să-şi ochească elementele corpului său didactic!  Iar 
când vorbim de proverbiala modestie a lui V.M. e totuşi cazul să sublin iem că, deşi 
întotdeauna de-o excesivă modestie, ştia totdeauna să rămână în ritmul convingerilor 
sale. De aceea, în partidul l iberal, care şi-1 anexase, V.M. reprezenta pennanenta 
opoziţie internă şi, dacă la un moment dat ajunge prefect al judeţului  Suceava 
(24.IV. I 93 1- I  O .VIII. I 93 1 ), acest miracol se produse sub guvernul - N. Iorga! 
N. Iorga nu-l putea u ita pe de tot proeminentu l .  . .  fost auzitor (auzitor, nu dascăl ! ! ! ) 
al cursurilor de la Văleni !  Caracteristic e apoi unnătorul episod din timpul studenţiei 
sale (caz rămas de pomină): Într-o adunare a Soc[ietăţii] Stud[enţeşti] ,,Junimea" se 
simte nevoia de-a asigura câteva voturi contra opoziţiei. O biijă expres trimisă îl 
aduce, în galop, la şedinţă pe V.M., membru în comitet. Secretarul Junimii, V.M. 
soseşte, se infonnează asupra situaţiei şi, foarte calm, votează cu . . .  opoziţia !  

Ultradevotat şcoalei şi mereu suferind cu şubreda sa sănătate, îşi ia capacitatea 
abia în 7 faur 1 908. Pedagog de înaltă omenie, face ca elevi i  săi (cum unii o 
mărturisesc şi astăzi) să înveţe nu de grija notelor, ci "de ruşine şi plăcere". În aticul 
oţiu sucevean, tânărul dascăl se ţine la curent cu evoluţia disciplinelor sale (jertfind 
fără preget banul supt de la toaletă şi gură), ba mereu se auto-instruieşte şi, 
arh iscrupulos în studiu, ajunge adevărată Enciclopedie, iar în materie l iterară, 
unanim recunoscută autoritate. V.M., altoit cu prestanta lui Gh. Tofan, ar fi realizat 
adevărata figură reprezentativă a Culturii bucovinene şi chiar mai mult decât atât! . . .  

Concomitent, d istinsul, acum, publicist (care, şi de altfel, în presa zilei, făcuse 
pe asiduu) cronicar asupra diverselor real izări social-culturale din Bucovina - alt 
capitol care se cere studiat, pentru a vădi cum preţuia asemenea fapte un intelectual 
de rasă, în ascensiunea sa) e un mult-râvnit colaborator al periodicelor bucovinene -
cu articole de infonnaţie, de critică l iterară şi studii  ştiinţifice. Menţionăm 
(cronologic, dar fără pretenţia de a fi compleţi): în "Viaţa nouă" (Suceava) 1 9 1 5-
1 9 1 6: Din memoriile muzicale ale lui Leon cav. de Goian şi în 1 9 1 8 : Coşbuc, 
necrolog şi studiu critic; în Anuarul Liceului "Ştefan cel Mare" Suceava, an. 
1 92 1 / 1 922: Liceul din Suceava În timpul războiului mondial şi an. 1 922/ 1 923 : 
Novalis, teoretician al romantismului; în "Glasul Bucovinei" 1 923:  Ioana Pomohaci, 
Din tragediile anonime ale războiului (Studiu asupra versurilor unei fete de ţăran) şi 
an . 1 924: Istoria războiului pentru Întregirea României de Const. Chiriţescu 
(recenzie); în Calendarul "Glasul Bucovinei" pe 1 927: Amintiri despre Ion Grămadă 
şi an. 1 929: Muzeul Sucevei; în "Făt-frumos", I l ,  1 927: Peter Rosegger şi Literatură 
românească înfăţişată străinătăţii; III, 1 928:  Încă o dată definiţia nuvelei şi 
" Definiţii " şi . . .  altceva (polemică cu Paul 1 .  Papadopol); în "Revista filologică", 
1 927: Sintaxa verbului În Psa/tirea Şcheiană; în "Codrul Cosminului", IV, 1 927:  
Formarea verbe/ar în Psa/tirea Şcheiană şi Începutul nuvelei germane şi IX, 1 93 5 :  
"Horea " de Ghiţă Popp ş i  . .  Wilhelm Tel/" de Schiller; în Buletinul "Mihai 
Eminescu", an. I, 1 930:  Glosse eminesciene; Il, 1 93 1 ,  III, 1 932  şi VIII, 1 937 :  
" Luceafărul" În nemţeşte; III, 1 932 :  Şi iarăşi Eminescu În nemţeşte; VI, 1 935 :  Patru 
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elegii de Eminescu în traducere germană; IX, 1 938 :  " Boot setzt: totjetzt " (O elegie 
a lui Eminescu În " traducerea " premiatului Academiei Române) etc. ;  în 
"Czernowitzer A llgemeine Zeitung", 1 933 :  Klabund iiber die rumdnische Literatur 
(nr. din 8 ian.) ş i  Das Rumanentum in Ad Meschendorfers Roman " Die Stadt in 
Osten " (nr. din 1 6  aprilie); în "Crainicul cetăţii", 1 93 3 :  Cât ştiu străinii despre 
cultura românească (contra aprecieri/ar lui Klabund şi Dr. Begfoss asupra /it. 
rom.) ; în "Revista de pedagogie", 1 933 :  Pedagogul Jean Paul şi Pedagogia lui 
Herder; în volumele comemorative, adecă în: Şaptezeci de ani de la înfiinţarea 
Societăţii pentru cultura şi literatura română în Bucovina ( 1 932): Foaia Soţietăţii 
pentru literatura şi cultura română În Bucovina; şi în Omagiu lui Ion l Nistor: 
Problema nuvelei în literatura germană. 

Precum colaborarea lui V.M. e solicitată şi de publicaţii transbucovinene: în 
"Floarea soarelui" (Bucureşti), an. I, 1 927: Încă o dată: definiţia nuvelei. Pentru d 
Pau/ 1 Papadopol şi "Definiţii " şf definiţii; în "Revista germaniştilor români" (Buc.), 
an. I, 1 932: Noul Goethe şi actualitatea; an. Il, 1 933 :  Christoph Martin Wieland; Jean 
Paul în judecata contemporanilor şi a posterităţii; Superficialitate negermană: 
Klabund şi Dr Bey.fuss despre literatura română (recenzie polemică) şi Hartman von 
Ane: Sărmanul Enric. Povestea cavaleru/ui lepros, trad. de V.  Tempeanu (recenzie); 
an. IV, 1 935 :  So sange die Erde steht; " Horia ", tragedie de Ghiţă Popp şi " Wilhelm 
Tel!" de Schiller; Un Chamisso al Românilor: poetul Ionel Calinciuc; an. VII, 1 938 :  
Joseph Freiherr von Eichendorff ş i  Teoria nuvelei germane; în "Gazeta bucovinenilor" 
(Buc.), 1 93 5 :  Un mare dascăl al Bucovinei: Ştefan Ştefureac; în "Convorbiri l iterare", 
1 94 1 :  Actualitatea lui Herder şi Makedonka, roman de Hans Ehrke; în "Foaia 
diecezană" (Caransebeş), an. LVII, n-rele. 25, 26 şi 27 din 1 8, 25 iunie şi 2 iulie 1 944: 
conferinţa despre C. Porumbescu3, rostită la reprezentarea operetei "Crai-Nou" în 
Caransebeş, la 27 mai 1 944; iar în nr. 45 (5 nov. 1 944): Două figuri ilustre ale 
Caransebeşului: soţii Ştefan şi Ana Velovan; şi-n nr. 50--5 1  (din 1 7  dec. 1 944): Din 
bibliotecile Caransebeşului - ultimele articole publicate de el, în viaţă . . .  ; iar în "Die 
Literatur" Monatschrift fur Literaturfreunde (Berlin), an. 36, 1 934, fascicula 4, p. 2 1 1 :  
" Oberon " in rumdnischer Obersetzung. 

N-am citat decât o minimă parte din germanistica publ icată de Victor 
Morariu, pentru a i lustra cât de complexă, variată şi de temein ică se prezintă ea şi 
că Universitatea cernăuţeană a fost foarte fericit inspirată când 1-a peţit pe V.M. 
pentru catedra vacantă de germanistică. Trecându-şi doctoratul în german istică şi 
română la 4 mai 1 928, îşi inaugurează cursurile univers itare, la 9 febr. 1 929, cu 
conferinţa Romantismul german (apărută în "Făt-Frumos", IV, 1 929, p .  1-4). Urcă 
apoi treptele catedrei universitare, nu more politico . . . , ci aşa cum a dorit-o el 
însuşi, cu înnoită, tenace muncă (ceea ce se evidenţiază şi-n publicaţi i le lui), 
prezentându-se în concurenţă cu alţi doi candidaţi, la concursul de agregaţie din 
1 93 1 , de pe urma căruia rămâne, ca o clas ică pagină documentară, riposta lui 
polemică (ţinută totuşi în d iapazon atât de suveran-academic şi de . . .  caracteristic 

3 Ultima conferinta publică a lui Victor Morariu. 
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obiectivităţii şi bunăvoinţei lu i  Victor Morariu): ,. Începuturile nuvelei germane . . .  ". 
Răspuns d-lui Dr Karl Kurt Klein (în "Făt-frumos", an . IV, 1 929, p. 1-4 - superbă 
pagină de omenie românească! ) .  Germanistul român se dovedeşte superior celor 2 
contracandidaţi nemţi, distingându-se faţă de aceştia mai ales în . . .  germana 
arhaică, şi, pe data de 1 mai 1 93 1 ,  e profesor universitar agregat. Trei ani în urmă, 
iarăşi în strictă l iteră a legii şi cu considerarea lucrărilor sale publicate, e ridicat la 
u ltima treaptă a învăţământului  superior: cea de profesor titular. Cursurile şi 
seminarii le sale sunt adevărată şcoală de metodologie şti inţifică. 

Până la marele cutremur din iunie 1 940 rămâne mereu legat de Suceava, unde 
greaua, mucenica sa viaţă particulară (pe care rar cine ar fi suportat-o până la 
capăt) i-o înseninează întâi fericitul lui temperament, din fire însorit; apoi cartea şi 
muzica. E foarte adese un distins-apreciat conferenţiar, iar vioara lui e oricând 
prezentă la apelurile i nstituţii lor în chestiune, mai ales "Armon ia" d in  Cernăuţi ş i  
Societatea "Ciprian Porumbescu" de la Suceava), fie ca simplu aultist de orchestră 
(ar fi în adevăr să se arate statistic de câte ori V.M. a executat d [e] p[i ldă] partitura 
viol inei în opereta Crai-Nou), fie în muzica de cameră (mai ales cu frăţân i i  săi), fie 
ca impresionant solist. Neuitat rămâne Concertul de vioară nr. 22 de G.B. Viotti 
(la pian : Octavia Lupu-Morariu), executat de V.M. (cu întreg e lanul celui ce cântă 
pe dinafară) în Academia Soc[ietăţii] "Armonia", la 22 ian. 1 943 , ca şi masiva 
Rapsodie română de C. Porumbescu, prezentată de v iolonistul V.M. (cu pianul 
dnei S i lvia Sahlean) în Marele Concert bucovinean de la Ateneul Român, 
Bucureşti, în 20 mai 1 939 .  Iar în târzi i le amurguri pătrăuţene, sol itarul V.M. nu o 
dată fredona pe etapele p ianului cutare nocturnă de Chopin sau elegie de 
C. Porumbescu ori Tudor Flondor. Precum în Academia "Armoniei", din 2 1  act. 
1 942, ţine acompaniamentul la pian celor doi fraţi ai săi . 

Nu u ităm că arhicunoscutul lu i  altru ism s-a dăruit de atâtea ori complet 
anonim multor lucrări şti inţifice sau l iterare (în bună parte publicate fără 
menţionarea generosului  concurs de colaborare ! ), precum altă dată a redactat 
pentru tipar cele două cărţu l i i  de versuri ale stihuitorulu i  ţăran Const. Sassu (În 
război şi după război, Suceava, 1 9 1 9, şi Şi vechi şi noue, Suc., 1 922) - sau, iarăşi, 
în timpu l războiului  semimondial a redactat, iarăşi complet anomm, "Gazeta 
poporului" de la Suceava. 

Recunoştinţele amvonurilor culturale bucovinene nu puteau întârzia. 
Institutul universitar pentru istorie şi l imbă ş i-1 proclamă membru activ; Institutul 
univ. de l iteratură, membru activ şi onorar; Soc[ietatea] "Armonia" (Cern.) şi 
Soc[ietatea] "C. Porumbescu" (Suc.) - membru onorar. 

Dar iat-a: generala desţe lenire din 1 940 ! Refugiatul V .M. ajunge la 
Bucureşti ! E, sub toate raporturile, cel mai crâncen capitol din chinuita lu i  viaţă. Cu 
soţie bolnavă de . . .  4, se zbate dintru-ntâi . . .  în viaţă de . . .  hotel. Dar 
p lusquamperfect la catedră, cu superi ati va lu i  germană, cu temeinici le . . .  sale 
cunoştinţe - e menit să deţină un important prim-rol .  Institutul germaniştilor 

4 Punctele de suspensie apartin senmatarului acestor rânduri. A se vedea şi mai departe. 
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români, condus de Simeon Mândrescu, decanul specialiştilor în germană din Ţară, 
şi-1 alege membru. Onorurile academice pentru savanţii externi care vizitează 
incintele ştiinţei germanistice din capitală - V.M. le prezintă - ca de pi ldă la 5 mai 
1 94 1 ,  profesorului Hermann Schneider de la Tlibingen. Trebuia deci - şi cine-ar 
crede, chiar şi faţă de condescendenta şi loialitatea unui V.M. - să se iţească palid 
infama gelozie . . .  Şi iată-1 pe V.M. scos din cadrele activităţii fără vreme, pe 
temeiul unor simple pretexte ş i  calomni i  ale unui coleg de facultate (C.C. 
Giurescu)! Nemărturisită de el, nici cel puţin în biata-i viaţă intim-particulară - a 
fost pentru el aceasta o crâncenă lovitură. Cu sobră mândrie ("fiind la Bucureşti 
numai un simplu musafir"), V.M. refuză să-şi revendice drepturile . . .  Pe când alt 
coleg de mazi l ire al său, de cu totu lui tot altă greutate etică-şti inţifică, în urma unor 
anumite capitulări, nu numai că e reactivat, dar şi oprit la facultatea din 
Bucureşti . . .  Singur, foarte singur la data aceasta (după ce încercase chiar şi gânduri 
de sinucidere . . .  ), lăsând în urmă-i doar o cruce într-un cimitir mărginaş . . .  , V.M. se 
întoarce la Cernăuţi. E iarăşi - în cumplite le ravagii ale afacerismului  din Bucovina 
"dezrobită" . . .  (recte : cumplit de schingiuită) - în falanga salahorismului cultural 
pe gratuite, gregar şi fruntaş şi strălucit-proeminent protagonist. Ba cumpl itu l 
calvar al primei pribegii i-i răs-răsplătit cu apogeul unui ideal al său . . .  Dar ca să 
nu-şi încheie vacul  uitând de întunerecu l  zilelor de ieri - bubuie trăznetul celei de-a 
doua pribegii . . .  Continuă însă a fi şi-n refugiul de la Caransebeş acelaşi generos 
care se dăruie altora şi ucenic al Evangheliei (predicate de Părintele său), care-ş i  
înalţă Crucea pentru Binele obştesc . . .  E mereu suferind. Moartea, ca din senin, a 
fratelui său Aurel, salvator al lui în Bucureştii din 1 94 1 ,  îl doboară . . .  

În 25 ian. 1 946 termină traducerea textului pentru Serenada lu i  Schubert: 

"Lin respiră-a mele cânturi/ Noaptea-n preajma ta . . . "; urmează, cu data 26 ian ., 
traducerea pentru elegia lui C. Porumbescu: "Eu te-am iubit şi cum să tac?/ Vedeai 
adânc în pieptul meu"; cu data 28 ian., traducerea pentru Ressignation-ul lui 
C.  Porumbescu: "Căutam cuvinte/ să-ţi poată spune . . .  ". Sunt cele din urmă 
real izări l iterare ale celui ce ne mai dăduse versuri, fie traduse, fie originale, ca acel 
trainic imn Lui Ciprian Porumbescu: 

Tu ce-ai cântat Pe-al nostru steag . . .  , Unire, 
Tu ce-ai slăvit frumosul tricolor, 

Tu ce ne-ai fost Crai-Nou de mărire, 
Azi te slăveşte al Tău popor. . .  

Victor Morariu, neuitat interpret al Baladei, al Dorului ş i  al Rapsodiei 

române (de C. Porumbescu), îşi încheie viaţa publică cu acest suprem omagiu 
închinat lui C. Porumbescu . . .  Iar cel din urmă pâlpâit al treptatei lui stângeri ca viu 
s-a săvârşit, după două săptămân i de ţintuire (imobil izare) la pat, în 1 iul ie 1 946, la 
ora 1 miezul nopţi i şi fără 1 O minute. 

A doua zi, la 2 iul ie, când tot ce avea Caransebeşul intelectual mai select se 
răsculase pentru a da u ltima cinstire mult-respectatului lor oaspe V.M. şi pentru a-1 
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astruca în Cimitirui-Panteon al Banatului, de la biserica Sf. Ioan Botezătorul ,  în 
prezenţa părintelui episcop Veniamin Nistor - C. Porumbescu se înfiinţă şi el de 
faţă, cu lugubrul Adusu-mi-am aminte în biserică şi cu Cântecul tricolorului în 
u ltima c l ipă a înmormântării, când un fost preşedinte al "Junimi i", dr. Cornel 
Comean, îi depunea junimeanului V.M. pe sicriu treicolorul Soc[ietăţii] "Junimea". 

Iar pe urma celui ce-a fost V.M. rămân, făşie de lumină, nu numai cele 20 de 
publ icaţii autonome ale lui (cărţi şi broşuri), aşa cum se înşiră ele5 de la cea dintâi 
(care, precizăm acum, este nu Călăuza istorică a oraşului Suceava, ed. I, 1 92 1 ,  ed. 
II, 1 930  - carte care de mult ar trebui reeditată! - ci: Mobilierul casei ţăranului 
român de I lie Veslovschi, trad. de V.M., 1 906) şi până la u ltima, din 1 943, 
Semicentenarul "Deşteptării" lui Constantin Morariu, ci încă cel puţin tot pe-atâtea 
fascicule. Atât de multe sunt articolele şi studii le lui risipite prin cele publicaţii 
periodice. Şi toate, prin temeinicia lor, de cea mai trainică viabi l itate. Operă menită 
să renască prin valoarea ei intrinsecă şi operă din care ne surâde consolarea că 
numele Victor Morariu va străluci dincolo de hotarele bietei vremelnic ii . . .  

Dar cine, care dăruire românească, şi în special bucovineană, va fi harnică să 
împl inească această cinstitoare şi imperioasă popularizare a operei lui  Victor 
Morariu? . . .  

C. 1 .  Ceahoreanu 
Râmn ieu-Vâlcea 

2/XI, ora 6 fără 1/.i p.m. 1 946 

Victor Morariu in der Vorstellung seines Bruders Leca 

(Zusammenfassung) 

Die vorbildliche Gestalt des Professors und des Menschen Victor Morariu ( 1 88 1- 1946) wurde 
von seinem Bruder Leca Morariu mittels zweier Dokumente dargestellt, die von Liviu Papuc im 
Artikel Victor Morariu in den Vorstellung seines Bruders Leca, beschrieben werden. Es handelt sich 
um eine Postkarte, die sich im Torou(iu-BOcherfond in der Bibliothek der Rumănischen Akademie 
befindet und am 7. Juli 1 946 geschrieben wurde, sowie um ein Dokument, das im ehemaligen Simion 
Florea Marians Haus (heute Museum) in Suczawa zu sehen und Teil der Spende vom Prof. Mihai 
Cărău(u und seiner Frau, Maria ist. Diese Dokumente enthalten viele Details liber das Familienleben 
am Anfang des 20. Jahrhunderts und Darstellungen des Nachkriegslebens der rumanischen 
lntelektuellen, die zur Zuchthausstrafe gezwungen wurden. 

5 În Bibliografia din fascicul a: Victor Morariu; Semicentenarul .. Deşteptării " lui Constantin 
Morariu, Cernăuţi, 1 943. 
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LISTA ROMÂNILOR 
DIN LAGĂRELE DIN GERMANIA 

CARE URMAU SĂ FIE REPATRIAŢI ÎN ANUL 1941 

DIMITRIE VATAMANIUC 

La ocuparea Bucovinei de către armatele sovietice, în urma u ltimatumului din 
iunie 1 940, o parte din populaţie a cerut să plece în România. În acest scop, la 
Cernăuţi s-a constituit o comisie compusă din autorităţi sovietice şi germane, care a 
aprobat plecarea solicitanţi lor - în Germania însă. 

Un an mai târziu, în Bucureşti, Cercul Bucovineni lor a format o comisie din 
Gheorghe Vântu, Constantin Zoppa şi Aurel Morariu, cu obl igaţia de a examina şi 
a se referi la românii care se aflau în lagărele din Germania în 1 94 1  şi care urmau 
să fie repatriaţi, în sfârşit, în România. 

Proces-verbal 

Subsemnaţii Gheorghe Vântu, dr. Const. Zappa şi dr. Aurel Morariu, în 

executarea mandatului primit de la Comitetul Cercului Bucovinenilor din 

Bucureşti, pentru revizuirea tablouri/ar bucovinenilor ce urmează a fi repatriaţi 

din lagărele din Germania, ne-am întrunit in şedinţă astăzi, miercuri, 14 mai 1941, 

şi, cercetând cele 2 tablouri de repatriaţi prezentate, în total inşi 701 + 800 = 1501, 

am constatat şi stabilit următoarele: având În vedere localităţile şi regiunile 

Bucovinei din cari se arată a fi originari bucovinenii ce urmează a fi repatriaţi, 

cunoscând aceste regiuni şi familiile care locuiesc în ele, nu putem afirma că 

anume persoane din aceste tablouri ar fi de naţionalitate ucraineană, chiar dacă 

purtătorii lor s-ar prezenta cu nume slavizate. O triere exactă şi deplin lămuritoare 

asupra naţionalităţii şi originii etnice a celor vizaţi credem că se va putea face 

numai la faţa locului, adică la sosirea celor repatriaţi În locul de debarcare a lor, 

pe teritoriul ţării. Credem că la aceasta va fi util a se coopta de către autorităţi 

mai mulţi delegaţi dintre bucovineni, cunoscători în cauză. 

Drept care am încheiat prezentul proces-verbal. 

Gheorghe Vântu, dr. Const. Zappa, dr. Aurel Morariu 

Analele Bucovinei, VIII, 2, p. 40 1 -4 1 9, Bucureşti, 200 1 
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La dispoziţia comisiei stau două liste cu persoanele aflate în lagărele 
respective. Comisia nu-şi poate asuma răspunderea pentru stabi l irea naţional ităţi i  
tuturor celor înscrişi în l iste ş i  precizează că numele străine nu sunt relevante în 
Bucovina pentru definirea naţionalităţi i, întrucât acestea fuseseră sch imbate în 
cursul anilor. 

Comisia aprecia că problema aceasta putea fi rezolvată numai la primirea 
persoanelor respective, la graniţă, în ţara noastră. Listele prezintă un interes aparte 
prin datele care le cuprind. Pentru fiecare persoană se dă locul naşteri i, ziua, luna şi 
anul, precum şi ocupaţia. 

Parcurgând l istele, constatăm că persoanele înscrise în acestea acoperă, după 
locul naşteri i, cea mai mare parte a comunelor din Bucovina istorică, însă şi din 
afara Bucovinei (Buzău, Dorohoi, Botoşani, Roman, Bălţi, Maramureş, Neamţ, 
Turnu-Măgurele ). În l iste figurează şi un student din Caucaz, precum şi o persoană 
născută în S.U.A. 

Identificăm în aceste l iste fami l i i  de intelectuali cu rol deosebit în viaţa 
culturală a Bucovinei. Figurează aici Leonida Bodnărescu, fost director al l iceului 
din Rădăuţi, L. Tomoioagă, fostul director al Şcol i i  Normale din Cernăuţi, 
Alexandru Zavulovici, fost profesor de muzică la Şcoala Normală din Cernăuţi, Ion 
Cavulea, profesor de geografie la Şcoala Normală din Cernăuţi, Arcadie Dugan, 
cercetător ştiinţific, Traian Cantemir, istoric literar. 

Persoanele de mai sus sunt însoţite şi de membri i fami l iei .  Întâlnim numele 
lui  Vasile Răzvan, socrul academicianului Radu Grigorovici, al fami l iei Sfinţiţchi 
[Sfinţescu], rude apropiate tot ale academicianului Radu Grigorovici, precum şi 
mai multe persoane cu numele Trebici, care, la o atentă cercetare, ne-ar ajuta să 
stabi l im legături cu fami l ia academicianului Vladimir Trebici. 

Publicăm aceste l iste cu convingerea că şi alte persoane vor fi recunoscute în 
acest document de mare interes naţional. Listele prezintă, în afara numărului de 
ordine, şi o a doua cifră, care însoţeşte numele, indicând numărul din lagăr al 
persoanelor respective. 

Persoanele din aceste l iste au ajuns în Germania în baza unei înţelegeri între 
statul german şi cel sovietic, care au constituit o comisie ce funcţiona la Cernăuţi. 
Din această comisie a făcut parte şi Herbert Mayer, conferenţiar la Catedra de 
F izică a Universităţii din Cernăuţi, care a acordat mare sprij in români lor să p lece în 
Germania. 

Menţionăm că repatrierea din Germania s-a făcut la cererea persoanelor în 
cauză. 

Tipărim, în acest număr al revistei, l ista care în Procesul-verbal figurează ca 
a doua, dar în original este marcată cu 1. Lista marcată cu II, cuprinzând 70 1 
persoane, va fi tipărită în numărul următor. 
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1. TABEL NOMINAL 

cu refugiaţii ce urmează si!. fie transportaţi în patrie 

Nr. 
Numele şi prenumele Locul şi data naşterii Profesiunea 

crt. 
1 2 3 4 
1 .  357 Bahrin Elena 1 7 . 2. 1 9 1 3  J .  Câmpulung Casnică 
2. 463 Carabarovici I l ie 1 2. 7. 1 905 Storojinet Mecanic 
3 .  464 Carabarovici Mihalina 22. 8. 1 90 1  Cernăuti Casnic!!. 

7. 7. 1 877 Storoj ineţ 
Judecl!.tor 

4. 358 Barbier Teoctist 1 preşedinte 
5 .  359 Barbier lsabela 28. 1 0. 1 890 Sinăutifi del Jos - Rădăuti Casnică 
6. 36 1  Bosneag Ioan 25. 8 .  1 897 Mihai cea - Cernăuţi Forestier 
7. 363 Bosneag Virginia 7. 7. 1 924 Oprişeni - Rădl!.uti Elevă 
8. 364 Bosneag Oltea 26. 5 . 1 926 Rădăllli - Vicovlul de Sus Elevă 
9. 365 Bosneag Aurel 1 6. 9. 1 927 Toporăuti - Cernăuti Elev 
1 0. 366 Ceahoreanu Mihail 1 8 . 9. 1 893 Roşa - Cernăuti Fac. postal 
I l . 367 Ceahoreanu Garofina 19 .  9. 1 892 Roşa - Cernăuti Casnică 
12 .  368 Ceahoreanu Eufrosina 1 5 .  7. 1 928 Roşa - Cernăuti Fără 
1 3 .  369 Ilenciuc Vasile 8. 1 2. 1 9 1 2  Slobozia - Cernăuţi Tâmplar 
1 4. 370 Ilenciuc Iulia 1 5 . 7. 1 920 Roşa - Cernăuti Croitoreasă 
1 5 . 3 7 1  Ciobanu Francisca 1 6. 1 0. 1 904 Cernăuţi Functionari!. 
1 6. 3 72 Chiseliţă Mihai 2 1 .  7. 1 908 Roşa - Cernăuti Agricult. 
1 7. 373 Chiseliţă Maria 2 1 .  7. 1 908 Roşa - Cernăuti Functionari!. 
1 8 . 374 Chiselită Agrioina 2 1 .  6. 1 9 1 2  Roşa - Cernăuţi - 11 -
1 9. 375 Chiseliţă Victoria 1 7. 5. 1 9 1 7  Roşa - Cernăutl Studentă 
20. 376 Cojocaru Ioan I l . 7. 1 906 Clocucica - Cernăuti Functionar 
2 1 .  380 Coiocaru Ecaterina 2 1 .  3. 1 907 Bila - Cernăuti Casnică 
22. 3 8 1  Cojocaru Stela 28. 6. 1 932 Cernăuti Elevă 
23. 382 Cojocaru Ana I l . 1 . 1 9 1 4  Clocucica - Cernăuţi Licenţ. 
24. 466 Coiocaru I l ie 1 5 . 1 .  1 897 Clocucica - Cernăutl Frânar 
25. 467 Coiocaru Maria 20. 9. 1 895 Bahna - Storoi inet Casnică 
26. 383 Draghinda Elena 1 8. 7. 1 904 Berhomet p/s Siret lnvăt. 
27. 468 Draghinda Gheorghe 1 4. 10. 1 909 Banila p/s Storoiinet Cizmar 
28. 384 Draghinda Porfira 2 1 .  7. 1 885 Vilauca - St. Casnică 
29. 385 Fal ioza Eudochia 1 9. 6. 1 9 1 9  Lucava( fdel Sus - St. Croit. 
30. 544 Zaiat Zenovia 1 6. 8. 1 9 1 0  Zahariceni - St. Funct. 
3 1 .  389 Giurumia Nicolaie 24. 3. 1 9 1 5  Boian - Cernăuţi Notar public 
32. 390 Giurumia Neagoie 24. 4. 1 924 Văslăuţi - Cern. Stud. 
33 .  376 Cojocariu Teodor 20. 2. 1 886 Sf. I l ie - Suceava Direct. şc. 
34. 377 Coiocariu Stefania 20. 2. 1 886 Dracineţ - St. Institutor 
35.  378 Cojocariu Victoria 6. 4. 1 926 Roşa - Cernăuti Elevă 
36. 392 Gorcea Cornelia 3 1 .  8 .  1 898 Crasna-llschi - Cernăuti lnvăţ. 
37. 469 Crasmar Iulia 3 .  2. 1 893 Măzăneşti - Suceava lnvăt. 
38.  460 Cantemir Traian 20. 9. 1 907 J .  Suceava Profesor 
39. 46 1 Cantemir Tatiana 12 .  1 .  1 909 Zelena j. Hotin Profesoară 
40. 399 Iordache Maria 28. 1 0. 1 9 1 1 Cernăuţi lnvăţ. 
4 1 .  462 Cantemir Lorin Zelena - jud. Hotin Fără 
42. 44 1 Rusu Mihai 20. 3. 1 885 Bălăceana Preot 
43. 442 Rusu Eleonora 20. 7. 1 885 Bălăceana - i. Suceava Casnică http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Tabel / (continuare) 
1 2 3 4 

44. 486 Nu tu Maria 7. 5. 1 896 Solca · i . Suceava Funct. 

45. 422 Tovstiuc Eugenia 1 8 . 4. 1 886 Şipotele Sucevei - j .  Funct. 
Rădăuti 

46. 443 Octavian Scalat 1 6. 9. 1 887 Cernăuti Avocat 
47. 444 Scalat Camilia 1 6. 9. 1 887 Cernăuti Pensionară 
48. 537 Scalat S ilvia 28. 1 1 .  1 893 Cernăuti Casnică 
49. 536 Scalat Aurel 9. 9. 1 887 Mahala Cernăuti Direct. scol. 
50. 397 lgnătescu Ida 29. 6. 1 897 Pensionară 
5 1 .  492 Sbiera Ion 2 1 .  1 .  1 896 Rădăuti Pensionară 
52. 493 Sbiera Maria 1 . 4. 1 878 Cernăuti Casnică 
53.  400 Sbiera Elena 1 6. 8 .  1 884 Storoiinet Pensionar 
54. 40 1 I l ias Maria 2 1 .  7. 1 9 1 6  Boscoteni - Botosani Casnică 
55.  434 Popescu Ion 2. 2. 1 880 Broscăuti - Storoj inet Funct. 
56. 435 Popescu Elena 1 3 .  3. 1 89 1  Toporăuti - Cern. lnstit. 
57. 423 Nichitovici Maria 2 1 .  2. 1 89 1  Rohozna - Cern. Funct. 
58. 424 Nichitovici Irina 3 1 . 1 0. 1 921  Cernăuti Funcţ. 
59. 525 Leahu Victor 25. 5. 1 92 1  C .  Ostroti i - Cti Elev 
60. 447 Spânu OJga 9. 1 0. 1 9 1 0  Seletin - Cernăuţi Pens. 
6 1 .  448 Spânu Rutesia 20. 7. 1 924 Elev 
62. 449 Spânu Nicolaie 1 2. 8. 1 926 Gălănesti - Răd. Elev 
63. 450 Spânu Victor 28. 2. 1 929 Cernăuti Elev 
64. 506 Ulida Iosif 20. 1 1 . 1 889 Cernăuti Cond. C. F. 
65. 507 Ulida Maria 20. 1 .  1 886 Cernăuti - Cuciurful] Mic Casnică 
66. 308 Ulida Carol 1 5. 1 1 . 1920 Cernăuţi Elev 
67. 598 Iorgulescu Angela 27. 4. 1 927 Bucuresti Elevă 
68. 406 Mihălescu Octavian 3 1 . 1 0. 1 902 Cernăuti Direct. 
69. 407 Mihălescu Matilda 1 5 . 3. 1 904 Cernăuti lnvăt. 
70. 408 Mihălescu Virgil 8. 3. 1 936 Cernăuti 
7 1 .  402 Lehniuc Ioan 28. 1 2. 1 892 Roşa - Cernăuti Contr. 
72. 403 Lehniuc Paulina 23. 9. 1 904 Tărăseni - Cernăuti Casn. 
73. 4 77 Ten ia Dumitru 29. 1 2. 1 9 1 4  Corod - Tecuci Teol. 
74. 478 Tenia Aurelia 1 0. 1 2. 1 9 1 9  Cernăuti Casnică 
75. 4 1 2  Morăras Vasile 1 6. 1 2. 1901  Rosa - Cernăuţi Con duct. 
76. 4 1 3  Morăras El isabeta 4. 8. 1 907 Clocucica - Cti Casnică 
77. 4 1 4  Morăras Radu 1 0. 1 0. 1 930 Rosa - Cernăuţi Elev 
78. 4 1 5  Morăras Viotivca 1 0. 8. 1 932 Rosa - Cernăuti Elev 
79. 4 1 6  Murin Petru 4. 4. 1 904 Rosa - Cernăuti Cizmar 
80. 4 1 7  Nichifor Nicolaie 20. 2. 1 908 Rosa - Cernăuti Dulgher 
8 1 .  4 1 8  Nichifor Maria 1 7. 8. 1 908 Rosa - Cernăuti Casnică 
82. 4 1 9  Nichifor Gheor11:he 4. 3 . 1 933 Rosa - Cernăuti - 11 -
83. 420 Nichifor Veronica 1 6. 1 .  1 936 Rosa - Cernăuti - 11 -
84. 42 1 Nichifor Domnica 9. 12 .  1 937 Rosa - Cernăuti - 11 -
85. 427 Pisarciuc l\icolaie 24. 3 . 1 893 Rosa - Cernăuti Functionar 
86. 428 Pisarciuc Domnica 29. 3. 1 896 Rosa - Cernăuti - 11 -
87. 429 Pisarciuc Mihai 28. 8. 1 938  Rosa - Cti 
88. 430 Pftu Elisabeta 5. 6. 1 885 Zablotow - Gal. - 11 -
89. 43 1 Pftu Elena 1 8. 2. 1 9 1 7  Pisek - Ceh. - SI. Stud. 
90. 432 Rusu Sindelar Irma 6. 5. 1 895 Itcani - Suceava lnvăt. 
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Tabel 1 (continuare) 
1 2 3 4 

9 1 .  433 Polianschi Alexandru 1 8 . 3 .  1 9 1 8  Soei - Caucazia Stud. 
92. 436 Prodanciuc Gheorghe 28. 6. 1 908 Roşa - Cernăuţi Fu net. 
93. 437 Prodanciuc Ana 1 1 . 8 . 1 9 1 4  Roşa - Suceava Cas. 
94. 438 Prodanciuc Maria 3 . 1 0. 1 933 Roşa - Cţi Fără 
95. 439 Prodanciuc Domnica 5.  1 .  1 935 Roşa - Cernăuţi - 11 -
96. 440 Prodanciuc Lucretia 9. 2. 1 938 Roşa - Cţi - 11 -
97. 45 1 Văcăreanu Leonida 14. 5 .  1 9 1 4  Rădăuţi Fu ne. 
98. 452 Vacarciuc Teofila 23. 9. 1 898 Sniatin - Galitia lnv. 
99. 453 Vacarciuc Oltea 1 . 8 . 1 932 Cernăuţi Fără 
1 00. 454 Velicu Maria 1 5 .  3. 1 897 Hliniţa - Storojinet Casn. 
1 0 1 .  455 Bacaliuc 4. 2. 1 920 Cţi 
1 02. 457 Buzilă Petru 5. 6. 1 883 Negrileasa - C.lung Fors. 
1 03.  458 Buzilă Ştefania 27. 8 .  1 895 Cti Casnică 
1 04. 459 Buzilă Veronica 1 2. 3 . 1 924 l aşi Casnică 
1 05.  465 Comarnitchi Petru 1 7. 8. 1 9 1 1 Cţi Fără 
1 06. 470 Grigoraş Silvestru 24. 12. 1 882 Stud. 
1 07. 472 l eşeanu Leontina 4. 8 .  '94 Dumbr. - Bot. Cas. 
1 08. 473 Gunter Amalia 20. 7. '70 Tereblecea - Răd. Pens. part. 
1 09. 474 Ionaşcu Maria 23. 3. '36 Gfli - Bez - Krems Cas. 
I l O. 476 Ionaşcu Silvia 14. I l . ' 1 4  Mantzen - Viena Fără 
I I I . 4 79 Mahnevici Petru 1 0. 7. '76 Cţi Pens. 
1 1 2. 480 Mischevici Albina 9. I l . '96 Cupca - Str. - 11 -
1 1 3 .  482 Molotiuc Vasile 4. 2. '2 1  RQia - Cţi Croit. 
1 1 4. 483 Molotiuc Maria 1 8. 8. '20 Roşa - Cţi 
1 1 5 .  484 Nesvitchi Fevronia 8. 8 .  ' I l  Cţi Funct. part. 
1 1 6. 487 Ostafi Mihail 29. 1 .  ' 1 3  Roşa - Cţi Agric. 
1 1 7. 488 Ostafi Elisabeta 1 7. 4. ' I l  Roşa - Cţi Casn. 
1 1 8. 490 Pohibin Timotei 1 9. 8 .  '95 Cabeşti - Str. Agr. 
1 1 9. 49 1 Pohibin Angela 4. 1 0. '97 Broscăut - Str. Cas. 
1 20. 495 Răzvan Vasile 1 3 .  2 .  '79 Iordăneşti - Str. Pens. 
1 2 1 .  496 Sfintitchi Sabina 1 4. 1 0. 1 909 Carapciu - Str. Prof. 
1 22. 497 Sfinţiţchi Dragoş 1 4. 1 2. 1 937 Cţi 
1 23.  498 Saftencu Dumitru 1 .  9. 1 909 Roşa - Cţi Funct. 
1 24. 499 Saftencu Maria 5. 3. 1 9 1 6  Roşa - Cţi Casn. 
1 25.  500 Saftencu Gheorhge 6. 1 6. 1 936 - 11 -
1 26. 50 1 Sutla Nicolaie 22. 1 1 .  1 908 Iacobeni - C. lung Covali 
1 27. 502 Ştefureac luliana 1 7. 6. 1 89 1  Cţi Pens. 
1 28. 503 Ştefureac Elena 29. 8. 1 934 Cernăuţi 
1 29. 504 Ştefureac Octavia 1 1 . 1 1 . 1 89 1  Bosanci - Suc. Cas. 
1 30. 505 Ştefureac Filofteia 29. 7. 1 898 - 11 - - 11 -
1 3 1 .  509 Zegrea Ioan 27. 1 1 .  1 897 Priscăreni - St. Mecanic 
1 32. 5 1  O Zegrea Rozalia 1 5 . 6. 1 907 Cti Casn. 
1 33.  5 1 1  Zegrea Radu 3 1 . 1 2. 1 928 Mănăstr. - Cti Elev 
1 34. 5 1 2  Zegrea Mircea 1 2. 6. 1 930 Cţi 
1 35.  394 Tomoiagă Elena 4. 1 6. 1 882 Cti Casn. 
1 36. 395 Tomoiagă Stela 10 .  I l . '22 Cţi Elevă 
1 37. 54 1 Tăutu Ştefan 29. 3 .  '22 Cti Av. 
1 38. 489 Ostaficiuc Maria 3 1 .  1 .  '90 Cţi Pens. 
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Tabel / (continuare) 
1 2 3 

1 39. 532 Wilhelm Eufrosina 1 5 .  1 .  '59 Davideni - Str. - 1/ -
1 40. 533 Wilhelm Elena 24. 7. '88 - Instit. 
1 4 1 .  533 Dimitriu Dumitru 1 5 .  1 0. '98 Storoj. Maestru muzică 
1 42. 5 1 5  Dimitriu Berta 25. I l . '03 - Casn. 
1 43.  5 1 6  Neumohr Adela 1 2. 4 .  '27 Siret - Răd. Elevă 
1 44. 5 1 5  Cosma Nicolaie 5.  12. '09 Roşa - Cţi Zidar 
1 45.  5 1 7  Drafta Alexei 1 6. 3 .  '91  Banii a- Siret Ne gust. 
1 46. 5 1 8  Cernuşca Gheorghe 5. 3. ' 1 9  Roşa - Cţi Stud. 
1 47. 520 Ierema Vasile 1 9. 3 .  '96 - 11 - Fact.J>Oit. 
1 48. 52 1 Ierema Ana 1 .  3 .  '02 - 1/ - Casn. 
1 49. 522 Ierema Nicolaie 1 9. 3 .  '27 - 11 - Elev 
1 50. 523 Ierema Ion 25. 5 .  '28 - 11 -
1 5 1 .  524 Ierema Vasile 14. 1 .  '934 - 11 - Funct. 
1 52. 5 1 9  Boroş Ion 1 6. 5. ' 9 10  Cţi - 11 -
1 53.  526 Lenciuc Matei 1 2. 8. '908 Verbăuti Contabil 
1 54. 527 Marcu Nicolaie 12. 1 1 . 1 9 1 0  Clocucica - Cţi Cizmar 
1 55.  534 Popelnitchi Ştefan 3 1 .  7. 1 900 Cţi Muncitor 
1 56. 535 Neus Eugenia 25. 5 . 1 905 Poieni - Răd. Casn. 
1 57. 539 Tăutu Petre 1 2 . 1 .  1 877 Viescăuti - Cţi Preot 
1 58. 528 Meletiuc Gheorghe 25. 4. 1 908 Roşa - Cţi Funct. 
1 59. 529 Meletiuc Elena 3 . 1 5 . 1 908 Clocucica - Cţi Casn. 
1 60. 530 Meletiuc Vasile 26. 7. 1 934 Ro şa - Cţi 
1 6 1 .  5 2 1  Meletiuc Maria 22. 9. 19 [?] Ceahor - Cernăuţi 
1 62. 27 Bodnar Gheorghe 30. 1 .  1 9 1 5  - 11 - Măcel ar 
1 63 .  30 Bojescu Olimpia 1 7. 1 .  1 902 Cernăuţi Croit. 
1 64. 3 1  Bolohan Victoria 9. [?] 1 908 - 11 - Casn. 
1 65.  32 Bour Dumitru 20. 1 O. 1 902 cti 
1 66. 33 Bour Ana 22. 1 2. '07 - 11 - Casn. 
1 67. 34 Bour Maria 12 .  3. '28 - // - Elevă 
1 68. 35  Bour Valeria 23. 1 2. '3 1 - 11 - Elevă 
1 69. 36 Bour Mihai 26. 7. 1 933 - 11 - - 11 -
1 70. 42 Hlopina Ilie 24. 1 2. ' 1 8  Voloca - cti ' Şofer 
1 7 1 .  43 Cernuşca Il ie 27 [?] Cţi Lăcătuş 
1 72. 44 Cernuşca Eufrosina 1 7. 5 .  '02 - 11 - Casn. 
1 73 .  45 Cernuşca Maria 26. 1 O. '26 Cţi Elev 
1 74. 46 Cernuşca Gheorghe I l . 2. [?] - 11 -
1 75.  47 Cernuşca Rodica 22. 9. '35 - 11 -
1 76. 48 Cernuşca Valeria 7. I l . [?] - /1 - Lucrt. 
1 77. 54 Cernuşca Vasile 25. 1 2. ' I l  Buzău Tesător 
1 78. 57 Cernuşca Valeria 1 3 .  4 .  ' 1 4  Cţi Croit. 
1 79. 58 Cernuşca Mihai 28. 8. '36 - 11 -
1 80. 40 Cojacariu Il ie 10. 2. ' 1 3 Avrameni Preot 
1 8 1 .  4 1  Cojocariu Si lvia 29. 4 .  10 Cţi Casn. 
1 82. 49 Cojocariu Victor [?] 2. 1 900 Clocucica - Cti Agric. 
1 83.  50 Cojocariu Valeria 1 0. 4. '99 Cti Casn. 
1 84. 5 1  Cojocariu Dimitrie 14 .  7. '28 Cţi Elev 
1 85.  52 Cojocariu Elena 1 .  8. '88 - 11 - Croit. 
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Tabel / (continuare) 

1 2 3 4 
1 86. 55 Cojocariu V iorica 6. 2.  '30 - 11 - Elev 
1 87. 59 Ciobanu Maria 23. I l .  ' 1 3  - 11 - Negust. 
1 88. 60 Ciobanu Ilie 24. 1. '3 1 Rohosna - Cti Elev 
1 89. 1 73 Moscaliuc Ştefan 1 8. 1 2. '99 - 11 - lnt. 
1 90. 1 74 Moscaliuc Maria 30. 7. '06 - 11 - Croit. 
1 9 1 .  1 75 Moscaliuc Gheorghe 1 8. 8. '25 Elev 
1 92. 1 76 Moscaliuc C-tin 1 0. 6. '27 - 11 - - 11 -
1 93.  1 77 Moscaliuc Viorica 24. 7. '22 qi. - Cuci urui Mare Stud. 
1 94. 1 88 Voronochi Minodora 27. 7. ' 19 Miercani Stud. 
1 95. 1 87 Mihăileanu C-ţa [?] 5 .  ' 1 5  Dorohoi Casn. 
1 96. 203 Rosniţchi Gavril 28. 1 0. 1 887 Odeşti - Suc. Funcţ. 
1 97. 204 Rosniţchi Rachila Casnică 
1 98. 205 Rosniţchi Carolina 27. 1 1 . 1 9 1 6  Mitocul Drag. - Suc. Casn. 
I 99. 206 Rosnitchi Ana I 6  [?1 1 92 1  Răuşeni - 11 -
200. 207 Rosniţchi Artemisia 28 [?1 1 924 - 11 - - 11 -
20 1 .  208 Rosnischi Sebastian 19 .  [?1 1 939 Cuciurul Mare 
202. 1 65 Lavescu Varvara 2. I 2. 1 897 Banii a - Siret lnv. 
203. 96 Gus Nicolai 22. 5. I 9 1 9  Voloca Agent san. 
204. 333 Ungureanu Elisaveta 1 8 . 1 .  I 90 I  Cti Casn. 
205. 1 43 Cantemir V1adimira 1 9. 1 0. 1 904 - 11 - Cizmar 
206. 1 44 Cantemir Veronica 1 7. [?1 1 907 - 11 - Casn. 
207. 1 45 Cantemir Orest 30. 1 .  1 934 - 11 -
208. I l 3 Horobăţ Ortensia 2. 5 . I 904 Cozmin Secr. corn. 
209. 1 1 5 Horobăţ Mircea 7. 4. I 934 V. Cosminu1ui 
2 1 0. 1 I 6 Horobăţ Octavian [?] - 11 -
2 1 1 .  1 56 Costiuc Gheorghe I O. 7. I 932 qi Elev 
2 I 2. 1 57 Costiuc Georgeta 20. 4. I 932 cti - 11 -
2 1 3. 8 Barbier Cornel 28. 8. I 883 Costeşti Preot 
2 I 4. 9 Barbier Elena 1 8.6. I 879 [?] Casn. 
2 1 5. 1 O Barbier Dionisie 1 2. 5 .  [?] Vo1oca Agric. 
2 I 6. 32 Fochi Vasile 3 1 .  1. I 899 cti Funcţ. C.F.R. 
2 1 7. 1 3  Barbier Fil ip 6. 6. I 933 Stăneşti dfel Sus 
2 1 8. I 6  Basarab Mihai 1 .  I l . I 905 Boi an Tinichigiu 
2 I 9. 83 Fochi Elena [?] 3 .  I 892 Vijniţa Casn. 
220. 84 Gherman Gheorghe 8. 3. I 903 Cţi Funct. 
22 1 .  86 Gherman Mircea 22. 3. I 928 - 11 -
222. 87 Gherman Stelian I l . [?]. 1 933 - 11 -
223 . I 00 Dereneţchi Leontina 5. 1 .  1 889 Cuciurul Mare Pens. 
224. 1 25 lacubovici Eugenia 25. 5. I 9 1 5  Mihuceni Casn. 
225. 202 Rene Aurelia I 5 . 1. I 9 I 5  Poieni - 11 -
226. 1 69 Marcu Maria I 2. 5. I 880 Cti Văd. 
227. 1 70 \1alarciuc Reveca 1 3 . 9. I 890 Straja Casn. 
228. 1 7 1  Mihoc Alexandru I 8 . 8. I 900 Milocul Drag. Pens. 
229. 1 72 Nosevici Glicheria 1 3 .  2 .  1 899 C\i - 11 -
230. 7I Diacon Virginia 23. I 2. I 900 - 11 - Funcţ. PTT 
23 1 .  72 Diacon Mircea 1 O. I l . I 938 - 11 -
232. 322 Ungureanu N icolai 2 1 .  6. 1 859 Bistricioara - Roman [?] 
233. 334 Ungureanu Emilia 1 920 -Roşcani Croit. 
234. 335 Ungureanu Victor 1 922 - /1 - Ucenic 
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235. 336 Ungureanu Mihai 1 9. 9. 1 926 Cţi Elev 
236. 337 Vicol Aristide 1 0. I l .  1 902 Vicov Funct. PIT 
237. 338 Vasilevici Gheorghe 5. 8. 1 900 Botoşani Pensionar 
238. 339 Vlad Ilarion 1 899 Muşoreni Comerciant 
239. 340 Vlad Ana Voloca - Cţi Casn. 
240. 3 4 1  Onciul Marta 1 4. 4. 1 898 Seletin Casnică 
24 1 .  [?] Pauliuc Aurora 1 0. 1 .  1 928 Cţi Lucr. fabr. 
242. 344 Pauliuc Aurelia 1 4. 1 .  1 928 Cţi 
243. 345 Prodan Traian 2. 1 2. 1 909 Stulpicani Funcţ. 
244. 346 Prodan Olga 23. 6. 1 9 1 8  Carapciu - Cţi Inv. 
246. 347 Popovici Ştefania 2 1 .  3 .  1 89 1  Boi an Moaşă of. 
247. 348 Pânzar Mihai 26. 8 .  1 924 Siret Picolo 
248. 355 Zavulovici Eugenia 25. 1 2. 1 887 Boi an Pens. 
249. 356 Ioachimiuc Si lvia 1 928 M itocul Drag. Agr. 
250. 3 1 8  Sorocoput Maria 1 5 . I l . 1 892 Pătrăuţi - Siret Pensionară 
25 1 .  3 1 8  Suhan Alexandra 1 0. 7. 1 882 Boi an Casn. 
252. 2 1 3  Suhan Maria 1 .  3. 1 9 1 8  - 11 - Elev 
253. 2 1 4  Straton_Ştefan 1 5 . 4. 1 895 Pârteşti Agr. 
254. 2 1 5  Straton Rozalia 7. 2. 1 9 1 4  Cosmin 
255. 2 1 6  Straton Mircea 2. 9. 1 939 Cosmin 
256. 2 1 7  Straton Sabina V. Cosminului 
257. 2 1 8  Ştefaniuc Mihai 
258. 2 1 9  Ştefaniuc Cristina Casnică 
259. Ştefaniuc Glicheria Elevă 
260. Tudan Tasian Invăţ. 
26 1 .  Tudan Natal ia  Invăţ. 
262. Tudan Ciprian 
263 . Trebici S ilvestru Agricult. 
264. Deleanu Vladimir Brigadier 
265. Ehrreonreih [?] Maria Cti Văd. 
266. Fediuc Gheorghe 2 1 .  5. '95 - 11 - Agricult. 
267. 76 Fediuc Theodora Răd. Casn. 
268. 77 Fediuc Aurelia Cţi Elev 
269. 78 Franchevici Zena Pătrăuţi Funcţ. 
270. 79 Franchevici Elisabeta Tereblecea Casn. 
27 1 .  80 Franchevici Fi lomela 2. 4.  [?] Fălticeni [?] 
272. 8 1  Franchevici Ion 3 1 . 1 . '39 Cţi 
273. 1 60 Cudla Filip I l .  5.  '08 Tărăşeni Agr. 
274. 1 6 1  Cudla Martin 27. 2. ' 52 - 11 -
275. 5 Bălan Ion 2. 2. ' 1 4  Văşcăuţi lnvăţ. 
276. 6 Balasinovici Nicolaie 3.  5. ' O I  Vasileu Notar corn. 
277. 7 Balasinovici Maria 17 .  1 0. '99 Havrileşti Casn. 
278. I I I  Hluşcu Aurel 1 0. [?] '36 Cţi 
279. 1 1 0 Hluşcu Gheorghe 7. 2. '30 - 11 - Elev 
280. 1 09 Hluşcu Valeria 7. 5. '28 - /1 - - 11 -
28 1 .  1 08 HI�JiCU Nicolaie 26. 7. '25 Cţi 
282. 1 06 Hluşcu Eufrosina 24. 6. [?] - 11 - - 11 -
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283. 1 05 Hluşcu Ana 4. 3. '28 - 11 - - 11 -
286. 1 02 Hluşcu Victor 24. 7. 1 890 - 11 - Agr. 
287. 97 Grădinaru Olga 20. 7. 1 898 Boi an Moaşă 
288. 98 Grădinaru Si lvia 1 4. 1 2. 1 920 Nepolocăuţi Ele vă 
289. 249 Jarschi Eugen 1 3 .  1 2 .  1 899 Camere. 
290. 250 Jarschi Olga 1 .  1 .  1 9 1 3  Casn. 
29 1 .  25 1 Jarschi Mihai 12 .  8. '32 qi Elev 
292. 253 Zalici Terezia 27. 2. 1 900 Vicov[u] de Sus Sor - car. 
293. 287 Cantemir Ştefania 7. 1 .  1 924 qi Elev 
294. 1 88 Pa!!!ir Mircea 7. 1 .  1 929 - 11 - - 11 -
295. 1 85 Panţir Laurenţiu 1 0. [?] 1 92 1  - !! - - 1/ -
296. 1 84 Panţir Ana 3. 1 2. 1 902 - /1 - Casn. 
297. 1 80 Panţir Ioan 22. 7. 1 882 Petriceni Pens. 
298. 1 92 Paulencu Stanca I l .  2. 1 934 V o loca Elev 
299. 1 9 1  Paulencu Adriana 25. 6. 1 927 - 11 - - 11 -
300. 1 90 Paulencu Venicia 7. 9. 1 925 - 11 - - 11 -
30 1 .  1 89 Paulencu Silvia 7. 4. 1 896 Cţi Inv. 
302. 1 88 Paulencu Nazarie 1 4. 12 .  1 898 V aloca - 11 -
303. 275 Grigoraş Ioan 28. 6. 1 923 Buda - 11 -
304. 288 Carcea Ioan 4. 2. 1 909 Cuciurul Mare Funcţ. 
305. 259 Carcea Sofia 20. 5. 1 906 qi Funcţ. PTT 
306. 238 Verbovschi Mihai 1 1 . 8 . 1 9 1 3  Cosmin Praf. 
307. 1 98 Raia Fevronia 27. 10. 1 890 qi Casn. 
308. 1 94 Onofreiciuc Maria 20. 1 0. 1 894 V aloca - 1/ -
309. 225 Trebici Victoria 1 3 .  1 .  1 895 Cuciurul Mare - 11 -
3 1 0. 1 97 Proţiuc Andrei 1 0. [?] 1 898 Sinăuţi[i] de Sus Brig. 
3 1 1 .  1 95 Puiu Leontina 10 .  4. 1 9 1 0  USA Casn. 
3 1 2. 278 Popinciuc V era 26. 4. 1 9 1 2  Mit. Dragomirnei 
3 1 4 276 Haliţchi Ioan 26. 4. 1 9 1 2  Mit. Dragomirnei Electr. 
[?]. 

3 1 5 . 277 Haliţchi Rasa 5. 4. 1 9 1 3  - 11 - Casn. 
3 1 6. 279 Hapenciuc Aurelian 29. 1 2. 1 902 Boi an lnv. pens. 
3 1 7. 280 Hapenciuc Maria 6. 5 .  1 903 Boi an Casnică 
3 1 8. 259 El vira Constantinescu 6. 5 . 1 923 Stăneşti[i de] Jos Casnică 
3 1 9. 260 Constantinescu 1 8. 9. 1 925 lspas - Cern. Elevă 

Cornel ia 
320. 258 Flunt Harena Cornel ia 25. I l . 1 893 Sârbeşti Pens. 
32 1 .  65 Cocea Gheorghe 1 9. 9. 1 9 1 0  V aloca Agric. 
322. 3 12 Popovici Marin 24. 9. 1 923 V aloca Elev 
323. 254 Pitpinescu Octav 7. 5. 1 920 Cernăuţi Elev 
324. 1 48 Constantinovici Aglaia 1 8. 2. 1 923 Cernăuţi Elevă 
325. 1 46 Constantinovici Iulia 9. 9. 1 896 Carapciu Pens. 
326. 89 Bucovieţchi Elena 24. 8. 1 888 Cernăuţi Pens. 
327. 90 Gherman Alexandru 25. 8. 1 883 Cernăuţi Agric. 
328. 9 1  Gherman Ecaterina 1 7. 9. 1 888 Cernăuţi Casnică 
329. 92 Gherman Octavian 20. 4. 1 940 Cernăuţi 
330. 93 Corduna Eugenia 27. 3 . 1 900 Cernăuţi Casnică 
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332. 95 Corduna Stela 1 0. 1 .  1 926 Cernăuţi Elevă 
333.  96 Cord una Petru 4. 8. 1 932 Cernăuţi Elev 
334. 26 1 Sandulovici Eufrosina 8. 9. 1 868 Barbeşti Casnică 
335.  1 70 Balic Aurora 1 0. 1 0. 1 883 Laschiuca Casnică 
336. 1 53 Bilcus Eugenia 22. 1 0. 1 9 1 1 Cernăuţi Casnică 
337. 1 54 Costiuc Ioan 6. 1 .  1 905 Cernăuţi Funcţ. 
338. 1 55 Costiuc Aurora 10. 5. 1 9 1 0  Cernăuţi Casn. 
339. 37 Buzdug_an Il ie 2 1 .  7. 1 878 Corovia Agric. 
340. 38 Buzdugan Eleonora 5. 9. 1 882 Tărăşeni Casnică 
34 1 .  3 9  Buzdugan Livia 1 7. 1 2. 1 925 Cernăuţi Elevă 
342. 1 58 Codoinschi Ana 6. 3. 1 882 Bălţi Văduvă 
343. 1 59 Kral Veronica 2 1 .  1 0. 1 876 Cernăuţi Casnică 
344. 1 26 Voitcu Maria 1 4. 1 2. 1 880 Cernăuţi Pens. 
345. 1 27 Ilica Eleonora 1 4. f?l 1 900 Broscăuţi Invăţ. 
346. 256 Moros Iosif 20. 3. 1 9 1 0  Cernăuţi Tesetor 
347. 257 Moros Eleonora 27. 5. 1 909 Cernăuţi Casnică 
348. 1 65 Miras Elisabeta 1 2. 4. 1 9 1 8  Banila - S. Servit. 
349. 27 1 Gherman Gheorghe 29. 3 .  1 89 1  Cernăuţi Sobar 
350. 272 Gherman Minodora 24. 5. 1 893 Cernăuţi Casnică 
35 1 .  273 Gherman Maria 1 5 . 8. 1 925 Cernăuţi Ele vă 
352. 1 1 9 Grigor Eufrosina 9. 5 .  1 909 Melineşti Casnică 
353.  270 Herman Emilia 12 . I l . 1 923 Cernăuţi Casnică 
354. 1 Andrievici Arcadie 26. 1 .  1 900 Cernăuţi Pens. 
355.  2 Andrievici Maria 1 8. 2. 1 904 Cernăuţi Casnică 
356. 3 Andrievici C-tin 3. 5 .  1 93 1  Cernăuţi Elev 
357. 4 Andrievici Elena 4. 5 .  1 936 Cernăuţi 
358. 61 Lisca Iulia 1 . 5 . 1 924 Jucica V. Casnică 
359. 62 Ciupei Dumitru 23. 5 . 1 902 Tereblecea lnvăţ. 
360. 63 Cipei Maria 5.  5 .  1 900 Bobeşti 
3 6 1 .  6 4  Benchea Nicolae 6. 7. 1 924 Cotul Catriţ. Elev 
362. 320 Sărman Elena 24. 8 .  1 900 Cernăuţi Casnică 
363. 3 19 Sărman Andrei 29. 7. 1 925 Stupca p/S. Cânt. bis. 
364. 32 1 Zoppa Iuliana Invăt. 
365. 322 Zoppa Mihai 8. 1 1 . 1 939 Orăşeni Invăţ. 
366. 323 Zoppa Larisa 27. 7. 1 93 1  Orăşeni Elevă 
367. 324 Zoppa Valeria 4. 1 .  '30 Orăşeni 
368. 325 Scraba Modest 1 2. 1 2. ' 8 1  Comăneşti Inginer 
369. 326 Şorodoc Gheorghe 23. 3. ' 1 2  Cernăuţi Gardian sanit. 
370. 327 Sucevan Grigore 1 8. 1 1 . ' 1 0  Suceveni Preot 
37 1 .  290 Macovei Gheorghe 1 .  8. '38 Cernăuţi Elev 
372. 29 1 Carauş Vasile 1 9. 5. ' 1 4  Plaiul Cosm. Şofer 
373. 294 Coroi Victor 23. [?] '88 Rozan Pens. 
374. 290 Coroi Maria 24. 6. ' 82 Adâncata Casn. 
375. 296 Costiuc Mihai 22. 1 0. ' 1 0 Cernăuţi Funct. 
376. 297 Costiuc Lidia 1 2. 7 .  ' 1 4  Bălţi Casn. 
377. 298 Lahmann Teodor 5. I l . ' 1 4  Adâncata Lic. teologi 
378. 299 Lahmann Lucreţia 7. 3. 1 932 Cernăuţi Casn. 
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380. 30 1  Maftoiu Olga 30. 1 2. 1 897 Jucica Veche Invăţ. 

3 8 1 .  302 Marcu Nicolai 7. 6. 1 902 Cernăuţi Manip. 

382. 303 Marcu Domnica 22. \ 2. 1 907 Cernăuţi Casn. 

383. 304 Marcu Maria 1 8. 2. 1 929 Cernăuţi Elev!\ 

384. 305 Marcu Gheorghe 29. 6. 1 930 Cernăuţi Elev 

385. 306 Mintencu Silvia 30. I l . \ 894 Cernăuţi lnvăt. 

386. 307 Moşuc Ioan 30. 4. 1 903 Cernăuţi Telef. 

387. 308 Moşuc Floarea [?1 2 1 .  8. 1 927 Frătăuţi Casn. 

388. 309 Gherman Natalia 4. 4. 1 893 Mahala Casn. 

389. 3 1 O Percec Aurel 6. 1 2. 1 908 Storoj inet Mecanic 

390. 3 1 1  Onciul Ilarion 6. 4 .  1 87 1  Vilaucea Pens. 

39 1 .  247 Volosciuc Emilia 23. I l . \ 889 Cernăuţi Pens. 

392. 248 Volosciuc Angela 3 1 .  5. \ 892 Slăneşti[i de] Jos 
393. 228 Semaca Traian 2. 6. \ 929 Cuciurul Mare Elev 
394. 227 Mandrescu Gheorghe 6. 9. 1 9 1 2  Mahala Croitor 
395. 228 Mandrescu Ştefania 1 7 . \ .  1 922 Bani la - Cern. Casn. 
396. 299 Sandulovici l larion 1 3 .  3. 1 9 1 5  Cernăuţi Cantor 
397. 2 1 1 Sandulovici Ioan 25. 9. 1 940 Stăneşti[i] de Jos 
398. 281 Rasnoveanu Ştefan 1 7. 3. 1 908 Ştiubei Râmnicu Camere. 
399. 282 Rasnoveanu Maria 1 8 . 6. 1 9 1 2  Zastavna Croit. 
400. 283 Rasnoveanu C-tin 8. 4.  1 933 Stiubei Râmnicu Elev 
401 .  284 Rasnoveanu Miladia 5.  2. \ 939 Jucica Veche 
402. 285 Halevici Ecaterina 25. 4. 1 896 Zastavna Casn. 
403. 1 65 Liziuc Ioan 9. 5. 1 905 Slatina Monteur 
404. 1 66 Liziuc Ana \ .  9. 1 909 Noua Sul ita Casn. 
405. 1 67 Liziuc Pavel 4. 9. 1 93 1  Cernăuţi Elev 
406. 1 68 Liziuc Constanta 1 7. 9. 1 936 Bucureşti 
407. 1 33  Coşara Ioan 27. 3. 1 907 Cernăuti Funct. 
408. 1 34 Coşara Aurora 1 8. I l . 1 9 1 8  Cernăuţi Casn. 
409. 232 Tiganiuc Teoctist 23. 7. 1 905 Cernăuţi Invăt. 
4 1 0. 233 Tiganiuc Maria 25. 3 .  1 9 1 0  lvancăuti Casn. 
4 1 1 .  234 Ţiganiuc Ioan 4. 7. 1 934 Jujineţ 
4 1 2. 240 Vitencu Alexandru 1 9. 6. 1 892 Broscăuti Funct. CF 
4 1 3. 24 1 Vitencu Veronica 29. 3. 1 896 Cernăuţi Casn. 
4 1 4. 242 Iluţan Aurelia 1 5 . \ .  1 924 Suceveni Casn. 
4 1 5. 243 Vrabiuţa Nicolai 23. I l . 1 894 Cernăuţi Funcţ. 
4 \ 6. 244 Vrabiuţa Eugenia 2 1 .  2. 1 897 Cernăuţi Casn. 
4 1 7. 245 Vrabiuţa Maria 1 5 . 8. 1 926 Cernăuţi Elev!\ 
4 1 8. 246 Vrabiu!a Aurelia 27. 2. 1 922 Cernăuţi Croit. 
4 1 9. 262 Dcgeratu Gheorghe 6. 1 .  1 888 Cernăuţi Agric. 
420. 263 Degeratu Elisabeta \6 .  [?] 1 898 Cernăuţi Casn. 
42 1 .  264 Degeratu Aurelian 1 0. 5 .  1 920 Cernăuţi Măcel ar 
422. 265 Dcgeratu Maria I l . 4. 1 922 Cernăuţi Elcvă 
423. 266 Dcgeratu Mihai 1 4. 4. 1 925 Cernăuţi Chelner 
424. 267 Degeratu Silvia 2. 8. 1 929 Cernăuţi Elevă 
425. 268 Dcgeratu Petre 4. 1 .  1 879 Cernăuţi Agric. 
426. 269 Degeratu Zoica 22. 5. 1 883 Cernăuti Casn. 
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427. 147 Constantinovici Aur. 2. 9. 1 920 Cernăuţi Elevă 
429. 1 50 Constantinovici Euf. 1 6. I l . 1 890 Cernăuţi Casn. 
430. 1 5 1  Constantinovici Stela 28. 3 . 1 923 Cernăuţi Elevă 

43 1 .  1 52 Constantinovici 
2 1 .  I l . 1 9 1 9  Cernăuţi Elev!\ Viorica 

432. 229 Turchevici Aurora 7. 9. 1 907 Vatra Domei Casn. 
433. 230 Turchevici Aurel 8. 8 .  1 9 1 8  lordăneşti lnvăţ. 
434. 23 1 Turchevici Mircea 1 . 2 . 1 925 Cernăuţi Elev 
435. 328 Sucevan Felicia 1 . 6. 1 9 1 0  Mihuceni Casn. 
436. 329 Sucevan Radu! 1 3 . 8. 1 937 Cem!luti 
437. 330 Tudan Ti tus 2. 7. 1 884 Costeşti Preot 
438. 33 1 Zavulovici Alexandru 1 7. 7. 1 889 Suceava Profes. 
439. 353 Zavulovici Silviu Cemăuti Student 
440. 354 Zavulovici Radu 4. 7. 1 928 Cernăuţi Elev 
44 1 .  66 Damian Ion 7. 6. 1 896 Cuciur[ul] Mare lnvăt. 
442. 67 Damian Domnica 3. 9. 1 894 Şcheia lnvăţ. 
443. 68 Damian Maria 8 . 1 . 1 924 Cuciurfull Mare Elevă 
444. 69 Damian Dragoş 20. 4. 1 926 Cuciurfull Mare Elev 
445. 70 Damian Doina 1. I l . 1929 Cernăuţi Elevă 
446. 1 8 1  Moisescu Alexandru 1 0. 5. 1 9 1 2  Cernăuţi Magi str. 
447. 1 24 Hughiur Mircea 3.  8 .  1 93 1  Vicovful de Sus Elev 
448. 123  Hughiur Elena 4. 4. 1 929 Vicovl ul de Sus Elev!\ 
449. 1 22 Hughiur Virgil 2. 1 .  1 926 Vicov[u] de Sus Elev 
450. 1 2 1  Hughiur Aspasia 1 .  1 .  1 900 Suceava Casn. 
45 1 .  1 20 Hughiur Alexandru 2. 7. 1 897 Cuciurfull Mare Inv!lţ. 
452. 1 37 Plianschi Gheorghe 20. 3 .  1 909 Storojineţ Avocat 
453. 1 35 lonet Mihai 1 4. f?] 1 882 Ostriţa Pens. 
454. 1 33 Ioneţ Aurora 7. 6. 1 920 Cernăuţi Ele vă 
455. 1 79 Nuţu Ioan 1 4. 6. 1 9 1 0  Boston lnvăţ. 
456. 255 Zubcov Paul 4. 4. 1 9 1 7  Mal in ţi Stud. 
457. 3 16 Rusu Dimitrie 25. 1 0. 1 884 Tereblecea Prof. 
458. 3 1 7  Rusu Maria 5 . 3 . 1 896 Triest Casn. 
459. 3 1 3  Racoce Isi dor 7. 1 2. 1 878 Cemăuti Ag. pol it. 
460. 3 14 Racoce Livia 8. 1. 1 9 1 1 Vatra Domei Casn. 
46 1 .  3 1 5  Racoce Xenofon 8.  4. 1 93 1  Jucica Veche Elev 
462. 128  Jemna Eusebie 1 7. 1 1 . 1 879 Cernăuţi Prof. 
463. 286 Ivanovici Victoria 27. 3. 1 906 Coţmani Casn. 
464. 252 Zugrav Maria 6. 4. 1 898 Siret Casn. 
465. 1 29 Ursachi Vasile 5. 5 .  1 887 Mănăstioara Preot 
466. 1 30 Ursachi Ana 1 8 . 3 . 1 899 Cotăuni Casn. 
467. 1 3 1  Ursachi Areta 3 . 2 . 1 925 Voloca Elev!\ 
468. 1 32 Ursachi Ştefan 3 .  5 .  1 934 Cuciur[ull Mare Elev 
469. 349 Voevidca Dumitru 1 3 .  1 0. 1 887 Sin!luţifi del Jos Preot 
470. 350 Voevidca Si lvia 28. 7. 1 898 Straja Casn. 
47 1 .  1 99 Racoce Ioan 1 9. 3. 1 902 Babin Preot 
472. 200 Racoce Francisca 7. 8. 1 894 Cernăuţi Pens. 
473. 201 Rucocc Areta 1 0 .  1 2 . 1 932 Adâ..ncata Elevă 
4 74. 20 Bcjar. lsidor 5. 1 0. I RR4 Cincan. Preot 
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475. 21 Bejan Elena 25. 5. 1 897 Comarcoţi Casn. 

477. 23 Belan Cornelia 1 7. 9. 1 927 Jadova Elevă 

478. 25 Beresovschi Stefania 9. 1 .  1 905 Vilaucea Casn. 

479. 24 Beresovschi Dionisie 1 8. 1 0. 1 898 Vilaucea Preot 

480. 26 Beresovschi Lidia 1 5. 7. 1 925 Vilaucea Elevă 

48 1 .  500 Cil ievici Adrian 23. 7. '99 Siret Preot 

482. 55 1  Cil ievici Maria 1 7. 5 .  '30 Elevă 
483. 662 Cilievici Marius 1 7. 5 .  '30 Siret Elev 
484. 77 1 Cherciu Vasile 3 .  1. , 1 4  Orhei lngin. 
485. 774 Olteanu Lidia 16 .  6 .  1 907 Storojineţ Casn. 
486. 889 Biluceac Grigore 6. 1 .  '00 Muceniţa Funcţ. PTI 
487. 620 Biluceac Elena 20. 2. '92 Sadagura Pens. 
488. 59 1 Biluceac Octavian 2 1 .  4. '24 Cernăuţi Elev 
489. 593 Bi luceac Claudiu 8.  7. '32 Nepolocăuţi Elev 
490. 565 Sofroniuc Gheorghe 1 4. 9. '98 Cernăuţi I ng. 
49 1 .  566 Sofroniuc Viorica 1 3 .  3. '08 Frătăuţi[i] Noi Casn. 
492. 587 Sofroniuc Doina 1 6. 8. '25 Petriceni Elevă 
493. 558 Sofroniuc Mihai 4. 4. 1 934 Petriceni 
494. 586 Cehoschi C-tin 28. I l . ' 8 1  G .  Humorului Profesor 
495. 587 Cehoschi Constanta 22. 1 1 . ' 8 1  C. lung Pens. 
496. Albescu Leocadia Suceava Casn. 
497. Sofroniuc Ana Cernăuţi Casn. 
498. 625 lgnatescu Leontina Ca măneşti Croit. 
499. 669 Popovici Ion 1 O. 1 .  '87 Panca Pens. 
500. 670 Popovici Natalia 1 0. 1 .  '85 Comăneşti Casn. 
50 1 .  Lucescu C-tin 1 8. 1 0. ' 8 1  Poiana - St. Funcţ. 
502. 643 Lucescu lnna 20. 4. ? Cernăuţi Casn. 
503. 644 Lucescu Mircea 3 1 . 3 . 1 929 Cernăuţi Elev 
504. 586 Braha Eusebiu Ciudei Dir. şco!. 
505. 597 Braha Olga 7. 5. '08 Salca Casn. 
506. 558 Braha Alexandru 1 8 . 1 .  1 90 1  Cod lea Stud. 
507. 599 Braha Stanca 2. 3 . 1 933 Cernăuţi Elevă 
508. 592 Bujureanu Viorel 1 O. f?l Suceava Preot 
509. 594 Bujoreanu Matilda 1 8 .  8. 1 9 1 3  Siria Casn. 
5 1 0. 595 Bujoreanu Lidia 4. 6. 1 940 Catrani 
5 1 1 .  67 1 Perciuc Ioan 6. 3. '86 Cernăuţi Muncitor 
5 1 2. 672 Perciuc Maria 29. 6 .  '87 Cernăuţi Casn. 
5 1 3 .  673 Perciuc Virginia 30. 1 2. '20 Brodina Elevă 
5 1 4. 275 Ostofi Ioan 1 9. 5. '97 Cernăuţi Funcţ. CFR 
5 1 5. 666 Ostofi Vict. 1 6. 1 2. '99 Putna Casn. 
5 1 6. 609 Dăncilă Emilia 29. 5.  '97 Cernăuţi Funcţ. CFR 
5 1 7. 68 1 Slimac Stefan 1 4. 1 0. ' 1 2  Cernăuţi Lăcătuş 
5 1 8. 683 Vlaicu Eufros. 2. 8 .  '80 Horoşăuţi . Pens. 
5 1 9. 626 lenachevici Stefan 1 .  1 0. '85 lgeşti Casn. 
520. 646 Percec Ovidiu 1 .  1 0. '95 Vrânceni Funcţ. 
52 1 .  675 Oorisan Traian 8. 7. ' 1 3  Cernăuţi Zeter linotip 
522. 566 Op_rişan Hed. 1 .  6. , 1 8  Cernăuţi 
523. 577 Oproşan Vior. 9. 12 .  '33 Cernăuţi 
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1 2 
524. 368 Oprişan Mircea 
526. 570 Oprişan Erem. 
527. 57 1 Oprişan Maria 
528. 572 Oprişan Radu 
529. 573 Fialcovschi 1 . 
530. 574 Fialcovschi Antonia 
53 1 .  575 Fialcovschi Sofia 
532. 576 Fialcovschi Max. 
533. 563 Havreş Nicolae 
534. 6 1 7  Havreş Cristina 
535. Grosu Eugen 
536. 6 1 8  Grosu Ecaterina 
537. 6 1 4  Guţu Paul 
538. 6 1 5  Guţu Anastasia 
539. 6 1 6  Guţu Cornel 
540. 6 1 9  Mang Irma 
54 1 .  674 Prislopan Vasile 
542. 677 Scurei Teodor 
543. 678 Scurei Ecat. 
544. 679 Scurei Silviu 
545. 680 Scurei Georgeta 
546. 588 Ungurean Nicolae 
547. 532 Ungurean Olg_a 
548. 564 Ungurean Neagoe 
549. 688 Dovgan Dim. 
550. 70 1 Ungurean Adrian 
55 1 .  702 Ungurean Maria 
552. 703 Ungurean Rosalia 
553.  704 Ungurean Alex. 
554. 705 Ungurean losefina 
555.  706 Ungurean C-tin 
556. 7 1  O Vlad Ehremenhilda 
557. 708 Vasilcovschi C-tin 
558. 709 Vişan Dumitru 
559. 7 1 0  Vişan Aspasia 
560. 634 Cavulnea Maria 
56 1 .  633 Caulea Florea 
562. 648 Mironescu Silvia 
563. 600 Chiseliţă Ana 
564. 60 1 Chiseliţă Emilia 
565. 602 Chiseliţă Arnalia 
566. 603 Chiseliţă R. 
567. 604 Ansbach Iulia 
568. 605 Dolinschi lrrna 
569. 606 Dolinschi Oltea 
570. 607 Dolipschi Livia 
57 1 .  608 Mcch Ghisela 

Dimitrie Vatamaniuc 

9. 1. " 1 0 
1 .  5. '88 

1 5 . 8. ' 9 1  
27. 1 0. ' I l 
I l .  f?] '88 
1 5 . 4. '89 
24. 6. ' 14 

1 .  6. ' 1 6  
1 2. 4 .  '00 
1 8. 8 .  '99 

? 
27. 3 .  '98 
1 3 .  6. '09 
1 5 .  4. ' 1 0  

1 9. 1 2. '39 
28 .  3 .  '28 

1 .  1 .  '98 
4. 12. '05 

1 1 . 1 1 . ' 1 0  
3 .  8. '35 

22. 4. '38 
6. I I . '00 
1 6. 2. '98 
27. 1. '37 

25. 1 0. '09 
9. 2. ' I l  

20. 1 .  ' 14 
1 4. I l . '79 
22. 1 .  '06 
1 7. 4. 0 1  

3 
Bucureşti 
Oprişeni 
Suceava 
Cernăuţi 
Cernăuţi 
Cernăuţi 
Cernăuţi 
Cernăuţi 
Văşcăuţi 
Cernăuţi 

Adâncata 
Lipnic 
Lipnic 
Cernăuţi 
Trestiana 
Il işeşti 
Cernăuţi 
Suceava 
Cernăuţi 

Carapciu P/S 
Buda 
Carapciu 
Rachitna 
Cernăuţi 
Cernăuţi 
Cernăuţi 
Cernăuţi 
Sadagura 

25. 9. '37 Cernăuţi 
22. I l . [?] Pribat 
24. 9. ' 1 0  Cernăuţi 
1 9. 7. '83 Putna 

25. 1 2. '87 Rădăuţi 
3. 2. '95 G. Humorului 

2. 3. '85 Cernăuţi 
1 3 .  9. '26 Cernăuţi 

23 . 1 0. '06 Mărăniceni 
1 8 . 3. '34 Cernăuţi 
5. 6. ' 1 2  Cernăuţi 
2. 7. '34 Cernăuţi 

1 0. 6. '97 Mlinrich Kirchen 
5. 1 .  ' 1 3  Cernăuţi 

16 .  4. '38 Cernăuţi 
1 0 .  1 0. '39 Moga 

4. 8. '74 Maramureş 

1 4  

Tabel / (continuare) 
4 

Zeter linotip 
Tipograf 
Casn. 
Funcţ. 
Tipograf 
Casn. 
Praf. 
Croit. 
Expeditor 
Funcţ. 
Funq. PTT 
Casn. 
Praf. 
Casn. 

Elevă 
Funct. PTT 
Funcţ. PTT 
Casn. 

Şofer 
Casn. 

Stud. 
Funcţ. 
Casn. 
Casn. 
Ţesător 
Casn. 

Lic. tit. fi i .  
Funcţ. 
Comerciant 
Casn. 
Casn. 
Cant. lect. 
Ele vă 
Casn. 
Elevă 
Casn. 

Casnică 
lnvăţ. 

Casn. 
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1 5  Lista românilor din lagărele din Germania 4 1 5  

Tabel / (continuare) 

1 2 3 4 
572. 61 O Dascăl Liviu 20. 8. ' 14 Marginea Funcţ. 
573. 6 1 1 Dascăl V ictoria 1 .  1 0. ' 1 6  Cernăuţi Casn. 
575. 6 1 3  Dascăl Livia 26. 5. '40 Cernăuţi 
576. 620 Hrincu Ioan 1 8 . 1 .  '03 Cernăuţi Zidar 
577. 62 1 Hrincu Ana 9. 1 2. '09 Cernăuţi Casn. 
578. 622 Hrincu Aurel 5. 5. '32 Cernăuţi Elev 
579. 623 Hrincu Gheorghe 27. 1 0. '34 Cernăuţi 
580. 624 Hrincu Mihail 25. 1 .  '38 Cernăuţi 
5 8 1 .  636 Cuşnir Romulus 1 9. 1 2. '09 Cernăuţi 
582. 637 Cuşnir Silvia 22. 9. ' 1 4  Cernăuţi Casn. 
583. 638 Cuşnir T. Smedeu 23. 3. '37 Cernăuţi 
584. 652 Marcu Victor 28. 1 .  '02 Jad o va Agric. 
585. 653 Marcu Si lvia 9. I l . ' 1 0  Toporăuţi Casn. 
586. 654 Marcu Natal ia 1 9. 9. '33 Sadagura 
587. 628 Jasloveţchi Ion 5.  1 . , 1 0  Jucica V .  C izmar 
588. 629 Jemna Nicolae 6. I l . '95 Cernăuţi Pens. 
589. 630 Jemna Zoe 5. 2. '9 1  Cernăuţi Casn. 
590. 63 1 Jemna A urei 1 0. 3. '26 Cernăuţi Elev 
59 1 .  632 Jemna Zoica 30. 4. '79 Cernăuţi Pens. 
592. 560 Glocovschi Ion 1 3 .  9. ' 10 Rarancea Lăcătuş 
593. 56 1 Glucovschi Teofila 1 5 . 3 .  '04 Jucica N. Casn. 
594. 562 Glucovschi Stanisl. 9. 7. '35 Jucica N. 
595. 577 Sculeş Eugen 24. 2. '96 Costeşti Lucrător CFR 
596. 578 Sculeş Zenovia 4. 7. '96 Voloca / C  Casn. 
597. 580 Sculeş Teofil 3. 1 .

, 
1 2  Voloca 1 C Elev 

598. 579 Sculeş Dion. 8. 1 .  '20 Stăneştifil dfel Jos Croit. 
599. 58 1 Somniac Alma 12 .  6. ' 1 7 Storoj ineţ Croit. 
600. 7 1 4  Visniţchi Victor 1 2 .  8. 'O I  Mahala Cizmar 
60 1 .  7 1 5  Visniţchi Ştefan 1 8. 12 .  ' 1 2  Jucica N. Casn. 
602. 7 1 6  Visniţchi Ioana 2 1 . 12 . '3 1 Jucica N. Ele vă 
603. 7 1 7  Tomiuc Domnica 2 1 . 5 . '23 Storoi ineţ Servit. 
604. 7 1 8  Zigloser Elena 2 1 .  5. [?] Storojineţ Casn. 
605. 7 1 9  lorgulescu Amalia 22. 8. '08 Lucavăţ Casn. 
606. 720 Adamovschi Elena 2. 6. '77 Cernăuţi Pens. 
607. 639 Cozubaş Gheorghe 1 8. 4. ' 89 Ostriţa Pens. 
608. 640 Cozubaş Ver. 30. 5. ' I l  Jadova Casn. 
609. 64 1 Cozubaş Areta 22. 12 .  '36 Jadova 
6 1 0. 655 Pucaci lul iana 29. 9. '76 Toporăuţi Casn. 
6 1 1 .  656 Nicolaiciuc D. 1 8 . I l . ' 9 1  Tereblecea Soră de carit. 
6 1 2. 657 Niedcrmaier L. 1 7 .  2. '94 Boi an Agric. 
6 1 3 .  658 Niedermaier Gr. 1 8. 3 .  '25 Slobozia Casn. 
6 1 4. 659 Niedermaier A. 1 8. 3. '25 Boi an Casn. 
6 1 5 . 660 Niedermaier E. 3. I l . '26 Boi an Elev 
6 1 6. 66 1 Nemeş Emanuil I l .  12. '77 Siret Pens. 
6 1 7. 662 Nemeş Ol impia 2 1 . 6. '70 Stăneşti Casn. 
6 1 8. 663 Olinic Theodor 1 8. 1 .  '04 Tu reni Lăcăt. 
6 1 9. 664 Olinic Paulina 1 0. 5 .  ' 1 0  C-ti Casn. 
620. 667 Pascuta Dumitru 20. 1 0. ' 1 0  Stupca Stud. 
62 1 .  668 Patras Octavian 3. 1 2. ' 1 2  G. Humorului Funcţ_. ______ _ _  http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Tabel ! (continuare) 
1 2 3 4 

622. 684 Roman Aurelian 29. 8. '08 Davideni Tâmplar 
624. 685 Roman Dumitru 26. 1 0. '35 Cernăuţi 
625. 686 Spânu Aglaia 1 0. 1 2. ' 2 1  Mihai cea Casn. 
626. 688 Spânu Radu 7. 4. '39 Mihai cea 
627. 689 Tomovici Victor 1 .  3. '77 Mihai cea Agricult 
628. 690 Tomovici Adelaida 27. 1 2. '89 Revna Casn. 
629. 69 1 Tomovici Elisabeta 22. 8. '03 Mihalcea Casnică 
630. 692 Tomovici Aurelia 2 1 .  1 2. '96 Ele vă 
63 1 .  694 Stefanivici Orest 1 8 . I l . '02 Storojineţ Agricult. 
632. 695 Sindelaru Ana 1 9. 8. '79 Baineţ Casn. 
633. 696 Trebici Cornel 2 1 .  3. ' 1 3 Cernăuţi Funct. 
634. 699 Ududec Ioan 4. 6. '66 lacobeşti Pens. 
635. 700 Ududec Eudochia 1 7. 3. '68 Ostrita Funcţ. 
636. 545 Albu Mafalda 2. 1 .  ' 1 5  C .  Lung. Croit 
637. 546 Alexiuc Orestia 1 5 . 1 .  ' I l  Cernăuţi Functionar 
638. 548 Ciornei Eugenia 23. 3. ' 1 9  Ostriţa Serv. 
639. 794 Apreotesei Alexie 6. 1 0. ' 1 6  Stăneşti Student 
640. 793 Apreotesei Terezia 4. 5. ' 1 6  Soro ca Casnică 
64 1 .  795 Il ica Nicolaie 6. 1 2. '05 Broscăuţi Preot 
642. 796 I l ica Maria 28. 1 2. '04 Broscăuţi lnvăţ. 
643. 797 I l ica Radu 9. 3. '34 Cernăuţi 
644. 798 I l ica Elena 22. 1 0. '35 Panta 
645. 799 Lupaşcu Arestia 2 1 .  8. ' 1 2  Str. Invăţ. 
646. 800 Lupaşcu Orest 2 1 .  I l . '35  Mihova 
647. 726 Andronic Loghin 26. 1 .  '04 Părtestifil de Sus Funct. 
648. 727 Andronic Hedviha 1 2. 5 .  '99 Cernăuţi Casn. 
649. 768 Ostafi M. Livia 1 .  9. '24 Cernăuţi Ele vă 
650. 767 Ostafi Iuliana 1 4. 5 .  '95 Cernăuţi lnv. 
65 1 .  778 Forrnagiu Elena 8.  3. Pl Cernăuţi Casn. 
652 . . 743 Profireanu Ana 1 2. 1 2. '85 Orsova Casn. 
653. 730 Tudan Eusebie 5 .  7. '82 Costesti Prof. sec. 
654. 73 1 Tudan Ştef. 2 1 .  1 0. '96 Cernăuţi Casn. 
655. 737 Bontus Minodora 20. 1 0. '96 Cernăuţi Funcţ. part. 
656. 738 Polovei Virginia 1 8. 3 .  '90 Ciocănesti Funcţ. PTT 
657. 732 Voronca Dionisie 8 .  1 0. '74 Cernăuţi Pens. 
658. 733 Voronca Ortensia 5. 4. '90 Rusi/Boul Casn. 
659. 764 Simionovici Nicolaie 1 2 . 8 .  '83 Siret Pens. 
660. 766 Simionovici Octavian 5. 4. '09 c. Lung Funcţ 
66 1 .  775 Zubcov Ion 4. 7. '77 Bulboaca Preot 
662. 776 Zubcov Sofia 1 7 . 6. '85 Hl icăuţi Pens. 
663. 777 Zubcov Alexandru 1 9. 8. '24 Sancăuri Elev 
664. 739 Buba Petre 20. 6. ' 80 Putna Pens. 

' 
665. 740 Buba Maria 1 3 .  9. ' 89 Cernăuţi Casn. 

666. 757 Clain Maria 1 8. 5. 1 890 Siret Casnică 
r- 667. 756 Clnin Corneliu 13 .  1 0. 1 877 Cernăuţi Pensionar 

CJoR. 754 Dzovci Maria 1 5 . 2. '85 Costâna Casn. 
669. 775 Bzovci Elena 1 7  � 7.  '20 Cuciurul M ic Stuct. 
670. 75!! Ocfulcscu Dumitru 26. 1 0. '09 Cuciurul M .  P ro t:  sec. -
67 1 .  7::J9 Ociulest:u Si lvia 1 \1. 1 2 .  ' I l - 1/ - Lic. lit. 
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Tabel ! (continuare) 

1 2 3 4 
672. 747 Nichufor Gheorghe 5. 4. ' 87 Răd. Pens. 
673. 748 Nichufor Eufrosina 2. 12 .  '82 Cernăuţi Casn. 
674. 749 Lazarovici Leon 1 6. 1 0. '05 Cernăuţi Funct. 
675. 750 Lăzărean N. 24. 5 . 07 Părteştifil de Jos Fu net. 
676. 790 Malevschi Anatol 1 0. 6. ' 1 8 Cernăuţi Elev 
677. 778 Budeanu Sergiu 2 1 . 7. ' 14 Cernăuţi Stud. 
678. 722 Lanivschi Petre 1 2 .  6. ' 88 Mahala Prof. 
679. 723 Lanivschi Alexandra 1 6. 1 .  '98 Cucuruzeni Inv. 
680. 724 Lanivschi Anatolia 1 9. 2. ' 2 1  - 11 - Stud. 
68 1 .  725 Lanivschi Olga 1 .  10. '22 - 11 - Elevă 
682. 72 1 Lanescu Gheorghe 20. 4. '86 Mahala Preot 
683. 79 1 Cucu Domnica 24. 1 .  '99 Stupca Inv. 
684. 792 Cucu Letiţia 29. 5 .  '22 Storojinet Elevă 
685. 734 Băncescu Aurelia 25. 5 .  ' 83 Vicovful de Sus Casn. 
686. 735 Bârjoveanu Vasile 25. 8 .  ' 83 Roman Cao. oens. 
687. 736 Bârjoveanu Maria 1 6. 1 2. '82 Botoşani Casn. 
688. 744 Zama Artenie 26. 8 .  '83 Cernăuţi lnv. 
689. 745 Zama Elisabeta 20. 1 0. '89 Suceava Casn. 
690. 649 Zama Claudia 27. 2. '22 Cernăuţi Elevă 
69 1 .  75 1 leremie Ilie 1 3 .  5 .  ' 83 Mahala Inso. orim. 
692. 732 Ieremia Elena 25 .  I l . '96 Liteni Casn. 
693. 780 Cerchez Vasile 1 5 . 6. ' 1 2  Cernăuţi Fu net. 
694. 79 1 Cerchez Aurora 20. 7. ' 1 0  Stulpiceni Casn. 
695. 795 Cerchez Emanoi l  1 8. 8 .  '87 Cernăuţi Agricult. 
696. 796 Cerchez Maria 20. 1 .  '83 Cernăuţi Casn. 
697. 787 Cerchez Maria 4. 9. ' 14 Cernăuţi Casn. 
698. 766 Cerchez Domnica 10. 1 2. '23 Cernăuţi Elevă 
699. 769 Cerchez Gheorghe 7. 4. '28 Cernăuţi Elev 
700. 792 Cerchez Petre 16. 3. ' 1 0  Cernăuţi Zidar 
70 1 .  793 Cerchez Domnica 1 5 . 2. '23 Cernăuţi Casn. 
702. 784 Cerchez Maria 2. 3 .  '40 
703. 406 Dr. Luţa Ioan 9. 1 0. '07 Cernăuţi Avocat 
704. 407 Luţa Li via 20. 9. '20 Cernăuţi Stud. 
705. 59 1 Gorcea l larion 1 5 .  5. '22 Costâna Funct. 
706. 485 Nuţu Loghin 1 3 .  I l . '9 1 l l işeşti Ins o. 
707. 476 Ionescu Gheorghe 1 9. 5. '23 Viena Elev 
708. 494 Popescu Petre 23 . 5. '95 Mănăstioara Pens. 
709. 423 Ostaficiuc Eugenia 23. 3. '76 Cernăuţi Pens. 
7 1 0. 424 Ostaficiuc C-tin 29. 3. '69 Cernăuţi Pens. 
7 1 1 .  4 1  O Mistrie Teofila 1 0. 7. '02 Mreja Funct. 
7 1 2. 409 Mistrie Teodor 1 2 . 3. '9 1  Crasna Prim-pretor 
7 1 3 .  4 1 1 Mistrie Aurel 1 2. 3. '26 Visioaia Elev 
7 1 4. 43 1 Prelici AJ:daia 2. 1 .  '74 I l işeşeti Pens. 
7 1 5 . 432 Baga Aspasia 7. r?l '75 Narsinca Casn. 
7 1 6. 433 Ştefanovici Susana 12 .  1 .  '80 Naugablov Pens. 
7 1 7. 446 Dr. Scalat Areta 1 .  1 2. '83 Cernăuţi Medic 
7 1 8. 445 Scalat Antonia 1 .  4. '69 Cernauti Pens. 
7 1 9. 538 Scalat Amalia 1 9. 4. '86 Vijniţa Pensionar 
720. 385 Tomoiagă Lauren 28. 8. ' 80 Mahala Pensionar 
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Tabel / (continuare) 
1 2 3 4 

72 1 .  395 Hotinceanu Eugen 8. 1 .  '87 Cernăuti Pensionar 
722. 386 Giurumia Vasile 7. 9. ' 86 Sepenit Jud. preş. 
723. 388 Giurumia Adela 1 2. 2. '88 Rohozna Casn. 
724. 387 Giurumia Pulheria 1 8. f?l '54 Luieni Casnică 
725. 47 1 Grigoraş Ştefania 9. 1. '82 Rădăuţi Casnică 
726. 362 Boşneg Elisaveta 9. f?l '94 Ostrita Casnică 
727. 540 Tăutu Aglaia 25. 8 .  '82 Rădăuţi Casnică 
728. 542 Tăutu Maria 4. I l . ' 1 4  Viena Casnică 
729. 543 Teutu Cornelia 14. [?]'40 Gleivitz 
730. 770 Botezatu Maria 8. 7. '75 Cracovia Casnică 
73 1 .  769 Botezatu Eugen 1 5 . 3 .  '7 1  Tereblecea Prof. univ. pens. 
732. 772 Miron Sofia 1 7. 9. '72 Dumbrăviţa Propriei. 
733. 773 Gherciu Natalia 1 3 .  9. ' 1 8  Bucureşti Casnică 
734. 749 Honiuca Cornel 4. I l . '66 Văşcăuţi Dir. gen. CFR 
735. 74 1 Olinescu Victor 6. 1 .  '64 Adâncata Prof. pens. 
736. 742 Olinescu Virginia 1 4. 8 .  ' 73 Rogojeşti Casnică 
737. 762 Ştefureac Aglaia 3. 1 0. '69 Vorbăuţi Pens. 
738. 773 Vitencu Viola 6. I l . ' 8 1  Cuciur[ull M. Pens. 
739. 76 1 Dugan Maria 3. 1 .  ' 8 1  l l işeşsti Casn. 
740. 753 Bzovei Ion 5.  8. 03 Gogolina Pens. 
74 1 .  760 Dugan Arcadie 1 8. 9. '78 Ci re şi Prof. pens. 
742. 765 Simionovici Eufrosina I l .  I l . '85 Cuciur[ ull Mare Dir. şc. pens. 
743. 728 Dr. Cuparencu Ioan 16 .  12. '72 Popaşca Prof. pens. 
744. 729 Vasilovici M. 8. 1 2. '72 Gura. Rom. Prof. pens. 
745. 655 Hacman Vladimir 1 2. 8 .  '60 Oprişeni Pens. 
746. 627 Rei Petru 26. 6. '64 Cernăuţi Pens. 
747. 679 Trebici Leonora 29. 7. '08 Cernăuţi Funcţ. 
748. 689 Trebici Adolfina 1 .  1 2. '40 Gleivitz 
749. 682 Slimac Stela 2. 1 .  ' 14 C. lung Casn. 
750. Mânescu Teofila 1 6. 6. ' 7 1  Sf.  Onofrei Funcţ. 
75 1 .  549 Cil ievici Aurora 8. I l . '72 Cernul iţa Pens. 
752. 547 Bujor Iosefina 1 9. 3. '67 Casn. 
753. 647 Borcea Eugenia 1 .  6. '67 Oprişeni Pens. 
754. 676 Nubert Olga 1 .  6. '78 Cernăuţi Casn. 
755. 553 Cepişca Ştefan 9. 9. '70 Cuciur[ ul] Mare Preot 
756. 554 Cepişca Aspasia 8. 1 2. '69 Văşcăuţi Casnică 
757. 675 Prislopan Ecaterina 23. 1 0. '07 Crasna Casnică 
758. 707 Bucoveţchi Ecaterina 1 86 1  O fi reni Casnică 
759. 693 Ştefanovici Eugenia 14. 2. '78 St. Pens. 
760. 653 Costrachevici F. Iosif 8. 2. '69 Sasulnico Pens. 
761� 63 1 Monescu Elena 2 1 .  1 .  '97 Mihai cea Funcţ. 
762. 7 1 1 Văcăreanu Theodor 1 7. 2. '74 Rădăuţi Pens. 
763. 7 1 2  Văcăreanu Victoria 1 8 . 6. '68 Cernăuţi Casn. 
764. 1 40 Dr. Ioaneţ Gheorghe 6. 8. ' 89 Cârpaciu Medic 
765. 1 4 1  Ioaneţ Felicia 4. 1 0. '96 lgeşti Inv. 
766. 142 Ioanet Stanca 4. 9. '26 Cernăuţi Elevă 
767. 1 38 Poleanschi Victoria I l . 4. ' 1 5  Cernăuţi Casnică 
768. 1 39 Poleanschi Mircea 1 2. 5 .  '37 Cernăuţi 
769. 259 Vlad Emil 1 6. 1 0. '67 Cons. 
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1 
770. 
77 1 .  
772. 
773. 
774. 
775. 
776. 
777. 
778. 
779. 
780. 
78 1 .  
782. 
783. 
784. 
785. 
786. 
787. 
788. 
789. 
790. 
79 1 .  
792. 
793. 
794. 
795. 
796. 
797. 
798. 
799. 
800. 
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Tabel 1 (continuare) 

2 3 4 
253 Cernusca Olga 28. I l . ' 1 0  Casn. 

56 Cernusca Asrian 7. I l . '36 
1 1 4 HorobMElena 1 2. 7. ' 1 2  V. Cosminului Casn. 
1 1 7 HorobM Lucretia 24. 3 .  '4 1  Gleivitz 
1 07 Hluscu Maria 3.  9. '04 Cernăuti Casnică 
1 1 2 Hluscu Ana 23. 2. '41  Gleivitz 

I l  Barbier Ana 1 1 . 1 1 . ' 1 5  Stănestifil dfel Sus Casn. 
1 2  Barbier Traian 1 3 .  3. '4 1  Gleivitz 
85 Gherman Maria 1 5 . 1 2. '08 Cernăuti Casn. 
88 Gherman Elena 27. 2. '4 1 Gleivitz 

292 Cărăus Domnica 9. I l . '  1 9  Pl. Cosminului Casnică 
393 Sandilovici Asoasia 1 4. 1 6. ' 1 2  lastrem Casnică 

2 1  Cărăuş Erika 1 .  I l . '40 Costesti 
28 Bodnărescu Leonida 1 9. 7. '72 Boi an Prof. oens. 
29 Bodnărescu Stella 30. 9. '69 Vicovful fdel Jos Casn. 

1 93 Poioga Eufrosina 1 1 . 1 0 '57 Cemăuti Casn. 
352 Zavulovici Nat. 2. I l . '95 Mihalcea lnv. 
1 6 1  Cudla Elisabeta 28. 4. '04 Tărăseni Casn. 
274 Gafencu Margareta 9. 1 0. '72 Vicovful [de] Sus Pens. 
33 1 Tudan Valeria 5.  5 .  '96 PătrăUtlfil [del Sus Casn. 
1 83 Moisescu Ecaterina 9. 3. ' 1 6  Viena Casnică 
1 83 Moisescu Aurelia 29. I l . '36 Cernăuti 

1 7 Basarab Ana 1 9. 9. ' 10 Boi an lnv. 
18 Basarab Niculaie 6. 1 2. '37 Cernăuti 
1 9  Basarab Maria 24. 5. '39 Cernăuti 

1 1 8 Grigor Stefan 25. 4. '09 lasi Croit. 
14 Bacu Areta 25. I l . ' 1 0  Cernăuti Prof. 
1 5  Bacu Cercei 1 6. 4. '39 

235 Varga Mina 1 2. 9. '02 Buc. Casn. 
236 Varga Livia 1. 1 .  '26 Buc. Elevă 
337 Varga Gheorghe 24. 2. '30 Buc. Elev 

Die liste der Rumănen aus Deutschlands Konzentrationslagern, 
die 1941 repatriiert werden sollten 

(Zusammenfassung) 

Der Bukowiner Kreis aus Bukarest bildet eine Kommission, deren Mitglieder Gheorghe 
Vântu, Constantin Zappa und Aurel Morariu sind. Die Aufgabe der Kommission ist, die Listen der 
Rumanen aus den sich in Deutschland befindenden Konzentrationslagem, die 1 94 1  repatriiert werden 
sollten, zu Uberpriifen. Die Listen sind besonders interessant, wei l sie lnformationen liber jede Person 
(Geburtsdatum und -ort, Beruf) enthalten. 

Die Kommission konnte aber die Verantwortung flir d ie National itat aller in die Listen 
Eingetragenen nicht nehmen, und wies darauf hin, dass die fremden Namen bedeutungslos ftir die 
Feststellung der Herkunft waren, weil sie im Laufe der Jahren verandert wurden. 

Die in diesen Listen dem Geburtsort nach eingetragenen Personen stammen sowohl aus der 
historischen Bukowina, als auch aul3erhalb dieser Region. Auf diesen Listen befinden sich auch Namen 
einiger Intelektuellenfamilien, die eine wichtige Rolle im kulturellen Leben gespielt haben: Leonida 
Bodnărescul, L. Tomoioagă, Zavrilovici Alexandru, Dugan Arcadie, Cantemir Traian, Carulea Ion. 
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CĂRŢI, REVISTE 

l l ie Luceac, Familia Hurmuzaki: între ideal şi realizare (o istorie a culturii 
româneşti în cea de a doua jumătate a secolului al XIX-lea), Cernăuţi -
Timişoara, Editura "Alexandru cel Bun" - Editura "Augusta", 2000, 364 p. 
(7 anexe şi  12 fotografii) 

Istoricul cernăuţean Il ie Luceac, născut la 2 iulie 1 950, în comuna Sinăuţii de Jos, regiunea 
Cernăuţi, licenţiat al Universităţii din Cernăuţi, la Facultatea de Fi lologie ( 1 974) şi la Facultatea de 
Istorie ( 1 992), şi-a susţinut teza de doctorat, cu titlul de mai sus, la Universitatea din Bucureşti, în 
anul 1 999, avându-1 coordonator pe acad. Ştefan Şteffinescu. 

Personalitate cunoscută şi recunoscută în lumea cernăuţeană şi în ţară, I l ie Luceac s-a 
preocupat cu asiduitate de cercetarea profundă a istoriei Bucovinei, provincia de două ori 
detrunchiată, al cărei fiu este. Acest lucru, ca şi evenimentele de după căderea zidului Berlinului, au 
făcut posibilă o altfel de abordare a istoriei şi culturii Bucovinei istorice din cea de a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea. 

Având girul ştiinţific al unor personalităţi, precum acad. Vladimir Trebici - inspiratorul şi 
susţinătorul demersurilor lui I l ie Luceac, acad. Ştefan Ştefănescu - coordonatorul tezei de doctorat, 
un împătimit de istoria şi cultura acestui nord de ţară românească a Moldovei şi acad. Gh. Platon - cu 
spiritul critic benefic al demersurilor istoriografice privitoare la Bucovina, autorul lucrării pe care o 
prezentăm a realizat un parcurs ştiinţific într-o "viziune nouă" asupra subiectului abordat, fiind 
totodată "o reuşită analiză de caz", scrisă într-o manieră modernă, "lipsită de prejudecăţi şi de spirit 
partizan, patriotard", cum aprecia acad. Gh. Platon. 

Lucrarea semnată de I l ie Luceac, intitulată Familia Hurmuzaki: între ideal şi realizare, se 
bazează pe o bogată investigare a autorului în arhivele şi bibl iotecile din ţară şi din regiunea Cernăuţi, 
precum: Bibl ioteca Academiei Române, Arhivele Naţionale Istorice Centrale "Casa Mureşenilor" din 
Braşov, Arhiva Octavia-Leca Morariu din Suceava, arhivele judeţene din laşi, Piatra Neamţ, arhivele 
regionale de stat din regiunea Cernăuţi, Suceava, Braşov şi Cluj-Napoca etc. Bogăţia materialului 
documentar şi spiritul critic al autorului au conturat o remarcabilă lucrare ştiinţifică, alcătuită cu 
eleganţă, fervoare şi respect pentru scrierile existente pe această temă, fiind în acelaşi timp o reală 
contribuţie la aprofundarea cunoaşterii istoriei şi culturii Bucovinei istorice, a rolului jucat în istoria 
acestei provincii de familia Hurmuzachi - bărbaţii ei de seamă fiind apreciaţi, în secolul trecut, ca 
fiind "Gracchi i  Bucovinei". 

Structura lucrări i, care cuprinde: Introducere, 1. Cultura în Bucovina în cea de a doua jumătate 
a secolului al XIX-lea ; II .  Hurmuzăkeştii -făuritori de cultură românească modernă în Bucovina; 
III. Contribuţii cu privire la activitatea culturală a fraţilor Hurmuzaki; IV. Hurmuzăkeştii - dinastie 
culturală bucovineană de elită; Încheiere, Bibliografie, Anexe, Indice de nume - justifică din plin 
subtitlul O istorie a culturii româneşti din Bucovina în cea de a doua jumătate a secolului al XIX-lea. 

După ce, în Introducere, sunt prezentate punctele de vedere ale diverselor şcoli istoriografice, 
stadiul cercetării la care s-a ajuns în problematica abordată, până la apariţia prezentei lucrări, I l ie 
Luceac realizează, în capitolul 1,  intitulat Cultura în Bucovina în cea de a doua jumătate .a secolului 
al XIX-lea. Tradiţii şi influenţe europene ( 1 02 pagini), o cuprinzătoare privire asupra Cadrului social
politic · din aceeaşi perioadă şi prezintă Legăturile culturale ale bucovinenilor cu românii din 
Principale şi din Transilvania, reliefând rolul boierimii în redeşteptarea naţională, locul "Foii 
Societăţii pentru Cultură . . .  " în mişcarea cultural-naţională din cea de-a doua jumătate a secolului al 
XIX-lea şi ca organism de presă al principalei societăţi cultural-naţionale a românilor bucovineni: 
Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, ale cărei baze au fost puse în 1 862, sub 
denumirea iniţială de Reuniunea pentru leptură. În acelaşi subcapitol sunt analizate chestiuni de o 
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deosebită importanţă pentru conturarea mediului cultural-naţional românesc din Bucovina: Dimitrie 
Onciul şi istoria critică - în care se arată că istoricul bucovinean, născut la Straja, vedea în istorie un 
"mijloc de apărare a drepturilor politice ale românilor" (p. 42); contribuţia lui Ciprian Porumbescu şi 
a lui Tudor Flondor la dezvoltarea muzicii culte româneşti, a lui G. baron Lovendal şi E. Bucevschi la 
dezvoltarea picturii româneşti. Toate aceste dezvoltări în plan naţional şi cultural, coroborate cu 
eforturi le Hurmuzăk.eştilor privitoare la susţinerea şcolii româneşti din Bucovina şi preocuparea 
pentru românii  basarabeni sunt subsumate ideii că familia Hurmuzaki, în totalitatea ei, a fost exemplar 
dedicată reluării legăturilor dintre toţi fiii patriei române, legături pierdute în contextul politic 
internaţional de la începutul secolului al XIX-lea. 

În subcapitolul Presa şi societăţile culturale, Ilie Luceac prezintă, prin prisma literaturii 
istorice existente şi a documentelor de arhivă, rolul publicaţiei "Bucovina - gazetă românească pentru 
politică, religie şi l iteratură", care 1-a avut ca redactor-responsabil pe Gheorghe Hurmuzaki - la care 
au colaborat, în tumultul evenimentelor revoluţiei de la 1 848-1 849, nume ca: T. Cipariu, Iacob Blaga, 
Gr. Mihali, A. Pumnul, Costache Conachi, D. Bolintineanu, 1. H. Rădulescu, V. Pogor, V. Alecsandri, 
M. Kogălniceanu, C. Negri, V. Cârlova, A. Mureşanu, A. Şaguna, Gh. Bariţ ş.a. De asemenea, este 
reliefată contribuţia famil iei Hurmuzaki la introducerea alfabetului latin în scrierea şi tipăriturile din 
spaţiul bucovinean, la susţinerea societăţilor cultural-naţionale "Arboroasa" şi "Junimea", la 
înfi inţarea societăţii "Armonia", a Societăţii pentru Cultivarea şi Răspândirea Muzicii Naţionale etc. 
În acelaşi context, I l ie Luceac prezintă, in extenso, diversele demersuri care au izvorât din spiritul de 
sacrificiu şi dăruirea Hurmuzăkeştilor pentru înfiinţarea unor societăţi : societatea politică 

"Concordia", "Şcoala Română", "Aurora Română" şi reviste: "Revista politică", "Gazeta Bucovinei", 
"Încercări l iterare" etc. 

În subcapitolul intitulat Şcoala, teatrul şi literatura, Il ie Luceac prezintă, pe baza 
documentelor descoperite la Arhivele Naţionale Istorice Centrale, rolul jucat de familia Hurmuzaki în 
susţinerea artei dramatice româneşti, în realizarea unor tumee de teatru în Bucovina a unor trupe 
precum Fany Tardini, M. Mii i  o şi M. Pascaly, în perioada 1 864- 1 87 1 .  Cunoscutul istoric Teodor 
Balan, care s-a preocupat şi el de domeniile menţionate, aprecia că "Artiştii moldoveni au fost primii

. 

soli ai culturii româneşti veniţi să recâştige terenul pierdut de neamul românesc" (p. 80). Deşi în 
perioada 1 875-1 885 au fost organizate tumee ale unor trupe de teatru româneşti, la Cernăuţi, 
fervoarea, tumultul şi manifestarea spiritului naţional nu au fost aceleaşi ca la turneele susţinute şi 
organizate de Al. Hurmuzaki. 

Pagini de o deosebită semnificaţie intelectuală sunt scrise de Ilie Luceac în subcapitolul 
Muzica şi pictura, unde sunt analizate personalităţi remarcabile (Ciprian Porumbescu, Eusebiu 
Mandicevschi, Alexandru Voevidca, Tudor Flondor, Constantin Buchenthal, E. Bucevschi ş.a.) şi 
acţiunile cu caracter naţional la care au participat. 

În capitolul al II-lea, Hurmuzăkeştii - făuritori de cultură românească modernă în Bucovina 
sunt prezentate Originile familiei Hurmuzaki, autorul reafirmând că pitarul Cârste, pomenit pe la 
1 72 1 ,  este protopărintele familiei Hurmuzaki.  Totodată, după intense cercetări de arhivă, Ilie Luceac 
stabileşte Arborele genealogie a/familiei Hurmuzaki, prezentat în anexa 1 a lucrării . 

În subcapitolul Eudoxiu Hurmuzaki. Colecţia de documente externe şi Fragmente zur Geschichte 
der Rumănen ("Fragmente din istoria românilor") autorul prezintă, cu acribie, rolul jucat de 
E. Hurmuzaki în alcătuirea cunoscutei colecţii de documente, publicată de Academia Română, arătându-se 
rolul deosebit jucat de cel care a fost istoricul, membru al Academiei Române şi căpitanul Ţării, Eudoxiu 
Hurmuzaki, care, pe cheltuiala proprie, a cules din arhivele vieneze 2 7 1 7  documente, pentru perioada 
1 1 99-1 8 1 8. I l ie Luceac îşi face o datorie de conştiinţă aşezând, în context naţional şi cultural, lucrarea 
lui E. Hurmuzaki Fragmente zur Geschichte . . .  , concepută de autor in cinci volume, din care doar trei au 
văzut lumina tiparului până la 1 900. Inspirată de curentul cultural-romantic al generaţiei paşoptiste, 
lucrarea lui E. Hurmuzaki este prima de asemenea dimensiune, scrisă de la Şincai şi până atunci, 
folosind o nouă paradigmă bazată pe preceptele herderiene. Totodată, merită subliniat faptul că lucrarea 
Fragmente zur Geschichte . . .  are meritul de a fi aşezat în centrul ei personalitatea lui Mihai Viteazul, care 
este admirat pentru realizarea unirii politice a neamului său - veritabil îndemn şi manifest politic pentru 
contemporanii lui E. Hurmuzaki. Personalitatea complexă a lui E. Hurmuzaki îi prilejuieşte autorului 
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lucrării unnătoarele aprecieri: "Ca personalitate politică şi ca istoric, Eudoxiu Hunnuzaki a fost angrenat 
în modernitate prin viziunea sa asupra evenimentelor social-politice şi culturale, rămânând un model al 
intelectualului modern din Bucovina secolului al XIX-lea"(p. 1 47). 

Pagini însemnate din economia lucrării lui Ilie Luceac sunt dedicate lui Gheorghe şi Alexandru 
Hurmuzaki şi a activităţii acestora la ziarul "Bucovina", subliniindu-se că amintita publicaţie românească 
a fost "prima care a trezit la viaţă intelectualitatea de aici [Bucovina - n.n.], formând-o şi orientând-o 
spre activitatea patriotică şi culturală pe care unna să o desfăşoare mai târziu" (p. 1 54). De asemenea, 
este prezentată, într-un subcapitol, lupta Hunnuzăkeştilor pentru apărarea limbii şi a tradiţiilor culturale 
româneşti şi pentru păstrarea caracterului românesc al Bisericii Ortodoxe din Bucovina. 

În capitolul al treilea, intitulat Contribuţii cu privire la activitatea culturală a fraţilor 
Hurmuzaki, este prezentată contribuţia lui Constantin Hurmuzaki la dezvoltarea culturii şi statal ităţii 
româneşti moderne, precum şi rolul lui Alexandru Hunnuzaki la răspândirea concepţiei "psihologiei 
popoarelor" pe teritoriul Bucovinei istorice şi în mediile culturale româneşti. 

Ultimul capitol al lucrării este intitulat Hurmuzăkeştii - dinastie culturală bucovineană de 
elită. În acesta sunt abordate chestiuni privitoare la Generaţia a doua a Hurmuzăkeştilor şi idealul 
statului naţional unitar român şi la receptarea operei Hunnuzăkeştilor în posteritate. 

Lucrarea Familia Hurmuzaki: intre ideal şi realizare, semnată de Ilie Luceac, realizată după toate 
nonnele exigenţei ştiinţifice, se încheie cu o bogată Bibliografie, un important corp de Anexe - între care 
remarcăm anexele nr. 3 şi 4, care cuprind rezumatele inedite, în limba română, ale discursurilor lui 
E. Hunnuzaki în Dieta Bucovinei, în perioada 1 863-1 873, precum şi un număr de nouă scrisori inedite, 
provenind, în cele mai multe cazuri, de la unul dintre membrii familiei Hunnuzaki, probabil 
C. Hurmuzaki, un Indice de nume şi rezumatul lucrării, tradus în limbile rusă şi germană. 

Parcurgând paginile lucrării real izate de Ilie Luceac, care surprinde, într-un stil adecvat, 
efervescenta evenimentelor afinnării identitare a neamului românesc din Bucovina prin cultură şi 
politică naţională, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, nu poţi să nu sesizezi că, practic, nu a fost 
domeniu al vieţii cultural-naţionale unde unul dintre membrii familiei Hunnuzaki să nu fi avut o 
contribuţie, nu de puţine ori, cea mai importantă. De aceea, lucrarea Familia Hurmuzaki: intre ideal şi 
realizare se impune de la sine ca o importantă contribuţie istoriografică a unuia dintre fiii acelei părţi a 
Bucovinei, a doua oară desţărată. De aceea, mesajul acestei cărţi de istorie este cât se poate de actual. 

Marian Olaru 

Doina Alexa, Ion Nistor - dimensiunile personalităţii politice şi culturale, Rădăuţi, 
Editura Institutului Bucovina - Basarabia, 2000, 240 p. 

Deschisă spre noi domenii de cercetare, istoriografia românească de după 1 989 a abordat o 
problematică diversă, în care rolul discursului recuperator a fost esenţial. Din această perspectivă au 
apărut studii dintre cele mai variate, care tratează diverse problematici, referitoare şi la istoria 
Bucovinei. Unul dintre acestea este şi studiul monografie al Doinei Alexa, arhivist la Direcţia 
Judeţeană a Arhivelor Naţionale - Suceava, Ion Nistor - dimensiunile personalităţii politice şi 
culturale, apărut la editura Institutului Bucovina - Basarabia din Rădăuţi. 

Până în anul 1 989, personalitatea lui Ion Nistor, "istoricul ideii şi unităţii naţionale", a fost 
evocată fragmentar - "câte un paragraf în sinteze didactice, unele menţiuni discrete sau de interes 
local, o efigie medievistică, alta despre academician sau relativ la prezenţa culturală" (Al. Zub). 
Apariţia unei monografii referitoare la viaţa şi activitatea cărturarului bucovinean are menirea de a 
modifica această imagine. 

Lucrarea Doinei Alexa este structurată în patru capitole: Activitatea istoriografică, Ion Nistor 
in acţiunea pentru realizarea Marii Uniri, Profesorul şi indrumătornl cultural, Ion Nistor, omul 
politic, completate prin prezentarea unor Concluzii şi a Bibliografiei referitoare la tema pusă în 
discuţie. Studiul monografie are şi un Cuvânt inainte, semnat de prof. univ. Mihai Iacobescu. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Autoarea realizează o amplă investigaţie, bazată pe documentele de arhivă (Arhivele Naţionale 
Istorice Centrale, Arhivele Naţionale Suceava, Arhiva de Stat a Regiunii Cernăuţi, arhivele păstrare în 
famil ia istoricului), pe studiile şi articolele apărute în ţară şi străinătate referitoare la viaţa şi 
activitatea lui Ion Nistor. 

În primul capitol al lucrării - Activitatea istoriografică -, Doina Alexa reface traseul biografic 
al lui Ion Nistor, punctând reperele activităţii istoriografice ale cărturarului bucovinean. Pregătirea 
intelectuală a lui Ion Nistor a urmat un traseu ascendent. În Bucovina natală îşi face studiile primare şi 
liceale. Frecventează apoi cursurile Universităţii din Cernăuţi, secţiile de istorie şi geografie ( 1 897-
1 902), după absolvire fiind numit profesor secundar Ia Liceul Clasic din Suceava şi apoi la Liceul 
Real din Cernăuţi (1 9 12). În anul 1 909, Ion Ni stor a fost promovat doctor în filosofie al Universităţii 
din Viena, desăvârşindu-şi u lterior formaţia, sub influenţa şi în atmosfera unor personalităţi şi centre 
universitare de mare prestigiu (Miinchen, Leipzig, Berlin, Lemberg, Cracovia, Bucureşti, laşi). În 
baza titlurilor ştiinţifice obţinute (în anul 1 9 1 1 este ales membru corespondent al Academiei Române 
şi în 1 9 1 5  membru activ) şi a activităţii sale, Ion Nistor este numit (în anul 1 9 1 2) profesor agregat la 
Catedra de istorie a Europei de Sud-Est, cu deosebită privire asupra istoriei românilor, a Facultăţii de 
Filosofie a Universităţii din Cernăuţi. După anul 1 9 1 9, Ion Nistor este numit titularul Catedrei de 
istoria românilor a Facultăţii de Filosofie a Universităţii cernăuţene. Opera istorică a cărturarului 
bucovinean cuprinde aproximativ 200 de titluri: publicarea unor izvoare, monografii, studii, sinteze, 
articole de reviste şi ziare, conferinţe şi discursuri nepubl icate (acestea sunt menţionate în bibl iografia 
prezentată de Emil Ion Emandi, Ion Nistor. Bibliografie selectivă, "Europa", XXI, voi. 1-11, 1 992-
1 993, laşi), a căror problematică priveşte îndeosebi istoria Bucovinei, dar "acoperă şi problematica de 
bază a întregii istorii a românilor, cu extensiuni şi asupra unor aspecte de istorie universală care au 
influenţat real ităţile româneşti" (p. 39). Cu o metodologie şi o concepţie istorică bine determinate 
(influenţate de şcoala austriacă la care s-a format istoricul bucovinean, sub auspiciile triadei critice 
D. Onciul, 1. Bogdan, N. Iorga şi a generaţiei istoricilor care, până la 1 9 1 8, au militat pentru 
înfăptuirea Marii Uniri), opera lui Ion Nistor îl recomandă ca pe unul dintre cei mai mari istorici 
români din prima jumătate a secolului al XX-lea. 

În capitolul al li-lea al lucrării - Ion Nistor în acţiunea pentru realizarea Marii Uniri -, Doina 
Alexa analizează activitatea naţională a istoricului bucovinean: debutul, ca student, în mişcarea 
naţională bucovineană, prin participarea la mişcarea studenţească iniţiată de societatea academică 
"Junimea"; activitatea în cadrul societăţii Şcoala Română şi a Societăţii pentru Cultura şi Literatura 
Română în Bucovina şi ca redactor al revistei "Junimea literară" - tribună de promovare a intereselor 
naţionale; activitatea din anii primului război mondial, când se refugiază şi acţionează în cadrul 
organizat al refugiaţilor transilvăneni şi bucovineni, informând opinia publică din România despre 
real ităţi le din Bucovina, în vederea implicării ţării în eliberarea teritoriilor aflate sub dominaţie 
străină. În intervalul aceloraşi ani, Ion Nistor este angajat în transformări le politice ce au loc în 
Bucovina, participând la elaborarea documentelor istorice referitoare la unirea necondiţionată a 
provinciei cu statul român. Concepţia diferită privind ritmul de integrare a Bucovinei în noile structuri 
politice 1-a adus pe Ion Nistor - adeptul curentului centralist, organizat în jurul ziarului "Glasul 
Bucovinei" şi al Partidului Democrat al Uniri i - în conflict cu Iancu Flondor, om politic bucovinean 
adeptul curentului autonomist, generând "criza bucovineană'', soluţionată în final prin triumful 
curentului centralist, de influenţă l iberală. 

· 
Capitolul al III-lea al lucrării este rezervat prezentării lui Ion Nistor ca Profesor şi îndrumător 

cultural. Autoarea prezintă activitatea didactică a lui Ion Nistor, ca profesor la liceele din Cernăuţi şi 
Suceava, rolul acestuia în reorganizarea şi modernizarea Universităţi i din Cernăuţi (ca profesor şi, 
ulterior, rector al Universităţii cernăuţene, între anii 1 920-- 1 92 1  şi 1 933-1940 şi ca reprezentant al 
acesteia în Parlamentul României: 1 920--1 922) şi a altor instituţii culturale din Bucovina: Teatrul 
Naţional, Conservatorul, Institutul de Istorie şi Limbă, Fundaţia Culturală "Regele Ferdinand", 
Muzeul Regional "Carol al II-lea" (eforturile pentru înfiinţarea unei Direcţii Regionale a Arhivelor 
Statului la Cernăuţi au rămas fără rezultat). Prin întemeierea şi conducerea unor importante publicaţii 
ştiinţifico-culturale ("Junimea literară": 1 923-1 940; "Glasul Bucovinei": 1 9 1 8-1 940; Buletinul 
"Codrii Cosminului": 1 924-1 939), prin iniţierea unor diverse manifestări culturale (cursurile de http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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popularizare organizate de universitatea cemăuţeană) şi susţinerea instituţiilor culturale bucovinene, 
Ion Nistor s-a remarcat, aşa cum subliniază Doina Alexa, ca un adevărat "ctitor şi îndrumător 
cultural", coordonând întreaga mişcare intelectuală din Bucovina. 

Dimensiunile activităţii politice a lui Ion Nistor din perioada interbelică sunt analizate în 
capitolul final al lucrării - Ion Nistor, omul politic. Pe baza informaţiilor culese, autoarea prezintă, 
pentru prima oară, iniţiativele cărturarului bucovinean ca ministru delegat pentru administraţia 
Bucovinei, între anii 1 9 1 8  şi 1 926, ca senator în Parlamentul României, ministru al lucrărilor publice 
( 1 927-1 928), al minorităţilor etnice ( 1 933-1 934), al sănătăţii şi ocrotirii sociale ( 1 934-1 936), al 
muncii ( 1 936--1 937), al cultelor şi artelor ( 1 939-1 940). Sunt analizate dispoziţiile legislative de 
centralizare şi unificare, precum: lichidarea afacerilor Administraţiei Ţării din Bucovina, înfiinţarea 
unei Curţi de Apel la Cernăuţi, problema românizării învăţământului, problema refacerii industriei 
bucovinene, reforma agrară, eficientizarea administrării Fondului Bisericesc Ortodox etc., dispoziţii 
care s-au finalizat prin adoptarea unor legi, dintre care amintim: Legea pentru utilizarea personalului 
românesc în întreprinderi (30 ianuarie 1 935), Legea pentru organizarea învăţământului comercial 
secundar ( 1 apri lie 1 936), Legea pentru înfiinţarea Consiliului Economic Superior şi organizarea 
camerelor profesionale (29 aprilie 1 936) etc. Sunt prezentate şi mobilurile conflictului dintre Iancu 
Flondor şi Ion Nistor (autoarea concluzionând că, dincolo de faptul că cei doi oameni politici 
bucovineni se aflau pe "poziţii ireductibile în problema integrării acestei provincii în cadrul României 
întregite", ei au fost animaţi de .,incontestabile sentimente de patriotism şi au urmărit cu aceeaşi 
convingere, dar prin mijloace diferite, unificarea Bucovinei cu România" - p. 1 84-1 85). Doina Alexa 
analizează, într-o manieră proprie, activitatea politică a lui Ion Nistor şi importanţa acestuia în 
consolidarea unirii şi a modernizări i României întregite, subliniind caracterul constructiv al operei 
cărturarului bucovinean. Punctul de vedere emis de autoare, bazat pe studierea unor importante surse 
de arhivă, conturează, "într-o manieră cvasitotală", pentru prima oară în istoriografia românească, o 
imagine de ansamblu asupra acestei problematici controversate, dezbaterile istoriografice fi ind încă 
deschise, în măsura descoperirii unor noi surse documentare. 

Ultimele funcţii publice ale cărturarului bucovinean au fost legate de Academia Română. În 
mai 1 945 este ales director al Bibl iotecii şi Colecţii lor Academiei Române. După comunizarea acestei 
instituţii, Ion Nistor este scos din rândurile academicienilor (titlul îi va fi redat, postum, în anul 1 990). 
Devenind indezirabil în întreaga perioadă a regimului totalitar, cărturarul bucovinean a cunoscut şi 
regimul închisorii comuniste ( 1 950--1 955). Moare, acoperit de tăcere, în anul 1 962. În anul 1 976 s-a 
organizat, la Suceava, prima conferinţă publică despre Ion Nistor, iar muzeul sucevean a achiziţionat 
unele documente şi manuscrise care i-au aparţinut, printre care şi Istoria Bucovinei. 

Lucrarea se încheie cu un capitol rezervat Conc/uziilor, în care Doina Alexa afirmă că "Ion 
Nistor a fost o personalitate de excepţie a perioadei interbelice, la fel de valoros ca istoric, pedagog, 
îndrumător cultural şi om politic. Prin cartea de ştiinţă, catedră sau tribună, prin ctitorirea, conducerea 
sau sprij inirea unor instituţii, cât şi prin opera politică nemijlocită, Ion Nistor a stat întreaga sa viaţă în 
slujba frluririi, consolidării şi apărării integrităţii statului român" (p. 229). 

Subliniem, în final, importanţa apariţiei acestui studiu monografie, alcătuit de Doina Alexa, 
dedicat vieţii şi activităţii lui Ion Nistor, care are menirea de a aduce în discuţie noi posibil ităţi de 
evaluare a personalităţii cărturarului bucovinean, din perspectiva analizei unui bogat material 
informativ, în anumită măsură inedit. 

Rodica Iaţencu 

Leca Morariu, Eminescu. Note pentru o monografie. Ediţie îngrij ită, prefaţă şi 
bibl iografie de Liviu Papuc, Iaşi, Editura Timpul, 200 1 ,  300 p.  

La o grăbită lectură a titlului cărţii Eminescu. Note pentru o monografie, apărută la laşi, cu 
sprij inul Ministerului Culturii şi Cultelor din România, cititorul contemporan ar putea fi cel puţin 
intrigat. Care ar fi locul acestor "note" în uriaşa bibliografie a creaţiei eminesciene? Şi cine este Leca http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Morariu? Preîntâmpinând aceste întrebări, editorul - devotat de câţiva ani buni cercetării operei şi 
personalităţii profesorului cernăuţean Leca Morariu, în vederea susţinerii unei teze de doctorat -
prefaţează volumul cu studiul Mihai Eminescu in viziunea lui Leca Morariu, unde aduce succinte 
informatii despre cărturarul şi omul de cultură care a fost Leca Morariu ( 1 888- 1 963) şi despre 
contribuţia lui la cunoaşterea biografiei şi operei eminesciene. 

S-a născut în renumita familie bucovineană a Morărenilor, care 1-a dat pe mitropolitul 
Bucovinei, Silvestru Morariu-Andrievici, pe Constantin Morariu, preotul ce a impulsiona! mişcarea 
culturală a românilor din Bucovina şi căruia i se datorează un început de Istorie a literaturii 
bucovinene, pe Victor Morariu, profesor universitar la Cernăuţi şi germanist de marcă în perioada 
interbelică, iar mai aproape de timpurile noastre, pe Modest Morariu, fost redactor-şef la Editura 
Meridiane, traducător apreciat, scriitor şi critic de artă. 

Leca Morariu a fost profesor suplinitor ( 1 922-1 924) la Catedra de l iteratură română modernă 
şi folclor a Universităţii din Cernăuţi, iar din 1 924, profesor titular. Personal itate multi laterală, 
profesorul s-a aplecat asupra problemelor folclorului, istoriei şi criticii literare, lingvisticii şi filologiei, 
muzicii şi artelor plastice. A întemeiat şi a condus două publicaţii longevive în epocă, "Făt-Frumos" 
( 1 926-1944) şi Buletinul "Mihai Eminescu" ( 1 930-1944). Publicaţie unică în peisajul presei româneşti, 
la fondarea căreia Leca Morariu i-a avut colaboratori pe Gh. Bogdan-Duică şi G. Ibrăileanu, buletinul a 
apărut în 22 de fascicole, în ale căror pagini eminescologi ai timpului au publicat manuscrise, acte, 
fotografii, amintiri şi studii despre poet. Pentru a sublinia importanţa acestei reviste, editorul Liviu Papuc 
inserează în studiul său o apreciere a lui Vasile Posteucă, din 1 939 (la semicentenarul poetului): 
"Cuprinde colecţia masivă a acestui buletin atâtea serioase contribuţii bio şi bibliografice, alături de 
vaste studii monografice parţiale, ca şi atâtea puneri, pe bună dreptate, la punct, încât constituie o 
adevărată Monografie Eminescu". 

La această monografie, Leca Morariu a contribuit încă din octombrie-noiembrie 1 922, atunci 
când a început să predea studenţilor cursul ( 1 0  ore) şi seminarul ( 1 4  ore) Eminescu, urmat de un curs 
popular (din 1 5, 16, 1 7  februarie 1 923), Eminescu copil şi elev, în introducerea căruia afirma: 
"încercăm o nouă monografie asupra vieţii şi operei lui Eminescu". Au urmat, apoi, numeroase 
articole şi studii publicate în reviste ca: "Glasul Bucovinei", "Junimea literară", "Făt-Frumos", 
Buletinul "Mihai Eminescu", "Convorbiri l iterare", "Revista Bucovinei". O parte dintre aceste 
articole, mai precis 30, le-a adunat Liviu Papuc în volumul pe care îl prezentăm, motivând 
actualizarea lor astfel: " . . .  credem că Leca Morariu trebuie repus, în ceea ce priveşte eminescologia, 
pe locul care i se cuvine, dând deoparte exagerările şi parti-pris-urile, dar recunoscându-i-se şi 
meritele evidente, pe nedrept escamotate". 

Din proiectata monografie, Leca Morariu a publicat, la intervale de timp, capitole disparate. În 
1 932, broşura Eminescu. Note pentru o monografie cuprindea două capitole; sub acelaşi titlu a apărut, 
1 4  ani mai târziu, o altă broşură, cu patru capitole. Între timp, altele fuseseră publicate ca articole în 
"Glasul Bucovinei". Liviu Papuc reeditează acum şapte capitole, de la doi la opt, ale "lucrării de 
referinţă a lui Leca Morariu în domeniul eminescologiei - ca istorie literară": Gheorghe Eminovici, 
tatăl lui Eminescu (În urmărirea obârşiei lui Eminescu), Rareşa (Raluca) luraşcu, mama lui 
Eminescu, Frăţânii Eminescu, Data şi locul naşterii lui Eminescu, Copilăria, Elev, Hoinar. Intenţia 
profesorului, de a continua lucrarea cu capitolul Eminescu student, nu s-a materializat. Problemele pe 
care le abordează ţin de biografie: optează pentru descendenţa polonă (a polemizat pe această temă cu 
un alt eminescolog cernăuţean, Vasile Gherasim), prezintă şi (contra)argumentează ipoteze ale datei 
de naştere a poetului, compară documentele găsite cu "notaţiile din vechime pe «căJ1i bătrâneşti))", 
susţine revizuirea unor documente, argumentează în favoarea formei Mihai, nu Mihail, utilizează 
versurile eminesciene ca "izvoare de informaţie", "documente vii", "fragmente de poezie şi adevăr", 
reconstituie anii de şcoală ai poetului - dar se întâlnesc şi elemente de analiză literară şi stilistică 
(comentarii ale unor motive poetice eminesciene ca teiul, floarea albastră etc.). 

Adept al istorismului şi biografismului, Leca Morariu acorda mare importantă amănuntului şi 
respectării (sau rectificării, dacă existau suficiente argumente) informaţiei documentare, ca şi 
i.nterpretării acestora (dar Liviu Papuc observă că o "carenţă" a cercetărilor profesorului cernăuţean 
este aceea că nu se bazează pe documente primare, pe studii de teren). De pe această poziţie, 

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



7 Cărţi, reviste 427 

manifesta o maximă exigenţă în receptarea lucrărilor apărute în epocă şi dedicate operei sau b iografiei 
lui Eminescu. Vocea "intransigentului de la Cernăuţi" s-a făcut auzită în tonalităţi extrem de acide la 
apariţia volumului semnat de G. Călinescu, Viaţa lui Eminescu. În articole ca Eminescu la . . .  
Techirghiol (Anti-Călinescu), Şi iarăşi înnămolitul, " techirghio/itul" Eminescu!, G. Călinescu 
desfiinţat prin sineşi, Leca Morariu lansează adevărate diatribe la adresa criticului, din a cărui operă 
vede ieşind "caricatura «EminesCU>)" (p. 234). Deşi crede că profesorul de la Cernăuţi, " . . .  ca destui 
alţii în epocă, n-a sesizat şi părţile bune ale monografiei Eminescu" datorate lui Călinescu, Liviu 
Papuc este de părere că "unele puncte de vedere ale profesorului cernăuţean merită reconsiderate cu 
ochi critic". De aceeaşi dură analiză a "beneficiat" şi lucrarea lui Tudor Vianu, Poezia lui Eminescu, 
în care Leca Morariu identifică, pe lângă inacceptabile greşeli de exprimare, gramaticale sau stilistice ( ! )  
ale autorului, false interpretări ale poeziei Floare albastră (p. 22 1-223). Alţi autori de  studii sau de 
biografii romanţate ("gen ratat", cum le consideră L. Morariu) despre Eminescu şi comentaţi/incriminaţi 
de Leca Morariu au fost Şerban Cioculescu, Cezar Petrescu, D. Caracostea (Personalitatea lui 
Eminescu), E. Lovinescu (Pe marginea lui " Mite "), D. Murăraşu şi alţii. Tonul ironic, sarcastic, 
ireverenţios uneori ("deraiatul atâtor chestiuni literare Şerban Cioculescu"; "Şi totuşi să nu hrănim 
iluzia că fenomenalul revelator Călinescu . . .  şi-a epuizat noua sa metodă superlativ-personală de a 
arunca asupra omului Eminescu «tot ce e mai degradat. . .  ))" etc.) pe care-I adoptă atunci când face 
critica criticii ar putea fi explicat prin convingerea că relevarea greşelilor, a inadvertenţelor sau a 
lipsei de infonnaţie este necesară, pentru ca la o reluare a problemei acestea să fie înlăturate. Unii 
dintre cei vizaţi au putut să accepte aceste observaţii, iar Liviu Papuc îl citează pe Şerban Cioculescu: 
"Leca Morariu . . .  care m-a onorat cu o ieşire fulminantă, în ultimul număr al buletinului său, pentru o 
serie de erori, cărora le-a dat o proportie catastrofică, dar a căror relevare mi-a folosit să meditez 
asupra condiţiilor cât mai exacte ale unei editări scrupuloase". 

În privinţa traducerilor din opera lui Eminescu, editorul ieşean arată că profesorul "nu scăpa 
nici o ocazie de a «vestejb) proasta transpunere a creaţiei eminesciene în limbi de circulaţie 
europeană" (p. 1 3), dezavuând traducerea în italiană a lui Ramiro Ortiz şi cea în germană a lui Konrad 
Richter (Eminescu în italieneşte, Inconştienţă, cinism sau . . .  " academism "?), acestora - deşi premiate 
de Academia Română - preferându-le, cu argumente, pe cele ale lui Francesco Politi, în italiană, şi 
Laurentie Tomoiagă, în germană. 

Numeroasele articole, note şi revizuiri despre viaţa şi creaţia poetului Mihai Eminescu, pe care 
Leca Morariu le publică în revistele cernăuţene interbelice, sunt contribuţia profesorului la înălţarea 
unui "monument Eminescu", prin care înţelegea o monografie riguros documentată, ştiinţifică, ce se 
impunea la acea vreme. Readucerea lor în circuitul criticii prin publicarea în volum, cu invitaţia 
explicită a editorului la reconsiderarea - prin prisma celor susţinute şi argumentate de Leca Morariu 
unor aprecieri vizând lucrări rămase şi astăzi, pentru unii, de referinţă, este o provocare la care ar fi 
interesant să aflăm nişte răspunsuri. 

Elena Cristuş 

Uniunea Polonezilor din România - Zwiqzek Polak6w w Rumunii - Relaţii 
româno-polone de-a lungul timpului (Kontakty polsko-rumw1skie na 
przestrzeni wiek6w), Suceava, Grupul Editorial Muşatinii - Bucovina 
Viitoare, 200 1 ,  260 p. 

Volumul, reunind materialele care au făcut tema unui simpozion consacrat relaţi ilor româno
polone, a fost lansat la Suceava, cu pri lejul Zilelor culturii polone în Bucovina ( 1 4-1 6  septembrie 
200 1 ), manifestare care se desfăşoară anual în acest oraş. 

Cartea este împărţită pe două secţiuni: istorie, respectiv literatură şi etnografie, compartimentare 
impusă de structura lucrărilor unui simpozion desfăşurat la Suceava în septembrie 2000. 
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Introducerea este semnată de prof. dr. Kazimierz Jurczak, ex-consul al Republicii Polone la 
Bucureşti, format în mediul universitar românesc şi, prin urmare, un avizat cunoscător al fenomenului 
cultural românesc contemporan. 

Reputatul istoric polon Tadeusz Dubicki, de la Universitatea din LodZ, semnează materialul 
intitulat România in Acţiunea Continentală (1940-1944), în care, pe baza unei documentări solide 
efectuate în arhivele militare şi diplomatice poloneze, "deconspiră" elementele participării serviciilor 
secrete poloneze la scoaterea României, Ungariei şi Italiei din alianta cu Germania, episod cunoscut 
sub denumirea de Actiunea Continentală. 

Cercetătorul Veniamin Ciobanu (laşi), prezent în paginile volumului cu studiul Polonezii şi 
românii in perioada crizei poloneze (a doua jumătate a secolului al XV/11-/ea). analizează perioada 
cuprinsă între pacea de la Aachen ( 1 748) şi cele trei împărţiri succesive ale statului polonez din anii 
1 772, 1 793 şi 1 795, care au · consemnat dispariţia Poloniei independente de pe scena politică 
europeană, pe fondul unei grave crize interne, coroborată cu interesele Rusiei ţariste, Prusiei şi 
Austriei .  

Episodul tranzitării pe teritoriului României a tezaurului polonez, în tragicele împrejurări ale 
anilor 1 939 (septembrie)-1 940 (iulie), este anal izat de istoricul polonez Woijciech Rojek, de la 
Universitatea din Cracovia, în articolul Rolul României in demersurile privitoare la expedierea in 
Apus a aurului polonez (septembrie 1939 - iulie /940). 

Aspectele politice ale colaborării româno-polone, începând cu insurectia poloneză şi 
influenţele reciproce, până la obtinerea independentei României, sunt subliniate de istoricul polon de 
sorginte bucovineană, Krystof Dach, de la Universitatea Jagellonă din Cracovia, în articolul 
Principalele aspecte ale relaţiilor politice pa/ono-române din secolul XIX 

Articolul Polonezi şi români in perioada interbelică, semnat de tânărul istoric polon de origine 
bucovineană Michal Keller (Varşovia), analizează cu precădere problema "stereotipurilor" prezente în 
perioada interbelică în istoriografia polonă sau română, şi care astăzi par a sta în calea unei cunoaşteri 
adevărate şi a unei apropieri reale între cele două naţiuni legate printr-o istorie, cândva, comună. 

O analiză a problemelor diplomatice survenite între România şi Polonia întreprinde Andrzej 
Dubicki în articolul Contradicţii in politica externă a României şi Poloniei (1932-1936), insistând 
asupra rolului jucat de rivalitatea Nicolae Titulescu /Miroslaw Arcizewski în evoluţia aliantei 
româno-polone. 

Important pentru demersul de faţă, întrucât reflectă rolul jucat de minoritatea polonă din 
Bucovina în ansamblul relaţi ilor româno-polone, este articolul semnat de Krystzof Nowak, Bucovina 
in opinia misiunilor diplomatice, consulare şi militare poloneze in România (1919-1939). 
Minoritatea polonă din Bucovina, cifrată la aproximativ 60 000 de persoane, a reprezentat, în viziunea 
autorului, nu numai un model de integrare în structuri le administrative ale României Mari, ci şi un 
semnal dat autorităţilor române asupra unor manifestări secesioniste aparţinând unor elemente 
extremiste ucrainene din Bucovina la începutul anilor '30. 

Un alt studiu consacrat relati ilor româno-polone poartă semnătura Mihaelei Oanea şi tratează 
Relaţiile româno-po/one in perioada 1919-1930. Aspecte diplomatice. Spaţiul tipografic restrâns în 
care a fost realizat acest material, asociat cu l ipsa valorificării oricăror surse arhivistice, nu permite 
conturarea unei opinii de ansamblu asupra raporturilor diplomatice ale României şi Poloniei în 
perioada amintită. 

Dr. Jan Bujak de la Institutul Pedagogic din Cracovia contribuie la cunoaşterea activităţii duse 
pe tărâm spiritual de către un prelat catolic polon, în articolul Preotul infulat Wojciech Grabowski. 
superiorul Preoţilor Misionari, paroh in Caci ca şi Cernăuţi şi vi car general al Bucovinei. 

În fine, Relaţiile româno-po/one oglindire in lexicul limbii române sunt tratate de polonistul 
Mihai Mitu, în timp ce Activitatea culturală a polonezilor refugiaţi în România este analizată de Ion 
Petrică. Prezenta lui Mihai Eminescu în literatura poiană este tratată cu toată atentia de către un 
cunoscător competent al l iteraturii polone precum Stan Velea. Etnologul Eugeniusz Klosek, de la 
Universitatea din Wroclaw, întreprinde un foarte interesant studiu intitulat În jurul stereotipurilor 
polonezilor şi românilor în satele poloneze ale Bucovinei de sud, rezultat al cercetărilor efectuate în 
satele Solonetul Nou, Cacica şi Pleşa Chestiunea stereotipurilor l ingvistice este supusă atentiei şi 
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datorită contribuţiei conf. univ. dr. Joanna Porawska (Universitatea Jagellonă din Cracovia) în 
articolul Contribuţia stereotipurilor lingvistice la cercetarea relaţiilor româno-polone. 

Volumul se încheie cu materialele semnate de Constat in Geambaşu (Un deceniu de literatură 
poloneză în România 1990-2000), Anna Kazmierczak (Receptarea literaturii române în Polonia), 
Zbigniew Kowalski (Bukowinskie Spotkania 1 Întâlniri bucovinene) şi Wilhem Skibinski (Bucovineni 
din Polonia în folosul apropierii culturale). 

Volumul recenza! reflectă eforturile depuse de reputaţi specialişti (istorici, lingvişti şi 
etnologi), consacrate minorităţii polone din Bucovina, în special, şi relaţiilor româno-polone, în 
general, întregul efort fiind circumscris implicării comunităţilor poloneze din Bucovina la edificarea 
unor relaţii oneste şi durabile în plan cultural între România şi Polonia. 

Daniel Hrenciuc 

"Glasul Bucovinei". Revistă trimestrială de istorie şi cultură, Cernăuţi - Bucureşti, 
anul VIII, nr. 1 -2 (29-30), 200 1 

Publicaţia "Glasul Bucovinei", apărută sub egida Fundaţiei Culturale Române, a intrat în al 
VIII-lea an de apariţie, subiectele prezentate în nr. 1 -2/200 1 fiind grupate în rubricile: Dialoguri cu 
bucovinenii, Bucovina - procese istorice şi sociale, Teorie, critică şi istorie literară, Poezie, Arhiva 
Bucovinei, Cercetări sociolingvistice, Cărţi. Reviste. 

Aspecte legate de istoria trecută şi prezentă a Bucovinei sunt tratate în cadrul rubricii Bucovina 
procese istorice şi sociale. Aici sunt publicate materialele celui de Al III-lea Congres al Intelectualităţii 
Româneşti din Regiunea Cernăuţi : Rezoluţia Congresului al lll-lea al Intelectualităţii Româneşti din 
Regiunea Cernăuţi, Declaraţii şi adresări ale Congresului al lll-lea al Intelectualităţii Româneşti din 
Regiunea Cernăuţi, Apelul Congresului al lll-lea al Intelectualităţii Româneşti din Regiunea Cernăuţi 
cu privire la consolidarea tuturor forţelor politice, economice, culturale şi confesionale ale minorităţii 
româneşti din Ucraina, adresat Societăţilor naţionale româneşti din Regiunea Cernăuţi. Aceste 
documente reactualizează principalele probleme dezbătute începând cu anul 1 989, privind asigurarea 
drepturilor naţionale ale comunităţii româneşti (referitoare la limba română, învăţământ, biserică, 
păstrarea patrimoniului naţional cultural) şi formulează o serie de programe prioritare în vederea 
realizării unor obiective culturale concrete: inaugurarea unei universităţi multiculturale cu limba de 
predare româna, a unui centru de cultură şi ştiinţă (Institutul Român), organizarea muzeului "Mihai 
Eminescu", introducerea evaluării obligatorii la limba şi literatura română pentru clasele IX-XI, sprij in 
financiar pentru editarea de căiţi şi publicaţii româneşti etc. Sunt publicate în revistă şi patru materiale 
prezentate la acest congres. În raportul Alexandrinei Cernov, Cultura - componentă esenţială a 
existenţei şi conştiinţei româneşti, sunt evaluate problemele legate de promovarea culturii româneşti în 
teritoriile din Ucraina locuite compact de români. Autoarea concluzionează: "Exigenţele noastre în ceea 
ce priveşte nivelul promovării şi contribuţiei la dezvoltarea culturii româneşti, în mare măsură, depind de 
noi înşine, de calitatea muncii fiecăruia în parte şi a societăţilor noastre, care ar putea realiza mult mai 
mult [ . . .  ] .  Cert este însă că orice muncă devine rentabilă dacă ea este bine gândită şi organizată, susţinută 
de oameni competenţi în domeniul lor de activitate. Ar trebui să înţelegem că noi vom putea supravieţui 
numai prin cultură" (s.n.). Ilie Luceac ridică problema editării de cărţi şi manuale şcolare, prezentând în 
cadrul Congresului raportul Editarea de carte şi manuale şcolare la Cernăuţi (trecut, prezent, viitor), 
prin care a propus: subvenţionarea de către stat a publicaţiilor şcolare apărute la editura "Alexandru cel 
Bun", dotarea redacţiei editurii Svit (care tipăreşte lucrări didactice pentru minorităţile etnice din 
Ucraina) de către statul ucrainean cu aparatura necesară, sprij in material din partea României, prin 
Departamentul pentru Relaţiile cu Românii de peste Hotare. La Congresul al III-lea al Intelectualităţii 
Româneşti din regiunea Cernăuţi, au mai fost prezentate rapoartele Mariei Toacă, Elita intelectuală îşi 
promovează priorităţile, şi ·al lui Grigore C. Bostan, Coordonatele culturii româneşti din spaţiul 
carpato-nistrean (regiunea Cernăuţi).  
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Pornind de Ia afirmaţia că "Bucovina este o regiune unică de interferenţe culturale, situată între 
«Orient şi Occident», o zonă de convergenţă etnică şi spirituală", Florin Pintescu argumentează ideea 
că "trecutul istoric şi cultural al Bucovinei menţine mereu treaz interesul [ . . . ) specialiştilor", motiv 
pentru care această regiune a intrat în atenţia forurilor politice conducătoare din vestul Europei, care 
au discutat, între anii 1 992 şi 1 993, proiectul înfiinţări i  unei "euroregiuni carpatice". 

În cadrul aceleiaşi tematici a actualităţii se include şi prezentarea Euroregiuni i "Prutul de Sus", 
în contextul aprecierilor tăcute de Florin Pintescu referitoare la conferinta ştiinţifică internaţională 
consacrată relaţiilor interetnice de pe teritoriul acestei regiuni (Cernăuţi, 8-9 iunie 200 1 )  -
Euroregiunea .. Prutul de Sus " între prezent şi perspective. Marginalii la o conferinţă ştiinţifică 
internaţională. Concluzia autorului este aceea că această euroregiune, organizaţie de cooperare 
transfrontalieră între România, Ucraina şi Republica Moldova, "este mai viabilă decât «Euroregiunea 
Carpatică», a cărei realizare s-a încercat încă din anii 1 99 1- 1992, deoarece această Euroregiune era 
mult mai vastă, incluzând teritorii din România, Ungaria, Polonia şi Slovacia". Datorită teritoriului 
mai restrâns, actuala euroregiune ar putea sta la baza cooperării transfrontaliere de tip economic, 
social şi cultural. Dacă statele democratice din vestul Europei şi America ar manifesta interes 
economic pentru ţările implicate în crearea acestei euroregiuni şi dacă va fi el iminată posibil itatea de 
federalizare a acestei zone, proiectul cooperării transfrontaliere s-ar putea materializa. 

Trei studii. semnate de Mihai lacobescu, Constantin Ungureanu şi Daniel Hrenciuc se referă la 
trecutul istoric al Bucovinei. 

Evoluţia românilor bucovineni între anii 1821-1919 (11) este consemnată de Mihai 
lacobescu, care analizează coordonatele dezvoltării culturii româneşti în Bucovina din perspectiva 
organizării învăţământului, a bisericii ortodoxe, societăţilor culturale, l iteraturii, presei, teatrului, 
artei, ştiinţei, istorigrafiei. Autorul demonstrează, pe baza unei documentaţii bogate, că, deşi, 
administraţia Imperiului Habsburgic a reuşit, numai parţial şi temporar, să creeze o ţară de cultură 
germană, menţinând oaze de cultură germană în coloni i le  germane şi in majoritatea oraşelor, 
român i i  au rezistat politicii de deznaţionalizare şi asimilare prin cultură. O analiză etnodemografică 
a populaţiei Bucovinei în perioada 1 774-1 850 este întreprinsă de Constantin Ungureanu în studiul 
Evoluţia etno-demograjică a Bucovinei intre anii 1 774-1850. Autorul concluzionează că, în 
perioada studiată, "românii din Bucovina constituiau [ . . . ) încă o majoritate relativă din totalul 
populaţiei, dar o parte dintre locuitori, conştienţi de originea lor românească, nu mai cunoşteau sau 
nu mai aveau unde să se folosească de l imba maternă şi vorbeau l imba ucraineană [ . . . ] Până la 
revoluţia din 1 848, originea etnică a locuitorilor a avut o importanţă secundară, conştiinţa naţională 
şi la românii  şi la ucrainenii din Bucovina era încă slab dezvoltată, iar în l imba vorbită locuitorii 
foloseau multe cuvinte străine". Despre Conferinţa de la Locarno şi atitudinea guvernului polonez 
relatează Daniel Hrenciuc, sublini ind importanţa acesteia din perspectiva evoluţiei statului polonez 
în contextul relaţiilor cu marile puteri din Europa Centrală şi de Est în preajma izbucnirii celui de 
al doilea război mondial. 

Rubrica Teorie, critică şi istorie literară îl prezintă pe Scriitorul şi diplomatul Teodot Halip 
(Oksana Kolodii), unul dintre "literaţii şi activiştii publici de vază d in Bucovina [ . . .  ], adept cu vederi 
radicale al principiilor civil izaţiei europene", care a trăit în perioada 1 873-1943. 

Arhiva Bucovinei prezintă Din lucrările inedite ale istoricului Teodor Balan (Il ie Luceac) şi 
Arhiva istoricului Teodor Balan: Documentele familiei Hurmuzachi. 1636-1856. Studiu (în 
manuscris) de dr. Teodor Balan. 

În domeniul cercetări lor sociolingvistice, Felicia Vrânceanu prezintă studiul Elemente de 
sintaxă a limbii române vorbite. Structuri anacolutice in texte de limba română vorbită (//). 

La rubrica Dialoguri cu bucovinenii, Vasile Tărâţeanu îl are ca interlocutor pe Ion Beldeanu, 
preşedintele Societăţii Scriitorilor Bucovineni. Dialogul este purtat sub semnul afirmaţiei lui Ion 
Beldeanu: "Încerc să întreprind ceva în numele aceluiaşi înălţător ideal". 

Prezentarea lucrării semnată de Gheorghe C. Moldoveanu, Limba română în Bucovina. 
Statutul socio-cultural şi politic, apărută la Iaşi în anul 1 998, este realizată de Felicia Vrânceanu la 
rubrica Cărţi. Reviste. 
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Subliniem, în final, importanţa apariţiei unui nou număr din revista "Glasul Bucovinei", mai 
ales din perspectiva prezentării unor materiale care actual izează problemele cu care se confruntă 
românii  din Ucraina. 

Rodica /aţencu 

"Ţara Fagilor". Buletinul Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în 
Bucovina - Fil iala Suceava, anul 1, nr. 1 ,  1 993 - anul IX, nr. 1 ,  200 1 

Periodicul "Ţara Fagilor", buletin al Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în 
Bucovina - Filiala Suceava, continuă, într-o serie nouă, revista de literatură şi folclor omonimă 
editată Ia Soloneţ, Todireşti şi Suceava în perioada iunie 1 93 1  - mai 1 932 (cinci numere), sub direcţia 
animatorului cultural Constantin Milici ( 1 880--197 1 )  şi redactată de Eusebiu Camilar ( 1 9 1 0--1 965), 
amândoi însufleţiţi de dorinţa de a aduce "Ia lumina zilei, pe lângă producţii culte, şi acele minunate 
producţii ale poporului, adevărate comori de simţire, de credinţe şi datini". 

"Ţara Fagilor" apare, ca periodic trimestrial, în apri lie 1 993 . În colectivul de redacţie se află: 
Clement Antonovici, Aura Clopotari, Eugen Dimitriu, Gheorghe Giurcă (redactor responsabil, 
începând cu nr. 3 (32), 2000), Nicolai Moscaliuc, Octavian Vasincu, intelectuali suceveni "credincioşi 
vieţii spirituale", preocupaţi de "trăirea în spirit" şi aplecaţi cu sârg şi pricepere "asupra creaţiei 
artistice" a provinciei noastre voievodale, cu credinţă statornică în "perenitatea valorilor morale" şi 
nutrind convingerea că rolul cărturarului modem este acela de "aprinzător de lumânări în templul 
culturii naţionale" (Vasile Bogrea). Ulterior, în colectivul de redacţie mai sunt menţionaţi Valentin 
Milici (tehnoredactor), Ioan Pânzar, Dumitru Oniga. Cu un număr tot mai mare de pagini (8, 1 2, 1 6, 
20, 24, 40), "Ţara Fagilor" este imprimată Ia S.C. ROF - S.A. Suceava. În 1 996 apare un număr festiv 
consacrat Unirii Bucovinei cu România. Din 1 999, într-o serie nouă, nu-şi mai precizează secţiunile, 
iar o dată cu nr. 3 (32) din iulie - septembrie 2000 apare într-un format nou, mai atractiv, ca ofertă, 
ilustrat cu reproduceri după lucrări semnate de către profesorul bucovinean Dimitrie Loghin ( 1 9 1 0--
1982), peisagist rafinat, pentru care pictura a reprezentat o tulburătoare "mărturie de iubire". 

Articolul-program se intitulează La început de drum. Ca direcţii principale de activitate, revista 
îşi propune să pună "în lumină trecutul istoric şi zestrea spirituală a urbei", extinderea preocupări lor 

"asupra întregii Bucovine" pentru a evidenţia "fenomenele de interferenţă şi ecourile creaţiilor în 
cultura naţională şi universală". Sub egida Societăţii pentru Cultură, "Ţara Fagilor" doreşte să ducă 
mai departe "vechi tradiţii, amintind contemporanilor că avem o zestre culturală de certă valoare, dar 
insuficient cunoscută", interesându-se în egală măsură de problematica zilelor noastre, respingând 

"regionalismul rigid" şi alimentând plăcerea lecturi i :  "Vom vorbi în paginile revistei despre 
monumentele istorice şi religioase; vom evoca personalităţi pierdute în negura anilor, vom căuta 
casele în care au locuit şi au creat aceştia şi vom poposi plini de evlavie Ia mormintele înaintaşilor. Ne 
vom interesa în egală măsură de activitatea din zilele noastre. Vom respinge regionalismul rigid, 
scoţând în evidenţă interferenţele şi efectul benefic al relaţiilor de prietenie, de colaborare între 
cărturarii şi_ creatorii din diferite zone, care au iubit Bucovina şi s-au simţit bine pe acest pământ 
voievodal. Intr-un cuvânt, revista va aduce aminte sucevenilor şi locuitorilor din ţară că cititul e o 
plăcută zăbavă, iar cunoaşterea trecutului cultural, o îndatorire patriotică". 

Buletinul cultural "Ţara Fagilor" întreţine, în structura sa, o bună bucată de vreme, secţiuni 
distincte, ce includ consecvent materiale diverse, menite a-i îndeplini obiectivele asumate. În 
secţiunile Din istoria/trecutul oraşului Suceava, Din viaţa culturală a Bucovinei ori Viaţa 
culturală/Viaţa spirituală, Din Columna istoriei naţionale (ultima, rubrică nouă, complementară sub 
aspect tematic, începând cu VI, 1 (22), 1998) se publică, printre altele, materialele: Gh. Giurcâ., 
Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, 1, 3, 1 993, p. 3; Nicolai Moscaliuc, 
Burdujeni - leagăn de personalităţi, l, 3, 1 993, p. 3-4; Mircea Grigoroviţă, Serbările de Sânziene la 
Suceava, l, 3, 1 993, p. 1 şi I l ; Gheorghe Giurcâ, Vasile Cocârlă, un Mecena al invăţământului din 
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Suceava, Il, 1 (5), 1 994, p .  3 ;  Mircea Grigoroviţă, Societatea suceveană .. Unirea româncu{elor", II, 
1 (5), 1 994, p. 3-4; N. Moscaliuc, Centenar Iraclie Porumbescu, IV, 1 ( 1 4), 1 996, p.  1-3; Aura 
Clopotari, Ciprian Porumbescu (1853-1883), IV, 2( 1 5), 1 996, p. 1-4; Gh. Giurcă, 1 15 ani de 
învă{ământ românesc la Suceava, IV, 3 ( 1 6), 1 996, p. 2-3 ; Aura Clopotari, Ciprian Porombescu. 
Tagebuch, IV, 3( 1 6), 1996, p. 4--5;  Petru Locovei, Mărturii despre masacrul de la Fântâna Albă, IV, 
3( 1 6), 1 996, p. 14; Mircea A. Diaconu, Rânduri despre proza lui Iulian Vesper, V, 1 ( 1 8), 1 997, p. 2; 
Marian Palade, Contribuţia creatorilor bucovineni la dezvoltarea invăţământului muzical românesc, 
V, 1 ( 1 8), 1 997, p. 3; Mircea Grigoroviţă, .. Însoţirea orăşeni lor români" din Suceava, V, 1 ( 1 8), 1 997, 
p. 4; Mircea A. Diaconu, Poezia lui Traian Chelariu, V, 2(1 9), 1 997, p. 3; V, 3(20). 1 997, p. 5 şi V, 
4(2 1 ), 1 997, p. 8;  1. Pânzar, Simion Florea Marian şi Transilvania, V, 3(20), 1 997, p. 3 şi V, 4(2 1 ), 
1 997, p. 5; Mircea Grigoroviţă, Filiala suceveană de binefacere .. Principele Mircea ", V, 3(20), 1 997, 
p. 1 0; N. Moscaliuc, Profesori suceveni autori de manuale şcolare, V, 3(20), 1 997, p. 14 şi V, 4(2 1 ), 
1 997, p. 6; Eugen Dimitriu, George Lovendal în amintirile fiicei sale, V, 4(2 1 ), 1 997, p. 2 şi 9;  
Mircea Grigorovită, Un muzician bucovinean: Max Săveanu (1902-/947), VI, 1 (22), 1 998, p. 5 ;  
Mircea A .  Diaconu, Proza lui Traian Chelariu, VI, 1 (22), 1 998, p. 9-1 O; Emil Satco, Bucovineni în 
Academia Română, VI, 1 (22), 1 998, p. I l ; Gh. Giurcă, Tradiţii ale învăţământului pedagogic din jud. 
Suceava, VI, 2(23), 1998, p. 1 0; 3(24), 1 998, p. 3-4; VII, 1-2(26--27), 1 999, p. 1 1- 12  şi 3(28), 1 999, 
p. 1 3- 14; Georgeta-Silvia Seghedin, Taras G. Seghedin, Istoricul cercetărilor cu privire la flora şi 
vegetaţia Bucovinei, VI, 3(24), 1 998, p. 1 2- 13 ;  Vladimir Trebici, Unirea Bucovinei cu România, VI, 
4(25), 1 998, p. 1-2; Mircea Grigoroviţă, " Ateneul Român " din Suceava, VII, 3(28), 1 999, p. 3; Emil 
Satco, Familia sculptorolui !. H. Sârghie, VII, 3(28), 1 999, p. 4; Vasile Adăscăliţei, Modernitatea lui 
Simion Florea Marian, VII, 4(29), 1 999, p. 3-4; Valerian Procopciuc, Învăţători in viaţa culturală, 
literară şi educativă din Bucovina, VII, 4(29), 1 999, p. 7-8; VIII, 1 (30), 2000, p. 7; 2(3 1 ), 2000, 
p. 1 O; 3(32), 2000, p. 1 O; 4(33), 2000, p. 1 3 ;  Iulia Satco, .. Hacu " - o revistă umoristică din Cernăuţii 
de altădată, VII, 4(29), 1 999, p. 1 6  şi VIII, 1 (30), 2000, p. 1 6--1 7 ;  Aura Clopotari, ((Toporaşub> - un 
capitol inedit din .. Botanica poporană română " de Simion Florea Marian, VIII, 1 (30), 2000, p. 5-6; 
Maria Olinici, Constantin Mi/ici: poezia de război, VIII, 1 (30), 2000, p. 1 0-1 1 ;  Pavel Ţugui, Iulian 
Vesper şi consacrarea valorilor româneşti bucovinene, VIII, 3(32), 2000, p. 3-4; Mircea Grigoroviţă, 
Societatea studenţească bucovineană "Junimea ", VIII, 3(32), 2000, p. 14 şi 4(33), 2000, p. 1 2; 
Cecilia Popescu Latiş, Vintilă Horia - configuraţie creatoare, IX, 2-4 (35-37), 200 1 ,  p. 1 5 . 

În spaţiul consacrat secţiunilor Homo bucovinensis (la care "Ţara Fagilor" renunţă după primii 
doi ani de apariţie), Comemorări - aniversări şi Interferenţe culturale, utilizatorul interesat află o 
ofertă asemănătoare, prin bogăţie şi diversitate: Eugen Dimitriu, Dimitrie Onciul în corespondenţa 
către Leca Morariu, !, 1 ,  1 993, p. 5 ;  1. Pânzaru, Constantin Isopescu-Grecul, I, 3 ,  1993, p. 7-8; Aura 
Clopotari, Ştefan Pavelescu, Il, 1 (5), 1 994, p. 6; Petru Bej inariu, Ion T Tarnavschi, II, 1 (5), 1 994, 
p. 6--7; Petru Froicu, Mihai Horodnic şi satul natal, Il, 3(7), 1 994, p. 5-6; 1. Pânzar, Fraţii Emanoil şi 
Claudiu Isopescu, Il, 3(7), 1 994, p. 6 şi 4(8), 1 994, p. 2 şi 4; Georgeta Rotică, Schiţă biografică a 
scriitorului G. Rotică, Il, 4(8), 1 994, p. 3; Valerian Procopciuc, Ioan Litviniuc (1832-1911) ,  
I I I ,  3( 1 1 ), 1 995, p .  7-8; 1 .  Pânzaru, Constantin Isopescu-Grecul, martor al  prăbuşirii Imperiului 
Habsburgic, III, 5( 1 3), 1 995, p. 9; Emil Satco, Liviu Suhar, IV, 1 ( 1 4), 1 996, p. 7-8; Valerian 
Procopciuc, Alexandro Voevidca, IV, 2( 1 5), 1 996, p. ).,..6; V. Precop, Profesorul Cornel Hahon, 
IV, 3( 1 6), 1 996, p. 8; Marian Palade, Alexandru Zavulovici, IV, 1 ( 1 6), 1996, p. 9; N. Moscaliuc, 
Vasile Huţan, un poet mai puţin cunoscut, IV, 4( 1 7), 1 996, p. 6--7; Octavian Vasincu, Joseph 
Schmidt, unul din copiii geniali ai Bucovinei, IV, 4( 1 7), 1 996, p. 8;  1. Pânzar, Dimitrie C. Isopescu 
(1839-1901), V, 1 ( 1 8), 1 997, p. 7; Emil Satco, Profesori de altădată: Viorica- Viola Tomasciuc, 
VI, 2(23), 1 998, p. 1 2 ;  Valerian Procopciuc, Eusebiu Mihăiescu - un bucovinean dezrădăcinat, VII, 
1 -2(26--27), 1 999, p. 1 5- 1 6; George Galan, Şcoala Normală din Cernăuţi, II, 1 (5), 1 994, p. 9; 
1. Pânzaru, J. E. Torouţiu şi " Gazeta bucovinenilor" din Bucureşti, 1934-/938, Il, 1 (5), 1 994, p. 1 0; 
Mircea Pahomi, Reşedinţa Mitropoliei Bucovinei, Il, 3(7), 1 994, p. 1 1- 12 ;  Sorin Manoliu, O instituţie 
de prestigiu - Liceul " Ştefan cel Mare ", I l ,  4(8), 1 994, p. 8; Emil Satco, Priorităţi literare in 
Bucovina (articol consacrat "lansării" lui Lucian Blaga, la Cernăuţi, în "Glasul Bucovinei", de către 
profesorul Sextil Puşcariu), Il, 4(8), 1 994, p. 9-1 O; Mircea Pahomi, Catedrala Ortodoxă din Cern&uţi, 

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



1 3  Cărţi, reviste 433 

· III, 1 (9), 1 995, p. 9-10; Mircea A. Diaconu, lconarul Mircea Streinul, I I I, 3( 1 1 ), 1 995, p. 1 0; Emil 
Satco, Contribuţii bucovinene la ştiinţa medicală, III, 3 ( 1 1 ), 1995, p. 1 0-1 1 ;  O revistă bucovineană 
de literatură cu personalitate ["Făt-Frumos"], III, 4( 12), 1995, p. 10. 

În spiritul programului său, continuând o bogată tradiţie in presa bucovineană, "Ţara Fagilor" 
oferă spaţiu distinct unor materiale de Folclor: Aura Clopotari, Imaginea lui Ştefan cel Mare în 
legendele istorice culese de Simion Florea Marian, IV, 4(1 7), 1996, p. 5--6; P. Ţaranu, Bradul în 
cultura populară din Dorna, V, 1 ( 1 8), 1 997, p. 8; V, 2(19), 1 997, p. 9; V, 3(20), 1 997, p. 1 2  şi 4(2 1 ), 
1 997, p. 1 5 ;  Vasile Adăscăliţei, Ştefan Vodă în textul folcloric, VI, 3(24), 1 998, p. 1 0-1 1 ;  Particulari
tăţile priveghi ului ca rit funerar în Bucovina, VII, 1-2(26-27), 1999, p. 1 3 ;  Colinda " vitelor bune " la 
Humoreni - Suceava, VIII, 2(3 1 ), 2000, p. 8; Vălăretul, ceata tinerilor care organizează viaţa 
marilor sărbători ale aşezări/ar rurale din Bucovina până mai jos de Milcov, VIII, 3(32), 2000, p. 5--6; 
Ma/anca, o formă de colindă ruteană, întâlnită în Moldova şi Bucovina, VIII, 4(33), 2000, p. 7-8; 

" Românaşii '' - o scenetă de structură folclorică în localitatea Mănăstirea Humorului, IX, 1 (34), 
2001 ,  p. 5; Frecvenţa mărturiilor privitoare la pictura murală a locuinţelor ţărăneşti tradiţionale în 
Bucovina şi Moldova, IX, 2-4 (35-37), 200 1 ,  p. 9-10. 

Articole utile sunt incluse şi in secţiunile Cultivarea limbii române (Clement Antonovici, 
Graiul din Bucovina, tipărit, număr de număr, începând cu V, 4 (2 1 ), 1997; 1 .  Pânzar, Porecle şi 
supranume din satul Costâna, comuna Todireşti, VII, 3(28), 1 999, p. 7-8 şi 4(29), 1999, p. 1 5- 16; 
Ion Popescu-Sireteanu, Un cuvânt care trăieşte prin urmaşi: hordă, horde, VIII, 1 (30), 2000, p. 1 4; 
3(32), 2000, p. 1 1- 12  şi IX, 1 (34), 200 1 ,  p. 3) şi Bucovina turistică (Taras George Seghedin, Codrul 
secular de la Slătioara, VI, 2(23), 1 998, p. 1 4; Petru Ţaranu, Staţiunea ba/neoclimaterică Vatra 
Domei, VI, 2 (23), 1 998, p. 1 5; 3 (24), 1 998, p. 7; 4 (25), 1 998, p. 8; VII, 1-2 (26-27), 1 999, p. 23-
24 şi 3 (28), 1 999, p. 19-20). 

În spiritul tradiţiei, buletinul cultural "Ţara Fagilor" difuzează, uneori prin retipărire, versuri 
semnate, printre alţii, de Clement Antonovici ("E fără margini lumea şi zarea e senină 1 Şi râd in codri 
brazii şi florile-n grădină, 1 Şi nu-i in lume ţară mai plină de lumină 1 Ca tine, fermecată şi dulce 
Bucovină! // Mi-i gura numai cântec şi inima mi-e plină 1 de chipul tău de aur, de-a ta lumină lină, 1 ci 
dorul meu de tine nicicând ne se alină, 1 Minune fără margini, senină Bucovină! // Drumeţul care vine 
infiorat se-nclină, 1 Că ştie că strămoşii s-au ingropat in tină, 1 Ca trupul tău de floare pe fruntea lor 
să-I ţină, 1 Nemuritoare zână, bogată Bucovină! // Când, după val de vreme, privirea mai blaj ină 1 Şi-o 
stinge pe vecie albastra ei lumină, 1 Să mă îngropi sub cetini, in raiul de sulfină, 1 Să fim mereu 
alături, măicuţă Bucovină! . . . ", Lumina Bucovinei, VI, 2(23), 1 998, p. 1 ), Adelina Cârdei ("Suceavă, 
nu te pot uita! 1 Mi-i sufletul prea plin de tine . . . 1 Aş vrea iar paşii prin ruine 1 Să-mi port, visând 
mărirea ta. // Când briza prinde-a flutura 1 Şi marea-i scl ipăt de rubine, 1 Suceavă, nu te pot uita, 1 Mi-i 
sufletul prea plin de tine . . .  11 Acum e toamnă pe coline 1 Şi-or prinde pomii-a lăcrăma . . .  1 Prin turle, 
vântul va cânta 1 Prohodul zilelor senine . . .  1 Suceavă, nu te pot uita!), Constantin Hrehor ("scriu 
despre bucuria celor care încă n-au chip, 1 fără număr sunt ramele ce-mi absorb 1 singurătatea, 1 
tranchilizante culori, fâşii de parfum, văzduhul 1 impiedicându-se de prag, gura botezată 1 cu oţet 
căutându-mi. // norii secetelor trec prin cuibul răpitoarelor 1 in cămările vieţuitoarelor blânde ochii 1 
deprinşi cu spinările plânse au innoptat 1 frig ii e, Doamne, rugăciunii mele 1 umblând prin livezi 1 
desculţă, cu tălpile străluminate de cuiele 1 in care odihnindu-te 1 împărăţia insomniilor ai intemeiat 
. . .  ''), Vasile Loichiţă, Gheorghe Lupu, Constantin Morariu, Natal ia Negru-Iosif ("Cântecele din cea 
ţară, 1 Toate, toate ti se-nchină; 1 Pentru cântec nu-s hotară, 1 Bucovină, Bucovină! . . .  "), Dumitru 
Oniga, Ion Popescu-Sireteanu, Carmen Veronica Steiciuc. Vasile Tărâţeanu ("S-a deschis un proces 1 
frunzelor - că sunt verzi 1 ploii - că nu cade la comandă 1 vântului - că-şi schimbă adeseori direcţia 1 
ierbii - că a răzbit prin asfalt 1 fără de voia tractorului tăvălug 1 1 S-au făcut inculpate şi păsările 
cerului / l i s-a interzis zborul in ţările calde 1 din simplul motiv 1 că ar putea aduce soarele pe aripi 1 in 
zona bazelor militare 1 a marilor companii transnaţionale 1 producătoare de foc bengal 1 pentru 
sărbătoarea Marelui Îngheţ 1 Florilor de câmp li se confiscă averea - 1 parfumul şi culoarea 1 sub 
pretextul că au făcut conspiraţie 1 impotriva gunoiului impacheta! in hârtie de staniol 1 şi a 
trandafirilor de plastic 1 plantaţi in locurile publice 1 Albinele sunt acuzate de terorism 1 Cu cinstea http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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ultragiată d e  rugina indiferentei 1 posibilii martori oculari 1 trec prin Valea Plângerii 1 P e  banca 
acuzatilor mai sunt câteva locuri libere 1 Cine le ocupă?", Civilizaţie, VI, 1 (22), 1 998, p. 1 ). 

În sumarul său, "Ţara Fagilor" include, de asemenea, şi alte materiale interesând un cerc larg 
de util izatori : interviuri (Constantin Severin - Constantin Hrehor, Eu sunt european în livada mea, 
VI, 1 (22), 1 998, p. 7-8; Gheorghe Giurcă - Eugen Dimitriu, " Eu toată viaţa mea am slujit cultura ", 
VI, 2(23), 1 998, p. 7), note de lectură, scrisori şi documente inedite. Trebuie mentionate, totodată, 
rubrica destinată cărţilor cu autografe din unele fonduri sucevene şi Calendar cultural, ultima 
intretinută până în 1 996. 

De"a lungul anilor, depăşind dificultăţile "tranziţiei noastre originale", "Ţara Fagilor" s-a 
impus în peisajul tot mai bogat şi divers al "localismului creator" din Bucovina, având merite 
incontestabile, subliniate şi de către unul dintre întemeietori : "nu a răspuns provocărilor şi nu a intrat 
cu nimeni în polemică, s-a delimitat ferm de factorul politic, rărnânând în slujba culturii şi 
adevărului" (Gh. Giurcă, La aniversară, VIII, 1 (30), 2000, p. 3) şi continuând la Suceava traditia 
presei promovate de Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina. 

Vasile /. Schipor 
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CRONICĂ 

MANIFESTĂRI DE EVOCARE 
LA 600 DE ANI DE LA ATESTAREA DOCUMENTARĂ 

A AŞEZĂRII VOLOV Ă Ţ 

În ziua de 1 5  septembrie 200 1 ,  în comuna Volovăţ din judeţul Suceava s-au 
desfăşurat manifestările culturale consacrate aniversării a 600 de ani de la prima 
atestare documentară a local ităţi i .  

"Se consideră că prima atestare documentară a Volovăţului  o avem din 
28 iunie 1 40 1 ,  dată la care Alexandru cel  Bun dăruia unui  boier satul Plotuneşti de 
la Strungă, actul fiind întărit ş i  de «credinţa» panului  Giurgiu de la Văl'hoveţ" 
(Dumitru Valenciuc, Volovăţul şi locuitorii săi, Suceava, Grupul Editorial 
Muşatini i - Bucovina Vi itoare, 2000). 

Legenda spune că Dragoş-Vodă, mergând la o vânătoare în munţi, a pornit pe 
urma unui bour. După ce a trecut plaiurile înalte a ajuns pe locuri frumoase de şes, 
pe malul unui râu, unde a omorât bourul .  A unnat un bogat ospăţ vânătoresc pentru 
Dragoş-Vodă şi însoţitorii săi . "Şi  le-a venit de la Dumnezeu în in imă gândul de 
a-ş i  face loc de trai, şi s-au unit într-un singur gând şi s-au hotărât cu toţi i să 
rămână aici" (Cronica ma/do-rusă). 

În actele Cancelariei moldoveneşti numele satului era "Vâlhovăţ". La 1 3  
decembrie 1 42 1 ,  Alexandru cel Bun ş i  fiul său I l ieaş dăruiesc fostei soţii Rimgaila 
"târgui Siret şi Volhoveţul cu satele şi cătunele, cu mori, heleşteee, vămi, datori i ,  
dări, produse şi cu toate veniturile". Sunt documente care arată că Volovăţul a fost 
o vreme ocol domnesc. În documentul din 1 3  decembrie 1 42 1  sunt am intite sate 
care erau anexate de târgui S iret şi Volovăţ, dar u lterior Volovăţul pierde în 
importanţă şi ocolu l  domnesc se mută Ia Bădeuţi. 

A lte documente păstrează amintirea lui Dragoş-Vodă, care a zidit la Volovăţ 
o frumoasă biserică de lemn, pe care Ştefan cel Mare o mută Ia Putna, unde există 
şi astăzi .  Între ani i  1 500 şi 1 502, Ştefan cel Mare zideşte Ia Volovăţ actuala biserică 

"Înălţarea Sfintei Cruci", singura construcţie a domnitorului  Moldovei din 
Depresiunea Rădăuţi, păstrată în starea ei originală. 

În cei 1 44 de ani de stăpânire austriacă asupra Bucovinei, populaţia şi, în 
special, intelectual i i  din Bucovina, deci şi din comuna Volovăţ, au luptat pentru 
menţinerea conştiinţei naţionale. Un rol deosebit 1-a avut preoţimea ortodoxă. În 
foaia "Deşteaptă-te române" se scria: "Preoţii din Bucovina au fost odată strejeri nu 
numai ai credinţei strămoşeşti, c i  şi ai conştiinţei naţionale, care, mulţumitor, 
dăinuieşte până astăzi în spiritul poporului românesc din această scumpă ţărişoară". 

Analele Bucovinei, VIII, 2, p. 435-446, Bucureşti, 200 1 http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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În anul 1 909, la Volovăţ a fost construită Casa Naţională, unde au activat 
societăţile culturale "Dragoş" ( 1 866) şi "Constantin cel Mare" ( 1 897). 

Tot la Volovăţ a fost înfiinţată Societatea "Academia Populară", care a 
activat în anii 1 922, 1 923 şi 1 924 prin conferinţe de istorie a românilor, geografie, 
ştiinţele naturii, farmacie, medicină umană şi veterinară, drept, literatură, religie, cu 
extindere şi  la Gălăneşti, Bilca, Frătăuţii Vechi, Putna şi Horodnicu de Sus. 

În cultură şi şti inţă, Volovăţul a dat personalităţi distincte: Gabriel Băleanu -
participant la organizarea serbării de la Putna din 1 87 1 ,  profesorii Lazăr Vicol, 
Victor Neculce, Mihai Vicol, poeţii Constantin Dracinschi, C lement Antonovici, 
scriitorul Dragoş Vicol, geologul Orest Mirăuţă ş . a. 

La 1 5  septembrie 200 1 în comuna Volovăţ s-a desfăşurat o amplă şi 
importantă sărbătoare pentru populaţia localităţii, dar şi pentru Bucovina. 

Ca participant la această manifestare am simţit puterea tradiţiei, înălţimea 
conştiinţei naţionale şi mândria apartenenţei la această local itate a tuturor celor 
prezenţi, de la copi i la veterani .  

Serbarea a început cu  slujba religioasă oficiată l a  biserica "
Înălţarea Sfintei 

Cruci", în fruntea soborului de preoţi aflându-se Î .P.S.  P imen, arhiepiscopul 
Sucevei şi Rădăuţilor. Au participat domnii Gavril Mârza, preşedintele Consil iului 
Judeţean Suceava, ing. Dorel Petru Crăciun şi  Tudor Mohora, deputaţi în 
parlamentul României, sociolog Mihai Frunză, primarul municipiului Rădăuţi, şi 
primarii din comunele învecinate. 

Festivitatea s-a desfăşurat în faţa clădiri i Primăriei Volovăţ şi a troiţei ridicate 
aici prin stăruinţa preotului paroh Dumitru Valenciuc. Deschiderea festivităţii a 
aparţinut poetului Clement Antonovici, care a evocat momentele semnificative din 
istoria satului Volovăţ. Gavril Mârza a fost invitat să taie panglicile inaugurale ale 
celor două monumente: monumentul eroilor din cel de al doi lea război mondial şi 
monumentul de recunoştinţă primari lor comunei Volovăţ. A urmat depunerea 
coroanelor de flori, iar garda mil itară de onoare, constituită cu acest pri lej,  a defilat 
în sunet de fanfară. 

Primarul comunei Volovăţ, Gheorghe Papuc, a vorbit atât despre istoria 
local ităţii , cât şi despre starea actuală a comunei . A urmat un interesant program 
artistic, susţinut de tinerii satului, îmbrăcaţi în costume populare. 

Prin Hotărârea Consi l iului Local, s-au conferit 8 diplome de cetăţean de 
onoare şi 70 de diplome de merit celor mai buni gospodari ai comunei. 

Gavril Mârza, devenit cetăţean de onoare al comunei, a citit mesajul de 
felicitare adresat de Adrian Năstase, prim-ministru al Guvernului României, 
locuitorilor comunei Volovăţ. 

Oaspeţii şi localnicii au vizitat expoziţia cu tema "Volovăţul de ieri şi de azi", 
unde au fost expuse fotografii de arhivă, tablouri comemorative ale unor 
personalităţi, costume populare etc. 

A urmat o mare serbare câmpenească, însoţită de bucate specifice, pregătite 
de gospodinele satului Volovăţ. 
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"Nu de multe ori în viaţă asistăm la asemenea evenimente, de aceea sunt 
mişcat profund, emoţionat şi fericit că suntem părtaşi ai acestui moment" - a spus 
primarul comunei, domnul Gheorghe Papuc. 

· 

Petru Bejinariu 

EXPOZITIA DOCUMENTARĂ HEIM INS REICH 
LA

, 
RĂDĂUŢI ŞI GURA HUMORULUI 

În anul 2000 s-au împl in it 60 de ani de când au avut loc strămutările de 
anvergură din ordinul lui Hitler şi Stalin, strămutări dictate de interese de natură 
pol itică şi ideologică şi care au afectat mai ales existenţa micilor grupuri minoritare 
germane. Prin desconsiderarea "demnităţii omului", cei doi dictatori i-au transformat 
pe oameni într-un "obiect al puteri i lor", luându-le patria, fie prin mij loace 
propagandistice, fie cu forţa, prin departare şi expulzare din locurile natale. 

O expoziţie pe această temă, prezentată bi l ingv - în l imba germană şi l imba 
română - şi intitulată Heim ins Reich - Întoarcere " Acasă în Reich! " Strămutarea 
germanilor din Bucovina - 1940, a fost realizată de către Bukowina-lnstitut din 
Augsburg, în colaborare cu Departamentul "Proiecte de informare pol itică, de 
răspândire şi promovare a convieţuirii paşnice cu popoarele Europei est-centrale, 
de est şi de sud-est" al Ministerului Federal de Interne din Bonn/Berlin, care a 
finanţat proiectul .  

Pusă sub semnul întrebării "Oare unde este patria" şi a l  mesajului "Firesc este 
să ai dreptul la o patrie [ . . .  ] şi nici o putere în stat nu are dreptul să conteste această 
real itate profund umană", expoziţia a avut în vedere, în primul rând, prezentarea 
efectelor dramatice, nu numai pentru germani i  bucovineni, ale deportări lor şi 
strămutărilor din Bucovina istorică. 

Expoziţia Heim ins Reich (însoţită de acţiunea "Revedere în Bucovina" -

"Wiedersehen in der Bukowina" - întâlnirea etnicilor german i bucovineni şi a 
urmaşi lor ·acestora cu locuitori ai judeţului Suceava, care s-a desfăşurat între l l  şi 
1 5  iunie 200 1 în judeţul Suceava şi regiunea Cernăuţi) rememorează exodul 
etnici lor germani din Bucovina în anul 1 940 şi este structurată pe şapte capitole: 
Idee şi politică; Strămutările lui Hitler; Deportările lui Stalin; Germanii strămutaţi 
din Bucovina; Refugiere şi expulzare; Destine bucovinene; Epurări etnice. Multe 
dintre documentele şi imaginile prezentate provin din fonduri secrete, valorificate 
pentru prima dată în beneficiul publicului .  Evenimentele din teritorii le din care 
germanii ,  în 1 940- 1 94 1 ,  au fost izgoniţi de Hitler şi Stalin, sunt bine cunoscute 
doar de puţini oamen i sau, în special, doar de cei afectaţi direct. 

La invitaţia Consi l iului Judeţean Suceava, vernisarea expoziţiei a avut loc la 
data de 1 4  iunie 200 1 în foaierul Universităţii "Ştefan cel Mare", unde, în decursul 
a aproape trei luni, a fost vizitată de circa 1 5  000 de persoane. 
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Datorită prezenţei unor comunităţi de etnici germani şi în alte local ităţi ale 
judeţului, la sugestia Consil iului Judeţean Suceava, expoziţia a fost prezentată şi  în 
alte oraşe din zonă. 

Astfel, la 7 septembrie 200 1 a avut loc deschiderea festivă a expoziţiei la 
Galeri i le de Artă din Rădăuţi, oraş în care activează cea mai puternică comunitate a 
germani lor bucovineni, d in punct de vedere al numărului de membri şi al activităţii 
culturale. Aceasta a fost organizată cu sprij inul ş i  consil ierea Centrului de Studi i  

"Bucovina". 
La deschiderea expoziţiei au fost prezenţi reprezentanţi ai unor organ izaţii şi 

instituţii culturale, partide pol itice, ai presei locale şi centrale, martori ai perioadei 
deportărilor, locuitori ai mun icipiului Rădăuţi. Dr. Ortfried Kotzian, directorul 
Institutului Bukowina din Augsburg şi corealizator al expoziţiei, a prezentat, în 
cuvântul său, tematica expoziţiei şi motivaţiile pentru care aceasta a fost realizată: 

"Prin această expoziţie noi am căutat să arătăm că orice «depatriere» forţată încalcă 
drepturile omului, indiferent de motivele sau de cei răspunzători care se ascund în 
spatele ei şi că înstrăinarea este o crimă împotriva umanităţii, chiar dacă în actele 
oficiale era vorba de «consimţământul» celor strămutaţi". Apoi au luat cuvântul 
S i lvia Frunză, directoarea Galeriei de Artă, Mihai Frunză, primarul municipiului 
Rădăuţi, Mihai Grozavu, vicepreşedintele Consi liului Judeţean Suceava, Vasile 
Demciuc, directorul Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional 
Suceava, Dimitrie Vatamaniuc, directorul Centrului de Studii "Bucovina". 

Pe parcursul festivităţii de deschidere, corul "Deutsche Liedertafel" al 
Forumului German din Rădăuţi, condus de E. Mohr, a interpretat cântece germane 
şi româneşti .  

Presa locală ş i  judeţeană a relatat, prin reportaje şi imagini, evenimentul, iar 
Radio Bucureşti Internaţional a difuzat un interviu cu domnul Luzian Geier, de la 
Bukowina-Institut din Augsburg, privind semnificaţia şi scopul expoziţiei 
prezentate la Rădăuţi . 

Expoziţia s-a bucurat de numeroşi vizitatori din local itate, grupuri de elevi şi 
de excursionişti din ţară şi chiar din străinătate, care şi-au notat impresii le în cartea 
de onoare a expoziţiei .  

Începând din 9 noiembrie expoziţia itinerantă Heim ins Reich - Întoarcere 
. ,Acasă în Reich! " Strămutarea germanilor din Bucovina - 1940 a fost găzduită de 
Muzeul Obiceiuri lor Populare din Bucovina (Gura Humorulu i), al cărei director 
este doamna V era Romaniuc. 

La deschiderea expoziţiei, organizată cu sprij inul Forumului German din 
local itate şi al Primăriei, au participat personalităţi din zonă şi humoreni, unii de 
origine germană. Dragoş Danubianu, vicepreşedintele Consi l iului Judeţean Suceava, 
în alocuţiunea prezentată, a subliniat importanţa organizării unei asemenea expoziţi i 
din perspectiva evenimentelor istorice actuale (vezi experimentul Kosovo), iar Ştefan 
Purici, de la Universitatea "Ştefan cel Mare" (Suceava), a făcut o prezentare istorică 
a evenimentelor petrecute în cel de al doilea război mondial, legate de fenomenele de 
strămutare şi deportare de populaţii .  Vera Romaniuc, gazda expoziţiei, a mulţumit 
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organizatori lor, subliniind importanţa culturală a unui asemenea eveniment pentru 
oraşul Gura Humorului, exprimându-şi speranţa în realizarea unor colaborări 
vi itoare. Luzian Geier, de la Bukowina-Institut din Augsburg, a transmis mesajul din 
partea organizatorilor, donând Muzeului Obiceiurilor Populare fotocopii ale unor 
documente cu referire la oraşul Gura Humorului. 

La finalul manifestării, grupul vocal al Forumului German din localitate, 
condus de praf. Lenuţa Beleca şi acompaniat de preotul vicar Mihai Diac, a 
prezentat un program de cântece germane şi româneşti .  

Expoziţia Heim ins Reich va rămâne deschisă la  Gura Humorului până în 
luna ianuarie 2002, urmând a· fi prezentată la Câmpulung Moldovenesc, Vatra 
Domei, Iaşi, existând deja invitaţii şi din partea oraşelor Timişoara şi Reşiţa. 

Rodica /aţencu şi Ovidiu Bâtă 

MANIFESTĂRI CULTURAL-ARTISTICE, LITERARE 
ŞI ŞTIINŢIFICE CONSACRA TE BUCOVINEI 

Consemnarea noastră reţine, consecvent, în ordine cronologică, evenimentele 
semnificative desfăşurate, mai cu seamă, în Bucovina, în perioada 1 iul ie - 3 1  
decembrie 200 1 .  Sursa documentară o constituie, în principal, presa provinciei, 
atentă la întreaga viaţă a comunităţilor de aici, cu preocupare pentru echilibru şi 
obiectivitate. Tot de aici reţinem opinii privind probleme majore ale "localismului 
creator", fenomene şi tendinţe, evenimente semnificative dintr-un subspaţiu cultural 
dinamic, în continuă schimbare şi dialog permanent în plan naţional şi european. 

În 5 iulie, la Suceava are loc inaugurarea Librăriei Uniunii Scriitorilor, "loc 
permanent de întâlnire a scriitorilor din această parte a ţării , al iubitorilor de carte", 
prima l ibrărie de acest tip din zona Moldovei, întreprindere "foarte importantă 
pentru politica culturală a Uniunii Scriitorilor şi pentru viaţa culturală în nordul 
Moldovei" (Eugen Uricariu). Ideea înfiinţării unor astfel de librării aparţine 
fostului preşedinte al Uniunii Scriitorilor, Laurenţiu Ulici. 

La Rădăuţi, în prezenţa dr. Mirjam Bercovici şi a dr. Harry Kuller, pe Calea 
Cernăuţilor este dezvel ită (6 iulie) o plăcuţă comemorativă în memoria avocatului 
bucovinean Ioan D. Popescu, "prinţ al toleranţei", care, prin aplicarea legii iluminate 
de iubirea aproapelui, a salvat vieţile a mii de evrei la Tiraspol, în timpul celui de-al 
doilea război mondial. Cu acest prilej,  a fost prezentat şi la Rădăuţi volumul 
Dosarele suferinţei, tipărit la Suceava, după însemnările lui I l ie Il isei şi Ioan D. 
Popescu. Activitatea este cuprinsă în programul "Zilelor Municipiului Rădăuţi". Prin 
caracterul său special, manifestarea se situează în zodia restituirilor l iterare şi a 
comemorărilor, într-un autentic dialog intercultural, alături de omagierea lui I l ie 
Motrescu, "poetul martir" de la Crasna, la împlinirea a 60 de ani de la naşterea sa, 
prin prezentarea volumului Hora vieţii, tipărit la Timişoara de către foştii săi prieteni 
şi colegi din redacţia ziarului "Zorile Bucovinei" de la Cernăuţi. 
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Începând cu 1 1  iu l ie, la Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava se 
desraşoară lucrările celui de-al IV -lea Congres Internaţional de Studi i  Româneşti, 
forum ce vizează predilect subiecte din istoria şi cultura României, cuprinzând mai 
multe secţiuni de larg interes ştiinţific: istoria rel igioasă medievală, filosofia 
românească, istoria României, l iteratura română, istoria economică medievală, 
România secolului XIX, arta şi  icoana creştină, folclorul românesc. Congresul se 
dovedeşte a fi, şi cu acest popas sucevean, un excelent pri lej de confruntare a 
ideilor, atât pentru cercetătorii din ţară, cât şi pentru cei din străinătate. 

Luna iul ie devine în Bucovina "vârful cultural-artistic al verii". De o 
amploare şi grijă deosebită se bucură Festivalu l  Internaţional de Folclor "Întâlniri 
bucovinene", ajuns la ediţia a III-a. Pe 20 iu l ie, înaintea deschiderii sale, sub 
genericul "Câmpulungul turistic la cumpăna dintre milenii", are loc o sesiune de 
comunicări ştiinţifice şi dezbateri, urmărind să găsească soluţii şi strategii care să 
introducă municipiul de la poalele Rarăului în circuitul turistic. În oferta 
tronsonului românesc al acestui festival: expoziţii de artă, spectacole folclorice, un 
târg al meşteşugarilor. Festivalu l  reuneşte, tradiţional , artişti şi formaţii din j udeţul 
Suceava, din ţară, din Polonia, Ungaria şi Ucraina. 

În perioada 1 8-2 1 iul ie, în municipiul de pe Şomuz se organizează "Zi lele 
Culturii Fălticenene". În programul acestora: expoziţia de artă plastică "Suflet şi 
culoare", semnată de Cecil ia Wagner, simpozionul "Revista «Şezătoarea», Artur 
Gorovei şi mişcarea folcloristică fălticeneană", un concert, spectacolul-concurs 
"Şezătoarea", tradiţionalul târg al meşterilor populari, seminarul "Tradiţie şi 
actualitate în cultura fălticeneană", spectacole, expoziţii diverse. Manifestările 
reprezintă încă o dovadă că Fălticenii "rămân un oraş cultural". 

O iniţiativă mediatizată, în această perioadă, în presa de la Suceava îi aparţine 
profesorului bucovinean Ion Popescu-Sireteanu :  înfiinţarea unui Muzeu de 
Literatură al Bucovinei, "în total acord cu dorinţa cărturarilor care activează în 
Bucovina, în Basarabia sau în alte ţări". Acesta "ar da o imagine relativ închegată a 
marelui efort creator şi a marilor forţe de creaţie în cultura românească din 
Bucovina, stimulând în acelaşi timp activitatea unor tineri promiţători". Prin 
donaţii, acest muzeu îşi va crea importante colecţii de reviste, precum şi o bogată 
bibl iotecă. 

• 

La Câmpulung Moldovenesc, în 29 iul ie, cu prileju l  Zilei Imnului Naţional al 
României, are loc o ceremonie publică de înălţare a drapelului  naţional şi de 
intonare a imnului României de către Corala Bărbătească "Bucovina" a Casei de . 
Cultură din localitate. 

În 3 august, Ia Palatul Administrativ din Suceava se desfăşoară o conferinţă
dezbatere sub egida Asociaţiei Culturale "România în lume". Participă 
reprezentanţi de seamă ai intelectualităţii şi oficial ităţi din Suceava. Tema 
conferinţei :  raporturile României cu Ucraina, în contextul integrări i ţări i noastre în 
structuri le europene şi euroatlantice, într-o diversitate de probleme: colaborarea 
transfrontalieră, minoritatea română din Ucraina şi cea ucraineană din România -
punţi de legătură în relansarea relaţi i lor bilaterale, comerţul interregional - fac.tor 
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de promovare a relaţii lor de bună vecinătate, armonizarea legislaţiei cu cea 
europeană în această materie. Consemnând temele principale abordate de referenţi, 
precum şi unele puncte de vedere în legătură cu "imobil ismul Ucrainei" în relaţii le 
sale cu România, presa provinciei subliniază, în acelaşi timp, necesitatea unei 

"armonizări" incumbând concesii reciproce în relaţi i le celor două state şi evoluţii 
concrete spre dialog interregional. 

Sub genericul "Întâlniri bucovinene", începând cu 1 O august, oraşul Bonyhad 
(Ungaria) - localitate considerată adevărat centru cultural al secuilor -, găzduieşte 
unul dintre cele mai mari festivaluri internaţionale de folclor din Europa Centrală. 
Scopul manifestării, iniţiate în 1 990 la Jastrowije (Polonia), este ca "popoarele din 
Bucovina care au trăit cândva împreună" - români, germani, polonezi, ucraineni, 
evrei, armeni, ruşi lipoveni şi maghiari - să se reunească o dată pe an pentru a reînvia 
cultura şi religia comună, pentru a se cunoaşte şi a-şi prezenta tradiţi i le. Participă la 
această manifestare grupuri folclorice din Polonia, România, Ucraina şi Ungaria. 

În cadrul manifestări lor organizate în România pentru sărbătorirea a 1 700 de 
ani de când în Armenia religia creştină a fost proclamată rel igie de stat şi a 600 de 
ani de la înfiinţarea Episcopiei Armene la Suceava, la Mănăstirea Hagigadar şi 
Mănăstirea Zamca din Suceava se desfăşoară o adevărată sărbătoare a armeni lor de 
pretutindeni ( 1 2- 1 4  august), "o sărbătoare a lumii civil izate", cuprinzând: un 
concert de muzică religioasă, oficierea Sfintei Liturghii, tradiţionala agapă creştină 
cu specific armenesc, un autentic dialog ecumenic. La manifestări le din Bucovina 
participă numeroşi pelerini străini, înalte oficial ităţi de stat, ierarhi, credincioşi din 
toată ţara, într-o atmosferă de înălţare sufletească, adâncă pioşenie şi comuniune 
spirituală, învederând afirmaţia potrivit căreia "de-a lungul secolelor au convieţuit 
aici foarte multe etnii, care s-au înţeles foarte bine, au trăit într-o anumită armonie 
[ce] reprezintă un model european de convieţuire" (Vartan Arachelian). 

La Vatra Domei ( 1 4-1 5 august) are loc sărbătorirea a 1 00 de ani de lectură 
publică. Evenimentul, întâmpinat prin tipărirea volumului Centenarul Bibliotecii 
Publice şi al Palatului Naţional Român din Vatra Domei, Botoşani, Editura Axa, 
1 1 2 pagini, a fost marcat şi printr-un simpozion ştiinţific, un recital de l ieduri, 
susţinut de artişti de la Opera Română din Cluj , dezvel irea unei plăci jubil iare la 
Biblioteca Municipală "G.T. Kirileanu". 

Manifestarea cultural-ştiinţifică "Putna şi Eminescu, 1 87 1 -200 1 " (Putna, 1 4-
1 5  august) se distinge ca eveniment major al verii .  Precedată de un simpozion 
organizat de Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, 
manifestarea a fost însoţită de o evocare şi  de un spectacol susţinut de formaţii 
muzical-coregrafice din Bucovina. În cea de a doua zi, Putna devine, ca de fiecare 
dată, "Capitala României profunde". 

În perioada 1 7- 1 9  august, la Suceava se desfăşoară Târgui Meşterilor 
Populari, ediţia a VI-a. În oferta sa din acest an: cântece de promenadă, interpretate 
de cunoscuta Fanfară Militară din Fălticeni, spectacole folclorice, demonstraţii 
practice ale meşterilor populari, masa rotundă "Meşteşugurile tradiţionale la 
început de mileniu III" şi seminarul româna-german "Forumul deschis pentru 
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promovarea turismului în Bucovina", organizat din dorinţa de "a găsi un l imbaj 
comun, atât de necesar unei comunicări de calitate". 

În aceeaşi perioadă, Ia Gura Humorului se desfăşoară Festivalul Internaţional 
Folcloric de interpretare vocală şi instrumentală "Doină, doină, cântec dulce !", având 
în program două simpozioane şi urmărind promovarea talentelor, cultivarea pasiunii 
tinerilor pentru valorificarea unor genuri mai puţin fecventate: doina şi balada. 

Asociaţiunea Transi lvană pentru Literatura şi Cultura Poporului Român 
(fondată în 1 86 1 )  face publică o Declaraţie, în numele celor 60 de fi l iale şi 200 de 
cercuri ASTRA din România, SUA, Ucraina, Germania, Iugoslavia, Republica 
Moldova, Ungaria şi Franţa, în care se exprimă protestul faţă de încercări le 
conducerii din statul românesc de dincolo de Prut de a "întemniţa limba, istoria şi 
cultura română, de a răpi brutal vi itorul unei părţi însemnate a poporului nostru". 
Declaraţia deplânge, totodată, "politica naţională de paradă" susţinută în România 
după 1 990 de către parlamentari şi guvernanţi .  Mesajul  ASTREI cuprinde şi un 
apel la "solidarizarea fermă" a opiniei publ ice internaţionale împotriva unor 
asemenea "intolerabi le barbarii", la "distanţarea fără echivoc de aceste falsificări 
cu duplicitate şi cu program". 

Tradiţional, în perioada 25-26 august se desfăşoară Concursul Naţional de 
Poezie şi Proză Scurtă "Eusebiu Camilar - Magda Isanos", ajuns acum la ediţia a 
VI-a. Critici l iterari, poeţi şi prozatori, nume consacrate şi foarte mulţi tineri 
conferă manifestării, care se distinge printr-o bună organizare, atributele unei 
majore "sărbători a scrisului". 

La 4 septembrie, la Rădăuţi are Joc comemorarea lui Mihai Horodnic, poet de 
fundal al Bucovinei interbel ice, cu ocazia împl inirii a 75 de ani de la moartea sa 
prematură. Slujba religioasă, oficiată la mormântul său, şi o evocare comunică 

"înţelepciuni cu miez de lacrimi". 
Pe traseul Suceava - Vatra Domei, la Rădăuţi este deschisă (7 septembrie) 

expoziţia documentară "Întoarcere «Acasă în Reich». Strămutarea germanilor din 
Bucovina - 1 940", organizată de către Bukowina-Institut din Augsburg, în 
colaborare cu Centrul pentru Studierea Problemelor Bucovinei al Academiei 
Române (Centrul de Studii Bucovina). 

Tot la Rădăuţi, în 8 septembrie, are Joc al V -lea Congres al Societăţii pentru 
Cultura şi Literatura Română în Bucovina - "o adevărată tribună pentru 
românism", "un adevărat for cultural al conştiinţei naţionale" a români lor 
bucovineni .  

În 1 4- 1 6  septembrie, Suceava devine "capitala dialogului cultural româno
polon;' .  Uniunea Polonezilor din România şi Ambasada Poloniei la Bucureşti 
organizează manifestarea "Zi lele Culturii Poloneze în România", ediţia a III-a. 
Acestea cuprind: sesiunea ştiinţifică "Poloni şi  români - pe drumul cunoaşteri i  
reciproce", la care participă cercetători şi profesori din Polonia şi România, un 
spectacol folcloric, 

·
participarea la Sfănta Liturghie oficiată la Biserica Romano

Catolică din localitate, spectacole de teatru, o masă rotundă şi o vizită de 
documentare în judeţ. 

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



9 Cronică 443 

La Volovăţ - Rădăuţi, are loc ( 1 5  septembrie), cu ceva întârziere, sărbătorirea 
a 600 de ani de Ia prima atestare documentară a local ităţii .  Din programul 
manifestări i  reţinem expoziţia documentară consacrată istoriei Volovăţului şi 
personalităţilor sale. 

În 1 6  septembrie, la Cernăuţi se desfăşoară manifestarea culturală "Limba 
noastră cea română", ediţia a XII-a, reprezentând "un frumos demers al societăţilor 
culturale şi al populaţiei româneşti de a-şi menţine identitatea etnică, l ingvistică, 
culturală şi rel igioasă". Din alocuţiunile rostite cu acest prilej,  reţinem o s ingură 

"impresie", consemnată în presa noastră: "în ultimul timp, toate sărbătorile noastre 
sunt sărbători decorative şi noi ajungem români decorativi şi nostalgici". 

Începând cu 1 8  septembrie, la Suceava şi, ulterior, la Rădăuţi se deschide 
expoziţia de artă fotografică intitulată "Cornucopia", semnată de Pal Caponigro, 

"una din legendele fotografiei contemporane". Celebrul artist fotograf din America, 
născut la Boston în 1 932, revine acum în expoziţi i le din România, după a prezenţă 
anterioară ( 1 986). Organizată sub înaltul patronaj al Ambasadei SUA la Bucureşti 
şi al M inisterului Culturii şi Cultelor, expoziţia este găzduită de Muzeul Bucovinei 
şi Muzeul Etnografic din Rădăuţi şi comunică un mesaj expl icit al organizatori lor: 

"Sunt popoare care respectă cultura şi frumuseţea, acesta este spiritul pe care dorim 
să-I aducem prin expoziţi ile noastre", deoarece "este foarte important să continuăm 
tradiţia din anii trecuţi, aceea de a aduce aspecte ale vieţii americane în România". 

"Zi lele Culturi i Siretene", ediţia a X-a, se desfăşoară în perioada 20-23 
septembrie şi cuprind, într-un bogat program: două simpozioane ştiinţifice, 

"Bucovina şi marile personalităţi ale scrisului românesc", "Siret - vatră de istorie", 
vernisarea expoziţiei retrospective de pictură "Dumitru Rusu", în prezenţa 
maestrului Ion Irimescu şi a profesorului Gheorghe Macarie (Iaşi), prezentări de 
carte. Ultima zi este consacrată unui seminar desfăşurat sub genericul "Buna 
convieţuire înseamnă respect şi toleranţă". 

La Muzeul Bucovinei din Suceava, în 2 1  septembrie, se deschie expoziţia 
retrospectivă de pictură, grafică şi sculptură a profesorului Dimitrie Loghin ( 1 9 1  O -
1 982), elev al lui Nicolae Tonitza, la laşi, artist plastic bucovinean pe care 
cronicarii de artă I-au numit "peisagist", "portretist" şi "florist" rafinat al 
provinciei, autor al unei opere de patrimoniu cuprinzând câteva mi i  de tablouri . 
Evenimentul devine "un bun pri lej pentru a reînvia o perioadă de aur a artei" 

plastice bucovinene. Din materialele expuse cu această ocazie, se remarcă un 
album de grafică şi acuarelă, care, prin cele 3 1 de pagini ale sale, prezintă 
publicului contemporan imagini şi aspecte din Suceava anului 1 949, o Suceavă 

"veche, de mulţi d intre noi neştiută" . Ca "armonie înscrisă temeinic în tiparul 
civil izaţiei acestor locuri" şi "omagiu suprem adus Bucovinei sale şi operei sale", 
retrospectiva reprezintă în viaţa contemporană a provinciei "un fericit prilej de 
regăsire interioară", prin intermediul tablourilor ce "surprind în imagini din Ţara de 
Sus a Moldovei note definitori i ,  d imensiunile ireductibi le şi greu decantabile ale 
unui sol în care oameni i  şi harurile peisajului se contopesc simbolic într-o sinteză 
unică ş i  indivizibi lă: Bucovina"(Gheorghe Macarie). 

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



444 Cronică 1 0  

În ultima decadă a lunii septembrie, se  află în  judeţul Suceava şi la  Cernăuţi 
participanţii la Seminarul Internaţional "Limba română - mij loc de informare şi  
comunicare radiofonică", ediţia a X-a, organizat de Societatea Română de 
Radiodifuziune şi Guvernul României, radioreporteri de la posturile radio care 
transmit în limba română din întreaga lume, care, prin activitatea lor, conferă şi  
Bucovinei "o bine meritată aură hertziană", întregindu-i astfel "aura sa sacră". 

Tot în această perioadă, la Ulma, pe valea superioară a Sucevei, are loc 
Sărbătoarea Culturii Huţule "Lukian Kobylyţea". Participă reprezentanţi ai 
administraţiei locale din zonă, de la Suceava şi Cernăuţi, ai Ambasadei Ucrainei la 
Bucureşti, Asociaţiei Mondiale a Huţuli lor şi mass-media din Bucureşti şi Cernăuţi. 
În programul sărbătorii huţuli lor bucovineni :  expoziţii de pictură, cergi huţule şi 
ouă încondeiate, simpozionul "Lukian Kobylyţea - reprezentantul huţu li lor în 
Parlamentul vienez", o slujbă de pomenire oficiată bilingv, un spectacol artistic. 

La Rădăuţi, în cadrul complexului de manifestări "Zilele Academice Ieşene", 
ediţia a XVI-a, se desfăşoară (5-6 octombrie) cea de-a noua sesiune anuală de 
referate şi comunicări ştiinţifice a Centrului pentru Studierea Problemelor 
Bucovinei .  În cadrul temei "Viaţa culturală şi ştiinţifică în Bucovina postbel ică. 
Fenomene, direcţii, tendinţe" sunt cuprinse comunicări în plen şi work-shopuri, 
dezbateri, apl icaţii practice interdiscipl inare. 

Festivalul Naţional de Poezie "Nicolae Labiş", ediţia a XXXIII-a, se 
desfăşoară între 5 şi 7 octombrie şi are în program: întâlniri cu scriitorii 
participanţi, lansări de cărţi, evocări, festivitatea de premiere de la Mălini .  

La Cernăuţi, în zilele de 6 şi 7 octombrie se desfăşoară ultima parte a 
Festivalului Internaţional de Folclor "

Întâlniri bucovinene" (după etapele de la 
Jastrowije, Câmpulung Moldovenesc şi Bonyhad). 

În perioada 1 1- 1 3  octombrie, la Suceava are loc Simpozionul Naţional "Artă 
şi  civilizaţie medievală - 600 de ani de la recunoaşterea Mitropol iei Moldovei de 
către Patriarhia Ecumenică". 

La Muzeul Etnografic al Bucovinei, în 1 6  octombrie, se vernisează Expoziţia 
de Artă Fotografică "Mioriţa", semnată de artistul american Laurence Salzmann. 
Expoziţia reuneşte 39 de fotografii color realizate cu 20 de ani în urmă în zona 
Sibiului, fotografii considerate "studii individuale antropologice", adaptate tematicii 
Mioriţei şi însoţite de versurile celebrei balade, în l imbile română şi engleză. 

Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava găzduieşte Colocviul 
Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului, organizat anul acesta sub semnul Anului 
European al Limbilor şi  având drept scop celebrarea diversităţi l ingvistice. 
Propunându-şi sensibil izarea cercetări i ştiinţifice din domeniul l ingvisticii ,  
Colocviul îşi extinde aria tematică ("Politici l ingvistice", "Interferenţe l ingvistice", 

"Comunicări individuale") prin cele 1 54 de comunicări înscrise în program. La 
reuniunea de la Suceava participă universitari şi cercetători din ţară şi de peste 
hotare. Mentorul acestei reuniuni ştiinţifice este, şi la această ediţie, savantul Eugen 
Coşeriu, căruia, la împlinirea a 80 de ani, i se dedică în semn de omagiu 
manifestarea. Colocviul ştiinţific sucevean aspiră, tot mai mult, să se transforme 
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într-o adevărată şcoală, constituită în reţeaua integral ismului l ingvistic coşerian, 
studiat în centre universitare din întreaga lume, iar în România la Bucureşti şi Iaş i .  

La Vatra Domei se desfăşoară (20-2 1 octombrie) prima ediţie a Festivalului 
Naţional al Teatrelor Populare "Ion Luca

"
, eveniment apreciat drept un "început 

promiţător
" 

pentru viitorul teatrului popular de amatori din România. 
La Bibl ioteca Bucovinei "l.G. Sbiera

"
- Suceava are loc (3 1 octombrie) un 

moment omagia! consacrat lui Traian Chelariu, scriitor reprezentativ al Bucovinei, 
la împlinirea a 95 de ani de la naşterea sa. În cadrul acestuia, este subliniat faptul că 
verticalitatea scriitorului bucovinean erudit, "osândit la cele mai umi litoare munci

" 

în perioada proletcultistă a regimului comunist din România, şi întreaga sa creaţie 
oferă posterităţi i ,  înainte de toate, "o lecţie de morală

"
. 

In cadrul Muzeului Obiceiurilor Populare din Gura Humorului se deschide, 
pentru perioada 1- 1 5 noiembrie, expoziţia "Scoarţe din Bucovina

"
, care oferă 

vizitatorilor materiale provenite din diverse microzone ale provinciei, datând d in 
secolul al XIX-lea. 

Organizaţia de tineret a Forumului Regional German Suceava lansează (3 
noiembrie) primul număr al revisei "Deutscher Kreis

"
, ce continuă tradiţia 

periodicului "Jungendlust
"

. Această nouă publ icaţie bucovineană îşi propune să fie 
"un organ de presă al tuturor organizaţi i lor de tineri germani din Bucovina

"
, 

urmărind să prezinte problemele acestora şi să devină "un sprij in pentru depăşirea 
crizei de identitate prin care trec mai toate organizaţii le de

· 
tineret ale forumuri lor 

germane din Bucovina
"

. Revista apare cu text bi l ingv german-român. Textul în 
l imba română cuprinde o prezentare a germanilor din Bucovina şi a unor 
evenimente culturale din judeţ şi din ţară. 

Expoziţia itinerantă "Heim ins Reich !
"

, prezentând imagini, documente şi 
texte ce i lustrează exodul germani lor bucovineni din 1 940, "un calvar neterminat

"
, 

potrivit unor materiale din presa provinciei, este deschisă publicului la Muzeul 
Obiceiurilor Populare de la Gura Humorului ( 1 .0  noiembrie - 1 8  decembrie). 

În a doua decadă a lunii noiembrie, la Chişinău se desfăşoară lucrările 
simpozionului "Vasile Leviţchi şi destinul Bucovinei

"
. Participă istorici, critici 

literari, oameni de cultură din Bucureşti, Cernăuţi, Timişoara, Suceava şi Chişinău. 
Pri lejuită de împlinirea a 80 de ani de la naşterea poetului bucovinean, manifestarea 
cuprinde vemisarea unei expoziţii de fotografii, prezentarea unui film documentar 
consacrat omului şi scri itorului Vasile Leviţchi, lansarea unui volum de publicistică 
reunind articole din ultima sa perioadă de activitate. Întreaga manifestare relevă 
meritele poetului, gazetarului şi mil itantului pentru identitatea naţională a românilor 
din Bucovina, reliefând personalitatea complexă a lui Vasile Leviţchi (profesor 
universitar la Cernăuţi şi Chişinău, redactor-şef al ziarului "Zorile Bucovinei

"
, 

mentor al grupării l iterare româneşti din Cemăuţi i  anilor 1 970-1 980). 
Universitatea "Ştefan cel Mare

" 
din Suceava organizează ( 1 5-1 7 noiembrie) 

Colocviul Naţional "Umanism şi educaţie
"

. În cadrul celor trei secţiuni ale sale 
("Logos

"
, "Agora

" 
şi "Paideia

"
), cadre didactice din universităţi şi institute de 

cercetare din întreaga ţară participă la un "dialog fecund, cu numeroase schimburi 
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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de idei ş i  îmbogăţitoare confruntări de poziţii", u n  adevărat "banchet" de idei, care 
confirmă Universitatea suceveană ca "ferment de cultură bucovineană autentică". 

La Muzeul Bucovinei are loc, începând cu 1 7  noiembrie, Festivalul de Artă 
Plastică "Voroneţiana", ediţia a XXIII-a. Evenimentul are o semnificaţie aparte: 
salvează "o manifestare de mare prestigiu de la dispariţie", perpetuând "un mesaj al 
unei arte profesioniste, de o certă, particulară expresie artistică şi o evidentă, 
elevată umanitate" (Gheorghe Macarie). 

"0 emoţionantă seară culturală" dedicată Zilei Unirii Bucovinei cu România 
are loc la Suceava (27 noiembrie). În programul manifestării :  conferinţe consacrate 
acestei zile istorice, lansare de cărţi, un concert artistic cameral. Tot aici, în ziua 
următoare, are loc sărbătorirea celor 83 de ani de la Unire prin sesiunea de 
comunicări ştiinţifice "Bucovina - file de istorie", vemisarea unei expoziţii de carte, 
a expoziţiei documentare "Mitropolia Moldovei - 600 de ani de la recunoaşterea de 
către Patriarhia Ecumenică" şi deschiderea Salonului de Iarnă al Artiştilor Plastici 
Amatori din Bucovina. Manifestări consacrate Unirii Bucovinei cu România au loc şi 
în alte local ităţi ale judeţului Suceava (Rădăuţi, Siret, Vatra Domei). 

La Suceava, în 8 decembrie, se desfăşoară Festivalul Minorităţilor Naţionale, 
ediţia a I II-a, cu participarea etnicilor germani,  polonezi, l ipoveni şi ucraineni. Ş i  
cu această ocazie, participanţii trăiesc "bucuria de a se afla împreună, de a asculta 
frumoasele cântece tradiţionale, apropiindu-se spiritual şi uitând pentru câteva cl ipe 
de grij i le cotidiene". 

În ce de-a treia zi a Sărbători i  Lumin i i  - Hanuca, la Suceava se vemisează 
( 1 2  decembrie) expoziţia "Cultură şi civil izaţie ebraică în Bucovina", prima 
expoziţie de acest gen din provincia noastră, un eveniment cultural semnificativ în 
cadrul dialogului interetnic din România. 

Vasile 1. Schipor 
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