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EDITORIAL 

ACADEMIA ROMÂNĂ ŞI SOCIETATEA PENTRU CULTURA 
ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ÎN BUCOVINA 

D. VATAMANIUC 

Societatea Academică Română, înfiinţată în 1 / 1 3  august 1 867, cunoştea 
activitatea Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, care 
desfăşura la Cernăuţi din 1 1 1 1 3  ianuarie 1 865, după ce mai înainte fusese o 
Reuniune română de lectură. Întemeietorii viitoarei Academii Române consultă 
statutele societăţii bucovinene şi adoptă aceleaşi principii călăuzitoare în activitatea 
culturală. 

Societatea Academică Română propune ca şi Bucovina să fie reprezentată 
prin două personalităţi, ca membri fondatori. Sunt invitaţi Alexandru Hurmuzachi, 
preşedintele Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, şi 
Ambrosie Dimitrovici, redactorul "Foii Societăţii pentru Cultura şi Literatura 
Română în Bucovina". Acesta încetează din viaţă în 31 1 5  iulie 1 866 şi în locul lui 
este invitat ca membru fondator 1. Gh. Sbiera, care preia redactarea revistei 
bucovinene. Bucovina şi, implicit, Societatea pentru Cultura şi Literatura Română 
în Bucovina sunt reprezentate şi în Academia Română de Alexandru Hurmuzachi 
până în 8/21 martie 1 87 1 ,  când se stinge din viaţă, şi de I.G. Sbiera până la moartea 
acestuia, în 22 octombrie 1 9 1 6. Academia Română, după dispariţia' lui Alexandru 
Hurmuzachi ( 1 823- 1 87 1  ), îl alege pe fratele său, Eudoxiu Hurmuzachi ( 1 8 1 2-
1 874), membru titular în 2 august 1 872, cunoscut prin colecţia sa de documente 
care stă la baza istoriografiei noastre naţionale. Alţi doi membri ai famil iei, Nicolae 
Hurmuzachi ( 1 826--1 909), om politic cu rol important şi în Societatea pentru 
Cultura şi Literatura Română în Bucovina, este numit membru de onoare, în 
2 april ie 1 883, iar Constantin Hurmuzachi ( 1 863-1 937), entomolog cu renume, 
este membru de onoare din 7 iunie 1 9 1 9. Academia Română preţuieşte îndeosebi 
istoricii bucovineni şi îl alege pe Ion Nistor ( 1 876-1 926) membru corespondent în 
1 8  mai 1 9 1 1 ,  membru titular, în 1 9  mai 1 9 1 5  şi îi încredinţează conducerea 
Secţiunii Istorice între 1 929 şi 1 932. 

Personalitatea bucovineană cu cel mai mare prestigiu în Academia Română 
rămâne Dimitrie Onciul ( 1 856--1 923), ales membru corespondent la 1 aprilie 1 889, 
membru titular Ia 1 1  aprilie 1 9 1 5 , vicepreşedinte între 25 mai 1 9 1 3  şi 28 mai 1 9 1 6, 
1 1  iunie 1 9 1 9  şi 1 2  iunie 1 920 şi preşedinte al Academiei Române din 12 iunie 
1920 până în 20 martie 1 923, la încetarea sa din viaţă. 
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6 D. Vatamaniuc 2 

Academia Română a fost întotdeauna şi a rămas deschisă dialogului cu 
Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina. Nimic nu i lustrează 
mai bine acest lucru decât primirea propunerii societăţii bucovinene de a înfiinţa, 
la Rădăuţi, un centru academic de cercetare a problemelor Bucovinei şi a lua sub 
patronajul său şi publ icaţia pe care o editează. Un rol important în dialogul 
Academiei Române cu Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în 
Bucovina au avut academicienii Radu Grigorovici şi Vladimir Trebici, membri ai 
societăţii bucovinene, care au adus o contribuţie decisivă în finalizarea acestui 
dialog, care s-a purtat între 1 990 şi 1 992. 

Academia Română se alătură la sărbătorirea vârstei venerabile a Societăţii 
pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina şi este încredinţată de buna 
colaborare şi în viitor a celor două instituţii pe pământul străvechi al Ţării de Sus a 
Moldovei.  
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DIMITRIE DAN, 
PERSONALITATE A CULTURII BUCOVINENE 

ELENA CRISTUŞ 

EVOCĂRI 

Dimitrie Dan ( 1 856-1 927) este o figură aparte între numeroşii învăţaţi care, 
în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, s-au dedicat cu pasiune cercetări i  culturii 
populare, istoriei, vieţii spiritual-religioase româneşti în coordonatele lor 
bucovinene. Autor a peste 1 00 de articole şi studii, unele tipărite ca broşuri sau 
cărţi, Dimitrie Dan nu s-a bucurat de o apreciere postumă pe măsura dăruirii ş i  
munci i  sale, mai mult, el pare să se numere "printre cei aproape uitaţi de generaţiile 
următoare, redescoperirea valenţei lucrărilor sale consacrate cunoaşterii 
spiritualităţii româneşti fi ind o necesitate, un act de recunoştinţă şi dreptate"'. 

Dimitrie Dan s-a născut la Suceava, la 1 O octombrie 1 856, şi a încetat din 
viaţă acum 75 de ani, la Cernăuţi, la 25 mai 1 927. A fost singurul copil al famil iei 
Domnica şi Nicolae Dan. Tatăl său era mic meşteşugar (cizmar), pe linie maternă, 
însă, aparţine clasei intelectualilor de la sate (bunicul său a fost preot în Straja) 
care, în timpurile deloc blânde cu fiinţa şi spiritul românesc, au ţinut trează 
conştiinţa neamului. 

Clasele primare le-a urmat, între 1864 şi 1868, la şcoala elementară 
românească de la Mănăstirea Sf. Ioan, apoi a fost înscris la Obergymnasium-ul din 
Suceava (Gimnaziul cezaro-crăiesc ), pe care 1-a absolvit în 1 876. După ce şi-a luat 
bacalaureatul, Dimitrie Dan a urmat cursurile Facultăţii de Teologie ( 1 876-1 880) 
ale Universităţii cernăuţene. Hirotonit în 1 88 1 ,  a slujit 15 ani ca preot în diferite 
parohi i  ale comunităţii rutene (Juj ineţi, Lujeni) din Bucovina. A fost o perioadă de 
care îşi va aminti cu amărăciune, fiind privit cu ostilitate de "politiciani i  ruteni". 
Tânărul preot a recunoscut mai târziu drept singur câştig al acelor ani "o 
amănunţită cunoştinţă a acelui popor cu toate datinile şi obiceiurile lui şi a limbi i 
slavone"2• D. Dan s-a stabilit ca preot în Straja în 1 896, înlocuindu-1 în parohie pe 
un alt bucovinean dedicat culturii şi neamului românesc, Dimitrie Onciul, şi el o 
personalitate plurivalentă (preot, istoric, filozof), întemeietor de şcoală istorică şi 
preşedinte al Academiei Române între 12 iunie 1920 şi 20 martie 1923 . 

1 Harieta Mareci, Dimitrie Dan (1856--1927) -Preocupări de istorie, "Analele Universitătii 
«Ştefan cel Mare»" Suceava, anul Il, 1996, nr. 2, p. 658. 

2 O. Dan, Rutenii din Bucovina, Schită etnografică, extras din "Analele Academiei Române", 
1 9 12, tomul XXXV, Memoriile Sectiunii Literare, p. 2. 

Analele Bucovinei, IX, 1, p. 7-1 1 ,  Bucureşti, 2002 
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Prima întâlnire a viitorului folclorist şi etnograf cu poezia populară şi viaţa 
satului datează din ani i  de gimnaziu, mai precis din 1 8751 1 876 când, fi ind 
preşedinte al "Societăţii l iterare a junimii române studioase din Suceava" -
întemeiată la 1 868 de S. FI.  Marian, Vasile Gr. Pop şi Ilie Pantezi - Dimitrie Dan 
pătrunde în "întreaga şi bogata bibliotecă a Societăţii", unde descoperă"nişte 
manuscripte care conţineau nişte colecţiuni de poesii populare"3 . Acestea I-au 
impulsionat să culeagă, în timpul vacanţelor, poezii populare pe care, în următorii 
ani, a început să le publice în reviste. Primele grupaje le-a trimis, în 1 878, revistei 
"Şezătoarea" Foaia poporului român, periodic lunar care apărea din 1 875 în 
Budapesta. Revista, condusă de Iosif Vulcan (în calitate de proprietar, redactor, 
responsabil şi administrator), i-a publicat textele folclorice sub titlul Doine din 
Bucovina, în "Şezătoarea", IV, nr. 3, 1 5  februarie 1 878, p. 22, patru texte ( 1 -4), 
sub semnătura Dimitrie Danu, şi Doine şi hore din Bucovina, în "Şezătoarea", V, 
nr. 1 1 , 1 5  iunie 1 879, p. 83-84, şase texte (I-VI), sub semnătura Demetrie Danu. 
Titlurile au fost sugerate, poate, de textul poetic care deschide grupajul publicat în 
nr. 3 al revistei: "Doina, doina şi-o doiniţă, 1 Şi o gură de leliţă; 1 Cu doina m-am 
cununatu, 1 Cu doina mă ducu la patu, 1 Doina-mi face de mâncatu, 1 Cu doina şedu 
la masă, 1 Cu doina mă ducu din casă, 1 Cu doina c-am lucratu 1 Trei zile de 
primăvară 1 Am ieşitu la ţarn' afară, 1 Şi cu doina mă plătescu',  1 De-un necazu' de 
boerescu". Mai târziu, în 1 8 8 1 ,  a publ icat în "Aurora română" 1, 1 ,  Poezii poporale 
adunate în comuna Bilca. 

După ce, ca preot, a intrat în contact permanent cu poporul, culegerile de 
folclor s-au înmulţit, diversificându-se şi specii le spre care s-a îndreptat atenţia 
culegătorului :  cântece, strigături, bocete, legende, folclorul obiceiurilor, proverbe, 
descântece. Spre deosebire de alţi culegători de folclor, care au strâns şi în volume 
textele populare culese, cele adunate de D imitrie Dan au rămas, în mare parte, 
răspândite în numeroasele reviste şi ziare române, germane ori ucrainene la care a 
colaborat de-a lungul timpului: "Şezătoarea" din Budapesta, "Fami l ia", "Amicul 
familiei", "Aurora română", "Junimea l iterară", "Făt-Frumos", "Revista politică", 
"Candela", "Gazeta Bucovinei", "Şezătoarea" din Fălticeni, "Transilvania", 
"Analele Academiei Române", "Bukowiner Nachrichten", "Zeitschrift fiir Osterr 
volkskunde" din Viena, "Bukovynski Vijdamosty", "Rumănische Revue", "Patria", 
"Timpul", "Deşteptarea", "Czemowitzer Allgemeine Zeitung" ş.a. 

Grupate oarecum tematic sunt creaţii le populare cuprinse în ultimele trei 
capitole ale monografiei Comuna Straja şi locuitorii ei ( 1 897): cap. XIII - Strigăte 
şi chiote din Straja, cap. XIV - Bocete din Straja, cap. XV - Satire asupra 
ţiganilor, şi  cele 1 5  cântece cu tematică păstorească din "schiţa folclorică" Stâna la 
românii din Bucovina ( 1923), în care întâlnim şi  câteva descântece cu variante. 
Investigarea mediului folcloric românesc bucovinean este realizată de D. Dan din 
convingerea că "noi, români i  bucovineni avem chiar nevoie să adunăm toate 
tradiţiile, credinţele şi obiceiurile poporului nostru, căci popoarele dimprejurul 

3 D. Dan, În amintirea lui S. FI. Marian • .. Junimea literarli", IV, 1907, nr. 6-7, p. 156-157. 
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3 Dimitrie Dan, personalitate a culturii bucovinene 9 

nostru ne impun pe nesimţite obiceiurile lor, iar timpul, care dărâmă şi schimbă 
toate, se atinge şi de credinţele şi obiceiurile strămoşeşti şi le modifică necontenit, 
deci avem datoria sântă să conservăm cele ce ne-au mai rămas neschimosite" 4• 

O particularitate a activităţii folclorice şi etnografice a lui Dimitrie Dan este 
constanta documentare pentru elaborarea unor studi i  monografice despre 
naţionalităţile din Bucovina, apărute în limbile germană şi română. Încă din 1 89 1 ,  
publicase Armenii orientali din Bucovina, au urmat, apoi, studii le Ţiganii din 
Bucovina, în 1 892, Lipovenii din Bucovina, în 1 894, Evreii din Bucovina, în 1897, 
Obiceiuri şi credinţe armene la naştere, nuntă şi înmormântare, în 1904, Rutenii din 
Bucovina, în 1 9 1 3 .  Bogate sub raportul informaţiei, lucrările îmbină problemele de 
etnografie cu cele de folclor şi  au caracter descriptiv, autorul exprimându-şi dorinţa 
cuprinderii a cât mai multe aspecte ale vieţii şi culturii grupurilor etnice din 
provincie; el fixează, astfel, şi locul fiecăruia într-o geografie spirituală a Bucovinei. 
Aşezând textele populare în finalul studiilor sale, autorul integrează folclorul în 
imaginea de ansamblu a naţionalităţilor prezentate, realizând ceea ce Gh. Vrabie 
numea "studii de etnografie spirituală foarte înrudite cu cele de folclor"5.  

Alături de aceste studii, lucrările şi articolele de istorie bisericească, 
documentele istorice publicate în revistele de specialitate au contribuit la 
recunoaşterea autorului lor drept o personalitate marcantă a culturii bucovinene şi 
la alegerea lui, în 1 904, la propunerea lui Ion Bianu, ca membru corespondent al 
Academiei Române. 

Modelul intelectual pe care 1-a urmat Dimitrie Dan a fost S. FI .  Marian, de a 
cărui prietenie şi apreciere s-a bucurat de timpuriu. D. Dan îi scria renumitului 
etnograf ca răspuns la o scrisoare primită la apariţia monografiei comunei Straja: 
"Mult iubite amice! Îţi mulţămesc pentru lauda ce-o faci monografiei Straja. ( . . .  ). 
Eu te-aş ruga ca să faci, după finirea publicării monografiei, o dare de seamă despre 
dânsa în"Patria" sau altă foaie oarecare. Zici ca să scriu câte o monografie a 
Vicovilor, Putnei etc., aceasta am avut-o eu de gând să o fac şi cu ajutorul lui D-zeu 
poate voi face-o. În prezent lucru la nişte tradiţii populare rel igioase, culese din 
gura poporului din loc. Zici ca să lucrăm, sunt de acord, însă durere că munca la 
noi nu se recunoaşte, ci chiar se ia în nume de rău ! Oare până când? ( . . .  ). Te salută 
cordial al tău sincer, D. Dan". Corespondenţa dintre ei6 este şi mărturie a 
colaborării pe teren ştiinţific. În decembrie 1 905, D. Dan îi scria din nou:"Mult 
stimate amice! Fi indcă mă ocup cu o istorie a episcopiei Rădăuţului, te rog mult 
dacă ai oareşicare date despre ea sau ierarhi i  ei, să fii aşa de bun şi  să mi le 
comunici. Eu am terminat lucrarea însă aş voi s-o completez cât va fi posibil 
( . . .  )"."Junimea l iterară" publica, în nr. 7-8 din 1926, o scrisoare din 23. 6. 1 906, 

4 Comuna Straja şi locuitorii ei, Studiu istoric, topografic şi folcloric, Cem!luţi, Editura 
ziarului "Patria", 1 897, p. 2. 

5 Gh. Vrabie, Folc/oristica română. Evoluţie, curente, metode, Bucureşti, Editura pentru 
Literatură, 1 968, p. 20. 

6 Vezi S. FI. Marian şi corespondenţii săi, ediţie îngrij it!!. de E. Dimitriu şi Petru Froicu, 
Cuvânt înainte de Iordan Datcu, Bucureşti, Editura Minerva, 1991 ,  p. 1 19-1 20. 
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prin care S. FI. Marian îl ruga pe D. Dan să-i comunice date (numele unor plante, 
"cum erau ele cunoscute de babe") pentru lucrarea Botanica poporului român, 
rămasă în manuscris. Între infonnatorii pe care îi găsim menţionaţi în lucrarea 
Sărbătorile la români, numele lui Dimitrie Dan este frecvent citat. De altfel, 
Adrian Fochi, în Datini şi eresuri populare de la sfârşitul secolului al XIX-lea, îl 
aminteşte pe D. Dan între folcloriştii care au răspuns la chestionarul lui Nicolae 
Densuşianu (1 893-1896). Tot privitor la preocupările etnografice ale lui D. Dan, 
aceeaşi revistă "Junimea l iterară", anul 1, nr. 9, 1904, publica, la rubrica Cronica, 
nota Muzeul etnografic din Viena şi industria de casă naţională: "Toate popoarele 
locuitoare în Austria posed în localităţi le spaţioase ale muzeului câte unul sau mai 
multe saloane, împodobite cu obiecte de industrie naţională. Numai românii cu 
bogata şi pitoreasca lor industrie de casă sunt până azi reprezentati ca de clacă. De 
aceea, înregistrăm cu bucurie ştirea că distinsul folclorist şi membru corespondent 
al Academiei Române, dl .  Dimitrie Dan, exarh şi paroh în Straja, a luat asupra sa 
sarcina să aranjeze în localităţile menţionatului muzeu o casă naţională românească 
cu toate detailuri le ei. Felicitând pe părintele Dan la misiunea sa onorifică, nutrim 
cea mai speranţă că probatei O-sale iscusinţi îi va succede să aranjeze casa astfel, 
ca şi industria casnică românească să fie demn reprezentată în faţa lumii civilizate" 
(p. 143-144). 

Dimitrie Dan a făcut parte şi din colectivul de autori care a alcătuit 
monografia omagială Die Bukowina (1898), alături de S .  FI. Marian, I .G. Sbiera, 
D. Onciul, Johann Polek, R.F. Kaindl ş.a. 

O impresionantă activitate a desfăşurat Dimitrie Dan şi pe teren eclesiastic nu 
numai ca preot paroh, dar şi ca editor de documente şi inscripţii ,  autor al unor 
studii şi monografii despre aşezăminte sau personalităţi ale vieţii religioase din 
Bucovina: Codicele dornean numit . ,Mântuirea păcătoşilor", 1899, Proiect privitor 
la salarizarea preoţilor din Bucovina, 1904, Patronatul În Biserica Ortodoxă din 
Bucovina (şi cu o ediţie în limba gennană), 1904, Mănăstirea şi comuna Putna, 
Bucureşti, 1905 ,  Fundătoriul bisericii din mănăstirea Suceviţa, Cernăuţi, 1907, 
Arhimandritul Vartolomei Măzăreanu, Bucureşti, 1 911, Cronica Episcopiei de 
Rădăuţi, Viena, 19 12,  O evanghelie a lui Ştefan cel Mare În Munchen, Cernăuţi, 
1914, Fondul religionar gr. or. din Bucovina, Cernăuţi, 1919, Mănăstirea Suceviţa. 
Cu anexe de documente ale Suceviţei şi Schitului cel Mare, Bucureşti, 1 923,  Rolul 
preoţimii bucovinene în menţinerea românismului, 1925, Mitropolia şi mănăstirile 
Bucovinei, Cernăuţi, 1926, Dosoftei, mitropolitul Moldovei, Cernăuţi, 1 927. 

Pentru această activitate în slujba Bisericii Ortodoxe Române, Dimitrie Dan a 
fost distins în 1897 cu demnitatea de exarh cu brâu roşu, iar în 1920 a fost ridicat la 
rang de consi l ier consistorial .  

Membru a l  Societăţii pentru Cultura ş i  Literatura Română în  Bucovina din 
1870, preotul D.  Dan a fost preocupat şi de viaţa socială şi culturală a poporului, de 
educarea acestuia în spiritul limbii materne (româna) ş i  al tradiţiilor specifice, de 
respectarea drepturilor acestuia de către autorităţile austriece ale vremii .  "Revista 
politică", publicaţie care "a dorit să cultive sentimentul de solidaritate al românilor, 
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identificându-se cu aspiraţii le acestora pe tărâm economic, social, cultural şi 
politic"7, i-a publicat mai multe articole pe tema dreptului românilor de a învăţa în 
şcoli în propria l imbă. A sprij init, financiar şi prin donaţii de carte sau publicaţii ,  
înfiinţarea societăţii culturale "Şcoala română", iar la Straja a înfiinţat el însuşi 
"Societatea de cetire Paza" ( 1 896), care s-a bucurat, la rândul ei, de susţinerea 
Societăţi i  pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina. 

Personalitate a culturii Bucovinei, Dimitrie Dan s-a implicat în "sbuciumatele 
lupte pe care poporul românesc le-a dus aici pentru fiinţa sa naţională"8 şi a alcătuit 
profilul  moral şi spiritual al românului bucovinean între celelalte naţionalităţi ale 
Bucovinei, alăturându-se astfel altor mari preoţi şi oameni de cultură, ca S. FI. 
Marian, Constantin Morariu, Dimitrie Onciul .  

7 Marian Olaru, Mişcarea naţională a românilor din Bucovina, Rădăuţi, Editura Septentrion, 
2002, p. 95. 

8 D. Marmeliuc,JJimitrie Dan, Calendarui"Giasul Bucovinei", Cernăuţi, 1 928, p. 76. 
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VIAŢA POLITICĂ, CULTURALĂ, LITERARĂ ŞI ARTISTICĂ 

GRIGORE NANDRIŞ, 
COMENTATOR AL VIETII POLITICE INTERNATIONALE 

' ' 

D. VATAMANIUC 

Grigore Nandriş este una din personalităţile bucovinene cu o biografie şi o 
activitate şti inţifică singulare, insuficient cunoscute până acum. Arhiva sa, donată 
de familie B iblioteci i  Române din Freiburg (Germania), deschide drum pentru o 
mai bună cunoaştere a Bucovinei în perioada interbelică şi a exilului românesc în 
primele decenii după declanşarea conflagraţiei mondiale. 

Grigore Nandriş s-a născut la 1 7  ianuarie 1 895, în acelaşi an cu Lucian 
Blaga, în comuna Mahala, nu departe de Cernăuţi1, menţionată în documente încă 
din 1 4722• Este al trei lea copil din cei şapte ai lui Dumitru Nandriş şi Maria, 
născută Lazăr; şase băieţi: Ion ( 1 7 . VII. 1 890 - 7. 1. 1 967), Vasile ( 1 3 .  III . 1 893 -
iulie 1 926), Gheorghe ( 1 899 - 29. VIII. 1 929), Florea (3. III. 1 90 1 - 20. IV. 1965), 
Tudor (23 . N. 1 906 - 20. 1 .  1 989) şi o fată, Aniţa (2 1 .  III. 1 904 - 30. VIII. 1986), 
autoarea acelui cutremurător jurnal, în care descrie suferinţele românilor 
bucovineni în timpul deportării în Siberia3 • Ion şi Tudor se fac cunoscuţi şi ca 
cercetători în specialitatea lor. 

Grigore Nandriş îşi începe învăţătura în comuna natală, urmează cursurile 
Gimnaziului Clasic-Modern din Cernăuţi, trece în România şi se înscrie la 
Universitatea din Bucureşti .  Părăseşte cursurile universitare şi  se înrolează în 
armata română. Îşi reia studiile după război, tot la Universitatea din Bucureşti şi 
obţine l icenţa în filosofie clasică şi modernă în 1 9 1 9. Se specializează la Viena în 
filosofia slavă şi indo-europeană. Îl cunoaşte pe Blaga şi îi va comenta opera mai 
târziu. Lector de l imba română la Universitatea Jagelonă din Cracovia, îşi trece 

1 Grigore Nandriş, Satul nostru Mahala din Bucovina, Sibiu, Casa de Presă a Editurii 

"Tribuna", 200 1 ,  p. 1 6- 18, 30-34. Comuna este o aşezare preistorică din epoca neolitică. Se publică 
şi Tabelul deportaţilor din comună în Siberia. 

2 Nicolai Grămadă, Toponimia minoră a Bucovinei, 1 -11 .  Îngrijirea ediţiei, studiul introductiv, 
bibl iografia, notele şi indicele: Ion Popescu-Sireteanu. Introducere: D. Vatamaniuc, [Bucureşti], 
Editura Anima, 1 996. Voi. 1, p. 332-333. Satul este cumpărat de Ştefan cel Mare şi donat mănăstirii 
Putna în 14 72. Este menţionat în documente şi în 1 685, 1 73 7, precum şi mai târziu. 

3 Aniţa Nandriş-Cudla, 20 de ani in Siberia. Destin bucovinean, Bucureşti, Editura Humanitas, 
1 99 1 ,  1 84 p. Cu o scrisoare a lui Gheorghe Nandriş în loc de prefaţă. 

Analele Bucovinei, IX, 1, p. 13-40, Bucureşti, 2002 
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aici doctoratul cu teza Aspecte verbale în ,. Evangheliarul" slav de la Putna 
(sec. XIII-XIV), în 1 922. Deşi este o lucrare de filologie, în documente se specifică 
faptul că i se conferă doctoratul "în filozofie". Tipăreşte teza în revista "Codrul 
Cosminului" şi în volum, în 1 9244. Pleacă în Franţa, la Paris, cu o bursă la Şcoala 
Română de la Fontenay-aux-Roses, şi lucrează aici între 1 923 şi 1925 .  Are 
îndrumători în activitatea ştiinţifică pe A. Meillet, A. Mazon şi Maria Roques. 
Elaborează lucrări ştiinţifice: Les rapports entre Moldavie et l'Ukraine d'apres le 
folklore ukrainen5, Les diphtongues a liquides dans les elements slaves du 
roumain6, lucrări prin care se pregătea pentru o carieră universitară. Îi trimite lui 
Nicolae Iorga un extras, Raporturile între Moldova şi Ucraina in veacul al XVIII-lea, 
dintr-o carte franceză, cu un titlu foarte lung, tipărită la Paris în 1 696. Se relatează 
aici despre "hospodarul beau-pere du fils de Kmielniski"7. "Hospodarul" este 
Zinovi Bogdan Hmelniţki ( 1 595-1 657), socrul lui Vasi le Lupu. 

Grigore Nandriş este coleg la Şcoala Română din Paris cu C. Giurescu, 
P.P. Panaitescu şi  B .  Munteanu. Întreţine o corespondenţă bogată cu Vasile 
Băncilă, rămas în ţară. Scrisorile acestuia sunt, prin extindere şi problematică, 
adevărate eseuri fi lozofice. 

Universitatea din Cernăuţi îl cheamă să ocupe catedra de s lavistică, ca urmare 
a doctoratului susţinut în Polonia şi a activităţii ştiinţifice la Şcoala Română din 
Paris. Catedra de fi lologie comparată a limbilor slave se înfiinţează în 1 875, la 
inaugurarea Universităţii din Cernăuţi, şi este reprezentată de Emil Kaluzniacki, 
născut în 1 845, până la încetarea sa din viaţă în 1 9 1 4. Grigore Nandriş ocupă 
catedra ca profesor angajat la 1 noiembrie 1926, ca să fie definitivat la 1 noiembrie 
1 9298• Tine lecţia de deschidere Unitatea lingvistică a popoarelor slave în 18 
ianuarie

' 
1 927. În deschiderea ei, elogiază activitatea lui Emi l  Kaluzniacki, 

predecesorul său la catedra de slavistică. Lecţia se tipăreşte în "Codrul 
Cosminului" şi în volum9• Facultatea de Filozofie şi Litere funcţiona cu trei secţii : 

4 Grigore Nandriş, Aspecte verbale în ., Evangheliaruf' de la Putna (sec. XIII-X/V), în: 

"Codrul Cosminului", 1, Cernăuţi, 1 924. Apare în 1 925, p. 1 77-277. Şi extras, Cernăuţi, Institutul de 
Arte Grafice şi Editură "Glasul Bucovinei", 1924. "Buletin al Institutului de Istorie şi Limbă" înfiinţat 
de 1. 1. Nistor, revista apare până în 1 939. Este cea mai importantă publicaţie ştiinţifică din Bucovina, 
asemănătoare prin programul de cercetare cu "Dacoromania" din Cluj ( 1920-1 948). 

5 Grigore Nandriş, Les rapports entre Moldavie el l 'Ukraine d'apres lefolklore ukrainen, Paris 
- Bucureşti, 1 924 (Extrait des "Melanges de 1 'Ecole Roumaine en France", 1 924). 

6 Grigore Nandriş, Les diphtongues a liquides dans les elements slaves du roumain, Paris, 
Gamber, 1 924 ("Melanges de I'Ecole Roumaine en France", II). 

7 Grigore Nandriş, Raporturile între Moldova şi Ucraina în veacul al XVI-lea, în "Revista 
istorică", X, nr. 1 0-12, octombrie-decembrie, 1 924, p. 25 1-253. 

8 "Anuarul Universităţii din Cernăuţi pentru anii de studii 1 926/1927, 1927/1928", p. 183 ;  ,,Anuarul 
Universităţii din Cernăuţi «Regele Carol II» pe anul de studii 1 936-1937", Cernăuţi, 1 937, p. 96. 

9 Grigore Nandriş, Unitatea lingvistică a popoarelor slave. Lecţie de deschidere la Facultatea 
de Litere a Universităţii din Cernăuţi. În "Codrul Cosminului", anii II şi III, 1 925 şi 1 926, Cernăuţi, 
1 927, p. 583-604. Prezentarea lui Emil Kaluzniacki, p. 579-582. Şi în volum, Cernăuţi, Institutul de 
Arte Grafice şi Editură "Glasul Bucovinei", 1 927. 
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secţia de Filozofie, secţia de Istorie ş i  secţia de Filologie10. Grigore Nandriş este 
numit în secţia din urmă, condusă de Al. Procopovici, succesorul lui Sextil 
Puşcariu la conducerea Muzeului Limbii Române din Cluj .  Are colegi pe Leca 
Morariu, cunoscut eminescolog, la l iteratura română modernă, iar la limbi străine 
pe Radu Sbiera (greacă), Ilie Bacinschi (filologie romanică), Victor Morariu 
(germană), Dragoş Protopopescu (engleză). Cel din urmă se face cunoscut ca 
"anglist" şi în afara Universităţii din Cernăuţi. Secţia de istorie era reprezentată de 
1. Nistor, Romulus Cândea, Vasile Grecu, Nicolai Grămadă, iar cea de filozofie de 
Traian Brăileanu, Constantin Narly, un eminescolog - Vasile Gherasim - care a 
murit tânăr, şi un poet, Traian Chelariu, care nu face carieră universitară, după cum 
se vede şi din j urnalul său11 • 

Centrul de Studii Filologice, de pe lângă Facultatea de Filozofie şi Litere, 
întemeiază la Cernăuţi, sub conducerea lui Al . Procopovici, o publicaţie de 
specialitate, "Revista fi lologică", parteneră în dialogul ştiinţific cu "Codrul 
Cosminului" din Cernăuţi şi cu "Dacoromania" din Cluj 12 • Noua publicaţie apare 
cu sprij inul  profesorilor de la Universitatea din Cernăuţi şi de la alte universităţi 
din ţară, şi cu specialişti de peste hotare. Dintre colaboratori îi enumerăm, de la 
Universitatea din Cernăuţi, pe Al. Procopovici, E. Herzog, Al. (Leca) Morariu, 
V. Morariu, Mathias Friedwagner; de la Universitatea din Iaşi, lorgu Iordan; de la 
Universitatea din Bucureşti, N. Cartojan; de la Universitatea din Cluj, Sextil 
Puşcariu, căruia i se va închina primul număr, N. Drăganu, Gh. Giuglea, 
Th. Capidan, mai târziu profesor la Universitatea din Bucureşti. Din străinătate 
colaborează W. Meyer-Liibke, Leo Spitzer, Carlo Tagliavini, Grandomenier Serra. 
Dintre colaboratorii de la Universitatea din Cernăuţi reţine atenţia îndeosebi 
Mathias Friedwagner, cu articolul Rumănische Volkslieder aus Bassarabien13, ca o 
anticipaţie a celebrei sale colecţii din cântecul popular bucovinean 14 • 

Grigore Nandriş este, alături de Al . Procopovici, cel mai activ dintre colabo
ratori i publica;iei cernăuţene. Publică în primul număr din 1927 articolul polemic 
Hăis! - cea!1 , căruia îi urmează în numărul următor, alt articol, Răzeş (despre 

10 Mircea Grigoroviţă, Învăţământul în nordul Bucovinei (1775-1944), Bucureşti, Editura 
Didactică şi Pedagogică, 1 994, p. 143-147. Se face un istoric al Universităţii din Cernăuţi şi se 
prezintă Facultatea de Teologie, Facultatea de Drept, Facultatea de Filosofie şi Litere, Facultatea de 
Ştiinţe. Facultatea de Teologie se bucura de un prestigiu internaţional, iar la Facultatea de Ştiinţe 
predau matematicienii Miron Nicolescu, viitor preşedinte al Academiei Române, Simion Stoilow, 
Gheorghe Vrânceanu, Eugen Bodariu, Herbert Mayer. 

11 Traian Chelariu, Strada Lebedelor Nr. 8. Pagini de jurnal. Prefaţă de Mircea A. Diaconu, 
[Bucureşti], Editura Paideia, [2002]. 

12 "Revista filologică", 1, nr. 1-2, februarie - iunie, nr. 3, octombrie 1927, II, nr. 1-2, februarie
iunie, nr. 3, octombrie 1 928. 

13 Mathias Friedwagner, Rumănische Volk.s/ieder aus Bassarabien, în "Revista filologică", 1, 
nr. 1-2, februarie-iunie 1 927, p. 5 1-65 .  

1 4  Mathias Friedwagner, Rumănische Vo/k.s/ieder aus der Bukowina, Wiirzburg, Konrad 
Trietoch, 1 940. 

1 5 Grigore Nandriş, Hăis! - cea!, în "Revista filologică", 1, nr. 1-2, februarie - iunie 1927, 
p. 1 85-1 86. Şi extras. 
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cuvânt şi instituţie) şi un necrolog consacrat lui Wilhelm Thomsen ( 1 842-1 927), 
profesorul danez de l ingvistică comparată16• Realizează în primul număr din 1 928 o 
prezentare, sub formă de recenzii, a cărţilor cu referire la specialitatea sa: 
Th. Simensky, Norbert Jokl, Petro Buzuk, Jan Janow, Stanislaw Wedkiewicz, 
P.P. Panaitescu, Ion Muslea şi închină un necrolog lui losif Popovici ( 1 876-1 928), 
profesorul de slavistică de la Universitatea din Cluj 1 7• În ultimul număr al revistei 
publică studiul Despre genitivul-acuzativ slav1 8, şi aici se menţionează, pe ultima 
copertă, că manuscrisele se trimiteau lui Al. Procopovici, directorul revistei, şi lui 
Grigore Nandriş, ş i  se dă şi adresa sa. "Revista filologică", neimportantă ca 
publicaţie ştiinţifică universitară, îşi suspendă apariţia în absenţa susţinerii 
financiare din partea statului .  

Grigore Nandriş îşi continuă activitatea la alte publicaţii cu lucrări de 
specialitate. Trimite la "Dacoromania" studiul Despre sinteza lichidelor în 
elementele slave din limba română19 şi întreprinde în "Revista istorică română" o 
amplă prezentare, Individualitatea limbii române şi elementele slave vechi, pe baza 
cărţii lui Ilie Bărbulescu cu acest titlu, tipărită la Casa Şcoalelor în 1 92920• El 
scotea încheierea în care se preciza că singura în măsură să lumineze raporturile 
lingvistice slavo-române este o cercetare bazată pe analiza fonetică, semantică, 
geografică şi dialectală, fără să se împiedice de consideraţii istorice şi fără să 
amestece criteriul l ingvistic cu cel etnic. Autorul nu ţinea seama de aceste principii 
şi lucrarea sa foarte extinsă nu se înscria şi ca o contribuţie în cercetarea acestei 
probleme de mare importanţă pentru ştiinţa românească. 

Grigore Nandriş se preocupă îndeaproape şi cu publicarea de documente. 
Prezintă Academiei Române un memoriu, Patru documente de la Ştefan cel 
Mare21, Un document privitor la împărţirea Mitropoliei Ţării Româneşti 1372 
(1 373/2, Contribuţie la traducerea Evangheliilor (Luca Il, 14)23, Sur la postposition 

16 Grigore Nandriş, Răzeş (despre cuvânt şi instituţie), în "Revista filologică", 1, nr. 3, 
octombrie 1 927, p. 325-328, 338-339. Şi extras. 

17 Grigore Nandriş, Recenzii, 1. În "Revista filologică", II, nr. 1-2, februarie - iunie 1928, 
p. 1 62-174, 2 1 5. Şi extras. 

1 8 Grigore Nandriş, Despre genitivul-acuzativ slav, în "Revista filologică", II, nr. 3, octombrie 
1 928, p. 346-353. Şi extras. 

19 Grigore Nandriş, Despre sinteza lichidelor în elementele slave din limba română, în 

"Dacoromania", anul VI, 1 929, Cluj, 1 930, p. 350-357. Pe copertă 1 93 1 .  
20 Grigore Nandriş, Individualitatea limbii române şi elementele slave vechi, în "Revista 

istorică română", II, Fascicola IV, Bucureşti, 1 932, p. 387-4 1 1 .  Şi extras. 
21 Grigore Nandriş, Patru documente de la Ştefan cel Mare, în "Analele Academiei Române. 

Memoriul Secţiunii Istorice". Seria III, Tomul VIII. Memoriul 1 O, Il, Bucureşti, 1 928. Cu 4 planşe. 
22 Grigore Nandriş, Un document privitor la împărţirea Mitropoliei Ţării Româneşti 1372 

(1373), în Închinare lui Nicolae Iorga, cu prilejul împlinirii vârstei de 60 de ani, Cluj, Editura 
Institutului de Istorie Universală, 1 93 1 ,  p. 292-296. Şi extras. 

23 Grigore Nandriş, Contribuţie la traducerea Evangheliilor (Luca II, 1 4). În :  În memoria lui 
Vasile Pârvan. Volum publicat de Asociaţia Academică "Vasile Pârvan" a foştilor membri ai Şcoalei 
Române din Roma, Bucureşti, 1 934, p. 21 4-220. 
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du pronom personnel en roumain24, Documente slavo-române din Mănăstirea 
Muntelui Athos 1 372- 1658, pe care le publică după reproducerile fotografice şi 
notele lui Gabriel Miller5 • Grigore Nandriş face cercetări la Muntele Athos şi ele 
stau la baza monografiei sale despre pictura postbizantină, tipărită postum, în 1 970. 
Să mai notăm, tot aici, şi frumoasa prezentare a lui ThomăS Garrigue Masaryk 
( 1 850-1937), om politic cehoslovac, filozof şi sociolog26. 

Profesor la catedra de slavistică a Universităţii din Cernăuţi, elaborează studii 
care se încadrează în activitatea sa didactică27 şi unul în colaborare2B: 

Problema principală care stă în atenţia lui Grigore Nandriş priveşte urmărirea 
prezenţei româneşti dincolo de graniţele Bucovinei istorice, în spaţiul popoarelor 
slave. Întreprinde încă din 1 92 1  o călătorie în Munţii Tatra şi ţine o conferinţă, 
Românii din Carpaţii poloni, la Institutul Sud-Est European29• Studiul, ca şi cele 
următoare, se referă la epoca dinainte de 1939, când România avea graniţă comună 
cu Polonia şi Cehoslovacia. Grigore Nandriş demonstrează că păstori i români îşi 
duceau turmele prin Carpaţi până în Moravia. Întemeiază sate la poalele munţilor, 
fi ind slavizaţi o dată cu ieşirea lor din comunitatea românească. Problema aceasta 
este pusă în discuţie şi în studiul Migraţiuni româneşti în Carpaţii Galiţiei şi ai 
Moraviei, cu o hartă în care se stabilesc "curentele de migraţie vechi româneşti 
până în Munţii Moraviei"30• Români i  din Moravia stau şi în atenţia lui Eminescu, 
care semnalează şi o colecţie de cântece populare ale acestor români,  tipărită la 
Praga, în 1 8743 1 • Un studiu comparativ ar putea fi revelator pentru cunoaşterea 
cântecului nostru popular în lumea slavă. 

Problema emigraţiei românilor este pusă în discuţie şi într-un studiu în l imba 
polonă, O wedrowce rumunow na terenie zachodnioslowianskim [Cu privire la 

24  Grigore Nandriş, Sur la postposition du pronom personnel en roumain, în "Bulletin 
l inguistique", V, 1 937, p. 200-203. Şi în extras. Comunicare ţinută la Muzeul Limbii Române din 
Cluj în Il februarie 1 936. Şi extras, Paris, Librairie Droz. 

25 Grigore Nandriş, Documente slavo-romdne din Mănăstirea Muntelui Athos, 1372-1658. 
Publicate dupli fotografiile şi notele lui Gabriel Millet. Bucureşti, Fundaţia Regele Carol 1, 1 936, 
3 1  O p. Pe copertă: 1 937. 

2 6 Grigore Nandriş, ThomăS Masaryk. Omul şi opera, în "Revista de pedagogie", III, Caietul 
III-IV, 1 933, p. 258--279. 

27 Grigore Nandriş, O wedr6wce rumun6w na zachodnio-s/owiaflskim, Pozilan, 1 934; Les 
criteriums phonetique dans l'etude de /'element slave du roumain, Varsovie, 1 934, The Contacts 
between S/avs and Romanians, London, 1 939. Extras din "Slavonic and East-European Review", 1 939. 

28 M. Malecki şi Grigore Nandriş, Remarques sur les dia/ectes po/onais en Bucovine, în 

"Bulletin international de !'Academie [polonaise] des Sciences et des Lettres (de Cracovie)", 1 938, 
p. 1 3- 1 6. 

29 Grigore Nandriş, Românii din Carpaţii poloni, în "Ramuri", XVII, nr. 6, 1 5  martie 1 923, 
p. 90-1 00. 

30 Grigore Nandriş, Migraţiuni româneşti în Carpaţii Galiţiei şi ai Moraviei, în "Graiul 
românesc", 1, nr. 5, mai 1 927, p. 99-104. 

31 M. Eminescu, Românii din afara graniţelor ţării şi unitatea spirituală naţională. Antologie, 
prefaţă, note şi comentarii de D. Vatamaniuc, Bucureşti, Editura Saeculum 1. 0., 1 998, p. 76, 220-22 1 .  
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migraţia români lor pe teritoriile slavilor de Apus], tipărit la Pozilan, în 193432• 
Grigore Nandriş invoca în sprij inul cercetărilor sale instrumentele de lucru 
poloneze, cum se vede din studiul Păstoritul în Carpaţii poloni şi lumina 

"Atlasului lingvistic al Poloniei subcarpatine ", însoţit şi de trei hărţi foarte 
importante pentru cunoaşterea vechii populaţii româneşti de aici, slavizată33 . Sunt 
criticate teoriile păstoreşti maghiare şi se demonstrează că nu există în aceste locuri 
numiri de toponimie de această natură. 

Grigore Nandriş colaborează la revista "Gând românesc", scoasă de Ion 
Chinezu la Cluj, între 1 933 şi 1940. Explicaţia stă în faptul că se întâlnea cu 
redactorul revistei clujene prin prietenia comună cu Vasile Băncilă şi Basil 
Munteanu. În primul articol pe care îl publică aici, Reforma şcolară în Polonia, 
face cunoscute analogiile între învăţământul din Polonia şi cel din România34• În 
cel de-al doilea articol, Cu prilejul apariţiei schiţei literaturii româneşti de Emil 
BiedzyckP5, comentează lucrarea acestuia Zarys dziej6w literatura rumunskiej 
(Z antologja poezji) [Schiţă asupra istoriei literaturii române cu antologie a poeziei] 
şi prezintă un tablou asupra interesului manifestat în cercurile intelectuale poloneze 
pentru cultura şi literatura română. Cartea lui Emil Biedzycki se tipăreşte de Liga 
Polono-Română la Lwow, în 193536. Din prezentarea lui Grigore Nandriş aflăm că 
Emil Biedzycki publică şi o culegere din poezia lui Aran Cotruş şi două studii, 
unul privind legăturile culturale polono-române şi altul consacrat lui N. Bălcescu, 
scri itor revoluţionar român37• În antologia sa, Emil Biedzycki prezintă, în traducere 
poloneză, un mare număr de poeţi, dintre care nu l ipsesc G. Bacovia, Tudor 
Arghezi şi L. Blaga. Este cea mai cuprinzătoare antologie de poezie românească 
apărută în Polonia între cele două războaie mondiale38. 

32 O wedr6wce rumun6w na terenie zachodnios/owianskim, Pozftan, 1 934 (Institut Zachodnio 
Slowianski. Odbika: Slavis Occidentalis, tomul XII, 1 934). 

33 Păstoritul in Carpaţii poloni in lumina .. Atlasului lingvistic al Poloniei subcarpatine ", în 

"Dacoromania", VIII, 1 934-- 1935, Cluj, 1936, p. 1 38-148. 
34 Grigore Nandriş, Reforma şcolară în Polonia, în "Gând românesc", Il, nr. 3 ,  martie 1 934, 

p. 1 58-16 1 .  
35 Grigore Nandriş, Cu prilejul apariţiei schiţei literaturii româneşti de Emil Biedzycki, în 

"Gând românesc", III, nr. 3, martie 1935, p. 1 75-1 78. 
36 Emil Biedzycki, Zarys dziej6w literatura rumunskiej (Z antologja poezji), Lwow, Liga 

Polsko-Rumunsko, 1 935, 1 76 p. (Portrete: M. Costin, A. Russo, B.P. Hasdeu, M. Eminescu, 
I . Creangă, I.L. Caragiale, I . Al. Brătescu-Voineşti, N. Iorga, O. Goga, M. Sadoveanu, I. Pillat, 
V. Eftimiu, I. Minulescu, L. Blaga, A. Cotruş, L. Rebreanu, Cezar Petrescu, I. Teodoreanu). 

37 Aron Cotruş, Wybor Wierszy [Culegere de versuri], Lwow, [Liga Polska Rumunskawe 
Lwowe], 1936; Mikolaj Balcescu rumunski pisarz i rewolucjnista [Nicolae Bălcescu, scriitor român şi 
revoluţionar], Krakow, [Paflstowone Wydawnictowo Naukowe], 1 96 1 .  

38 Se reproduc, în traducere poloneză, texte populare, printre care şi Mioriţa, ş i  poezii de 
Grigore Alexandrescu, V. Alecsandri, M. Eminescu, Al. Vlahuţă, G. Coşbuc, O. Goga, Şt. O. Iosif, 
P. Cema, N. Crainic, I. Pil lat, M. Codreanu, Cincinal Pavelescu, Ion Pavelescu, Barbu Nemţeanu, 
Alfred Moşoiu, V. Eftimiu, I. Minulescu, G. Bacovia, Carnii Baltazar, Claudia Millian, Adrian 
Maniu, L. Blaga, A. Cotruş, Otilia Cazimir. Figurează cu versuri şi Nicolae Iorga, Ovid Densusianu şi 
Perpessicius. 
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Grigore Nandriş este ş i  traducător din l imba poloneză. Transpune în limba 
română romanul lui Mihai Choromanski, Gelozie şi medicină39• 

Activitatea ştiinţifică a lui Grigore Nandriş din anii 1 924-1 93 8  cuprinde şi 
alte lucrări pe care nu le găsim în bibliotecile noastre. Luăm cunoştinţă de ele din 
Repertorium bibliographicum, tipărit la Londra în 1 96 140 şi din lucrarea lui Erich 
Beck, Bibliographie zur Landeskunde der Bukowina, 1-11, tipărită în Germania, în 
1 966 şi 1 9854 1 . 

Grigore Nandriş desfăşura, concomitent cu munca la catedră şi elaborarea de 
lucrări ştiinţifice, şi o activitate remarcabilă pe teren cultural. Este ales preşedinte 
al Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, în 1 929, şi stă în 
fruntea ei până în 1 940. Această societate este înfiinţată, la iniţiativa lui 1. G. Sbiera 
şi a unor tineri, ca Reuniune Română de Lectură, în 1 9  aprilie/] mai 1 86242 •  
Fondatorii e i  sau "mădularii", cum apar numiţi în documente, sunt: Mihai Zotta, 
preşedinte, Al. Hurmuzachi, vicepreşedinte, Al. Costin, Aron Pumnul, Ion Calenciuc 
şi Leon Ciupercovici, membri, Orest Renei, I.G. Sbiera, Nicolai Vasilco şi Leon 
Popescu, substituţi. Cuvântul inaugural îl rosteşte Al.  Hurmuzachi, vicepreşedinte 
între 1 862 şi 1 863,  care arată că scopul ei consta în ridicarea Bucovinei la "o viaţă 
morală şi de cultură". Comitetul de conducere al Reuniunii Române de Leptură 
caută să confere societăţii un cadru mai larg de activitate şi îi schimbă titlul în 
Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina în 1 1123 ianuarie 1 865.  
Cuvântul de deschidere î l  rosteşte Gheorghe Hurmuzachi, în calitatea sa de 
preşedinte. "Ziua de astăzi - arată Gheorghe Hurmuzachi - care este menită a 
organiza şi a da curs l iber lucrărilor Societăţii va rămâne pentru ţara noastră 
pururea neuitată; ea va face în istoria dezvoltării limbii, l iteraturii şi culturii 
româneşti în Bucovina, în istoria învăţământului nostru naţional'.43• 

39 Mihai Choromanski, Gelozie şi medicină. Roman. Traducere de Grigore Nandriş. Bucureşti, 
Fundaţia pentru Literatură şi Artă "Regele Carol II", 1 935. 

40 Repertorium bibliographicum in quo continentur opuscula Grigore Nandriş, 1-III, Londinii, 
1 96 1 .  Cuprinde: A. Opuscula philologica atque historica 1922-1968. Figurează 89 de lucrări. 
B. Efemenides literariae atque historicarum 1922-1960. Figurează 52 de lucrări. Appendix. Biografie 
( 1 895-193 8) şi I l  lucrări. 

41 Erich Beclc, Bibliographie zur Landeskunde der Bukowina. Literatur bis zum Jahre 1 965. 
MUnchen, Verlag des Sildostdeutschen Kulturwerkes, 1 966; Bibliographie zur Kultur und 
Landeskunde der Bukowina. Literatur aus den Jahren 1965-1975. Dortmund, [Forschungsstelle 
Ostmitteleuropa], 1 985. 

42 Ion Nistor, Istoria Bucovinei, ediţie şi studiu biobibliografic de Stelian Neagoe, Bucureşti, 
Humanitas, 1 99 1 ,  p. 1 5 1-1 59. Mihai lacobescu, Din istoria Bucovinei, volumul 1 ( 1 774-1 862), De la 
administraţia militară la autonomia provincială, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1 993, 
p. 470-473; Ilie Luceac, Familia Hurmuzachi: între ideal şi realizare (o istorie a culturii româneşti 
din Bucovina în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea), Cuvânt înainte de Acad. Ştefan 
Ştefănescu, Cernăuţi, Editura ,,Alexandru cel Bun", Timişoara, Editura Augusta, 2000, p. 2 1 8-241 :  
Activitatea lui Alexandru Hurmuzachi. Activitatea lui Gheorghe Hurmuzachi, p. 1 48-154. 

43 Protocolul general 1 al Societăţii pentru Cultura şi Literatura Poporului Român în 
Bucovina, ţinut în 1 1123 ianuarie 1865, sub preşedenţia lui Georgiu Cavaler de Hurmuzachi, în 

"Foaia Societăţii pentru Literatura şi Cultura Română în Bucovina", 1, Nr. 1-3, 1 martie 1 865, p. 8. 
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Gheorghe Hurmuzachi conduce Societatea pentru Cultură şi Literatură în 
Bucovina până în 1 862, ca să-i urmeze Victor Stârcea ( 1 882- 1 887), Iancu Zotta 
( 1 888), Eudoxiu Hurmuzachi ( 1 889-1 899), Dionisie Bejan ( 1 900-1 920), Vasile 
Gheorghiu ( 1 923-1 929). Grigore Nandriş continuă, în fruntea Societăţii pentru 
Cultura şi Literatura Română în Bucovina, programul predecesorilor săi în 
noile condiţii, după revenirea provinciei la România, în 1 9 1 8 . Se preocupă să 
strângă în jurul societăţii intelectuali i  bucovineni, cu ignorarea d isensiuni lor 
politice, ş i  caută să obţină sprij inul personalităţilor din celelalte provincii 
româneşti, cu bune rezultate. Acordă o atenţie specială biserici i  şi şcoli i ,  prin 
care contribuie efectiv la dezvoltarea clasei de mij loc româneşti .  Stau 
permanent în atenţia lu i  ş i  recuperarea comunelor româneşti ucrainizate. 
Organizează conferinţe prin care să facă cunoscută activitatea Societăţii pentru 
Cultura şi Literatura Română în Bucovina şi să facă din ea un factor important 
în viaţa culturală din Bucovina. La conferinţele organizate în 1 930 prezintă 
comunicarea Începuturile neamului românesc, în lumina faptelor lingvistice ş i  
trimite revistei "Boabe de grâu", care apare la Bucureşti, între 1 93 0  ş i  1 935 ,  
studiul Societatea pentru Cultura ş i  Literatura Română în Bucovina, cea dintâi 
prezentare a activităţii Societăţii pentru Cultură într-o publ icaţie de prestigiu ş i  
cu o foarte bună documentare4 • Pregăteşte aniversarea a şapte decenii de 
activitate a societăţii bucovinene şi ţine la Radio - Bucureşti, în deschidere, 
conferinţa Şaptezeci de ani de la înfiinţarea "Societăţii pentru Cultura şi 
Literatura Română în Bucovina (1862-1932) " în 22 mai 1 932 .  Ţin conferinţe 
Constantin Loghin, Victor Morariu, T. Balan, S. Rel i ,  Gheorghe Onciul .  
Conferinţele se tipăresc în volumul aniversar, care se deschide cu cea rostită de 
Grigore Nandriş, Ia Radio - Bucureşti în 22 mai 1 93245• Studiul lu i  T. Balan 
rămâne, ca de altfe l  ş i  conferinţele omagiale, lucrări de referinţă. 

Preşedinte al Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, 
Grigore Nandriş iniţiază şi înfiinţarea de filiale în oraşele bucovinene. Presa anunţă 
că inaugurează, în 9 iunie 1 93 7, Filiala din Rădăuţi a Societăţii pentru Cultură ş i  
comunică programul: 

44 "Boabe de grâu", II ,  nr .  4, aprilie 1 93 1 , p. 1 87-19 1 .  Cu 1 0  ilustraţii şi reproduceri după o 
scrisoare a lui V. Alecsandri şi alta a lui N. Kogălniceanu. Materialul documentar şi ilustrativ este luat 
din lucrarea lui lpolit Tarnavschi, Festivalul de inaugurare a noului comitet şi Universitatea liberă. 

45 Şaptezeci de ani de la înfiinţarea "Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în 
Bucovina (1862-1932)". Conferinţe ţinute în cadrul serbărilor jubiliare, Cernăuţi, Tipografia 

"Mitropolitul Silvestru", 1 932. Cuprinde: Grigore Nandriş, Şaptezeci de ani de la înfiinţarea 
Societăţii pentru Cultură, p. 5, Constantin Loghin, Înfiinţarea Societăţii pentru Cultură, p. 3-18, 
Gheorghe Hurmuzachi, p. 21-37, Străduinţele Societăţii pentru Cultură pe teren şcolar, p. 42-62, 
Victor Morariu, . ,Foaia Societăţii pentru Literatura şi Cultura Română în Bucovina", p. 65-97, 
T. Balan, Serbarea de la Putna (1871), p. 100-197, S. Reli, Icoane din trecutul naţional-bisericesc al 
Bucovinei, p. 20 1-2 1 7, George Onciul, Din trecutul muzical al Bucovinei, p. 22 1-254; Rodica 
Iaţencu, Societatea pentru Cultura şi Literatura Română in Bucovina - deziderate şi realizări, în 

"Analele Bucovinei", VI, nr. 2 [iulie-decembrie] 1 999, p. 303-330. 
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1 .  "Cuvântul de deschidere de Nicu Sulcină, jude-preşedinte, şeful 
judecătoriei din Rădăuţi . 

2 .  Conferinţa despre A. C. Popovici-Bănăţeanul.  
3.  Coruri bărbăteşti sub conducerea părintelui Victor Cocenschi"46. 
"Glasul Bucovinei", de unde luăm această informaţie, nu arată numele 

conferenţiarului .  Explicaţia stă în faptul că Ion Nistor, patronul ziarului, se număra, 
cum vom arăta mai departe, printre adversarii preşedintelui societăţii bucovinene. 
Conferinţa sa se publică în volum cu o prefaţă a lui S. Mehedinţi şi este un elogiu 
al omului politic bănăţean47 • Ion Chinezu, redactorul revistei "Gând românesc", 
însărcinează pe unul dintre colaboratorii săi să prezinte această "tabletă" a 
savantului bucovinean. Ea îndeplinea, arată revista din Cluj ,  "funcţia unui început 
de restaurare a unei glorii naţionale'.-48 . Grigore Nandriş considera important, 
pentru multe motive, să reproducă inscripţia de pe piatra funerară din cimitirul din 
Geneva: 

"Aurel C. Popovici 
1 863-1 9 1 7  

Patriote roumaine 
Mort pauvre". 

Filiala din Rădăuţi a Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în 
Bucovina organizează în fiecare duminică, cum aflăm din presă, conferinţe cu 
program artistic în comunele din judeţ49. 

Grigore Nandriş are iniţiativa şi face toate demersurile pentru înălţarea 
Palatului Culturii din Cernăuţi. Festivitatea sfinţirii pietrei fundamentale are loc în 
26 octombrie 1 937 şi o parte a presei îi aduce elogii lui Grigore Nandriş pentru 
înălţarea acestui edificiu în centrul capitalei Bucovinei, destinat să fie sediul 
principal al activităţi i culturale din provincie50. Românii nu au acces în Palatul 
Culturii, înălţat de ei, sub administraţia ucraineană. 

În biografia lui Grigore Nandriş, un loc important îl ocupă căsătoria cu Mabel 
W. Farley, fiica reverendului W. J. Farley, profesor la Colegiul Universitar din 
Londonderry, Irlanda. O întâlneşte, după cum aflăm dintr-o scrisoare a lui Grigore 
Nandriş către Basil Munteanu (de care ne vom ocupa mai departe), pe Ceahlău, 
muntele care reprezintă "sufletul Moldovei". Femeia irlandeză făcea o anchetă 
sociologică să cunoască spaţiul nostru geografic şi cultura poporului român. Petrec 

46 "Glasul Bucovinei", XX, nr. 5082, 4 iunie 1 937, p. 4. 
47 Aurel C. Popovici (1863-191 7) .  Cu "0 mărturisire" de S. Mehedinţi. Cernăuţi, Editura 

Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, 1937. 
48 Marin Vatafu, Grigore Nandriş, "Aure/ C. Popovici (1863-191 7)" ,  în "Gând românesc", 

VL nr. 1-2, ianuarie - februarie, 1938, p. 1-2. 
49 Societatea pentru Cultura Română din Bucovina. Secţia Rădăuţi, în "Cuvântul preoţesc", 

IV, nr. 2 1-22, 1-15 noiembrie 1 937, p. 7. 
50 Sfinţirea temeliei Palatului Cultural din Cernăuţi, în "Cuvântul preoţesc", IV, nr. 21-22, 1-15 

noiembrie 1 937, p. 7. 
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câteva zile pe  Ceahlău, apoi coboară prin Cheile Bicazului, vizitează Târgu-Neamţ, 
Agapia, Văratec şi Piatra-Neamţ. Tânăra irlandeză continuă ancheta sa în Delta 
Dunării şi în Bucegi. Grigore Nandriş se întoarce la Cernăuţi, de unde pleacă într-o 
anchetă l ingvistică la huţanii (huţulii) din Munţii Bucovinei .  Căsătoria se oficiază 
la Cernăuţi, pe 20 ianuarie 1 937. Face călătorii în Irlanda, la familia soţiei sale. 
Aici se naşte Ion Grigore (John Gregory), unicul lor fiu, în 29 iunie 1 938 .  

Guvernul României îi încredinţează misiunea de  a pregăti la Dublin, în 
Irlanda, consulatul pentru ţara noastră. Se găsea în Irlanda când armatele germane 
invadează Belgia, în 1 O mai 1 940. Misiunea sa d iplomatică ia sfârşit pe neaşteptate. 
Intuieşte cu o perspicacitate uimitoare că urma să fie martorul unor evenimente 
internaţionale cu o desfăşurare şi consecinţe imprevizibile. Consideră ca o obligaţie 
morală să le consemneze într-un Jurnal, fără intenţia să-I dea publicităţii .  Stă 
mărturie faptul că îl lasă în manuscrisele sale. 

Jurnalul, cu titlul dat de editor, 8 ani din viaţa României, 1940-1948, se 
deschide cu descrierea călătoriei din România până în Irlanda, în misiune 
diplomatică, unde ajunge cu o zi înainte de invadarea Belgiei de către armatele 
germane. Însemnările continuă până în ianuarie 1 948 şi alătură, mai târziu, o 
Addenda pentru ani i  1 957-1 966, cu reflecţii asupra vieţii politice şi culturale. Este 
un document de o valoare excepţională prin faptul că înfăţişează desraşurarea 
evenimentelor internaţionale din interiorul unei puteri angajată în conflagraţia 
mondială5 1 . 

Grigore Nandriş, personalitate cu mare prestigiu ştiinţific, pleacă de la 
Universitatea din Cernăuţi în misiune diplomatică în Irlanda pentru două luni .  
Evenimentele internaţionale îi schimbă cursul vieţii ş i ,  scos din lumea cărţilor şi  
din activitatea în fruntea Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română din 
Bucovina, devine comentatorul propriului destin în exilul românesc. "Toate 
podurile se taie - notează în 1 2  februarie 1 94 1  - şi rămân izolat aici, să aud zi şi 
noapte aeroplanele deasupra capului. Sunt iarăşi lăsat aici, u itat de aceia care m-au 
trimis în serviciu comandat". Departe de ţară, continuă să fie legat sufleteşte de 
Bucovina şi ţinutul natal. Este îngrijorat de soarta celor rămaşi sub ocupaţia 
sovietică. Se transpune în comuna natală şi retrăieşte copilăria, cu marea tristeţe de-a 
fi totul pierdut. "Pădurea de pe coasta malului Prutului - notează în 30 septembrie 
1 940 - s-a îmbrăcat în veşminte de aramă, cu toate podoabele culorilor de 

5 1 Grigore Nandriş, 8 ani din viaţa României (1940-/948). Pagini de jurnal, Ediţie îngrijită şi 
prefaţă de 1. Oprişan, Bucureşti, Editura Saeculum 1 .  0., 1999, 368 p. Addenda, p. 333-368. 
Reproduce texte care sunt datate: Începutul războiului românesc (1916) (1 5 august 1957), [Moartea 
lui Alexandru Busuioceanu] (28 martie 1 96 1 ), [Rolul nefast a/femeilor în viaţa lui Carol a/ Il-lea) 
(28 martie 1 96 1  ), [Amintiri despre oameni şi lucruri) (2 aprilie 1 96 1  ), [Întâlnirea cu Lucian Blaga] 
( I l ianuarie 1 966), [Adnotări pe marginea ,. Hronicului şi cântecului vârstelor" de L. Blaga] (25 mai 
1 966), [ Verdun în urmă cu 50 de ani] (29 mai 1966), [Participarea armatei române pe frontul de 
răsărit) (23 martie 1 963), [,. Hora morţii" în primul război mondial] (2 august 1964), [Trecerea 
României de partea aliaţilor] (23 august 1 964 ). 
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toamnă . . .  totul e perdut.. .  s-au dus copilăria şi munca unei vieţi, a unei generaţii a 
atâtor rânduri de oameni buni, care odihnesc în ţărâna ţintirimului din deal şi sub 
pomii ţintirimului celui vechi d in vale". 

Jurnalul cuprinde un mare număr de însemnări de această natură şi este un 
document biografic de prim-ordin pentru cunoaşterea dramei unui intelectual din 
exilul românesc. 

Jurnalul este revelator şi într-o altă privinţă. Profesor universitar, o mare 
autoritate ştiinţifică în ţara sa, Grigore Nandriş este în exilul din Anglia o persoană 
oarecare, condamnată să-şi asigure existenţa ca în epocile de sclavie. "Muncesc de 
dimineaţă până în seară - notează în 29 iulie 1946 -, muncă de rob negru ca să pot 
hrăni soţia şi copilul. Statutul uman al negrilor din imperiu este superior aceluia 
[al] unui străin în binecuvântatul Imperiu Britanic". Este în căutare de lucru şi îl 
vedem ţinând lecţii la instituţii de învăţământ cu o durată temporară şi la o şcoală 
de studii slave pentru ţările din Europa răsăriteană. Cultivă relaţiile cu intelectualii 
din mediile culturale, frecventează reuniunile ştiinţifice, face vizite şi primeşte 
vizite. Jurnalul este o enciclopedie onomastică, cu nume pe care le întâlnim numai 
aici, cu profesiuni şi instituţii, ce reclamă o cercetare aparte. Joacă un rol important 
şi prezenţa sa în Anglia, prin legăturile de familie. Are parcurs un drum lung în 
aceste condiţii, deloc favorabile, până în ianuarie 1 948, când izbuteşte să fie numit 
profesor la catedra de filologie slavă comparată a Universităţii din Londra. Îşi 
recâştigă, după şapte ani de muncă istovitoare, statutul profesional de la 
Universitatea din Cernăuţi dinainte de 1 940. 

Grigore Nandriş elaborează şi în exil un mare număr de lucrări ştiinţifice, pe 
care le publică în revistele de specialitate: The Beginnings of Slavonic Cu/ture in 
the Romanian Countries52; 0/d and New Pats in Slavonic Philology, lecţie de 
deschidere la School of Slavonic and East European Studies, ţinută în 24 februarie 
194953; Handbook of 0/d Church Slavonic: partea 1: 0/d Church Slavonic 
Grammar, partea a 11-a: Texts and Glossary, întocmită de R. Anty54; Phonetic and 
Phonemic Principles for the Study of Slavo-Romanian Linguistic Relationship, 
studiu amplu în care se ocupă de: 1. Historical Background, II . Phonology, 
III. Morphology and Derivation, IV. Vocabulary and Syntax, cu opt hărţi, între care 
una reprezintă aşezările "vlahilor" din jumătatea nordică a Peninsulei Balcanice în 
Evul Mediu55; The Historical Dracu/a: The Theme of His Legend in the Western 

52 Grigore Nandriş, The Beginnings of Slavonic Cu/ture in the Romanian Countries, [London, 
1 946] . Se reproduce din "The Slavonic and East European Review", 1946, p. 160--1 7 1 .  

5 3  Grigore Nandriş, Old and New Pats in Slavonic Philology, London, 1 949. Se reproduce din 

"The Slavonic Review", noiembrie 1949. 
54 Grigore Nandriş, Handbook of Old Church Slavonic. 1, Old Church Slavonic Grammar, 

London, The Athlone Press, 1959, 1965. Partea a doua R. Anty, Texts and Glossary, London The 
Athlone Press, 1960. Lucrarea se tipăreşte sub auspiciile Universităţii din Londra (University ofLondon) 
şi exemplarele din Biblioteca Academiei Române poartă semnătura autografă a lui Grigore Nandriş. 

55 Grigore Nandriş, Phonetic and Phonemic Principles for the Study of Slavo-Romanian 
Linguistic Relationship, Napoly, 1966. Se tipăreşte în "Annaly". Sezione Slava, IX, 1 966, p. 1-77. 
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Literatures of Europe, studiu fundamental în această problemă. Formează, iniţial, 
obiectul unei comunicări la Congresul Internaţional ţinut la New York, în 
30 august 1 96356; Bessarabia and Bucovina. The Trojan Horse of Russian Colonial 
Expansion to the Mediterranean, contribuţii noi în chestiunea Basarabiei şi 
Bucovinei, la care alătură articolele din presa din Europa şi din America, publicate 
până la această dată57 . 

Din mărturii indirecte luăm cunoştinţă şi de alte studii în engleză, în franceză 
şi în română: The Development and Structure of Romania (London, 1 95 1  ), Sur 
1 'accusatif prepositionel en roumain (Paris, 1 952), Quelques observations 
concernant une polemique sur la Bucovina (Paris, 1 954), The Relation between 
Toponimy and Ethnology in Romania (Londra, 1 956), The Relation between 
Moldavia and Ukraine according to Ukraine Folklore ( 1 959), Românii şi slavii. 
Revizuirea premise/ar filologice (Paris, 1 952), Texte şi glose româneşti în 
Biblioteca Bodleiană din Oxford (Freiburg, 1 959). Sunt şi alte lucrări, la care ne 
vom opri mai departe, când vom urmări colaborarea sa în presa din exilul 
românesc. 

Cea mai importantă lucrare a lui Grigore Nandriş, în care se ocupă şi de arta 

bucovineană, rămâne Christian Humanism in the Neo-Byzantine Mural Painting of 
Eastern Europe [Umanismul picturii murale postbizantine din estul Europei], 
tipărită postum, sub îngrij irea soţiei sale, la Wiesbaden în 1 97058• Ocupă un loc 
important identificarea filosofilor din această iconografie. Problema a stat şi în 
atenţia lui Vasile Grecu într-un studiu publicat în 1 92459• Filosofii greci sunt 
prezentaţi de Grigore Nandriş în pictura din România, Rusia, Bulgaria, Serbia şi 
Macedonia, Grecia, Muntele Athos şi Asia Mică. Bisericile din Bucovina sunt 
comparate cu cele de la Muntele Athos, se remarcă specificul temelor iconografice 
din Bucovina şi se face trimitere la literatura apocrifă şi la folclor. Important este şi 
Tabelul sinoptic în care sunt trecute bisericile: Lujeni, Voroneţ, Sf. Ilie, Pătrăuţi, 
Bădeuţi, Rădăuţi, Arbore, Reuseni, Părhăuţi, Suceava (Sf. Gheorghe, Sf. Dimitrie), 
Moldoviţa, Humor, Suceviţa, Dragomima, Putna, Bălineşti, Hârlău, Popăuţi, cu 
menţionarea datei zidirii lor, ctitorii, pictura, arhitectura, renovările. Sunt 
menţionate alte 24 de biserici .  

56  Grigore Nandriş, The Historical Dracu/a: The Theme of His Legend in the Western 
Literatures of Europe, New York, 1 966. Se tipl\reşte mai întâi în "Comparative Literature Studies", 
voi. IV, 1 966. Arbore genealogie al familiei domnitoare din Muntenia, portret al lui Vlad Ţepeş şi 
reproduceri de pe Columna de la Roma. 

57 Bessarabia and Bucovina. The Trojan Horse of Russian Colonial Expansion to the 
Mediterranean, London, Editura Societăţii pentru Culturii, 1 968. Portret al lui Grigore Nandriş şi I l  
hl\rţi privind Basarabia şi Bucovina. 

58 Grigore Nandriş, Christian Humanism in the Neo-Byzantine Mural Painting of Eastern 
Europe, Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1 970, 295 p. + 37 planşe. 

59 Vasile Grecu, Darstellungen altheidnischer Denker und Schriftste/ler in der Kirchenmalerei 
des Morgcnlandes, Bucureşti, 1 924. MentionAm şi alte lucrări ale sale: Filosofi păgâni în vechea 
noastră pictură bisericească (Bucureşti, 1 940), Erminti Cn pictura bizantină (Cemlluţi, 1 942). 
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Grigore Nandriş introduce în monografia sa, ca a doua parte, studiul lui 
Wladyslaw Podlacha, Malovidla sCiene w cerkwiach Bukowiny [Pictura murală în 
Bucovina], lucrare tipărită în 1 9 1 260• Găsim în Jurnal mai multe însemnări în 
legătură cu această lucrare. "Traduc zilnic din Picturile bisericilor bucovinene -
notează în 26 august 1 940 - ca să uit situaţia. Cu fiecare frază mă pierd prin 
întunericul mănăstirilor şi prin labirintul amintirilor". Câteva zile mai târziu, în 
29 august 1 940, face o nouă însemnare despre munca la traducerea sa, ca în 
1 6  octombrie să consemneze că încheiase transpunerea ei în româneşte. De aici, 
aflăm că tradusese şi primele 74 de pagini rămase la Cernăuţi la ocuparea 
Bucovinei de Uniunea Sovietică. Cele două lucrări se tipăresc în româneşte, sub un 
titlu general, Umanismul picturii murale postbizantine, cu numele celor doi autori, 
un polonez şi un român61 • Savantul polonez descrie pictura murală în ansamblurile 
de pe pereţii exteriori şi apoi din interior în funcţie de fiecare parte a construcţiei 
arhitectonice, după care prezintă temele, după conţinutul istoric şi cel ideal. 
Importante sunt şi micile monografii consacrate bisericilor Sf. Il ie, Pătrăuţi, 
V oroneţ, Bădeuţi, Rădăuţi, Arbore, Părhăuţi, Suceava, Moldoviţa, Humor, 
Suceviţa, Dragomima. Surprinzătoare este constatarea savantului polonez potrivit 
căreia Încoronarea Mariei din fresca de la Suceviţa nu se întâlneşte nicăieri în 
pictura bizantină. 

Pictura de la Voroneţ şi Suceviţa stă şi în atenţia soţiei lui Grigore Nandriş, 
care elaborează un studiu, pe care îl publică în 1 94562 . 

Preşedinte al Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, din 
1 929 până în 1 940, îşi continuă activitatea în Anglia şi în America. Dintr-o 
scrisoare a lui Grigore Nandriş, din 27 iunie 1 975, către Petre Lucaci, redactorul 
ziarului "America" din Cleveland, Ohio, aflăm că reactivase Societatea pentru 
Cultură, "unind în jurul ei câţiva români fără pretenţii politice". Deschisese şi un 
fond legal pentru ajutorarea românilor din exil .  Activitatea vechii societăţi 
bucovinene, înfiinţată în 1 862 şi continuată în străinătate, o cunoaştem din lucrarea 
lui Grigore Nandriş, Din istoria Societăţii pentru Cultură. Centenarul. Cernăuţi 

60 Wladyslaw Podlacha, Malovidla sciene w cerkwiach Bukowiny, Lwowe, Naldaden, 
Towarzystwa dia Popierania Nauki Polskiej, .1 9 .1 2, 208 p. + 30 reproduceri. Savantul polonez 
încetează din viaţă în decembrie 1 95 1 .  Într-o scrisoare, Wicenty, fiul acestuia, îl informa că pregătea 
o nouă ediţie a lucrării tatălui său. Nu avem cunoştinţă de ea. 

61 Wladislaw Podlacha, Pictura murată în Bucovina. Prefaţă de Vasile Drăguţ. Cuvânt 
înainte de Mabel Nandriş. Traducere de Grigore Nandriş şi Anca Irina Ionescu. Note de Grigore 
Nandriş şi Anca Vasi l iu .  Bucureşti, Editura Meridiane, 1 985 (I, Umanismul picturii murale 
bucovinene); Grigore Nandriş, Umanismul picturii murale postbizantine din estul Europei. 
Introducere de Alexandru Busuioceanu. Traducere şi note de Anca Vasiliu. Bucureşti, Editura 
Meridiane, .1 985 (II, Umanismul picturii murale bucovinene). Tabloul sinoptic din ediţia din .1970 
se reproduce parţial. 

62 Maria Mabel Nandriş, Painted Churches in Bucovina: Voroneţ and Suceviţa, în 

"Geographical Magazine", London, 1 945, p. 573-583. 
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1862-1962 New York, tipărită în 1 96763 . Alături de informaţiile privind festivităţile 
de la New York din 27 noiembrie 1962, sunt de reţinut şi două studii, unul al lui 
Grigore Nandriş, Quelques observations sur la population de la Bucovine, reprodus 
din "La Nation Roumaine", unde se publică în octombrie 1954, şi un altul, L 'arrivee 
des slaves-ruthenes en Bucovine în care se arată că "slaves-ruthenes" sunt semnalaţi 
în Bucovina după anexarea provinciei de către Imperiul Habsburgic în 1 775.  

Sărbătorirea centenarului Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în 
Bucovina Ia New York, în 1 962, este cea mai importantă manifestaţie publică 
organizată de Grigore Nandriş în străinătate} ca preşedinte al acestei vechi societăţi 
bucovinene. 

Grigore Nandriş are rol important şi în conducerea Societăţii Pro Basarabia
Bucovina şi nu uită nici Biserica Ortodoxă. Înfiinţează, cum aflăm dintr-o scrisoare 
a sa către Veturia Manuilă, din 3 aprilie 1 967, două parohii la Londra, dar preoţii 
nu se dovedesc la înălţimea misiunii lor. Unul fuge la New York şi lasă parohia în 
părăsire. Este ocupată de Mitropolia şi Arhiepiscopia Moscovei. 

Preocupările lui Grigore Nandriş în legătură cu Bucovina, în timpul exilului 
din Anglia, se văd şi din prezentarea cărţii lui Dumitru Nimigeanu, Însemnările 
unui ţăran departat din Bucovina, tipărită Ia Paris în 1 95664 •  Ţăran din Tereblecea, 
departat în Siberia, evadează, străbate Rusia, trece prin România, lucrează o vreme 
în Iugoslavia, în mină, pleacă şi de aici şi se stabi leşte în Australia. Mult mai târziu 
( 1 99 1), se va publica şi jurnalul Aniţei Nandriş-Cudla despre calvarul românilor 
deportaţi în Siberia. 

Si lviu Crăciunaş, inginer, stabilit în străinătate, publică o carte, The Lost 
Footsteps [Paşii p ierduţi] care apare în traducerea soţiei lui Grigore Nandriş, la 
Londra, în 1 96 1 .  Este o descriere a vieţii politice şi culturale din România din 
1 947-1950, cu multe informaţii despre evenimentele de la Cluj din aceşti ani65• 

Viaţa politică internaţională ocupă în Jurnalul lui Grigore Nandriş, cum era şi 
de aşteptat, locul central, cu o mare bogăţie de informaţii .  Asistăm la războiul 
diplomatic purtat de marile democraţii cu puterile imperialiste, urmărim bătăli i le de 
pe fronturile de luptă din Europa, din Africa şi din Orientul Îndepărtat. Jurnalul 
depăşeşte însă consemnarea informativă a evenimentelor internaţionale şi oferă o 

63 Grigore Nandriş, Din istoria Societăţii pentru Cultură. Centenarul. Cernăuţi 1862-1962 
New York. Basarabia şi Bucovina, [Madrid], Editura Societăţii pentru Cultura şi Literatura Românilor 
din Străinătate, reînfiinţată la Londra în 1 952 [ 1 967] . Istoric al Societăţii pentru Culturi!., lista 
preşedinţilor, activitatea Societăţii până la festivităţile de la New York din noiembrie 1 962. Unele 
materiale informative de aici sunt reluate în Bessarabia and Bucovina din 1 968. 

64 Dumitru Nimigeanu, Însemnările unui ţăran departat din Bucovina. Prefaţă de Grigore 
Nandriş. Paris, Fundaţia Regală Universală "Carol 1", 1 958. Altă ediţie se tiplireşte, cu o prefaţă de 
Ştefan Munteanu, la Timişoara, în 1993 . Este tradusli în engleză de Mabel Nandriş, Hei/ Moved its 
Border, în 1 960. O ediţie şi în turcă în 1962. 

65 Silviu Crăciunaş, The l.ost Footsteps [Translated by Mabel Nandriş], London, Collins and 
Hawl, 1 96 1 .  
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analiză critică a poziţiei Angliei, singura mare democraţie europeană neînvinsă în 
conflagraţia mondială. Această analiză este întreprinsă, fapt cu deosebire 
important, de un "rezident" în această ţară, care pune mai presus de interesele 
marilor puteri drama ţării sale. 

Anglia se situa în conflagraţia mondială, arată Grigore Nandriş, pe o poziţie 
duplicitară. Adversară a imperialismului german, îşi dă mâna cu imperialismul 
sovietic. Diplomaţia engleză trece sub tăcere aprecierile critice de mai înainte: 
"comunism" şi "bolşevic" şi utilizează termeni ca "Rusia" şi "rus". Acest limbaj 
este caracterizat în Jurnal în termeni ironiei. "Comunismul a fost combătut de 
Anglia - notează Grigore Nandriş în 5 iulie 1 94 1  -, care voia să-I înăbuşe în faşă, 
comunismul e susţinut în pragul morţii de Anglia, care a botezat astfel găina [în] 
peşte, ca să o poată mânca în post". Politica Angliei faţă de Uniunea Sovietică îşi 
putea găsi o justificare în apărarea intereselor Imperiului Britanic, ameninţat de 
militarismul german, însă se înscria ca o greşeală pol itică şi profund imorală. 
"Cooperarea Britaniei cu Rusia - scrie Grigore Nandriş în 7 iulie 1 94 1  -, căci 
Anglia are pudoarea să nu vorbească de o alianţă cu bolşevicii, este pentru Imperiul 
Britanic: 

- o necesitate militară; 
- o  greşeală politică; 
- o monstruozitate morală". 
Ş i  mai departe: "Este monstruos să strângi mâna pătată de sângele atâtor 

crime şi să lupţi pentru biruinţa civilizaţiei creştine, alături de cel mai înverşunat 
duşman al acestei civilizaţii". Grigore Nandriş aducea Angliei aceste acuzaţii grave 
în numele popoarelor ameninţate de politica expansionistă a Uniunii Sovietice. 

Oamenii politici din Anglia se făceau vinovaţi şi prin atitudinea faţă de 
Ungaria, ocolind să vorbească de anexiunile teritoriale ale acesteia sub patronajul 
imperialismului german şi italian. "Nici un cuvânt la adresa Ungariei - atrage 
atenţia Grigore Nandriş, în 1 O noiembrie 1 94 1  -, care a atacat Cehoslovacia, a 
atacat România, a atacat Iugoslavia, răpind de la fiecare teritorii". Aceste ţări se 
vedeau puse în situaţia - notează în 29 august 1 940 - "să înfrunte astăzi Europa 
asiatică (Rusia) şi Asia europeană (Ungaria)". 

Când făcea aceste însemnări, Grigore Nandriş citea romanul lui F. M. 
Dostoievski, Fraţii Karamazov, în traducere engleză. Aprecia romanul, 
considerându-1 un "tratat de patologie sufletească", însă remarca analizele privitoare 
la imperiul răsăritean. ,,Rusia ameţită de cultura apuseană - scrie Grigore Nandriş în 
2 noiembrie 194 1  -, pe care n-o poate asimila (lvan Karamazov), Rusia slavofilă care 
vrea să fie angelică şi evanghelică (Alioşa Karamazov), Rusia instinctivă, brutală şi 
inconstantă, prăpăstioasă şi inconştientă, barbară şi informă, capabilă de reacţii 
neprevăzute şi nebănuite = Rusia aşa cum e în realitate (Dimitrie Mitia Karamazov)". 

Agresiunea Uniunii Sovietice împotriva României este pregătită în timp ce 
armatele germane ocupă Belgia şi o bună parte a Franţei, obligând-o să capituleze. 
Nu se putea aştepta sprijin, cunoscând şi politica Angliei faţă de Uniunea Sovietică, 
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din  partea marilor democraţi i europene. Grigore Nandriş preia ştirile de  la  Radio
Londra şi din presa engleză, care anunţa, în dimineaţa zi lei de 28 iunie 1 940, cu 
l itere mari : 

"România acceptă ultimatul Rusiei; 
România cedează Basarabia şi nordul Bucovinei". 
Mij loacele de informare din Anglia sunt surprinse de operativitatea cu care 

Uniunea Sovietică pune în aplicare agresiunea sa. 
Radio - Londra informa opinia publică engleză, la ora 6 seara, în aceeaşi zi: 
"Ruşii au ocupat Cernăuţii, Chişinăul, Cetatea Albă". 
Grigore Nandriş îşi încheie însemnarea din Jurnalul său din această zi cu o 

întrebare dramatică: 
"Va fi înviere după această moarte? !" 
De aici înainte, consemnarea evenimentelor internaţionale alternează cu 

ştirile, câte putea afla, privind suferinţele români lor sub ocupaţia sovietică. 
Acceptarea Dictatului de la Viena este prezentată în Jurnalul lui Grigore 

Nandriş ca o altă zi de doliu pentru România. Oamenii politici români săvârşesc un 
act de trădare a intereselor naţionale. Basarabia, nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa 
se anexau la Uniunea Sovietică prin agresiune mil itară, în vreme ce nordul 
Transilvaniei se ceda, printr-o convenţie între guvernul român şi guvernul ungar. 
Grigore Nandriş critică în termeni fără menajamente pe M. Manoilescu, ministrul 
de Externe al României, care justifica înstrăinarea unei mari părţi din teritoriul ţării .  
"Să cerceteze cineva istoria politică a ţării - scrie Grigore Nandriş în 3 1  august 
1 940 - şi să găsească un rival al inconştienţei şi platitudinii megalomane, 
exhibiţionându-şi retorismul gol, lângă trupul sfârtecat al ţări i". 

Om politic era, cum se desprinde din Jurnal, Iuliu Maniu, cinstit într-o lume 
în bună parte necinstită. El săvârşeşte marea greşeală politică prin susţinerea 
aducerii în ţară a lui Carol al II-lea, o mare nenorocire pentru poporul român. Om 
politic era Nicolae Titulescu, însă prea mult interesat de cultivarea imaginii sale pe 
scena diplomaţiei internaţionale. 

Grigore Nandriş acordă o atenţie deosebită poziţiei României intrată în sfera 
de influenţă a Germaniei. Apreciază că aceasta era, de fapt, o ocupaţie mil itară, 
fără declaraţie de război .  România era tratată de marile democraţii europene ca ţară 
beligerantă, izolată de acestea pe căi diplomatice şi supusă bombardamentelor 
aeriene devastatoare. "Tragedia poporului român - scrie Grigore Nandriş în 23 
noiembrie 1 94 1  - este aceeaşi ca şi a celorlalte popoare din răsăritul Europei. Ele 
sunt ameninţate cu anihilarea, de imperialismul asiatic şi cu sclavia, de 
imperial ismul german". 

Orientarea politică a României, după 1 940, este condamnată de Grigore 
Nandriş, dar nu uită să arate, în mai multe rânduri, că vina nu era a sa. 
"Evenimentele din 1 940 - scrie Grigore Nandriş în 1 6  iulie 1 942 - nu au fost 
determinate de România, ci de cei care azi acuză România că luptă alături de 
Germania, făcându-se a uita că România nu e stăpână a evenimentelor". 
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Marile democraţii europene se preocupă şi de aşezarea raporturilor dintre ţări 
după sfârşitul războiului. Se arată concesive faţă de imperialismul sovietic. 
Comuniştii din România fac paşi decisivi pentru instaurarea, sub protecţia Uniunii 
Sovietice, a regimului totalitar şi în ţara noastră. Se trece de la dictatura de dreapta 
la d ictatura de stânga, amândouă condamnate de desfăşurarea ireversibilă a 
evenimentelor istorice. 

Grigore Nandriş este în Jurnalul său şi un l iterat, asemeni Aniţei Nandriş
Cudla, sora sa, cu deosebirea, nu de talent, ci a lumii evocate şi a pregătirii 
intelectuale. Încadrează ştiinţele cu caracter informativ în descrieri ale spaţiului 
geografic irlandez şi din alte zone ale Angl iei. Face frecvent referiri la Bucovina şi 
la ţinutul natal şi dorinţa întoarcerii la natură este a ţăranului bucovinean, devenit 
orăşean. "Mirosul de ierburi şi de fân cosit - evocă Grigore Nandriş întoarcerea sa 
în natură în 22 iulie 1 943 -, cântecul cocoşeilor care învaţă a-şi striga numele 
bărbătesc, vitele şi oile ce [se] mişcă lin pe câmpii, aerul limpede şi soarele cald, 
mi-au adus toate amintirile copilăriei şi a[le] satului meu. Toţi ai mei, vii şi morţi -, 
n ici nu mai ştiu dacă mama, sora, nepoţii mai trăiesc sau nu -, s-au îngrămădit la 
poarta amintirilor să mă primească în împărăţia din care am fost scos, precum 
Adam a fost scos din rai. 

M-am întins pe iarba caldă de soare, mirositoare şi moale, şi mi-am apăsat 
trupul de pământ să simt bucuria adâncă a regăsirii de o clipă". 

Grigore Nandriş scrie despre o vacanţă în Scoţia, când fuge de Londra, cu 
zgomotul de fier, căldura de piatră şi mirosul de fum şi de benzină. Comuniunea cu 
natura îl îndrumă spre Lucian Blaga, cu panteismul liricii sale. 

Corespondenţa lui Grigore Nandriş cu contemporanii săi o cunoaştem din 
volumul Corespondenţă emisă şi primită de Grigore Nandriş, 1946-1947, tipărit la 
Bucureşti, în 2000. Editorul îşi intitulează cartea O radiografie a exilului 
românesc, cum şi  este acest dialog epistolar66. Acoperă aceeaşi perioadă, întâlnită 
şi în Jurnal, cu numeroase interferenţe onomastice şi evenimente internaţionale. 
Alăturăm încă un volum, Corespondenţe, cu care ne ocupăm mai departe, tipărit la 
Paris, în 1 979. 

Corespondenţa lui Grigore Nandriş cu contemporanii săi în exilul românesc 
se poartă cu 71 de persoane, în cea mai mare parte cunoscute prin activitatea lor din 
ţară şi din străinătate. Ne întâlnim cu numele lui D. C.  Amzar, Zevedei Barbu, 
Ovidiu Bârlea, Victor Anescu, Al. Busuioceanu, Aron Cotruş, Mircea El iade, 
Vintilă Horia, Petru Iroaie, Scarlat Lambrino, Basil Munteanu, Dumitru Nimigean, 
Sever Pop, Vasile Posteucă, Emil Turdeanu, George Uscătescu. Se alătură, la 
acestea, şi alte nume la care ne vom referi mai departe, mai puţin cunoscute prin 
activitatea ştiinţifică şi literară. 

Aspectul cel mai surprinzător al corespondenţei din exi lul românesc îl 
constituie inegal itatea participării la dialogul epistolar. Grigore Nandriş figurează 

66 O radiografie a exilului românesc. Corespondenţă emisă şi primită de Grigore Nandriş. 
Ediţie îngrijită şi prefa�ată de 1. Oprişan. Bucureşti, Editura Vestala, 2000, 464 p. 
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c u  puţine scrisori c a  număr - sau n u  trimite nici una. Nu este însă dovedit că n u  a 
participat la dialogul epistolar cu un număr mai mare de scrisori . Stă mărturie 
faptul că în scrisorile primite se fac dese referiri la mesajele sale. 

Dialogul epistolar relevă statutul participanţilor la dialog şi se poartă pe teme 
ştiinţifice, colaborarea la publicaţii sau chestiuni fami liale. Sunt şi situaţii din 
mesajele ocazionale schimbate cu diferite prilejuri între participanţii la dialog. 

Scarlat Lambrino îi expediază din Lisabona 1 7  scrisori între 1948 şi 1962. 
Dialogul epistolar se poartă pe probleme de filozofie şi arheologie, îndeosebi din 
Dobrogea. Grigore Nandriş îi trimite studiul The Development and Structure of 
Romanian, care se publică în "The Slavonic and East European Review" în 195 1 .  
Scarlat Lambrino îl informează despre lucrarea sa Bibliographie and Antiquite 
classique ş i  îi trimite monografia Marcelei Lambrino, soţia sa, Les veses antiques 
d 'Histria, pentru b iblioteca de la British Museum. Avea dosare cu "antichităţi" şi 
deplânge l ipsa unor lucrări de referinţă privind spaţiul dunărean. Se fac trimiteri la 
publicaţiile de specialitate dar şi culturale, "The Archeological Joumal", "Revue 
des Etudes Roumaines", "La Nature Roumaine", unde îl întâlnim şi pe Grigore 
Nandriş printre colaboratori . S. Lambrino îl fel icită pentru studiul /s /anguage 
founded in class? A Student of philo/ogy examines Stalin 's views on linguistics, 
publicat în "The Listener", la Londra, în iulie 1958, în care trece prin ascuţişul 
criticii teoriile "sovietice staliniene". Are în vedere teorii le lui Nicolai Iakovlevici 
Marr ( 1 864-1 934 ), la care aderă şi unii filologi români .  

Din cele 29 de scrisori primite de la Petru Iroaie, în marea lor majoritate din 
Palermo, între 1 963 şi 1 967, luăm cunoştinţă de articolul lui Grigore Nandriş, 
Întâlniri cu Brâncuşi, publicat în "Fiinţa românească", din Paris, în 1 963. Aici 
publică şi alt articol, Un prefix toponimie şi o teorie istorico-politică, în 1 967. 
Alăturat, la scrisoarea lui Petru Iroaie din 1 1  februarie 1 966, T. Onciulescu solicită 
studiul pentru "Anale". Se referă probabil la Phonetic and Phonemic Priciples, la 
care ne-am referit mai sus, tipărit în "Anale", în 1966. Îi comunică lui Grigore 
Nandriş, în scrisoarea din 22 noiembrie 1 963 , că se găseau informaţii despre 
Dracula în mai multe lucrări vechi, între care şi Secundae partis Chronica Insignio 
Duo, tipărită la Frankfurt în 1 60 1 .  Se opreşte, în scrisoarea din 1 3  august 1 965, la 
studiul lui Grigore Nandriş, Contribution a 1 'etude de la peinture mura/e de Lavra, 
publicat în 1 965, şi remarcă identificarea lui Euripide, între alte nume, în frescele 
de la V oroneţ. Găsea importantă demonstraţia privind influenţa artiştilor 
bucovineni în pictura de la Muntele Athos. Studiul ne trimite la lucrarea lui Grigore 
Nandriş, consacrată artei postbizantine, tipărită postum, în 1 970. 

Din cele 36 de scrisori primite de la Emil Turdeanu din Franţa, între 1 948 şi 
1967 reiese că dialogul epistolar se poartă tot pe probleme ştiinţifice. În scrisoarea 
din 1 3  mai 195 1  el apreciază articolul lui Grigore Nandriş, probabi l  l Cantacuzino 
(1863-1934) şi l !. Mecinikow (1845-1916), publicat în "Îndreptar" din MUnchen 
în 1 95 1 ,  în care se pune in lumină contribuţia emigraţiei moldovene la cultura rusă. 
Grigore Nandri� îi solicită să preia evaluarea unor tipărituri din vechiul scris 
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românesc. Emil Turdeanu îi răspunde în 7 iunie 195 1 .  Îi comunică preţul, l a  cursul 
din Franţa, pentru Biblia din 1 688, pentru mai multe ceasloave, precum şi pentru 
lucrările de documentare de M. Kogălniceanu, B. P. Hasdeu, 1. G. Sbiera, Cazania 
lui V arlaam, Îndreptarea legii şi Cazania din 1 644, îi atrage atenţia că nu puteau fi 
evaluate "pe baza valorii lor ideale, aceasta fiind inestimabilă". Se fac referiri la 
mai multe publicaţii :  "Revue des Etudes Roumaines", "Slavonic Review", "Revue 
de Histoire des Religions", "Revue des Etudes Slaves". Emil Turdeanu era 
informat, cum se desprinde din scrisoarea sa din 7 februarie 1 954, că Grigore 
Nandriş avea acces la "fondul Gester". De fapt cărturarul bucovinean recuperează 
arhiva lui M. Gester pe care o transmite Universităţii din Londra. Din cele 64 de 
scrisori primite de la Sever Pop din Roma între 1 946 şi 1 948, şi de la Souvain din 
Belgia între 1 948 şi 1 954, luăm cunoştinţă de actualitatea acestuia la Şcoala 
Română din Roma şi de la Centre International de Dialectologie Generale de pe 
lângă Universitatea Catolică din Louvain. Sever Pop îi comunică, în scrisoarea din 
25 septembrie 1 949, planul pentru Ar/asul lingvistic al Angliei, Atlasul lingvistic al 
Noii Anglii, Atlasu/ breton, Atlasul lingvistic albanez şi alte câteva lucrări de 
această natură. Solicită să-i trimită, pentru scurt timp, mai multe lucrări, printre 
care şi cea a lui Stanislas Dolega Koziewschi, Atlas des noms geographiques des 
pays slaves occidentaux, tipărită la Poznan, în 1 934. Grigore Nandriş şi Sever Pop 
se întâlneau şi în preocuparea comună în elaborarea unei gramatici a limbii române 
pentru străinătate. Se fac referiri, în aceste scrisori, la lucrarea lui Grigore Nandriş, 
Gramatica limbii române, care nu se păstrează cu acest titlu, în fondurile Bibliotecii 
Academiei Române. Cunoaştem însă o lucrare, Col/oquial Romanian. Grammar. 
Exercises. Reader. Vocabulary, în ediţia a 11-a, tipărită la Londra, în 1 95367• Este o 
gramatică întocmită după metoda tradiţională, de la pronunţie la formele gramaticale, 
compoziţie şi sintaxă. Include în partea 'a doua o antologie de texte româneşti, de la 
creaţia populară la scriitorii reprezentativi, începând cu V. Alecsandri şi continuând 
cu C. Negruzzi, Al. Odobescu, M. Eminescu. 1. L. Caragiale, 1. Al. Brătescu
Voineşti, M. Sadoveanu, L. Blaga şi T. Arghezi .  Mioriţa se tipăreşte în text bilingv 
român-englez. "În Predoslovia lui 1. Neculce - îi scrie Sever Pop în 1 948 -, 
proverbele, expresi ile ideomatice şi exemplele date sunt tot atâtea ţipete de durere 
înăbuşite, care culminează cu imaginea teritoriului geografic pe care îşi duce de 
secole traiul un neam care n-a avut noroc mult în viaţă". 

Gramatica lui Sever Pop, Grammaire roumaine, se tipăreşte şi ea, în 
frumoase condiţii grafice, la Berna, în 1 94868• Cele două gramatici se înscriu ca 
lucrări de referinţă în acest domeniu. Sever Pop îl informează pe Grigore Nandriş, 

67 Grigore Nandriş, Colloquial Romanian. Grammar. Exercises. Reader. Vocabulary. [Second 
edition], London, Rontledge & Keyan Paul Ltd., [ 1 953], 346 p. Ediţia 1, 1 945. Se tipăresc, mai 
înainte, în această editură, o serie de gramatici: spaniolă, germană, italiană, franceză, persană, 
japoneză, hindus!!., arabă, rusă, cehă, ungară. 

68 Sever Pop, Grammaire roumaine, Beme, Editions A. Francke S. A. ( 1 948), 458 p. 
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în mai multe scrisori, despre fondarea revistei sale, "Orbis", la Louvain, în Belgia, 
în 1 952. Publicaţie de înaltă ţinută ştiinţifică, revista se ocupă de anchete 
l ingvistice, geografie l ingvistică, probleme de l ingvistică şi psihologie, 
lexicografie, fonetică, cronici lingvistice şi de dialectologie. Sever Pop grupează în 
jurul revistei sale, cum arată şi primul număr, peste 200 de personalităţi, cea mai 
mare parte cu renume în domeniul filologiei69• 

Sever Pop îi propune, în scrisoarea din 1 8  februarie 1 952, să prezinte atlasele 
lingvistice ruseşti. Constată că ruşii pregăteau aceste lucrări "cu o furie curioasă". 
Scrisorile lui Sever Pop sunt bogate în reflecţii personale, care ne îndrumă spre 
umorul şi expresia l ingvistică ţărănească din părţile Năsăudului. 

Dialogul epistolar cu Vasile Posteucă şi cu alte câteva persoane se poartă pe 
teren politic. Din cele 1 5  scrisori trimise de Vasile Posteucă de la Freiburg şi Paris, 
între 1 948 şi 1 949, şi din Canada, de la Toronto, între 1 952 şi 1 962, se desprinde că 
savantul bucovinean se situa mai presus de toţi intelectuali i  din exilul românesc 
prin activitatea ştiinţifică şi prin lupta pe care o ducea în apărarea drepturilor 
poporului român, victimă a politicii interesate a marilor puteri. Vasile Posteucă se 
angajează să difuzeze în America memoriul Pro Basarabia-Bucovina. Grigore 
Nandriş îi scrie, în 1 8  iulie 1 956, că se impunea să se ducă lupta pe toate căile 
"pentru hotarul Nistrului, singurul care ne va putea asigura în viitor independenţa". 
Dacă Grigore Nandriş critică, cum am văzut, politica Angliei de concesiune faţă de 
Uniunea Sovietică, Vasile Posteucă supune pe cea americană la un rechizitoriu nu 
mai puţin sever. "Sunt forţe în America - îi scrie lui Grigore Nandriş în 1 O 
octombrie 1 960 -, pe cât se pare, care urmăresc ruperea ultimelor diguri de 
rezistenţă, pentru a deschide larg porţile comunismului". Şi mai departe: "Salvarea 
va trebui să vină din sânul şi din lacrima neamurilor vândute". Această previziune 
mai aşteaptă să fie adusă la îndeplinire. 

Scrisorile primite de la George V. Cârsteanu din MUnchen, în 25 mai şi 
24 iunie 1 948, iau înfăţişarea unor rapoarte de serviciu asupra situaţiei politice din 
România în momentul instalării Partidului Comunist la conducerea ţării. Sunt 
prezentate noile organisme ale puterii de stat şi se dau numele celor care sunt puşi în 
fruntea lor. Îl informează şi asupra zvonurilor potrivit cărora Gh. Gheorghiu-Dej ,  
Mihail Levente ş i  Lucreţiu Pătrăşcanu aveau domicil iu forţat pentru faptul că refuzau 
să semneze o propunere de alipire a României la Uniunea Sovietică ca a 
şaptesprezecea republică. Grigore Nandriş îşi nota şi el în Jurnal, în 14  martie 1 945, 
componenţa guvernului Petru Groza, format sub supravegherea Uniuni i  Sovietice. 
Importante în aceste scrisori sunt şi informaţiile cu privire la Sextil Puşcariu, care îşi 
încheia o carieră ştiinţifică strălucită ostracizat de contemporanii săi. Asupra acestei 
probleme insistă şi Sever Pop în scrisoarea către Grigore Nandriş din 14  octombrie 
1948, în calitatea sa de colaborator apropiat al savantului de la Braşov. Grigore 
Nandriş se preocupă îndeaproape şi în exilul din Anglia, de familii le vechi din Ţara 

69 "Orbis", tomul l, nr. 1 ,  1 952, p. 3 1 6--324. 
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de Sus a Moldovei, pentru studiile sale "genealogice bucovinene". Îi cere infonnaţii 
lui Vianor Bendescu despre familia sa şi acesta îi răspunde în 24 aprilie 1 954. 
Familia se trăgea, aflăm de aici, din Transilvania, şi se stabil ise la Rădăuţi, de 
unde s-a răspândit şi dincolo de hotarele provinciei. În altă scrisoare, cea din 19  
noiembrie 1 964, î i  comunică despre încetarea din viaţă a lui Leca Morariu la 
Râmnicu-Vâlcea, în 1 5  decembrie 1963 . Propune ca exilul românesc să-i aducă un 
"omagiu de recunoştinţă". Importantă este şi infonnaţia din scrisoarea din 1 5  iunie 
1 967, de unde aflăm că lucra la o Bibliografie sistematică privind Bucovina, pe care 
să o opună celei a lui Erich Beck, de care ne-am ocupat mai sus. Nu ştim să fi adus 
la îndeplinire această bibliografie importantă pentru Bucovina. 

Victor Stârcea îi comunică şi el informaţii ,  desigur, tot la cerere, despre 
familia sa. În scrisoarea din 2 1  februarie 1 958 îi face genealogia familiei  şi 
stabileşte printre ascendenţii săi îndepărtaţi un Bogdan şi un Ioan "nobilis 
valachus", din Transilvania pe la 1 34 1 .  Stârceştii se fac cunoscuţi şi dincoace de 
Carpaţi, la Rădăuţi şi Suceava, şi joacă un rol important în istoria Ţării de Sus a 
Moldovei. Cinci Stârceşti fac parte din oastea trimisă de Alexandru cel Bun în 
sprij inul polonezilor şi doi dintre ei cad în luptele de la Manenburg, din 1 422. Din 
aceste scrisori aflăm că Stârceştii, mai aproape de noi, erau ctitori de biserici şi unul 
dintre ei ar fi zidit prima biserică de la Humor, distrusă în cursul invazi ilor străine. 

Grigore Nandriş spera să poată obţine eliberarea Aniţei Nandriş-Cudla, sora 
sa, şi a copiilor ei, din deportarea în Siberia, pe căi diplomatice. Se adresează lui 
Iorgu Iordan, ambasadorul României la Moscova, şi acesta îi răspunde, în 23 
noiembrie 1946, că autorităţile sovietice nu dau curs demersurillor diplomatice. 
Aniţa Nandriş-Cudla va mai sta în Siberia, împreună cu copiii ei, două decenii, şi 
va scrie acel jurnal cutremurător despre deportarea românilor bucovineni în 
ghetourile siberiene. 

Spectacolul cel mat tmpresionant, prin numărul mare de scrisori şi 
problemele puse în discuţie, îl oferă dialogul epistolar purtat de Grigore Nandriş cu 
Basil Munteanu pe întinderea a aproape o jumătate de secol. Sunt 79 de scrisori, 
din anii 1 929-1 939, incluse în volumul Corespondenţe, tipărit de Emmannuelle 
Munteanu, soţia lui Basil Munteanu, la Paris, în 197970 şi alte 1 5  scrisori, din anii 
1 946--1 967 ai exilului românesc. Aici sunt cuprinse şi 1 7  scrisori ale lui Basil 
Munteanu către Grigore Nandriş, din anii 1 946--1 9687 1 • 

70 Basil Munteanu, Corespondenţe, Paris, Ethos Ioan Cuso, 1 979, p. 53 1-593. Se tipăreşte aici 
corespondenţa lui Basil Munteanu cu Vasile Băncilă (cu 1 16 scrisori), L. Blaga, O . . . .  , 1. Breazu, 
Al. Busuioceanu, N. Cartojan, 1. Chinezu, Ş. Cioculescu, P. Comarnescu, N. N. Condeescu, N. Crainic, 
Ch. Dronhet, C. Giurescu, N. Iorga, G. Kirileanu, C. Kintescu, S . . . .  , G. Nandriş (cu 79 de scrisori), 
G. Oprescu, D. Panaitescu-Perpessicius, Carnii Petrescu, Cezar Petrescu, Ion Pillat, Sextil Puşcariu, 
C. Rădulescu-Motru, D. Russo, M. Streinu, T. Vianu, 1. Voronca. Îşi dau întâlnire aici, ca nicăieri 
altundeva, personalităţi ale vieţii culturale ştiinţifice şi l iterare româneşti din perioada interbelică. 

71 O radiografie a exilului românesc. Corespondenţă emisă şi primită de Grigore Nandriş, 
1946-1967. Ediţie îngrijită şi prefaţată de 1. Oprescu. Bucureşti, Editura Vestala, 2000, p. 235-261 .  
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Dialogul epistolar începe în 1 2  iulie 1 924, când Grigore Nandriş îi trimite lui 
Basil Munteanu două scrisori din Franţa, de la Treghestel, pe ţărmul oceanului, 
unde stă până în 25 iulie 1 924. În drum spre ţară, se opreşte în Elveţia şi admiră 
peisajul montan. Îi scrie de la Viena în 1 2  octombrie 1 925 şi îi comunică impresi ile 
sale. "Alpii au fost minunaţi . Aştept Carpaţii". Din scrisoarea trimisă din Bucureşti, 
în 20 decembrie 1 925, aflăm că aici se întâlneşte cu Vasile Băncilă şi cu C. Giurescu, 
prieteni i  lor, cu numele cărora ne întâlnim frecvent în corespondenţa sa. 

Cea dintâi scrisoare, pe care o trimite din Cernăuţi, este din 30 octombrie 
1 925. Capitala Bucovinei nu se vindecase de rănile războiului şi era asfixiată de 
politicianism. Îşi manifestă îngrijorarea faţă de boala mamei sale, care se va dovedi 
incurabilă, precum şi a unui frate, internat într-o clinică din Cluj ,  unde se va stinge 
din viaţă. Descrie tot acum moartea altui frate, într-o comună vecină cu Mahala, 
locul naşterii şi copilăriei sale, cu călăreţi, nuntaşi şi convoiul de trăsuri, în vechea 
tradiţie bucovineană. Scenele evocau nunta la porţile cetăţii din Faust. Trăieşte şi o 
dedublare a personalităţii sale. Aşteptând să fie trecut cu barca Prutul, se găsea în 
mijlocul munţilor ca în vremea copilăriei sale, dar este stăpânit în acest timp şi de 
sentimentul înstrăinării definitive de comunitatea sătească. 

De aici înainte, îl urmărim pe Grigore Nandriş, pe drumul său întortocheat, 
până când a fost chemat să ocupe catedra de slavistică de la Universitatea din 
Cernăuţi, în 1 noiembrie 1 926, fiind definitivat în 1 noiembrie 1 929. Elaborează 
lucrări, cum am arătat mai sus, care conţin texte de referinţă. Cercetările făcute în 
arhivele poloneze îl conduc la descoperirea unei famili i  Eminowicz, aflată aici încă 
de pe la 1 650, cu un Vladimir Eminowicz care întocmeşte chiar un arbore 
genealogie al acestei famil i i72 • Leca Morariu salută descoperirea ca un eveniment 
privind originea fami liei poetului român73• Grigore Nandriş comunică informaţia ca 
"o legendă" care putea fi pusă în legătură cu ascendenţii îndepărtaţi ai lui 
Eminescu. Această problemă am rezolvat-o definitiv prin demonstrarea pe bază de 
documente a origini i  transilvănene a familiei poetului, stabi l ită în Ţara de Sus a 
Moldovei, în secolul al XVIII-Iea74 •  

Corespondenţa cu Basil Munteanu cuprinde informaţii bogate ş i  în legătură cu 
activitatea lui Grigore Nandriş ca preşedinte al Societă�i pentru Cultura şi Literatura 
Română în Bucovina între 1929 şi 1940. Din două scrisori, una din 29 decembrie 
1 93 6 şi alta din 25 februarie 193 7, luăm cunoştinţă de demersurile pe care le 
întreprinde pentru înălţarea Palatului Culturi i din Cernăuţi, cum am arătat mai sus, 
precum şi de dificultăţile pe care le întâmpină. Între adversarii săi îl numeşte, spre 
surprinderea noastră, şi pe Ion Nistor, care, în calitate de ministru, opreşte aprobarea 
documentelor pentru construcţie. Măsura este calificată abuzivă şi un "şantaj". 

72 Grigore Nandriş, Aspecte din Polonia contemporană, în "Adevărul literar şi artistic", III, 
nr. 1 2 1 ,  1 8  martie 1 923, p. 4;  Familia Eminowicz în Polonia. "Junimea l iterară", XII, nr. 4-5, apri lie 
- mai 1 923 , p. 8�90. 

71 i .eca Morar:u. /a;•Jşi ahâ�#D Eminovicilor, în ;;GI!I§Yi n!!�!?VLI!c:i"; nr. 1 252, 1 mai 1 923, p. 2-3. 
74 D. Vatamaniuc, Eminescu şi Transilvania, Cluj-Napoca, Editura Dacio, 1 995, p. 7-37, 1 -19-1 6 1 .  

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



23 Grigore Nandriş, comentator al vieţii politice internaţionale 35 

Corespondenţa cu Basil Munteanu aduce informaţii şi în legătură cu un 
moment important din biografia lui Grigore Nandriş, căruia nu i s-a dat un răspuns 
mulţumitor. În scrisoarea din 1 5  octombrie 1 936, trimisă din Cernăuţi, îi relatează 
acele împrejurări în care o cunoaşte, pe Muntele Ceahlău, pe tânăra irlandeză 
Mabel W. Farley, cu care se va căsători, peste un an, şi îi va face mai suportabilă 
viaţa în exilul din Anglia. 

Grigore Nandriş întreprinde demersuri de a-1 aduce pe Basil Munteanu la 
catedra de franceză a Universităţii din Cernăuţi, suplinită de Ilie Bacinski, fără 
strălucire. Î i  solicită, în scrisoarea din 6 ianuarie 1 932, să trimită din lucrările sale 
lui Al. Procopovici şi Leca Morariu, să se facă cunoscut în lumea universitară 
cernăuţeană. Piedica principală o constituie faptul că Basil Munteanu nu avea 
doctoratul, fără de care nu se putea înscrie la concurs. În scrisoarea din 5 septembrie 
1 938, îi cere informaţii asupra pregătirii doctoratului, să poată intra în învăţământul 
universitar. Nori grei şi ameninţători pluteau asupra Europei. Germania invadează 
Polonia împreună cu Uniunea Sovietică şi începe noua conflagraţie mondială. 
Grigore Nandriş părăseşte el însuşi Universitatea din Cernăuţi, ca să nu se mai 
întoarcă niciodată în Bucovina. 

Între personalităţile din Bucovina, în corespondenţă cu Basil Munteanu îl 
vedem pe Mircea Streinul, care îi mulţumeşte într-o scrisoare din 22 septembrie 
1 938  pentru modul favorabi l  cum prezintă scriitorii bucovineni în Panorama de la 
Litterature roumaine contemporaine, tipărită la Paris, în 1 93875 • Mircea Streinul îi 
trimite din lucrările sale, Corbul de aur, Tarot sau călătoria omului, Ion Aluion, 
Divertisment, Poeţii tineri bucovineni, şi îi închină Comentarii lirice la "Poeme 
într-un vers " de Ion Pillat "pentru marea înţelegere românească"76• 

Grigore Nandriş continuă dialogul epistolar cu Basil Munteanu în anii 
exilului românesc, când îi trimite, cum am văzut, 1 5  scrisori, şi primeşte 1 7  în 
aceşti ani .  Trimite cea dintâi scrisoare din Londra, în 1 4  aprilie 1 946, în care îl 
informează că a elaborat "manualul de limbă română", a publicat un studiu şi mai 
multe articole. Scotea încheierea că vremea acestor preocupări trecuse. Era o 
mărturisire de consolare şi nu o hotărâre care să fie pusă în aplicare. Îi înlesneşte 
lui Basil Munteanu traducerea în engleză a unui studiu şi îi recomandă să facă 
trimitere şi la opera lui Blaga, Arghezi şi Rebreanu. Îi relatează, în scrisoarea din 
6 octombrie 1 948, despre absenţa în Anglia a oricărui interes pentru viaţa culturală 
din România. Nu exista nici o carte românească şi străduintele sale pentru 
înfiinţarea unei instituţii româneşti nu sunt încununate de succes. In scrisoarea din 
23 decembrie 1 963, îl informează că i-a trimis un studiu despre Ţepeş pentru "Revue 

75 Basil Munteanu, Panorama de la litterature roumaine, Paris, Edition Sagitaire, 1938; 
Modern Romanian Literature; Authorized translation from the original by Cargill Sprietsma 
[Bucharest, At. The "Curentul" Press], 1 939; Geschichte der neueren rumănischen Literatur. Aus 
dem Franzosischen ilbersetzl und durchgesehen von Wolf Freiherr von Acheilburg [Wien], Wiener 
Verlag, 1 940; Storia delia litteratura romena moderna. Tradotta da A. Si lvestri-Giorgi. Bari, Gms 
Laterza, 1 947. 

76 Basil Munteanu, Corespondenţe, p. 657. 
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de Litterature cornparee", publicaţie de prestigiu, în al 37-lea an de apariţie. Se aflau 
la conducerea ei, Marcel Bataillon, director, şi Basil Munteanu, secretar general. 
Studiul The Historical Dracu/a reprezenta o comunicare ţinută la Congresul 
internaţional de la New York, din 30 august 1963 . Basil Munteanu ezită să publice 
studiul, cum aflăm din scrisoarea pe care i-o trimite lui Grigore Nandriş, în 5 martie 
1964: "Sensul studiului tău e de ordin istoric şi filologic, mult mai mult decât literar 
propriu-zis". Asupra acestei probleme au purtat discuţii şi mai înainte, la Congresul 
internaţional de la New York din august 1963. Grigore Nandriş convine să facă unele 
modificări şi i le comunică în scrisoarea din 29 februarie 1964. Modificările sunt 
abrevieri şi elirninări. "Ceea ce rămâne - precizează Grigore Nandriş - trebuie 
«sudat» ca să nu se vadă cârpeala. Aceasta e sarcina ingrată a editorului". Basil 
Munteanu aprecia, în scrisoarea de răspuns din 5 martie 1 964, că terna din Dracu/a 
nu era definită "destul de clar pentru a fi înţeleasă de noi". Grigore Nandriş acceptă 
observaţia în principiu, nu însă şi în privinţa fondului problemelor tratate. "Dracula 
este dragoste veche - ţine să precizeze Grigore Nandriş în scrisoarea din 3 mai 1964. 
- Ceri să şlefuiesc metalul ca să satisfacă ochii rafinaţi ai cititorului francez. Ai 
dreptate. Dar ce, eu îs discipolul lui Racine sau calfa lui Paul Valery?!". Grigore 
Nandriş amplifică textul, cum se desprinde din scrisoarea sa către Veturia Manoilă 
din 1 O noiembrie 1 966, şi îl publică, sub un titlu complet, The Historica/ Dracu/a: 
The Theme of his Legend in the Western and Eastern Literatures of Europe, în 
revista "Comparative Literature Studies", a Universităţii din Maryland, în 196677 • 
Cercetare cornparativă, studiul se înscrie ca una dintre contribuţi i le importante în 
prezentarea acestei teme din l iteratura universală. 

Dialogul epistolar al lui Grigore Nandriş cu Basil Munteanu se încheie în 
ianuarie 1967. Solicită, în scrisoarea din 1 8  ianuarie 1967, să-i restituie lucrarea lui 
Cari Spittler, 0/ympische Fruhling, în două volume, care reprezenta pentru el "o 
mare valoare sentimentală". Îl informa, cum face în multe scrisori, despre destinul 
ingrat al lui Vasile Băncilă, cel mai înzestrat, după opinia sa, din generaţia lor, pentru 
muncă intelectuală. Acum ţinea cuvântări la înrnormântări. "Atât ne-a mai rămas 
constata Grigore Nandriş - din idealurile vieţii". Basi l  Munteanu îi răspunde în 
22 ianuarie 1967. Aflăm de aici că nu găsea cartea solicitată, dar îi restituia 
manuscrisul cu Dracu/a, întrucât nu se încadra în profilul unei reviste literare. 

Dialogul epistolar între Grigore Nandriş şi Basil Munteanu, vechi prieteni, se 
poartă la un anume nivel ştiinţific, fără să se facă concesi i  asupra fondului 
problemelor. Dialogul ştiinţific este însoţit, pe de altă parte, de informaţi i din viaţa 
personală şi din ţară. 

77 Grigore Nandriş, The Historical Dracu/a: The Theme of his Legend in the Western and 
Eastern Literatures of Europe, în "Comparative Literature Studies", voi. lll, nr. 4, 1 966. Şi extras. 
Cuprinde: A Fantastic Attempt of Dracu/a to conquer Eng/and, The History and Legend ofthe Hero 
and the Origin of His Name in Folk/ore, The Psycho/ogical Significance ofthe Dracu/a Theme in the 
West, The Historica/ Significance of the Dracu/a Theme in the East, Conclusion. Se dă arborele 
genealogie al familiei domnitoare din care coboară Vald Ţepeş, Portretul lui Dracul, reproducere după 
Şarpele fantastic şi scene cu dacii de pe Columna lui Traian din Roma. 
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Presa din exilul românesc se ocupă pe larg de o altă lucrare a lui Grigore 
Nandriş, ediţia poemului în proză a lui Alecu Russo, Cântarea României, pentru 
mesajul ei mesianic78. Poemul se deschide, cum se ştie, cu invocarea divinităţii în 
sprij inul ţării : "Doamne Dumnezeul părinţilor noştri, înduratu-s-a de lacrimile tale, 
ţara mea. Nu este îndestul de smerită, îndestul de chinuită, îndestul de sfâşiată?" 
Grigore Nandriş este elogiat de Petru Iroaie în scrisoarea din 26 iunie 1 963, pentru 
faptul că s-a oprit la această lucrare, cu un mesaj încă neîntâlnit pentru exilul 
românesc. Aprecia şi punerea în pagină, sub formă de vers, după ritmul şi 
muzicalitatea frazei .  Grigore Nandriş realiza, în fond, un "poem în versuri albe". 
Grigore Nandriş difuzează ediţia sa sub formă de fascicole. "Retipărirea acestei 
scrieri cuprinde in nuce - îi scrie Vianor Bendescu la primirea celei de-a doua 
fascicole în 1 2  martie 1 954 - principiile oricărei atitudini autentice româneşti, 
constituie pentru lumea emigraţiei noastre, fără îndoială, un valoros nutriment 
spiritual de profilaxie împotriva veninului existent în buruienile culturale ale 
diferitelor publicaţii din exil". 

Merită să reţină atenţia şi iniţiativa lui Vintilă Horia privind întocmirea 
Biografiei culturii române, în fond o istorie a literaturii române din cele mai vechi 
timpuri până la scriitorii exilului românesc. Materia urma să fie prezentată pe 
secţiuni care să i lustreze, cum aflăm din scrisoarea lui Vintilă Horia către Grigore 
Nandriş din 4 octombrie 1 95 1 ,  momentele importante din viaţa culturală şi l iterară 
din ţara noastră. Sunt prezentaţi, pentru fiecare secţiune, colaboratori i potenţiali, 
între care îi vedem, alături de Vintilă Horia, pe Mircea Eliade, Sever Pop, 
D. Gazdaru, E. Turdeanu, N. S .  Herescu, Al. Busuioceanu, Victor Buescu, Basil 
Munteanu, George Uscătescu, Pamfil Şeicaru şi alte câteva persoane. Grigore 
Nandriş este înscris cu secţiunea Influenţe româneşti în Rusia. Iniţiativa era 
chemată să reunească exilul românesc divizat, într-o acţiune de interes naţional. Nu 
avem informaţii ca acest proiect să intre în faza de realizare. Este important că 
problema s-a pus în discuţie şi între colaboratorii potenţiali vedem, cu câteva 
excepţii, intelectuali i  de seamă ai exi lului românesc. 

Personalitate cu prestigiu ştiinţific şi autoritate morală, Grigore Nandriş este 
solicitat să colaboreze, alături de revistele de specialitate, şi la publicaţii culturale 
de pe toate continentele. Ne oprim aici la câteva articole, mai însemnate, cu menţi
onarea şi a local ităţilor unde apar: La cu/ture au service de / 'existance nationale 
("La Nation Roumaine", Paris, 1 962-1 963), Întâlniri cu Brâncuşi, Excursie 
loponomastică: un sufix toponimie şi o teorie politică ("Fiinţa românească", Paris, 
1 963, 1 967), Actualitatea Mărturisirii Ortodoxe a lui Petru Movilă ("Orizonturi", 
Stuttgart, 1 95 1 ), 1 A. Cantacuzino (1863-1934) şi l l  Mecinikov (1845-1916) 
("Îndreptar", MUnchen, 1 95 1  ), Din Cernăuţii lui Eminescu ("Destin", Madrid, 
1 95 1  ), La aniversarea Unirii Bucovinei, Societatea pentru Cultură, De la călăreţul 
trac la Paştele cailor ("România", New York, 1 958, 1 963, 1 964), Despre viaţa 

78 Alecu Russo, Cântarea României. Cu o introducere de Grigore Nandriş. Editie comemorativă 
la împlinirea centcnarului primei cuilii. I .ondra, 1 954. 
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culturală a Bucovinei ("Cetatea luminii", Sao Paolo, 1954), 1. L. Caragiale, 
Românii şi slavii ("Înşir-te Mărgărite", Rio de Janeiro, 1 952, 1 960). Publică un 
articol, Romanian Folklore şi la Bombay, în India ("Aryan Path", 1 954). La Sierras 
de Cordoba, în Argentina, se întemeiază o editură, "Cărţile pribegiei", în care urma 
să apară şi lucrarea iniţiată de Vintilă Horia, Biografia Culturii române. Se 
manifestă un interes aparte şi în Australia să fie cunoscute şi aici vechile tradiţi i 
româneşti .  

Grigore Nandriş se orientează spre ziarul "America", fondat în 1 906 la 
Cleveland, Ohio, cu o apariţie până în zilele noastre79• Este înfiinţat de românii 
emigraţi din Transilvania, atunci sub stăpânirea austro-ungară. Publică aici: 
Basarabia, victimă a imperialismului european ( 1952), Unirea Bucovinei (28 
noiembrie 1918) ( 1 952), O pagină din viaţa religioasă a Bucovinei: Ştefan, omul lui 
Dumnezeu ( 1954), Falsificarea istoriei şi barbarizarea culturii româneşti ( 1956), 
Acum cincizeci de ani ( 1 966). Trimite pentru "Calendarul Naţional al ziarului 
«America»", în traducerea în engleză, Soacra cu trei nurori de 1. Creangă, Şi dacă . . . , 
poezie a lui Eminescu, şi fragmentul despre Bucovina de Al. Vlahuţă. Traducerea 
povestirii lui 1. Al. Brătescu-Voineşti, Metamorfoze, este apreciată ca "admirabilă". 
Salută ziarul în numele Societăţii pentru Cultură la sărbătorirea unei jumătăţi de secol 
de apariţie (6 septembrie 1956). Petru Lucaci, redactorul ziarului, îl informează, în 
scrisoarea din I l  iunie 1 952, că îi publică articolele "cu mare cinste". 

Corespondenţa lui Grigore Nandriş cu contemporani i  săi din exilul românesc 
arată că poartă dialogul epistolar cu personalităţi de pe toate continentele şi ne vine 
greu să susţinem că centrul ei s-ar afla exclusiv într-o singură ţară. Orientările 
politice din sânul exilului românesc se explică şi prin această stare de lucruri într-o 
lume profund divizată de conflagraţia mondială. Alături de orientări le politice 
diverse existau şi alte situaţii .  Un preot din Canada îi comunică lui Grigore 
Nandriş, într-o scrisoare din 1 8  mai 1 973, că români i  de acolo, veniţi înainte de al 
doi lea război mondial, manifestau interes pentru viaţa culturală, pentru biserică şi 
şcoală, cei veniţi în epoca comunismului din România se preocupau numai de 
afaceri, erau străini de viaţa culturală, de biserică şi şcoală. 

Exista o legătură care unea exi lul românesc peste orientările pol itice şi 
răspândirea pe toate continentele. Această legătură o constituia dorul de ţară şi 
adânca compasiune pentru drama celor intraţi sub stăpânire străină. "Cred că 
fiecare d intre noi are datoria - îi scrie Grigore Nandriş din Londra lui 1. G. 
Dimitriu în Brazil ia, în 3 1  iul ie 1 966 - să facă pentru cauza românească cea ce 
poate face mai cu folos. De peste un sfert de veac de desţărare am considerat 
prima mea mare datorie să informez pe străini despre români şi am făcut-o de 
cele mai multe ori în condiţii de cumplită adversitate, fără pretenţii de eroism sau 
martiriu". "N-am crezut n iciodată - îi scrie Sever Pop din Belgia, în 29 decembrie 

79 Şcrbnn Dutzu şi Andn::i Popovici, Românii în America, Bucureşti, Editura "Cartea Rom3ncască" 
S. A. 1 926, p. 22 1 -224. 
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1 949 - că dorul de ţară este una din cele mai grele boale". "Să dea Dumnezeu - îi 
scrie Lambrino din Portugal ia, în 28 ianuarie 1954 - ca anul acesta să aducă 
măcar o cât de mică uşurare apăsări i în care trăiesc în ţara noastră şi toţi ai noştri 
rămaşi de izbel işte". "Ei,  bieţi i - îi scrie Dumitru Nimigeanu din Austral ia, în 3 
noiembrie 1 966 -, tot mai trag speranţa de o schimbare". "Suntem într-o bătăl ie 
de lungă durată - îi scrie Vasile Posteucă din Canada, în 5 iunie 1 956 .  Vom 
vedea biruinţa cu ochi i  altei generaţii .  Dar asta nu cred că înspăimântă pe cei ce 
ştiu de Dumnezeu şi s-au învrednicit să vadă o dată lumina cea de peste veac a 
neamului". Această lumină încă nu se arată pentru român i i  din Basarabia, nordul 
Bucovinei şi  Ţinutul Herţa. 

Când România pierdea şi o mare parte a Transi lvaniei, Grigore Nandriş spera 
că istoria nu se va opri aici şi nu se îndoia că se va întoarce în Bucovina şi în 
Mahala, comuna natală. "De aceea nu-mi iese din suflet credinţa - scrie în 
Jurnalul său, în 30 august 1 940 -, că mă voi întoarce în oraşul meu, la căminul 
jefuit acum de păgâni. Nu e inimă de român care să nu sângereze în astă-seară, dar 
din durerea aceasta trebuie să răsară bărbăţie şi hotărâre, iar din recunoaşterea 
greşel i lor - îndreptare". 

Istoria nu a înlăturat toate nedreptăţile făcute poporului român în secolul 
trecut şi Grigore Nandriş nu se poate întoarce în oraşul său şi în ţinutul natal. Se 
stinge din viaţă la Londra, în 29 martie 1968. Lasă prin testament ca cenuşa sa să 
fie depusă în cripta fami l iei din cimitirul din Rădăuţi. Se întorcea, fie şi  aşa, pe 
pământul Bucovinei. Mabel W. Farley, soţia sa, şi fiul său, John Gregory, rămân în 
Irlanda şi se îngrijesc de moştenirea lăsată de savantul bucovinean. 

Corespondenţa lui Grigore Nandriş cu contemporani i  săi, între ani i  1 924-1 967, 
se constituie într-un corpus care s-a putut constitui până acum. Această 
corespondenţă este comparabilă, ca extindere, cu cea a lui Claudiu Isopescu, şi el 
mesager al poporului român peste hotare80• Grigore Nandriş întreţine dialogul 
epistolar cu un număr mult mai mare de persoane din ţările europene şi de pe alte 
continente. Ne-a lăsat şi un Jurnal, ca martor ocular în una din cele mai dramatice 
epoci din istoria omenirii. Intră în conştiinţa posterităţii, alături de savantul de 
prestigiu, şi ca personalitatea bucovineană reprezentativă a exilului românesc şi 
comentator al vieţii politice internaţionale. 

Sarcina noastră de viitor rămâne să întreprindem explorarea exhaustivă a 
arhivei sale din Biblioteca Română din Freiburg şi să recuperăm articolele sale, 
inclusiv cele din presa exi lului românesc. 

80 Pavel Ţugui, Claudiu Isopescu, animatorul traducerilor în limba italiană a literaturii 
române, în "Glasul Bucovinei", IV, nr. 3, iulie - septembrie 1 997, p. 38-42; nr. 4, octombrie -
decembrie 1 997, p. 32-43; V, nr. 2, aprilie - iunie 1 998, p. 25-32; D. Vatamaniuc, Claudiu Isopescu, 
mesager al spiritualităţii româneşti în Italia, în "Analele Bucovinei", VI, nr. 2 [iulie - decembrie] 
1 999, p. 267-289. 

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



40 D. Vatamaniuc 28 

Grigore Nandriş, 
Kommentator des internationalen politischen Lebens 

(Zusammenfassung) 

Die Studie prlisentiert Grigore Nandriş ( 1895-1 968) und seine Tatigkeit als Universităts
professor in Bukarest und London, sowie seine wissenschaftlichen Arbeiten und seine Tlitigkeit als 
Prl!sident der Gesellschaft filr Rumlinische Kultur und Literatur in der Bukowina ( 1 929-1 940). Die 
wichtigsten Momente seiner Biographie und seiner wissenschaftlichen Tatigkeit werden aufgrund der 
Korrespondenz mit seinen Zeitgenossen ( 1924-1 967) und des Tagebuches dargestellt, das er in den 
Jahren des rumlinischen Exils geschrieben hat. Seine Korrespondenz bildet eine noch zu erglinzende 
Sammlung und seine Artikel und Studien aus der rumlinischen und ausllindischen Presse sind noch 
zuktinftig wiederzugewinnen. 
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EVOLUŢIA ÎNVĂŢ ĂMÂNTULUI LA RĂDĂUŢI. 
MANUALE ŞCOLARE DIN BIBLIOTECA 

GIMNAZIULUI DE STAT CEZARO-CRĂIESC 

ŞTEF ĂNIŢ A-MIHAELA UNGUREANU 

La începutul anilor '60 ai secolului al XIX-lea, existau în Bucovina doar 
două şcol i  superioare: Gimnaziul de Stat Cezaro-Crăiesc din Cernăuţi, înfiinţat la 
1 6  decembrie 1 808, şi Gimnaziul Greco-Ortodox din Suceava, deschis în 
septembrie 1 8601 • 

În anul 1 865, prefectul judeţului Rădăuţi, Mihai Pitei, înfiinţează un fond 
şcolar care să servească construirii unui edificiu local ce urma să adăpostească 
primăria, o şcoală primară completă şi un gimnaziu de patru clase. În acea vreme, 
exista în Rădăuţi doar o şcoală elementară2. În urma intervenţii lor făcute de 
primarul oraşului, Iosif Imrichovski, şi de comitetul comunal pe lângă preşedintele 
ţării, baronul Felix Pino, se aprobă înfiinţarea unui liceu real la Rădăuţi, prin 
Decretul imperial din 1 5  august 1 87 1  şi prin Ordinul ministerial din 22 august 
1 87 1 .  Liceul îşi începe activitatea la 20 septembrie 1 872, avându-1 ca director pe 
E.R. Neubauer3. 

În 1 875,  din cauza numărului mare de elevi, consil iul  comunal al oraşului 
Rădăuţi solicită guvernului completarea l iceului cu clase superioare, după modelul 
altor 20 de instituţii şcolare, existente deja în provinciile vestice ale monarhiei. 
Ordinul ministerial din 30 iunie 1 8784 transformă liceul real într-unul clasic, dar 
completarea lui se va produce abia doi ani mai târziu, în 1 880, după vizita 
împăratului Franz Iosef la Rădăuţi. 

La 1 septembrie 1 88 1  se deschide clasa a V -a, iar în 1 885 se ţine primul 
examen de maturitate. Liceul va funcţiona în această formă până la izbucnirea 
primului război mondial5 • 

1 Franz Wiszniowski, Radautz, die deutscheste Stadt des Buchenlandes, MUnchen, Editura 

"Der Sildostdeutsche" a Asociatiei Nationale a Germanilor Bucovineni, ediţia a doua, 1 988, p. 1 53 .  
2 "Anuarul 1 al Liceului de Stat «Eudoxiu Hurmuzachi», din Rădăuti, pe anul  şcolar 1 92 1-

1922, redactat de directorul liceului, Emanoil Isopescul" (Cernăuţi), Institutul de Arte Grafice şi 
Editură "Glasul Bucovinei", 1 923, p. 2 1 .  

3 Ibidem, p .  24. 
4 Ibidem, p. 25. 
5 Ibidem, p. 26. 

Analele Bucovinei, IX, 1,  p. 4 1-48, Bucureşti, 2002 

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



42 Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu 2 

Liceul real din Rădăuţi a avut ca l imbă de predare germana şi, în ansamblu, a 
cultivat un "spirit ultra-german"6, fapt pe care s-a axat pol itica şcolară a guvernului 
austriac în Bucovina. Limba română era obiect opţional numai pentru elevii 
români .  Programa şcolară prevedea, începând cu anul şcolar 1 87411 875, patru ore 
de l imba română. 

Se constată interesul autorităţilor austriece de a adapta programa şcolară 
progreselor ştiinţei :  se acordă o importanţă mai mare ştiinţelor reale, limbi lor 
clasice (latina şi greaca), în scopul cunoaşterii operelor antice, se pune accent pe 
învăţarea în clasă, pe exerciţii le fizice, muzică, l imbi străine (franceza), desen, 
abi l ităţi practice. 

După ce, în 1 869, guvernul austriac a dispus reorganizarea învăţământului, în 
anii 1908 şi 1909 are loc prima reformă importantă, în urma unei anchete 
minuţioase, organizate în ianuarie 1 908. S-a încercat, printre altele, crearea unor 
tipuri noi de şcoală secundară7, reducerea numărului notelor, simpl ificarea 
examenului de maturitate. 

Dorinţa conducerii liceului şi a consiliului comunal, precum şi a români lor 
din judeţ, era înfiinţarea unor clase cu l imba de predare româna. Guvernul nu 
permitea înfiinţarea unor astfel de clase, deoarece acestea "ar fi pericl itat caracterul 
german al l iceului"8• Consil iul şcolar al ţării propune ministerului, în şedinţa din 14  
mai 1909, să înfiinţeze pe lângă l iceul d in Rădăuţi clase paralele cu  predare în 
l imba română, având conducere pedagogică separată. Ministerul, după numeroase 
insistenţe, a probă deschiderea lor, la 1 septembrie 1 9 1  O, organ izând un concurs 
pentru ocuparea a două catedre cu profesori titulari. La deschiderea anului şcolar 
1 9 1 01 19 1 1 ,  în clasa 1 erau înscrişi 1 37 de elevi .  

Dirigintele claselor paralele a fost Leonida Bodnarescul .  El  a pus bazele 
bibl ioteci i  pentru profesori (Lehrerbibliothek), donând, în acest scop, proprii le sale 
volume. De asemenea, din taxele şcolare şi din donaţiile guvernului s-au cumpărat 
hărţi geografice şi  istorice, cărţi pentru biblioteca elevilor, etc. 

În 1 899 se alcătuieşte "Registrul-index alfabetic al cărţi lor din bibliotecă"9, în 
care se poate vedea care era fondul de carte existent la acea vreme. Acesta conţinea 
1 623 de volume, grupate pe 1 9  secţiuni: religie romano-catol ică; religie greco
orientală; l imba latină; limba elină; l imba germană; geografie şi statistică; istorie; 
matematică; ştiinţele naturii ;  fizică; filosofie; limba română; l imba franceză; alte 
l imbi; pedagogie; artă; stenografie; gimnastică; muzică; albume; miscelanea; atlase 
şi hărţi . 

Se remarcă rolul bibl iotecii în promovarea valorilor culturii şi civilizaţiei 
europene clasice şi moderne. Elevi i  au la dispoziţie ediţii - multe integrale - din 

6 Ibidem, p. 32. 
7 Ibidem, p. 29. 
8 Ibidem, p. 40. 
9 Vasile l .  Schipor, Biblioteci în tranziţie în "Anuarul Colegiului Naţional «Eudoxiu 

Hurmuzachi», 1 997-1 998" (Rădăuţi), Editura Septentrion, 1 999, p. 6. 
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operele lui Homer, Eschil, Sofocle, Euripide, Platon, Xenofon, Vergil iu, Cicero, 
Tacitus, Dante, Comeille, Moliere, Shakespeare, Goethe, Voltaire, Diderot, Kant, 
Hugo, Chateaubriand, Puşkin, Balzac, Gogol, Maupassant, Stendhal, Swift, 
Dickens, Sienkiewicz, Flaubert, A. France, Ibsen, O. Wilde etc. 

În ceea ce priveşte l iteratura română, în bibliotecă se aflau volume ale lui 
Dimitrie Cantemir, Costache Negruzzi, Vasile Alecsandri, Grigore Alexandrescu, 
Nicolae Bălcescu, Mihai Eminescu, Bogdan Petriceicu Hasdeu, Alexandru 
Odobescu, A. D. Xenopol, George Coşbuc, Alexandru Vlahuţă, Barbu Şt. 
Delavrancea. La acestea se adaugă literatura didactică, manuale şcolare, 
regulamente, rapoarte, antologii, gramatici, dicţionare, enciclopedii, ziare şi reviste. 

Prin donaţi i, biblioteca îşi măreşte numărul de cărţi. Biblioteca profesorilor 
avea, în 1 9 1 4, 3 708 volume, iar cea a elevilor, 1 74410• Se mai adaugă colecţia 
Sosnovici ( 1  035 de volume), biblioteca Asociaţiei de ajutorare a gimnaziştilor 
( 1  549 de volume) şi o colecţie de programe (9 1 63 de exemplare). 

Prin donaţia profesorului Leonida Bodnarescul se pun bazele bibliotecii  
secţiei româna-germane. B ibl ioteca profesorilor de aici conţinea, în 1 9 1 4, 728 de 
volume, iar biblioteca elev ilor, 505.  În cadrul acestei secţii exista şi o Biblioteca 
pauperum (Schiilerlade), cu manuale şi volume de l iteratură didactică, pe care 
elevi i  săraci le puteau împrumuta pentru un an de zile. Pentru a evidenţia frecvenţa 
împrumuturilor şi, implicit, interesul şcolarilor pentru bibliotecă, menţionăm câteva 
cifre: din 2 1  O elevi înscrişi, 1 84 solicită 1 334 volume, iar de la Biblioteca 
pauperum, 206 elevi români împrumută 6 1 6  cărţi didactice1 1 • 

În cursul primului război mondial, învăţământul din Bucovina a avut foarte 
mult de suferit. Iată ce spune Emanoil Isopescu, în "Anuarul 1 al Liceului de Stat 
«Eudoxiu Hurmuzachi», din Rădăuţi, pe anul şcolar 1 92 1-1 922" (Cernăuţi, 1 923) 
p. 46: " [ . . .  ] putem spune că aproape nu a existat un învăţământ; afară de 
împrejurările externe, de tot neprielnice şcoalei, aceasta a întâmpinat greutăţi şi din 
cauza l ipsei de profesori, cari se schimbau de mai multe ori în cursul unui an 
şcolar, fiindcă erau recrutaţi rând pe rând şi înlocuiţi cu alţii, cari nu totdeauna erau 
profesori de carieră". Edificiul Liceului german a fost ocupat de armata rusă pentru 
încartiruirea soldaţilor, iar sala de gimnastică şi unele clase s-au transformat în 
grajduri pentru cai şi vite. O parte a bibliotecii şi a celorlalte colecţii de materiale 
didactice a fost distrusă sau deteriorată. 

B iblioteca elevilor va fi refăcută şi îmbogăţită după război, cu ajutorul 
Directoratului din Cernăuţi. În anul şcolar 1 92 1 1 1922, biblioteca elevilor cuprindea 
1 1 4 1  de cărţi româneşti şi 1 63 de cărţi franceze. Cărţile germane, distruse în mare 
parte în timpul războiului, erau în număr de 1 26. Biblioteca profesorilor avea 509 
volume, majoritatea fiind cărţi româneşti .  Biblioteca fostului Liceu german nu 

1 0 Ibidem, p. 1 O. 
1 1  

"Anuarul 1 al Liceului de Stat «Eudoxiu Hurrnuzachi», din Rădăuţi, pe anul şcolar 1921-
1 922, redactat de  directorul liceului, Emanoil Isopescul" (Cernăuţi), Institutul de  Arte Grafice ş i  
Editură "Glasul Bucovinei", 1 923, p .  I l . 
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fusese inventariată la această dată, pentru că nu exista un spaţiu special amenajat1 2• 
Documentele de evidenţă a fondului de carte din ani i  1 925, 1 928-1 929, 1 93 5-1 936 
şi  1 938-1 939, aflate în arhiva Colegiului Naţional ,,Eudoxiu Hurmuzachi", arată 
consolidarea continuă a biblioteci i 13 • 

După 1 944 a urmat o perioadă nefastă pentru biblioteci le din România. Multe 
dintre volumele aflate în proprietatea Liceului german au fost arse, altele au fost 
interzise. 

În prezent, în biblioteca fostului Liceu Real din Rădăuţi se pot consulta 
periodice germane şi româneşti, carte veche şi  rară, enciclopedii ,  carte de interes 
ştiinţific, toate fi ind lucrări valoroase care au supravieţuit încercărilor vremi i .  

În cele ce urmează ne vom ocupa de literatura didactică din această 
bibliotecă, care reprezintă în prezent un sprij in important al activităţii de cercetare 
a Centrului pentru Studierea Problemelor Bucovinei, din Rădăuţi. 

Pentru început, ne vom referi la manualele de l iteratură germană, cele mai 
numeroase din fondul de l iteratură didactică existent în bibliotecă. 

În manualele de citire (Lesebiicher) pentru gimnaziu observăm organizarea 
în ordine cronologică a materiei .  Exemplificăm cu cele 4 volume, pentru clasele 
V-VIII, ale manualului intitulat Deutsches Lesebuch fiir die oberen Klassen 
osterreichischen Gymnasien, editat de Leopold Lampel (Editura Alfred Holder, 
Viena, 1 9 1 0). În volumul 1 pentru clasa a V-a, întâlnim rugăciunea Tatăl nostru în 
gotică şi în germana veche. Se observă, aşadar, importanţa acordată primelor texte 
l iterare germane. În general, primele capitole ale manualelor de acest tip se ocupă 
de l iteratura veche şi medievală germană. Sunt redate texte originale în 
mediogermană, unele însoţite de versiuni în neogermană. Legendele germanice 
(cea a Nibelungilor, în versiunea lui Ludwig Uhland; a Argonauţilor, Cântecul lui 
Ludwig, Gudrun) sunt prezentate în fragmente în original, în mediogermană, alături 
de care sunt tipărite variantele scrise cu caractere neogermane, gotice. Urmează, în 
traducere, fragmente din l iteratura medievală, din aşa-numitul "epos de curte": 
Parzival, de Wolfram von Eschenbach, în traducerea lui Wilhelm Herz, Tristan, de 
Gottfried von Strapburg. Textele sunt povestite şi comentate în rezumate. Foarte 
numeroase sunt versurile în mediogermană ale menestrelilor. Întâlnim fragmente 
semnate de Dietmar von Eist, Heinrich von Morungen, Hartmann von Aue, 
Reinmar, Walter von der Vogelweide. Acesta din urmă se regăseşte într-un alt 
manual de citire pentru gimnaziu, voi .  V, cu nu mai puţin de 1 8  texte14 • 

Manualul pentru clasa a VI-a, al aceluiaşi autor, conţine texte aparţinând 
perioadei reformaţiei (M. Opitz, A. Gryphius) şi clasicismului (Albrecht von Haller, 
Fr. von Hagedom, F .  G.  Klopstock, C.  M. Wieland, G.  E. Lessing, J. E. Herder, 

12 Ibidem, p. 98. 
13 Vasile I. Schipor, Biblioteci in tranziţie în "Anuarul Colegiului National «Eudoxiu 

Hunnuzachi)), 1 997-1998" (Rădăuti), Editura Septentrion, 1 999, p. 1 .  
1 4  Lesebuch for Gymnasien. Mit mittelhochdeutschen Texten, 5 .  Band, Im kaiserlich

koniglichen SchulbOcher-Verlage, Wien, 1 9 10, 392 p. 
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J. W. Goethe, Fr. Schi ller). Ultimilor doi li se acordă o mai mare importanţă, 
activitatea lor l iterară fiind i lustrată de numeroase fragmente din scrierile lor de 
referinţă. Un capitol al manualului este dedicat l iteraturii universale, mai precis, 
autorilor: La Fontaine (fabule); J. J. Rouseau; J. Milton (Paradisul pierdut); 
J. Thompson (Anotimpuri); Dante; Petrarca (sonete) şi Bocaccio (nuvele). 

Volumul al III-lea conţine texte ale unor scriitori contemporani ai lui Goethe 
şi Schiller (J. Paul) şi continuă cu romantismul german (Fr. Schlegel, 
H. Wackenroder, L. Tieck, Achim von Arnim, Clemens Brentano, J. Freiherr von 
Eichendorff, fraţii Grimm). Un capitol special tratează opera lui Heinrich von 
Kleist. Nu este uitat nici cercul poeţilor şvabi sau austrieci . 

Volumul IV, pentru clasa a VIII-a, prezintă fragmente însoţite de indicaţii 
despre conţinut şi comentarii ale operelor lui H. Heine, Ludwig Borne, apoi texte 
aparţinând l iricii politice (Hoffmann von Fallersleben, Anette von Droste
Hiilshoff), autorilor grupaţi în şcoala de la MUnchen (Emanuel Seibel), poeziei 
vagante neoromantice şi realismului poetic german. 

Unele manuale conţin texte literare care nu sunt dispuse în ordine 
cronologică, ci sunt selectate după genurile literare. De exemplu, în Deutsches 
Lesebuch for ăsterreichische Mittelschulen, 4.  Band, Wien, 1 909, editat de Rudolf 
Latzke, primul capitol tratează baladele şi romanţele. Autorii menţionaţi sunt: 
J. W. Goethe (Regele ielelor, Pescarul), L. Uhland (Harald), Fr. von Schiller (Die 
Kraniche des lbykus), H. Heine (Belsazar), Th. Fontane (Archibald Douglas, Die 
Bruck ' am Tau), K. F. Meyer (Der Gesang der Parze), E. Morike (Der 
Feuerreiter). Următorul capitol este cel al "povestirilor poetice" ("poetische 
Erzăhlungen") scrise de E. Seibel şi A. von Chamisso. Urmează proza modernă, 
reprezentată la acea vreme de E. Zahm, J. Burckhardt (Der Poseidontempel von 
Păstum) şi J. W. Goethe (Das Abendmahl von Leonardo da Vinei). 

Un alt criteriu de selectare a textelor literare este gruparea acestora pe teme 
mari. De Ri ldă, la tema "Istorie", sunt încadrate textele adaptate despre războiul de 
30 de ani 5, despre viaţa Mariei Tereza, a lui Josef al II-lea şi Napoleon. Redăm, în 
traducere, cuvintele rostite de Franz Josef (într-o povestire scrisă de un anume 
Franz Kroner), în care imaginea împăratului este aceea a unui conducător apropiat 
de supuşii săi 1 6: "Vreau să aflu neîntârziat urmarea a tot ceea ce fac. Când am 
hotărât amenajarea parcurilor de la Prater şi de Augarten, n-am luat copaci tineri, 
care să fie de folos abia generaţiilor viitoare; nu - am ales copaci, de umbra cărora 
eu şi omul simplu de lângă mine să ne putem bucura". Alte teme întâlnite în 
manuale sunt "Imagini din călătorii" sau "Natura şi noi". 

Un element important, nelipsit din manualele şcolare, îl reprezintă anexele. 
Acestea conţin, după caz, observaţii referitoare la sensurile unor cuvinte germane 

1 5 Rudolf Latzke, Deutsches Lesebuch fur osterreichische Mitte/schu/en, IV. Band, Wien, 
Verlag von F. Tempsky, 1 909, p. 1 77. 

16 Ibidem, p. 156. 
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vechi, informaţii din mitologia germanică şi greacă (figuri mitologice, zeităţi), 
etimologia unor nume (Parzival), puncte de vedere ale diverşilor traducători asupra 
textelor, date biografice ale autorilor prezentaţi în manual, lămuriri asupra unor 
categorii estetice (frumosul) sau termeni de special itate (noţiunea de "dramatic"), 
texte ale unor mari gânditori germani (A. Schopenhauer, Despre valoarea 
personalităţii), elemente de psihologie (gândirea empirică) 17 . Acolo unde 
manualele conţin texte vechi, în original, întâlnim capitole speciale despre fonetica 
mediogermană (vocalism, consonantism), regul i  de pronunţie, elemente de 
morfologie, conjugări în germana veche şi neogermană. De asemenea, găsim mici 
dicţionare cu cuvinte din germana veche şi din mediogermană. 

Toate aceste capitole suplimentare sunt destinate muncii elevului cu 
manualul. Trebuie remarcat gradul de dificultate destul de ridicat al manualelor, 
chiar şi a celor pentru clasele a V -a. Nu întâmplător întâlnim într-un manual de 
lecturi suplimentare (Deutsches Lesebuch fiir ăsterreichische Mittelschulen, 
Ausgabe flir Gymnasien, 5 .  Band, von Dr. Friedrich Bauer, Dr. Franz Jelinek und 
Dr. Franz Streinz, Wien, 1 907, p. 1 -2), pe prima pagină, un îndemn la lectură al 
autorului, adresat şcolarilor şi intitulat Ober Lesen und Bildung [Despre lectură şi 
educaţie], din care reproducem, în traducere, câteva rânduri: "Arta de a citi constă 
în faptul de a prelua din fiecare carte esenţa pe care o conţine, de a da viaţă ideilor 
puse pe hârtie, de a deosebi lucrurile importante de cele neînsemnate; în sfârşit, de 
a-ţi însuşi noul,  potrivit firii tale . . . .  C iteşte cu atenţie ! Când iei o carte în mână, fii 
cu gândul la ea; străduieşte-te, dacă nu pentru a-ţi economisi timpul, atunci măcar 
din politeţe faţă de autor . . . .  C iteşte în linişte şi îară grabă; viaţa nu e destul de lungă 
pentru o lectură superficială şi, prin urmare, fără folos . . . .  Forţele spirituale, care nu 
se manifestă în timpul altor activităţi din timpul vieţii, trebuie întărite prin lectură; 
meseria şi educarea sinelui trebuie să se sprij ine reciproc, numai atunci vei fi un 
om întreg". 

Trebuie să amintim aici interesul autorilor de manuale pentru educaţia morală 
şi spirituală a elevilor. În manualul de lecturi suplimentare menţionat, se întâlnesc 
frecvent fabule şi parabole, atât ale scriitorilor germani (G. E. Lessing, J. W. Goethe, 
Herder, Schiller), cât şi cele din literatura universală (La Fontaine), poveşti ale 
fraţilor Grimm, fragmente din opere, relevante pentru evidenţierea valorilor morale 
(cinstea, stăpânirea de sine, patriotismul), dar şi a viciilor (de pildă, fragmente din 
Antigona, în care sunt criticate mândria şi abuzul de putere), exemple de compuneri 
după proverbe ("Haina nu-l face pe om", "Bate fierul cât e cald") .  

În acelaşi manual sunt incluse şi texte literare în dialect. Este vorba de poezii 
populare din zona Ştiriei, Austriei Superioare, Sileziei şi din Mecklenburg. 

Printre manualele care fac obiectul prezentării noastre se află şi un volum 
apărut în 1 923 (Deutsches Lesebuch fiir die Volksschulen in Rumănien, Oberstufe, 

1 7  Leopold Larnpel, Deutsches Lesebuch for die oberen Klassen ăsterreichischen Gymnasien, 
Alfred H()Jder Verlag, Wien, 19 1  O, p. 3 1 5  ff. 
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Il .  Teil, ftir das 7. bis 9. Schuljahr, von Friedrich Ziegler, Hermannstadt), destinat 
şcolilor populare din România. Se observă aceeaşi structurare a materiei pe teme 
(anotimpurile, copilăria, patria, Dumnezeu). Apar şi texte din istoria românilor 
traduse în limba germană, şi anume, un fragment din România pitorească a lui 
Alexandru Vlahuţă, intitulat Curtea de Argeş şi un altul intitulat Bătălia de la 
Călugăreni, din lucrarea Istoria românilor sub Mihai- Vodă Viteazul a lui Nicolae 
Bălcescu. 

De asemenea, găsim şi o poezie a lui George Creţeanu, Lebewohl an den 
Karpathen, în traducerea lui Wilhelm Rudow ( 1 858-1 897), cunoscut scri itor 
german, autorul lucrării Geschichte des rumănischen Schrifttums ( 1 892) . Alături de 
aceasta este publicată şi o poezie a lui Mihai Eminescu, Şi dacă . . . , tradusă în l imba 
germană de M. W. Schroff. 

În acelaşi manual găsim informaţii despre viaţa saşilor din Transilvania şi 
două cântece populare, în variantă prescurtată, în dialectul din zona Sibiului 
(p. 1 1 3), respectiv a Mediaşului (p. 352). Menţionăm că acest manual a fost real izat 
în colaborare cu Karl 1. Decker, inspector şcolar din Gura Humorului. 

Dintre manualele de limbă germană, ne-am oprit asupra unuia de gramatică, 
al cărui autor este dr. Karl Tumlirz (Deutsche Grammatikfiir Gymnasien, II. Theil, 
Abtheilung ftir die V. und die VI. Klasse, Praga, 1 885). Acesta conţine, grupate în 
capitole, noţiuni de fonetică (vocalism, consonantism, accent), etimologie, evoluţia 
limbii germane. Deşi modul de prezentare a acestor noţiuni este destul de complex 
şi foarte detaliat, aşa cum aflăm din prefaţa scrisă de autor, lucrarea este "adaptată 
puterii de asimilare a unui elev de clasa a V-a sau a VI-a". Noutatea manualului, 
aflăm tot din prefaţă, este chiar ultimul capitol, cel despre evoluţia limbii germane, 
unde se fac referiri la indogermani,  limbi germanice şi legile lor fonetice, sau la 
elemente de etimologie populară. 

Inedit în seria de manuale selectate, dar deosebit de important în contextul 
organizării activităţii în şcolile germane, este manualul de igienă şcolară 
(Handbuch der Schulhygiene, autori: Leo Burgerstein, August Netol itzky, Jena, 
1 895), destinat atât elevi lor, cât şi profesorilor. Acesta conţine indicaţii foarte 
amănunţite, de la igiena clădirii şcol ii, până la igiena personală a elevilor. Un 
capitol al manualului se referă la bolile întâlnite frecvent în rândul elevilor 
(descriere, mod de manifestare, metode de profilaxie şi tratament). 

Impresia lăsată de manualele analizate este cea de rigoare şi substanţă. 
Spiritul "ultra-german", amintit la începutul lucrării noastre, este foarte bine 
oglindit în organizarea sistematică a materialului de studiu. Este evidentă intenţia 
autorilor, care au elaborat manualele de a crea premisa unui învăţământ de calitate. 
Cum însă aceeaşi organizare şi sistematizare viza şi activitatea profesorilor la clasă 
şi în şcoală, ni s-a părut potrivită prezentarea, în încheiere, a unei lucrări apărute în 
anul 1 885, la Viena, cu titlul Weisungen zur Fiihrung des Schulamtes an den 
Gymnasien in Osterreich, conţinând dispoziţii privind administraţia şcolară în 
cadrul gimnaziilor din Austria, lucrare publicată ca anexă la volumul Instrucţiuni 
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privind învăţământul. Găsim aici indicaţii pentru alcătuirea catalogului clasei, 
informaţii despre modul de organizare a examenelor de corigenţă sau de maturitate 
de elaborare a certificatelor semestriale, capitole dedicate atribuţiilor consiliului 
şcolar, directorului, relaţiei director-profesor şi director-elev, precum şi diverse 
tipuri de formulare. În sfârşit, menţionăm un capitol intitulat Der Lehrer im 
allgemeinen, din care redăm, în traducere, portretul profesorului german aşa cum 
era conceput el în 1 885, şi care este valabil, după părerea noastră-, şi în prezent: 
"Un om a cărui profesie este aceea de a aduce tineretul ,  prin învăţământ, la acel 
nivel al educaţiei peste care se aşează, treptat, fundamentele caracterului şi ale 
cunoaşterii pentru o viaţă întreagă, trebuie să dovedească el însuşi un caracter 
moral solid; el trebuie să fie un om pătruns de bucuria de a trăi ş i  de a împărtăşi 
altora învăţăturile lui, un om care, pe baza unei educaţii alese, necesară misiunii lui 
pedagogice, să posede cunoştinţe de specialitate, asimilate şi structurate pe criterii 
ştiinţifice, un om al cărui succes profesional să fie asigurat de calităţile de pedagog 
şi de un profund umanism" (p. 3 8). 

Die Entwicklung des Unterrichtswesens in Radautz. 
Lehrbiicher aus der Bibliothek des K. U. K. Oberstaatsgymnasiums 

(Zusammenfassung) 

Die Studie pr!isentiert eine kurze Geschichte der Lehrer- und Schlilerbibliothek des Radautzer 
K.U.K. Oberstaatsgymnasiums und stellt ihren gegenw!i.rtigen Zustand dar. Es werden einige 
Lehrbilcher mit der Absicht analysiert, die Richtlinien des derzeitigen Unterrichtswesens am 
obengenannten Gymnasium zusammenzufassen. 
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ASPECTE ALE ACTIVITĂTII CORALE ROMÂNEŞTI 
ÎN BUCOVINA (1860-1918) 

ALIS NICULICĂ 

În Bucovina, între 1 860 şi 1 940, s-a dezvoltat o puternică mişcare culturală, 
având ca suport tradiţiile veacurilor precedente. O componentă distinctă a acestei 
mişcări a constituit-o activitatea muzicală, având ca punct central mişcarea corală, 
ca formă directă de manifestare artistică. Această mişcare, strâns legată de practica 
bisericească, are o istorie care se confundă cu începuturile creştinismului şi apariţia 
lăcaşurilor de cult. În evul mediu, ca şi în zilele noastre, nelipsit de la slujbele 
religioase era corul bisericesc, alcătuit din bărbaţi ,  care intonau imnuri de origine 
bizantină, greacă sau slavonă, iar mai târziu, română. Până la sfârşitul secolului al 
XV -lea nu s-au păstrat documente scrise cu privire la cântări le religioase, dar se 
poate presupune că se cântau aceleaşi compoziţi i muzicale ca şi în Bizanţ1 • 

Dacă la începuturile evului mediu cei mai mulţi dintre cântăreţii de strană 
învăţau muzica "după auz"2, după apariţia mănăstirilor, devenite principale focare 
de cultură, a început predarea şi "învăţarea cântărilor bisericeşti necesare slujbelor 
religioase"3 . Cea mai veche şcoală mănăstirească, despre a cărei existenţă au rămas 
dovezi certe, este cea catolică, înfiinţată la Siret, în 1 37 1 .  Ea a servit drept model 
şcolilor înfiinţate pe lângă mănăstirile moldoveneşti de mai târziu. 

Din 1 4  70, cel mai important lăcaş de cult construit de Ştefan cel Mare, 
Mănăstirea Putna, a adăpostit o şcoală "elementară" de grămătici, în care se învăţau 
scrisul şi cititul, l imbile greacă şi slavonă, şi o şcoală de nivel mai înalt, de retorică, 
asemănătoare acelor "Schola latina" din Europa apuseană, d in al cărei program nu 
lipsea studierea muzicii psaltice, alături de retorică, logică şi astronomie, 
considerându-se că "ea este prima şcoală medie din Moldova ( . . .  ) în genul căreia 

1 Izvoare ale muzicii româneşti, voi. V, Antologhionul lui Eustatie Protopsaltul Putnei, ediţie 
ingrij ita şi adnotata de Gh. Ciobanu şi Marin Ionescu, Bucureşti, Editura Muzicală, 1 983, p. 26. 

2 Gh. Breazul, Pagini din istoria muzicii româneşti, Bucureşti, Editura Muzicala a Uniunii 
Compozitorilor, 1 970, p. 24, 43; Octavian Lazlir Cosma, Hronicul muzicii româneşti, Bucureşti, 
Editura Muzicala a Uniunii Compozitorilor, 1 973, p. 1 59; Mihail Gr. Posluşnicu, Istoria musicei la 
români. De la Renaştere până-n epoca de consolidare a culturii artistice, Bucureşti, Editura "Cartea 
Românească", 1 928, p. 1 7. 

1 I.V. Goraş, Învăţământul românesc în ţinutul Sucevei, 1 775-1918, Bucureşti, Editura 
Didactică şi Pedagogică, 1 975, p. I l .  

Analele Bucovinei, IX, 1, p. 49-60, Bucureşti, 2002 
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nu exista la acea epocă nici una în Balcani, cu excepţia Şcolii patriarhale din 
Constantinopol'..4 . Înclinând tot mai mult spre învăţământul muzical, aceasta va 
intra în istoria culturii cu denumirea de Şcoala muzicală de la Putna. În numai 
două decenii de la înfiinţare, ea a devenit unul dintre cele mai importante focare de 
cultură ale Moldovei şi chiar din sud-estul european, cu largi rezonanţe până în 
sudul Peninsulei Balcanice şi îndepărtata Moscovă5 . La Putna s-au păstrat 
manuscrise cu notaţie muzicală datând din secolul al XVI-lea, mărturii peste timp 
ale faptului că, cel puţin în această parte a Moldovei, cântarea religioasă era 
studiată metodic, după modelul bizantin. Dintre monahii cărturari, care şi-au 
dedicat o mare parte din activitatea lor copierii unor manuscrise mai vechi cu 
notaţie muzicală sau chiar au compus muzică de cult, amintim pe cel mai cunoscut: 
Eustatie, domestic şi protopsalt al mănăstirii Putna, care a trăit la sfârşitul secolului 
al XV-lea şi începutul secolului al XVI-lea, autorul mai multor compoziţii 
valoroase. Eustatie a fost conducătorul primului cor bisericesc cunoscut în partea 
de nord-vest a Moldovei care, la 2 iulie 1 504, a însoţit cortegiul funerar al celui 
mai mare voievod şi domn pe care 1-a avut Moldova6• 

Alături de Şcoala muzicală de la Putna funcţiona, la Suceava, o Şcoală de 
psaltichie, înfiinţată la jumătatea secolului al XVI-lea, de domnitorul Alexandru 
Lăpuşneanu. Ca şi la Putna, la Suceava veneau să se instruiască tineri nu doar din 
Moldova ci şi din ţările din jur7• Alte şcoli mănăstireşti funcţionau, la finele secolului 
al XV-lea, la Voroneţ, Moldoviţa, Suceava şi Humor. În secolele XVI-XVII, astfel 
de şcoli se vor organiza pe lângă bisericile din oraşe şi unele sate8• În toate acestea, 
obligatorii erau materiile: caligrafia, psaltichia, pictura bisericească, limbile greacă şi 
slavă etc. 

După apariţia tiparului, numeroşi sluj itori ai altarului s-au îngrijit de editarea 
cărţilor ce conţin muzică religioasă, pentru a evita modificările inevitabile ce erau 
aduse cântărilor prin transmiterea lor pe cale orală. Prima culegere de psalmi a 
apărut la începutul secolului al XVII-lea, prin grija lui Dosoftei, mitropolitul 
Sucevei9• Din a doua jumătate a secolului al XVII-lea, au văzut lumina tiparului 
primele cărţi cu muzică de cult în l imba română, atât de necesare credincioşi lor 
care, în marea lor majoritate, nu vorbeau limbile greacă şi slavă. 

Perioada care a urmat după 1 5  80-1 5 85 şi care a cuprins aproape două secole 
a însemnat un declin pentru activitatea Şcolii de la Putna. După 1 758  a început însă 

4 Ştefan Bârsănescu, Pagini nescrise din istoria culturii româneşti, Bucureşti, Editura 
Academiei, 197 1 ,  p. 243. 

5 Anne E. Pennington, Muzica în Moldova medievală, Bucureşti, Editura Muzicală, 1 985, p. 53. 
6 Claudiu Paradais, Comori ale spiritualităţii româneşti la Putna, Iaşi, Editura Mitropoliei 

Moldovei şi Sucevei, 1 988, p. 1 30. 
7 Anne E. Pennington, op. cit. , p. 55; vezi şi Gh. Ciobanu şi Marin Ionescu, op. cit. , p. 43. 
8 LV. Goraş, op. cit. , p. 9-1 O; vezi şi Iorgu Toma, Şcoala Română. Societate culturală în 

Suceava, Suceava, Editura şi Tipografia Societ!itii "Şcoala Română", 1 908, p. 1 5-16. 
9 Mihail Gr. Posluşnicu, op. cit. , p. 1 1 6. 
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un amplu proces de reorganizare a învăţământului în Moldova, concretizat în 
apariţia la Putna a unei Academii Teologice, şcoală publică de grad superior, având 
durata studi ilor de 7 ani. Instituţia funcţiona alături de vechea şcoală ce-i pregătea, 
probabil, pe viitorii elevi ai Academiei. Iniţiatorul ei a fost Iacob Putneanul, care o 
organizează în 1 7  44, după modelul celei de la Kiev. Într-un Testimoniu (certificat 
de absolvire) eliberat la 1 aprilie 1 778 de Vartolomeu Măzăreanul, elevului de 1 2  
ani, Ioan Băloşescul (viitorul episcop a l  Bucovinei, înmormântat la Putna în 1 834) 
se specifica faptul că se învăţau "şi de rost şi cu înţelegere [ . . .  ] ceaslovul, psaltirea, 
octoihul, catehisul moldoveneşte şi ruseşte, alcătuirea scrisorilor moldoveneşte, 
psaltichia după melodia grecească, gramatica, geografia [ . . .  ]" 10• Printre cei ce 
semnau acel Testimoniu se număra şi Ilarion "[ . . .  ] învăţătoriu psaltichiei şcoalelor 
Moldovei". 

Alături de şcolile mănăstireşti iau fiinţă, în secolul al XVIII-lea, şcoli a căror 
întreţinere cade în grija statului. Astfel, este cunoscut hrisovul din 1 766 al 
domnitorului Grigore Alexandru Ghica care arată că "vor fi pretutindeni şcoli 
elementare pentru mireni şi fiii de preoţi"1 1 , continuând cu o l istă ce cuprindea 23 
de şcoli înfiinţate pe tot cuprinsul Moldovei, dintre care una era la Putna, trei la 
Suceava ş i  câte una la Câmpulung ş i  Rădăuţi. La aceste şcoli se învăţa scrisul
cititul, aritmetica şi cântările bisericeşti1 2• 

După răpirea Bucovinei, în 1 775, au fost desfiinţate şcolile româneşti, acest 
proces începând cu Academia de la Putna care, oficial, şi-a încetat activitatea în 
1 786, în momentul în care s-a înfiinţat la Mănăstirea Sf. Il ie de lângă Suceava, un 
Seminar clerical, condus la început de sârbul Danii l  Vlahovici (în 1 789 această 
instituţie a fost transferată la Cernăuţi). Închiderea Academiei de la Putna (dar nu şi 
a şcoli i  pregătitoare cu care funcţionase în acelaşi timp), a dus la un adevărat exod 
către Moldova a cărturarilor de aici: Vartolomeu Măzăreanu, Gherasim Cl ipa (care 
va ocupa mai târziu funcţia de episcop de Huşi şi Roman), Meletie Brandaburul 
(din 1 844 mitropolit al Moldovei) ş.a. 13 

Dacă până la mij locul secolului al XIX-lea, în timpul slujbelor bisericeşti, a 
fost prezentă mai ales vechea cântare "de strană", începând cu a doua jumătate a 
acestui secol a început să se dezvolte cântarea corală care, cu timpul, a căpătat o 
puternică dezvoltare14 • La aceasta a contribuit şi activitatea unor compozitori 
născuţi pe meleagurile Bucovinei: Eusebie Mandicevschi,  Isidor Vorobchievici, 
Ciprian Porumbescu ş.a. 

În cadrul mănăstirilor şi al bisericilor de la oraşe şi sate, activau formaţii 
corale (mai mici sau mai mari, aceasta depinzând de posibilităţile fiecărui lăcaş de 

1° Claudiu Paradais, op. cit., p. 49. 
1 1  I .  V. Goraş, op. cit. , p. 1 5. 
12 Ibidem, p. 1 7. 
n Mihai Iacobescu, Din istoria Bucovinei, voi. 1, (1 774-1862), Bucureşti, Editura Academiei 

Române, 1 993, p. 278. 
14 Doru Popovici, Muzica carafă românească, Bucureşti, Editura Muzicală, 1 966, p. 336-337. 
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cult în parte), care însoţeau slujbele religioase. Astfel de coruri au existat în fostele 
catedrale episcopale: Biserica Sf. Nicolae din Rădăuţi, Biserica Sf. Treime şi 
Catedrala Episcopală din Cernăuţi, Biserica Sf. Gheorghe de la Mănăstirea Sf. Ioan 
cel Nou din Suceava. Cea mai veche formaţiune corală religioasă cunoscută, 
amintită şi mai sus, este cea de la Mănăstirea Putna, care are o tradiţie de secole, 
fiind legată şi de şcolile care au funcţionat aici. Alte formaţiuni corale puteau fi 
întâlnite, în a doua j umătate a secolului al XIX-lea, la bisericile mănăstirilor din 
Voroneţ, Sf. Ilie, Moldoviţa, Suceviţa, Dragomirna etc., apărute ca urmare a 
dezvoltării gustului pentru frumos, dar şi din dorinţa preoţilor sau învăţătorilor de 
ţară de a continua o activitate începută în perioada studi ilor l iceale sau universitare. 
Astfel, activitatea corală bisericească a Bucovinei, după 1 860, poate fi considerată 
rodul strădaniilor învăţătorilor şi preoţilor, care au ştiut să înfrumuseţeze slujbele 
religioase cu vocile firave ale copiilor de şcoală sau cu cele puternice ale ţăranilor, 
meşteşugarilor sau intelectualilor. Se pot aminti în acest sens frumoasele acţiuni 
întreprinse de elevii l iceelor din Cernăuţi şi Suceava, mai ales de Ia Şcoala 
Normală şi, respectiv, Gimnaziul Greco-Ortodox care, singuri sau îndrumaţi de 
profesorii lor, învăţau liturghi ile pe care apoi le intonau în fiecare duminică în 
bisericile din oraş. 

La Cernăuţi, din iniţiativa compozitorului Victor Vasilescu, a luat fiinţă, în 
1 89 1 ,  Societatea de cântare religioasă "Psaltul", care-şi propunea să-i reunească pe 
toţi cântăreţii bisericeşti din Bucovina. Un an mai târziu, îşi va schimba numele în 
Societatea corală "Lumina"1 5 • Aceasta a înfiinţat cabinete de lectură, în cadrul lor 
fiind îndrumaţi viitorii dirijori de coruri săteşti1 6• Activitatea societăţii nu s-a 
limitat strict la cântarea religioasă, ea promovând cu succes şi muzica laică, în 
special cea patriotică. Victor Vasilescu a condus corul bărbătesc al societăţii până 
în 1 9 1 61 7 . După războiul mondial activitatea muzicală a societăţii a trecut printr-o 
lungă perioadă de criză, din care nu a mai reuşit să iasă până la cel de-al doilea 
război mondial, când şi-a încetat definitiv activitatea. 

Corurile de elevi au apărut mai târziu, după dezvoltarea învăţământului 
primar şi secundar, la început în şcolile secundare din centrele urbane ale 
Bucovinei, apoi în lumea rurală, după numirea în funcţiile de învăţători a unor 
cadre didactice formate la Şcoala normală din Cernăuţi sau la Universitatea 
cernăuţeană înfiinţată în 1 875. 

În toate şcolile secundare din Bucovina au existat coruri de elevi. În fruntea 
acestora s-au aflat profesori pasionaţi de muzică, precum Ştefan Nosievici şi 
Constantin Procopovici în Suceava, Grigore Macovei în Siret, V .  Cocinschi în 

1 5  I .G. Sbiera, Familiea Sbiera,după tradiţiune şi istorie şi amintiri din vieaţa autorului, 
Cernăuţi, Eckhardt, 1899, p. 399. 

16 Corneliu Buescu, Restituiri muzicale. Carol Micu/i şi Tudor Flondor, Bucureşti, Editura 
Muzicală, 1 977, p. 103. 

1 7 Viorel Cosma, Muzicieni români, Lexicon, Bucureşti, Editura Muzicală a Uniunii 
Compozitorilor, 1970, p. 444. 
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Rădăuţi şi mulţi alţii .  Cele mai importante au fost corurile Şcolii Normale din 
Cernăuţi şi ale Gimnaziului Greco-Ortodox (mai târziu Liceul ,,Ştefan cel Mare") 
din Suceava. Acestea nu se l imitau a participa numai la serbările şcolare, ci erau 
prezente la toate evenimentele culturale al oraşului, iar duminica puteau fi întâlnite 
şi în biserică. 

Corurile de elevi din satele Bucovinei au apărut prin grija învăţătorilor şi 
preoţilor. Acestea şi-au adus contribuţia la înfrumuseţarea liturghi i lor din fiecare 
duminică şi la ridicarea vieţii culturale din localitate. Coruri şcolare săteşti au 
existat la: Stupca (dirijat pentru scurt timp de Ciprian Porumbescu), Mahala 
(Dumitru Scalat), Cemauca (Teodor Vasilovici), Horecea (Mihai Pitei), Frătăuţii 
Noi (Iraclie Porumbescu), Stroieşti (Eduard Pral), Voloca pe Derelui (dirijor 
Popoviciucu), Măzănăeşti (Leon Turturean), Mihoveni (Ignatie Corvin), Mănăstioara 
(Constantin Galeriu), Corlata (Nicolae Cojocariu), Gogolina (Vasile Beuca)18 • 
Printre cele mai importante formaţii corale ale elevilor, transformate în timp în 
coruri de plugari, au fost cele din Mahala, Putna şi Gălăneşti. 

În Cernăuţi, capitala Bucovinei, devenise un eveniment cotidian pentru 
Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina (înfiinţată în 1 862), 
organizarea de manifestări culturale care se bucurau de participarea corurilor de 
elevi din localitate. Primii  corişti la care a apelat Societatea au fost cei de la 
Seminarul şi apoi Institutul Teologic. Aceştia aveau o pregătire deosebită, 
datorată unor profesori titraţi, care îi învăţau în orele de muzică arta interpretări i 
celor mai dificile lucrări muzicale din repertoriul religios, începând cu muzica 
bizantină şi continuând cu cea a compozitorilor contemporani .  Un timp, acesta a 
fost condus de tânărul seminarist Ciprian Porumbescu ( 1 873-1 875). Pentru corul 
seminariştilor, Porumbescu a compus muzică de cult: Liturghia Sf Gheorghe, Cu 
credinţă, Gustaţi, Să tacă tot trupul ş.a. Din păcate, multe dintre aceste 
compoziţii au rămas în manuscris şi s-au pierdut19 • De asemenea, o secţie a 
Tipografiei Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina se ocupa 
numai de tipărirea lucrărilor destinate corurilor populare, întemeiate în cadrul 
secţii lor rurale ale Societăţii20• 

După înfi inţarea Universităţii din Cernăuţi ( 1 875), studenţii germani, mai 
numeroşi, s-au organizat în asociaţii ,  după modelul celor din universităţile lor, în 
cadrul cărora desfăşurau anumite activităţi specifice, de regulă distractive. 
Studenţii români, la început mai puţini, apoi, cu timpul, tot mai mulţi, au preluat 
ideea colegi lor lor, înfiinţând, la rândul lor, societăţi care însă aveau un altfel de 
caracter. Acesta decurgea din dorinţa tinerilor români de a-şi cultiva l imba 

1 8 Nicolae Pentelescu, Un veac de muzică carafă în Ţara de Sus, voi. I, album manuscris, 
Bibl ioteca Bucovinei "! .  G. Sbiera" Suceava, fond Bucovina. 

1 9 Paul Leu, Ciprian Porumbescu, Monografie, Muzeul Suceava, 1 972, p. 48-53 ; Foaea 
Societăţii pentru Literatura şi Cultura Română în Bucovina. Organizarea studiilor la Institutul 
Teologic din Cernăuţi, în "Glasul Bucovinei", Cernăuti - Bucureşti, nr. 3, 1 994, p. 164-1 7 1 .  

20 Emil Satco, Muzica în Bucovina, Suceava, 1 98 1 ,  p. 1 79-1 80. 
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maternă, de a contribui la răspândirea tradiţi i lor culturale româneşti, menţinând 
astfel ideea românismului nu numai în rândul tineretului studios, ci şi în cel al 
populaţiei cu care ei veneau în contact în timpul serbărilor. Societăţile studenţeşti 
au înfiinţat cabinete de lectură, biblioteci, formaţii corale şi instrumentale şi au 
organizat numeroase manifestări cu caracter cultural-educativ. Astfel, din 
in iţiativa lui T. V. Ştefanelli, se constituie, la 1 0  decembrie 1 875, Societatea 
literar-culturală "Arboroasa", care îşi propunea să "perfecţioneze pe membrii săi 
pe terenul l iterar şi naţional, să dezvolte spiritul social şi, la urmă, să sprij ine 
membrii sărmani .  În acest scop, se vor aranja conferinţe, şezători literare, 
petreceri şi excursi i ,  se va susţine un cabinet de lectură şi se va crea o bibliotecă. 
La ocazii festive, membrii societăţii vor purta o panglică albastră-galbenă
roşie . . .  "2 1 • În cadrul acestei societăţi, a luat naştere un cor dirijat de preşedintele 
ei, Ciprian Porumbescu. Corul "Arboroasei" avea în repertoriul său numai 
compoziţii proprii ale dirijorului: Imnul societăţii şi Hai să ciocnim (pe versuri de 
T. V. Ştefanelli), Salutare şi Cisla (versuri şi muzică Ciprian Porumbescu), 
Tabăra română (versuri de V. Alecsandri), Cântec de primăvară (1 mai), (versuri 
de Vasile Bumbac) etc.22 

După desfiinţarea "Arboroasei", (în urma procesului intentat de autorităţile 
habsburgice, celor cinci conducători ai societăţii), studenţii români au pus bazele 
unei noi societăţi, "Junimea". Aceasta a dăinuit până în 1 939, având o activitate 
culturală deosebită. În anul 1 900, s-a constituit secţia muzicală a "Junimi i", având 
ca scop "cultivarea muzicii în societate"23, care a organizat o formaţiune corală. 
Repertoriul includea atât piese religioase, cât şi laice, ce aparţineau compozitorilor 
români, studenţii prezentând concerte în Cernăuţi şi în alte localităţi ale Bucovinei. 
Între dirijori s-a făcut remarcat compozitorul Victor Vasilescu. 

În anul 1 884, din iniţiativa Mitropolitului Silvestru Morariu, s-a înfiinţat 
Societatea studenţilor teologi "Academia Ortodoxă". Aceasta organiza şedinţe 
publice în care erau sărbătorite diferite evenimente (cum a fost aniversarea 
Mitropol itului Silvestru, în 1 893, cu ocazia împlinirii unei jumătăţi de secol de 
activitate), concerte, conferinţe, recitaluri de versuri ş .a.m.d. Concertele au fost 
numite din anul 1 889 "serate literar-muzical-declamatorice". Aşa cum era firesc, 
studenţii teologi au alcătuit propriul cor, în cadrul căruia era promovată muzica 
religioasă. Cele mai importante manifestări ale corului au fost cele din 1 87 1 ,  când a 
participat efectiv la grandioasa şi emoţionanta Serbare de la Putna24, şi din 1 883,  

2 1  Teodor Balan, Procesul " Arboroasei". 1875-1878, Cernăuţi, Institutul de Arte Grafice şi 
Editură "Glasul Bucovinei", 1937, p. 33; vezi şi Corneliu Crăciun, Societăţi academice din Bucovina 
(1), "Arboroasa " şi " Junimea ", Oradea, Fundaţia Culturală "Cele Trei Crişuri", 1 997, p. 1 8. 

22 Gh. Breazu1, op. cit. , p. 308 - 309. 
23 Raportul anual al Societăţii academice române "Junimea" in Cernăuţi, 1 902, p. 1 2. 
2� Teodor Balan, Serbarea de la Putna, 1871, în Şaptezeci de ani de la înfiinţarea " Societăţii 

pentru Cultura şi Literatura Romdnă in Bucovina " ( 1 862 1 932), Ceml!.u!i, Tipografia Mitropolitul 
Silvestru, 1 932. p. 1 4 1-143. 
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când 1-a însoţit pe ultimul drum pe Ciprian Porumbescu, cel ce părăsea prea tânăr 
această lume25 . 

În 1905, un grup de studenţi din cadrul Universităţii cernăuţene a înfiinţat 
Societatea academică română "Dacia", care a avut şi ea o contribuţie deosebită la 
viaţa culturală a Bucovinei. Scopul acestei tinere societăţi studenţeşti era, de altfel, 
ţelul românilor din toate teritoriile aflate sub ocupaţie străină: "Progresul neamului, 
întărirea şi consol idarea lui pe toate terenurile, îngrij irea de cele spirituale ca şi de 
cele materiale, deşteptarea conştiinţei sale etnice şi pregătirea lui pentru lupta, ce e 
silit să o lupte"26. Pentru atingerea ţelului propus, membrii societăţii vin cu 
iniţiativa creării, la sate, a Societăţilor "Arcăşia" care se vor răspândi cu iuţeală şi 
vor contribui la ridicarea nivelul cultural al ţăranilor români .  

După război, membrii societăţii au înfiinţat o orchestră cu instrumente 
muzicale şi un cor care, împreună cu trupa de teatru, va colinda oraşele, dar mai 
ales satele bucovinene, pentru a menţine vie flacăra românismului, mai ales acolo 
unde, prin grija fostelor autorităţi austriece, elementul străin devenise majoritar. La 
toate acele manifestări, la loc de cinste era străvechiul costum popular, purtat de 
studenţi. Aceştia îi îndemnau şi pe alţii să-I poarte, ca pe un simbol al perpetuării 
valorilor străbune27 • 

Intelectualii germani din Bucovina au înfiinţat aici primele societăţi care 
aveau ca scop promovarea muzicii culte. Acestea au dezvoltat, pe parcurs, şi o 
şcoală de interpretare, la care aveau acces şi elevi de alte naţionalităţi. Astfel, în 
1 859 s-a înfiinţat la Cernăuţi prima Societate de cântare "Cernowitzer 
Gesangverein", care-I avea în funcţia de preşedinte pe Iacob Miculi, fratele 
muzicologului Carol Miculi28• Între membrii acesteia s-au aflat şi români i  Ştefan 
Nosievici şi Leon Goian. Dirijorul corului societăţii era Franz Kalousek, venit de la 
Praga. Destinul societăţii a fost scurt, încheindu-se în 1 862, când apare "Societatea 
Filarmonică" ( Verein zut Fărderung der Tonkust in der Bukowina). "Meritul mare 
al acestei societăţi este de a fi întemeiat prima şcoală de muzică în Cernăuţi, care a 
funcţionat până în 1 936"29. Deşi o mare parte dintre membrii săi erau de origine 
română, muzica promovată era cea germană. După unire, Societatea a fost preluată 
de comunitatea evreiască din localitate. Abia în 1939, "Societatea Filarmonică" din 
Cernăuţi a trecut sub autoritatea statului român. 

La 20 noiembrie 1 867, s-a constituit prima societate muzicală a Sucevei, 
"Suczawaer Gesangverein", care reprezenta de fapt "o adevărată Austrie în 

25 Nicolae Pentelescu, Societatea studenţilor teologi , .Academia Ortodoxă '", schiţă 
monografică, Suceava, 1979, Biblioteca Bucovinei "1. G. Sbiera", Fond Bucovina, p. 3 .  

26 Ion Negură, Societatea academică română ,. Dacia". 1905-1938, 1979, lucrare dactilografiat!!., 
Bibl ioteca Bucovinei "I. G. Sbiera" Suceava, p. S.  

27 Vezi şi Filaret Doboş, Societatea academică română " Dacia ··. 25 de ani de viaţă 
studenţească. 21 mai 1 905 - 21 mai 1930, f. a. 

28 M. Gr. Posluşnicu, op. cit. , p. 448. 
29 Liviu Rusu, Muzica în Bucovina, Cernăuţi, Tipografia Mitropolitul Silvestru, 1 938, p. 27. 
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miniatură: armeni, cehi, germani, poloni, români, ruteni şi [ . . . ] câţiva evrei" care 
"cântau câteodată în cor chiar la liturghia din biserica romano-catolică'.3° . 
Preşedintele tinerei societăţi muzicale era Iosef Marek, directorul Gimnaziului 
Greco-Ortodox din Suceava. În dubla funcţie de vicepreşedinte şi dirijor al corului 
societăţii se afla Ştefan Nosievici, care avusese un rol determinant şi în apariţia 
Societăţii de cântare. Trecerea în nefiinţă a lui Nosievici în 1 869 a însemnat 
întreruperea pentru un timp a manifestărilor muzicale, atât ale Gimnaziului, cât şi ale 
Societăţii de cântare sucevene. Aceasta din urmă a fost reînviată în 1 888 sub 
denumirea de "Gesangklub", mai târziu schimbându-şi denumirea în 
"Musikverein"3 1 . Noua societate muzicală a fost condusă la început de Leon Goian, 
fostul prieten şi colaborator al lui Nosievici, iar după demisia acestuia, de prefectul 
judeţului, căpitanul Basil de Duzinchievici (Vasile Duzinchievici), funcţia de 
vicepreşedinte fiind încredinţată profesorului Constantin Procopovici. Deşi avea 
numeroşi membri de origine română, societatea a promovat numai muzica germană. 

După modelul societăţilor muzicale germane, înfiinţate mai întâi la Cernăuţi 
şi apoi la Suceava, s-au constituit şi societăţile muzicale ale românilor. Prima a fost 
"Armonia" din Cernăuţi, înfiinţată la 1 9  iulie 1 88 1 ,  din îndemnul Mitropolitului 
Silvestru Morariu. La început a avut numai scopul de a cultiva şi răspândi muzica 
naţională şi bisericească în Bucovina, şi după numai doi ani, prin fuziunea cu o 
grupare artistică de teatru, din care făceau parte Tudor F londor, Vasile Morariu -
fiul Mitropolitului Bucovinei şi Aglaia Drogl i32, sora lui Mihai Eminescu, îşi va 
asuma dublul rol de cultivare şi răspândire a muzici i  naţionale, vocale şi 
instrumentale, precum şi a artei dramatice româneşti33 • În jurul "Armoniei" s-au 
strâns cele mai valoroase nume ale muzicii bucovinene: Leon Goian, Isidor 
Vorobchievici, Tudor şi Nicu Flondor, Gheorghe Mandicevschi, Gheorghe Onciul, 
Victor Vasilescu, Dionisie Para, Alexandru Zavulovici, Constantin Şandru, Ştefan 
Scalat, C .  Spulber, Amuliu Liteanu, Ecaterina Mandicevschi,  Aglaia Lupu-Onciul, 
Elena Saghin, Octavia Lupu-Morariu - compozitori, dirijori, interpreţi şi mulţi alţii .  
În funcţia de preşedinte al acestei societăţi s-au perindat mari personalităţi ale 
culturii româneşti din Bucovina: Leon Goian, Eudoxiu Hurmuzachi, Dimitrie 
Isopescul, Vasile Morariu, Tudor Flondor, Leca Morariu ş.a. 

Societatea "Armonia" a deschis, în acelaşi an, un "curs de cântare"34, iar din 
1 885 a început publicarea unei Colecţiuni de coruri pentru voci bărbăteşti, prima 

30 Rudolf Gassauer, Suceava muzicală de altă dată, în "Anuarul Liceului «Ştefan cel Mare» 
Suceava, publicat la finele anului şcolar 1936/1 937", Suceava, 1 938, p. 3 .  

3 1 Victor Morariu, Ştefan Pavelescu, Istoricul Reuniunii muzical-dramatice . ,  Ciprian Porumbescu " 

din Suceava (/ 903-1938), Cernăuti, Editura Glasul Bucovinei, 1939, p. 1 4. 
32 Despre Aglaia Eminescu, căsătorită Drogli, a se vedea Augustin Z. N. Pop, Despre Aglaea 

Eminescu, sora poetului, Cernăuti, 1943. Autorul aminteşte aici de vizita la Cernăuti, în 1883, a lui Titu 
Maiorescu, care a văzut-o pe Aglaia în Florin şi Florica, apreciind ca "excelentă" aparitia ei scenică. 

33 M. Gr. Posluşnicu, op.cil. , p. 440. 
34 E. Satco, op. cit. , p. 1 78. 
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de acest fel din Bucovina35 •  "Armoniei" i se datorează iniţiativa întemeierii ,  în 
1 924, a Conservatorului din Cernăuţi, al cărui prim-director a fost Alexandru Zirra, 
important compozitor român, autorul unor creaţii puternic influenţate de cântecul 
popular36• Pentru a stimula mişcarea corală din satele Bucovinei, "Armonia" a 
iniţiat în perioada interbelică un concurs de coruri populare, întâmpinat cu 
entuziasm de presa vremii .  În anii premergători declanşării celui de-al doilea război 
mondial, concursurile de coruri săteşti vor deveni un fapt obişnuit şi, în acelaşi 
timp, mult aşteptat publicul românesc, acestea reprezentând o formă de manifestare 
a sentimentului naţional-patriotic, o cale de a uni în spirit românii de pretutindeni. 

În 1 883,  profesorul Constantin Procopovici a fost transferat de la Rădăuţi la 
Suceava. Patru ani mai târziu, acesta a pus bazele unui "curs public de cântare 
pentru cor mixt"37, care va deveni, în câţiva ani, o adevărată şcoală de muzică. 

În martie 1 887, s-a înfiinţat la Suceava Clubul Român care avea, printre alte 
scopuri nobile, acela de a cultiva muzica, atât cea naţională, cât şi cea bisericească, 
precum şi teatrul de amatori. Din repertoriul corului- societăţii amintim: Deşteaptă-te 
române de G.  Muzicescu, Răsunetul Ardealului de 1. Vidu, Dulce Bucovină de 
1. Vorobchievici, La regata veneziana de Liszt etc.38 Secţia muzicală a Clubului 
Român a fost condusă succesiv de profesorii Constantin şi Severin Procopovici şi a 
constituit nucleul din care se va ivi, mai târziu, Reuniunea muzical-dramatică 
Ciprian Porumbescu. 

Preocupări pentru muzica corală au manifestat nu numai intelectual ii .  Astfel, 
în 1 889, a apărut la Suceava o societate a meseriaşilor, sub numele de "Însoţirea 
orăşenilor români din Suceava"39• În cadrul ei a luat naştere, în 1 899, un cor mixt 
condus de studentul teolog Dumitru Popovici, iar din 1 902 de Severin Procopovici. 
Corul s-a făcut remarcat prin participarea la liturghi ile oficiate în bisericile din 
Suceava şi printr-o serie de concerte publice reuşite. După înfiinţarea Reuniunii 
muzicale-dramatice Ciprian Porumbescu, Severin Procopovici devine dirijorul 
corului format în cadrul acesteia, ceea ce-l determină să părăsească "Însoţirea 
orăşenilor", luând cu sine cei mai buni corişti40. 

Cea mai importantă societate muzicală românească a Sucevei a fost 
Reuniunea muzical-dramatică "Ciprian Porumbescu", care şi-a început activitatea 
la 1 6  iulie 1 903, în localul Clubului Român. Reuniunea a apărut ca o reacţie faţă de 
"internaţionalismul germanizator de la «Musikvereim>"41 • Numele ei nu a fost ales 

35 Const. 1. Popescu, Semicentenarul ., Armoniei". Concursul de coruri populare (7 mai 1 931), 
în "Făt-Frumos", VI, nr. 3, mai-iunie, 1 93 1 , p. 37-38. 

36 Liviu Rusu, op. cit. , p. 38-39. 
37 Rudolf Gassauer, op. cit. , p. 18. 
38 Nicolai 1. Moscaliuc, Alexandru Zavulovici, Suceava, 1 974, lucrare dactilografiată, Biblioteca 

Bucovinei "I .G. Sbiera", p. 32. 
39 Victor Morariu, Ştefan Pavelescu, op. cit., p. 14. 
40 Gheorghe Mihutll, Însoţirea orăşeni/ar români din Suceava, 1890-1933. Istoric, Suceava, 

Tipografia Hennann Beiner, 1 930, p. 5 1 .  
4 1 Victor Morariu, Ştefan Pavelescu, op. cit., p .  23. 
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întâmplător, el reprezentând un omagiu adus celui mai îndrăgit compozitor al 
Bucovinei. În 1 908, preşedinte al Reuniunii devine Constantin Procopovici, care îl 
angajează în funcţia de dirijor al corului pe Alfred Schli.itter, un foarte bun 
muzician, directorul şcolii de muzică din localitate. Un an mai târziu, a fost 
angajat, pe post de dirijor, August Karnet, absolvent al Conservatorului din Viena, 
care va păstra această funcţie până în anul 1940, când a părăsit ţara. Reuniunea a 
început opera de editare a unei colecţi i, care a inclus lucrările lui Ciprian 
Porumbescu, venind astfel în sprij inul mişcării corale naţionale din Bucovina. 
Existenţa Reuniunii muzicale-dramatice "Ciprian Porumbescu" s-a încheiat în 1 948 
după ce "şi-a îndeplinit cu prisosinţă obl igaţiile statutare, şi, ca o instituţie 
culturală, mai cu seamă, pentru deşteptarea simţirii naţionale, în pătura de jos'"'2• 

În celelalte oraşe ale Bucovinei, viaţa cultural-muzicală nu s-a ridicat la 
n ivelul celor din Cernăuţi şi Suceava. La Siret, Câmpulung-Moldovenesc, 
Rădăuţi, Vatra Domei, Gura Humorului au existat fil iale ale societăţilor culturale 
din Cernăuţi, dar acestea nu au beneficiat şi de sprij inul permanent al celor ce ar 
fi putut crea o mişcare corală puternică. Unul dintre cele mai importante coruri 
mixte a fost cel din Câmpulung, condus de compozitorul Victor Vasilescu43, care 
a activat în cadrul secţiei muzicale a Clubului Român "Rarăul" (fondat în 1 889), 
şi care îl avea ca preşedinte pe istoricul dreptului românesc, T. V. Ştefanell i .  În 
Siret exista, la sfârşitul secolului al XIX-lea, un cor bărbătesc al breslei 
cojocarilor, cea mai puternică asociaţie meşteşugărească din Siret44, iar Ia Vatra 
Domei, prin 1 884-1 886, îşi desfăşura activitatea un cor bărbătesc alcătuit din 
ţapinari şi oieri . 

Corurile fonnate din ţărani au apărut în viaţa muzicală bucovineană în ultimele 
deceni i  ale secolului al XIX-lea, numărul lor crescând mult la începutul secolului al 
XX-lea, dar mai ales în perioada interbelică, când viaţa culturală a Bucovinei s-a 
integrat în cea a României întregite. Dacă la început cei care se ocupau cu 
organizarea şi instruirea corurilor erau exclusiv preoţii, fiind singurii care aveau o 
pregătire muzicală căpătată prin instrucţie, cu timpul, preponderenta o vor avea 
învăţătorii .  Intuind rolul imens pe care îl poate avea propaganda naţională prin 
muzica corală, fruntaşii vieţii politice şi culturale româneşti din Bucovina au sprij init 
şi încurajat apariţia şi dezvoltarea corurilor de plugari. Primele nuclee s-au ivit, de 
regulă, în jurul şcolilor (corurile de şcolari, cărora li s-au alăturat adulţii) şi al 
bisericilor, fiind semnalate în ultimele decenii ale secolului al XIX-lea. Numărul lor 
va spori treptat, cunoscând o adevărată explozie la începutul secolului al XX-lea şi în 
perioada interbel ică, când s-a transferat şi în mediul sătesc tradiţia societăţilor 
culturale româneşti. 

42 M. Gr. Posluşnicu, op.cit. , p. 445. 
43 Ibidem; Viorel Cosma, op. cit. , p. 444. 
44 Nicolae Pentelescu, Un veac de muzică corală în Ţara de Sus, vot. V, album manuscris, 

Bihliotcca Bucovinei "I. G. Sbiera" Suceava, fond Bucovina. 
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Un rol deosebit în apariţia la sate a corurilor de plugari a revenit Societăţilor 
"Arcăşia" înfiinţate cu sprij inul Societăţii academice române "Dacia" pe tot 
cuprinsul Bucovinei, după 1 905 .  Aceste societăţi aveau un scop dublu: pe de o 
parte contracararea influenţei nefaste pe care o aveau în unele sate societăţile 
rutenilor45 - Sicz, iar pe de altă parte "pentru ridicarea cultural-socială şi naţională 
a ţărănimii'"'6• Pentru a se îndeplini aceste scopuri, se organizau: "exerciţii de 
pompieri, exerciţii gimnastice şi atletice, aranjarea de cortejuri pompoase, de 
producţiuni gimnastice, muzicale, declamatorii şi teatrale, întreţinerea de coruri 
vocale şi muzici, de cabinete de lectură şi de biblioteci poporale, întreţinerea de 
cursuri didactice şi de conferinţe folositoare'"'7 . 

Printre primele formaţiuni corale săteşti înfiinţate s-au numărat cele din: 
Volovăţ ( 1 877), Boian ( 1 883), Mahala - Cernăuţi ( 1 888), Vama ( 1 894), Bosanci 
( 1 894), Udeşti, ( 1 902), Putna ( 1 903), Mitocul Dragomirnei ( 1 906), Voloca pe 
Derelui( l 906), Gălăneşti ( 1907), Cozmin ( 1 908), Dorna Candrenilor ( 1 9 1 0-19 1 2) 
etc. Alte coruri de plugari au luat fiinţă în răstimpul în care Bucovina a făcut parte 
din graniţele fireşti ale României. Dintre acestea, amintim pe cele din: Cupca 
( 1 9 1 9), Marginea ( 1 923), Arbore ( 1 923), Fundu-Moldovei ( 1 925), Dărmăneşti 
( 1 930), Cuciurul Mare ( 1 930), Humoreni ( 1934) şi Ipoteşti ( 1 936). Multe dintre 
acestea îşi desfăşurau activitatea în cadrul Societăţilor "Arcăşia" din localitate. Cel 
mai cunoscut şi apreciat cor ţărănesc al Bucovinei în perioada interbelică a fost cel 
din Cozmin. Răsplătit de multe ori cu primul loc la concursurile ţărăneşti 
organizate de "Armonia" între 1 928 şi 1 939, el a întreprins turnee în ţară şi în afara 
ei, fiind prezent în 1 93 8  în Cehoslovacia, unde a susţinut concerte pe Stadionul din 
Praga, la Radio-Praga şi a cântat chiar la palatul prezidenţial, coriştii primind 
felicitări de la însuşi preşedintele acestei ţări48 • 

Mişcarea corală din Bucovina a apărut şi s-a dezvoltat ca o componentă 
distinctă a istoriei culturale din acest ţinut, impusă fiind de anumite momente care 
au marcat evoluţia societăţii româneşti. Dacă până la ocuparea Bucovinei de către 
habsburgi se poate vorbi mai mult de corurile care activau în lăcaşurile de cult, 
sluj ind cu preponderenţă interesele bisericii, după raptul din 1 775 se prefigurează 
necesitatea menţinerii conştiinţei naţionale prin toate mij loacele "legale" posibile şi 
crearea unui cl imat propice pentru răspândirea ideilor legate de istoria neamului 
românesc: origine, evoluţie, unitate de neam, de l imbă şi cultură, apartenenţa la un 
anumit spaţiu geografic şi cultural şi, de aici, drepturile pe care ar trebui să le aibă, 
comparativ cu celelalte neamuri. Între aceste "căi legale", muzica a ocupat un loc 
aparte, fiind prezentă la toate manifestările naţionale. 

45 Ion Negură, op. cit. , p. 38-39. 
46 Filaret Doboş, op. cit. , p. 4lJ. 
47 Ibidem, p. 49. 
48 Nicolae Pentdescu, op. cit., voi. IV. 
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Aspects o f  the Romanian choral activity i n  Bucovina 

(Summary) 

The emergence and development of Romanian choral activity in Bucovina was (only) possible 
quite late, after the consolidation of national education and the appearance of a layer of patriot 
intellectuals, animated by the wish to promote, in different ways, the eterna! values ofthe nation. 

Ever since their founding the choral bands have taken active part in ali the cultural 
manifestations of the local communities, maintaining their own distinct role in accomplishing 
Bucovina's unification with Romania in 19 18. 

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



ISTORIE, DEMOGRAFIE, TOPONIMIE. ONOMASTICĂ. STATISTICĂ 

BOIERI ŞI MAZILI - NOBILI BUCOVINENI 

MIRCEA PAHOMI 

Alexandru cel Bun, domnul Moldovei ( 1 400-1432), s-a ocupat de 
organizarea administrativă şi teritorială a ţării, stabi lind şi dregătoriile după 
modelul bizantin, care erau ocupate de către marii boieri, intitulaţi "pani", ei fiind 
şi membrii sfatului domnesc. În tratatele încheiate cu Polonia, întâlnim formulările: 
"Noi, Alexandru voievod, domnul Ţării Moldovei, şi sluj itorii noştri, panii români, 
pământeni moldoveni . . .  " - 1 404, august, 1 ,  Cameniţa; "Noi, Alexandru voievod, 
domnul Ţării Moldovei, şi pământeni i  noştri, panii moldoveni, anume . . .  " - 1 407, 
octombrie, Liov; "Noi, boierii moldoveni ai domnitorului nostru Ştefan voievod, 
pan . . .  " - 1 434, ianuarie, 1 3 ;  ,,Noi panii domnitorului nostru Ilieaş voievod . . .  pan . . .  " 
- 1436, septembrie, 1 9 1 • 

În interpolarea pe care o face Misail Călugărul în Letopiseţul Ţării Moldovei 
al lui Grigore Ureche, acesta scrie dregătoriile care se ţineau de către marii boieri, 
care făceau parte şi din Sfatul domnesc. Aceştia trebuiau să fie aproape tot timpul 
în Sfatul domnesc, devenit u lterior Divan ce se ţinea la curtea domnească. Unele 
dintre dregătorii aveau câte 2-4 subalterni, care îndeplineau în general atribuţiile ce 
reveneau funcţiei respective, ei  nefăcând parte din Sfatul domnesc. În decursul 
timpului, dregătoriile şi componenţa acestuia au fost modificate în concordanţă cu 
noile real ităţi ale timpului. Dregătorii puteau să fie schimbaţi oricând din funcţie, 
astfel că boierii respectivi se intitulau ca "biv" sau "biv vei", respectiv ca fost, sau 
fost mare (exemplu logofăt, vornic etc.). Misail Călugărul enumeră marile 
dregătorii în fruntea cărora se aflau panii, astfel: logofăt, vornicii Ţării de Jos 
(sediul la Bârlad), şi Ţării de Sus (sediul la Dorohoi), pârcălab (de Hotin, Cetatea 
Albă, Chilia, Neamţ, Roman), pârcălab de Suceava numit şi portar de Suceava, iar 
ulterior hatman ş i  pârcălab sau portar de Suceava, postelnic, spătar şi staroste de 
Cernăuţi, paharnic, vistiernic, stolnic, comis, clucer, sulger, j icnicer, uşa?. 

O altă descriere a stărilor şi dregătoriilor boiereşti a fost dată de către 
voievodul Dimitrie Cantemir, în Descrierea Moldovei ( 1 7 1 6), care scrie că marii 
boieri ai ţării stau alături de domn la divan, ocupând locul preponderent în viaţa 

1 Mihai Costăchescu, Documente inainte de Ştefan cel Mare. Doc. externe, III, Iaşi, Editura 
Viaţa Românească, 1 932, p. 625, 628, 665, 701 .  

2 Grigore Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei, Ediţia P.P. Panaitescu, Bucureşti, ESPLA, 1 958, 
p. 76, 78. 

Analele Bucovinei, IX, /, p. 61-79, Bucureşti, 2002 
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politică a ţării, îndeplineau poruncile domnului, ca oblăduitori ai ţinuturilor şi 
sluj itori ai curţi i .  Aceştia se împart în boieri de sfat, sau sfetnici, ş i  boieri de divan, 
ca sfetnici de taină în treburile ţării, ei fiind: logofăt mare, vomic mare al Ţării de 
Sus şi al Ţării de Jos, hatman, postelnic mare, spătar mare, paharnic mare şi  
vistiemic mare. La Cernăuţi erau doi pârcălabi, numiţi staroste şi căpitan, sau 
vameş. 

Domni i  Moldovei au făcut multe împământeniri şi au acordat boierii 
diferitelor persoane străine aciuate în Moldova, aceştia obţinând şi alte privi legii .  
În starea a doua se aflau curtenii, sau oamenii de la curte, care au moştenit un sat 
sau altul de la înaintaşi i  lor. Călăraşi i  de la curte trebuiau să-I însoţească pe domn 
la război, pe cheltuiala lor. Răzeşi i  erau mai degrabă ţărani l iberi, decât să fie 
boieri3. 

Politica fiscală, pe care domni i  Moldovei o aplicau mari lor boieri ş i  marilor 
dregători în funcţie, a fost deseori diferită de la un domnitor la altul, ei fi ind în 
general scutiţi, de la funcţia de logofăt până la cea de stolnic, aplicată doar pe 
timpul cât "vor fi întru cinstea boieriilor sale", după care erau impuşi la obişnuita 
dajdie a mazililor la visterie pe an, pe care o plătea ca nişte mazi l i .  

· 

Domnitorul Constantin Mavrocordat a stabil it, în martie 1 734, ca boierii 
"începând de la logofăt până la treti logofăt, atât el, cât şi fiii lor", indiferent dacă 
erau sau nu în dregătorie, nu vor mai da nici dajdia mazilească pe an, "să fie 
slobozi şi iertaţi", şi nimeni "în veci" să nu le mai ceară dajdie, "de vreme ce ei 
nelipsiţi se află lângă domnie, sluj ind la toate trebile şi poruncile domniei câte s-a 
întâmpla". 

Ulterior, li s-a dat boieri lor, după rangul pe care îl deţineau, câte 50, 60 
oameni de scuteală, ce erau utilizaţi de către aceştia pentru nevoile şi întreţinerea 
caselor lor. Veniturile categoriei boiereşti erau asigurate din alte surse, ei nefiind 
salarizaţi. De exemplu, marele annaş lua câte 500 de lei de la starostele de 
Cernăuţi, iar marele şetrar primea venitul de la otace (iarmaroace). Documentul, 
emis în 1 734 de către Constantin Mavrocordat, constituie actul de înfiinţare a 
categoriei boiereşti a neamurilor, categorie fiscală distinctă de celelalte. 

Până în martie 1 734, mazil i i  îi cuprindeau pe toţi boierii care nu deţineau 
funcţii ,  ei având un statut fiscal aparte, fiind privilegiaţi în comparaţie cu alte 
categorii fiscale. Domnitorul a stabil it, prin acest act, trei categorii boiereşti: boierii 
dregători, fii i  acestora, adică neamurile, şi mazili i ,  în rândurile cărora nu puteau fi 
admişi decât cei "de neam de boieri". Acceptarea intrării în rândurile mazililor se 
făcea pe baza unor dovezi certe de ascendenţă mazilească, cercetată de marii boieri, 
cu o raportare favorabilă din partea i spravnicilor, respectiv staroştilor de ţinut, ş i  
aprobarea domnitorului, după care erau trecuţi în catastihul visteriei .  Mazili i  nu 

3 Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Bucureşti, Editura Tineretului, Colectia Lyceum, 
1 967, p. 1 52-1 64  (ediţie de Gh. Mihii.ili!.). 
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puteau pnm1 sarcini decât din partea domnitorului, ei fi ind puşi sub comanda 
căpitanului de mazil i4 •  

Uni i  d intre marii boieri, care d in  motive politice au petrecut mai mult timp în 
Polonia, au fost indigenizaţi, adică şi-au luat cetăţenia ţări i vecine, fiind primiţi în 
rândurile nobilimii .  Astfel, în 1 593, Seimul din Varşovia a recunoscut lui Eremia 
Movilă şi  marelui logofăt Luca Stroici, indigenatul şi prerogativele de nobili ai 
coroanei polone, brevetele lor fi ind semnate de către regele Sigismund al III-lea. În 
anul 1 607, marele boier Nestor Ureche, iar ulterior Iancu Costin, Miron 
Bamovschi-Movilă, Ştefan Petriceicu ş. a. au primit şi  ei prerogativele nobilimii 
polone. Alte primiri din rândurile boierilor Moldovei au fost făcute în ultimele 
decenii din secolul XVII, când, sub pretextul luptei contra turcilor, Polonia a ţinut 
sub ocupaţie nordul Moldovei, până în anul 1 699, când prin pacea de la Carloviţ, 
au fost obligaţi să părăsească teritoriul ţării române. Boierii moldoveni de origine 
străină aveau obţinute titluri de nobleţe polone, ca Logothetti ş i  Lozan în 1 607, 
Turcul şi  Haliapinschi în 1 676, Manowarda în 1 788, Voinowicz în 1 793, 
Dobrovolschi în 1 800, Calmuţchi în 1 6765 • 

În 1 68 1  ianuarie 24, Iaşi, Dosoftei, Mitropolitul Moldovei şi Sucevei, Miron 
Costin, mare logofăt, Neculai Racoviţă, fost mare logofăt, Buhuşi hatman, Balşe, 
mare vomic, şi alţi boieri din Divanul lui Duca Voievod, dau mărturie lui Gavri l  ş i  
Vasile Lucaveţchi, din slujba M. S .  (Ioan III Sobieski) că sunt nobili ai Moldovei, 
proprietari ai satului Lucavăţ, pe Siretul de Sus, ţinutul Suceava, sat care este numit 
după numele lor, că sunt urmaşii lui Şerbiţă Lucaveţchi, nepoţii lui Andrei 
Lucaveţchi, înrudiţi cu neamurile isareştilor, goianeştilor, petreştilor şi cocoranilor, 
iar strămoşi i  lor a avut cinuri de logofăt, pârcălab şi sluger. În preambulul mărturiei 
se scrie că "Precum toate împărăţiile, regatele şi principatele au drepturile lor de la 
origine, tot astfeliu şi  Ţara Moldovei a fost mai întăi colonisată de Traian, 
împăratul romani lor, după scoaterea dacilor, cu popor adevărat roman; şi după ce 
acest popor roman adus de împăratul Traian, fusese gonit de Atila şi tătari în munţii 
Ardealului, s-a întors principele Dragoş cu poporul său din Maramureş iarăşi 
înapoi, de la munte până la Marea Neagră. De la acest întăi principe, până la 
principele Bogdan, fiul lui Ştefan cel Mare, poporul era independent şi trăia din 
puterile sale proprii - equestri ordine - şi există până azi, deşi mai sărman şi mai 
slab, cu tot acelaşi nume, cu curtea de la care purced toate dregătoriile şi  boieriile". 

Originalul acestui document se afla în posesia contelui Vasilco din 
Berhomet6• Familia Vasilco a obţinut din partea Poloniei ş i  apoi a Austriei 

4 Huzmuzachi, Documente privitoare la istoria românilor, lUI ,  p. 325-326; Dorin Dobrincu, 
Privilegii fiscale in Moldova epocii fanariote (1), "Suceava. Anuarul Muzeului Naţional al 
Bucovinei", XXIV-XXV, 1997-1 998, p. 199-2 1 1 .  

5 Traian Larionescu, Ctitorii boiereşti in Bucovina, în "Arhiva genealogică română", ianuarie 
1944, Bucureşti, p. 24. 

6 "Catalogul documentelor moldoveneşti din Direcţia Arhivelor centrale", Supliment 1 ,  
Bucureşti, Editura Arhivele Statului, 1975, p. 303; Teodor Balan, Documente bucovinene, III, p. 96-97. 
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următoarele titluri de nobleţe: nobil, conferit în 1 675 de regele Sobieski, de Ritter 
în 1 788, baron în 1 855  şi conte în 1 9 1 67 . 

După datele obţinute în 1 944 de către Traian Larionescu, de la Minist�rul 
Afacerilor Externe, Direcţiunea Presei şi Propagandei, familia Vasilco mai poseda 
în Bucovina circa 25 000 ha, în majoritate păduri seculare situate în nordul 
provinciei, acaparate de către Rusia sovietică. 

O ramură a familiei Daşchievici, boieri români de mai multe generaţii, era de 
origine străină, descinzând în linie directă din cele mai mari familii medievale. 
Străbunul familiei, Daşco, era nepotul lui Korbut, fratele lui Vladislav Iagello, 
întemeietorul familiei regale a Iagelonilor, fiind strănepotul lui Olgrid, marele duce 
al Lituaniei ( 1 341-1 377). Din acelaşi timp era şi stră-strănepotul marelui duce 
Gedimin ( 1 3 1 5- 134 1 ), care a fost întemeietorul dinastiei lituaniene, protopărintele 
celor mai multe dinastii europene. Teodor Balan relatează că la Arhivele Statului 
din Cernăuţi, se păstra un document al familiei Daşchievici, foarte bine conservat, 
având blazonul cu coroană princiară "Korybut", acelaşi cu al familiilor principilor 
Wisjnoviecki, Wproniecki, Galiţin, Trubeţcoi ş.a. ( 1  O familii), toţi cu aceeaşi 
origine comună8: 

- 1 692 septembrie 30, Iaroslaw. - lan III Sobieski, regele Poloniei, face 
cunoscut lui Constantin Turcul staroste de Cernăuţi, rohmistru şi nobil credincios 
regelui, că "a scutit moşiile fraţilor Isac şi Gheorghiţă Goian, nobili, care au 
dovedit credinţă regelui în timpul campaniilor din Moldova, fapt constatat şi de 
puternicul castelan al Cracoviei şi alţi militari poloni cu prilejul trecerii trupelor, de 
orice contribuţie pentru popasul soldaţilor şi dispune să nu se ceară nimic de la 
Goianeşti, şi [de la] ţăranii lor din tabără care se ţin de steagul lor", deoarece au 
suferit mult din cauza întreţinerii cu pâinea lor a trupelor polone la intrarea şi 
ieşirea din Moldova. 

- 1 697 octombrie 8, Cracovia. - August II Saski, regele Poloniei, face 
cunoscut lui Constantin Turcul, staroste de Cernăuţi, rohmistru şi nobil credincios, 
că, văzând credinţa şi serviciile aduse Poloniei "în timpul domniei strălucitoare a 
înaintaşului nostru, cât şi în timpul fericitei noastre domnii", încă din timpul 
campaniilor în Moldova, scuteşte de contribuţiile ce se dau cu prilejul trecerii şi 
popasurilor trupelor polone, moşiile lui Alexandru Ciuraş şi ale fraţilor Isac şi 
Gheorghiţă Goian, nobili, împreună cu ţărani i  lor, care au steag, şi au suferit mari 
pagube şi neplăceri din cauza opririi armatelor. A scris Mikolai Tomislawicz9• 

În timpul domniei lui Constantin Mavrocordat, a fost constituită, pe lângă 
Divan, o comisie formată din mari boieri, care să analizeze şi să verifice solicitările 
boierilor şi mazililor pentru a li se conferi titluri de mazili, ce le aducea scutirea de 

7 Traian Larionescu, op. cit. , p. 1 9. 
8 Traian Larionescu, Patenta imperială 14 martie 1 787, "Arhiva genealogie!!. românl!.", 

ianuarie 1 944, Bucureşti, p. 1 5-17, 19, 22. 
9 "Din te7.aurul documentar sucevean. Catalog de documente: 1 393-1849", Bucureşti, 1 983, 

p. 203-206. 
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dajdea la visterie, prin "scoatere la neamuri", iar constatările făcute erau supuse 
domnitorului pentru a hotărî. Din această comisie au făcut parte membri ai 
Divanului :  Sandu Sturza mare logofăt, Iordache Ruset vei vomic, Toader Palade 
vei vistemic, Ion Neculce biv vomic, Alistarco ban, Costache Razul vomic, 
Iordache Cantacuzino vomic. Din cărţile eliberate solicitanţilor se constată că nu în 
toate cazurile comisia a lucrat în plenul ei, existând cazuri care conţin numai două
trei semnături ale boierilor verificatori. În Condica lui Constantin Mavrocordat 
sunt cuprinse 26 de documente, din care prezentăm, spre exempl ificare, numai o 
parte d intre acestea, ce vor fi menţionate în ordinea înscrierii lor în condică, fără a 
mai trece elementele comune care se repetă, ca titulatura domnitorului, boierii din 
comisie ş.a. 

- 1 742 februarie 4. - Io Constantin Nicolae voevodu, boj iiu milostiiu 
gospodar zemli i  Moldavscoi [din mila lui Dumnezeu domnul Ţări i Moldovei]. 
După dovidire să se scoată la niamuri, după cum s-a hotărât. Let 7250 [ 1 742] 
fevruarie 4, aflăm cu adevărul, am dat această mărturie. Fiul: Andrei Balşo, biv 
stari spatar [la] Mihai Racoviţă vodă, Jet 7287 [ 1 679] - anul este greşit, el trebuind 
să fie între 1 703 şi 1 705 sau 1 7 1 5  şi 1 726. Tatăl :  Vasile Balş vtori logofăt, [la] 
Antonchie Vodă, Jet 72 1 3  [ 1 705] .  Moşul :  Ionaşco Balş vei vomic [la] Anton Ruset 
Vodă, Jet 7 1 85 [ 1 677] . Boieri: [Sandu Sturza] vei logofăt, Ion Neculce biv vomic, 
Alistarc ban, Toader Paladi vei vistemic, Costache Razul vomic. 

- 1 742 fevruarie 4. - Io Constantin Neculai voevoda boj iiu milostiiu 
gospodar zemli i  Moldavscoi. După dovidire, să scoată la niamuri, după cum s-a 
hotărât. Fevruarie [4] Jet 7250 [ 1 742] . Aflând cu adivărul, am dat aciastă mărturie. 
Fiul: Toader Buhuş. Tatăl : Neculai Buhuş vei armaş [la] Constantin Duca vodă, Jet 
72 1 1  [ 1 703] .  Moşul :  Sandul Buhuş hatman [la] [Gheorghe] Duca vodă, Jet 7 1 76 
[ 1 668] . [Sandul Sturza] vei logofăt, Costache Razul vei vomic, Alistarho ban, 
Toader Pălade vei vistemic. 

- 1 742 fevruarie 4. - Io Constantin voevoda, boj iiu milostiiu gospodar zemlii 
Moldavscoi. După dovidire să se scoată la niamuri, după cum s-a hotărât. Let 7250 
[ 1 742] fevruarie 4. Aflând cu adivărul, am dat această mărturie. Fiul: Gavril 
Miclescu [şi] Ghiorghie brat ego. Tatăl :  Vasilie [vei] j itnicer [la] Constantin Duca 
vodă, Jet 7000 [ 1 692]. Moşul :  Grigorie vei paharnic. [Sandul Sturza] vei logofăt, 
Costache Razul vei vomic, Ion Neculce biv vomic, Alistarho ban, Toader Pălade 
vei vistemic. 

- 1 742 ghenarie 26. - lo Constantin . . .  Dovidindu-să aceştie mai gios numiţi 
din neam boeresc, să să scoată de la dajdie şi să să puie la rândul boierilor. 
Ghenarie 26, Jet 7250 [ 1 742] . Fiul: Ilie Zmucilă. Tatăl: Grigorie treti spătar [la] 
Antioh vodă 72 1 5  [ 1 707]. Moşul :  Sa vin vei ban, la Constantin Duca vodă, Jet 72 1 1  
[ 1 703] .  [Sandul Sturza] vei logofăt, Iordache Ruset vomic, Iordache Cantacuzino 
vomic, Ion Neculce biv vomic, Alistarho vei ban, Pălade vei visternic, ŞtefWl 
Ruset vei paharnic. Originalul acestui document are datn de 27 ianuarie, precum şi 
menţiunea cA. tlste scos "la niamuri". 
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- 1 742 ianuarie 26. - Io Constantin Neculai voevoda. . .  Fiul: Neculai 
Brăescul postelnic. Tatăl : Solomon Brăescu vei stolnic. [Sandul Sturza] vei logofăt, 
Iordache Ruset vei vomic, Ion Neculce biv vomic, Alistarho vei ban, Toader 
Pălade vei vistemic, Ştefan Ruset vei păhamic, I [ordache] Can[tacuzino] vomic. 

- 1 742 ghenarie 26. - Io Constantin Neculai voevoda . . .  Fiul: Constandin 
Ciudin vei medelnicer. Tatăl: Vasilie Ciudin postelnic, Ia Dumitraşco Cantemir 
vodă, [la] Jet 72 1 9  [ 1 7 1 1 ] .  Moşul :  Gheorghiţă Ciudin vei stolnic [la] Duca vodă 
72 1 1  [ 1 703] .  [Sandul Sturza] logofăt, Iordache Ruse vei vomic, Ion Neculce biv 
vomic, Alistarho vei ban, I [ordache] Can[tacuzino] vomic, Ştefan Rusăt vei 
păhamic, [Toader Pălade] vei vistemic. 

- 1 742 ghenarie 26. - Io Constanti Neculai voevoda . . .  Fiul: Ion Başotă vătaf 
za stol[nicei] . Tatăl : Sân Pătraşco Başotă vei stolnic [Ia] Grigore Ghica voevoda, 
7250 [ 1 742] . Moşul :  Zosim Başotă hatman. [Sandul Sturza] vei logofăt, Iordache 
Ruset vei vomic, Alistarho ban, Ion Neculce biv vomic, I [ordache] Can[tacuzino] 
vomic, [Toader Pălade] vei vistemic, Ştefan Ruset vei păhamic. 

- 1 742 ghenarie [26] . - Io Constantin Neculai voevoda . . .  Feciorii :  Lupul 
Crupenschie vei pitar, Grigorie biv vei păhamic brat ego, V as ilie postelnic brat 
ego. Tatăl : Sinovi Sandul vei medelnicer. (Nu are trecut moşul.) [Sandul Sturza] 
vei logofăt, Iordache Cantacuzino vei vomic, Iordache Ruset vei vomic, Alistarho 
ban, Ion Neculce vomic [biv], [Toader Pălade] vei vistemic, Ştefan Ruset păhamic. 

- 1 742 ghenarie 26. - Io Constantin Neculai voevoda . . .  Feciorul: Gheorghie 
Canano postelnic. Tatăl : Sin Constantin vei căminar. (Nu are trecut moşul.) 
Membrii comisiei. 

- 1 742 ianuarie 26. - Constantin Neculai voievod . . .  Feciorii :  Toader Darie, 
Vasilache brat ego. Tatăl: S inovii Mihalache Darie. Moşul:  Darie vei spătar, [la] 
Alixandru Iliaş vodă, 7 1 75 [ 1 667]. Dovadă de la Grigori Ghica vodă că este ficior 
lui Darie, Jet 7249 [ 1 74 1 ] . Membrii comisiei. 

- 1 742 ghenarie 30. - Constantin Neculai vodă . . .  Fiul: Ion Bujoren vomic de 
Câmpulung. Iordache brat ego. Tatăl: Sin Chiriac capuchehaie. Moşul :  Vnuc 
Cârste vei vornic de Ţara de Jos, [Ia] Iremie Movilă vodă, Jet 7 1 08 [ 1 600] . 
Membrii comisiei . 

- 1 742 ghenarie 30. - Constantin Neculai vodă . . .  Fii :  Sandul Jora, Mihalache 
brat ego. Tatăl :  Grigorie Jora vei vistemic, [la] Neculai Mavrocodat vodă, 7220 
[ 1 7 1 2] .  Moşul: Constantin Jora clucer, [la] Gheorghe Duca vodă, 7 1 87 [ 1 679] . 
Membrii comisiei. 

- 1 742 ghenarie 30. - Constantin Neculai vodă . . .  Ficior: Andrei Prăjescul. 
Tatăl :  Sin Ştefan Prăjescul clucer, [la] Constantin Duca vodă, 7029 [ 1 70 1 ] .  Moşul: 
Nepot Toader Prăjescul clucer [la] lslrati Dabija vodă, 7 1 73 [ 1 6651 -

- 1 742. -- Fiul :  Grigore Moţuc şi Ncculai s in  ego. Tatăl :  Sin I l ie  Moţoc vei 
medelnicer, lla] Duca vodă, 7 1 80 [ 1 672] . Comisia: numai 2 membri. · 

- 1 742 iulit! 28.  � Com;tantin Neculai vodă (Mavrocordat). "După dovidire să 
să scoată la niamuri". Ficior: Grigori Moţoc, să sin ego Niculni .  TutăL Ilie vei 
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medelnicer, Ia Duca vodă, Jet 7 1 80 [ 1 672] . Moşul: Gheorghe Moţoc. Comisia: 
numai 3 membri. 

- 1 742 ghenarie 30. - Constantin Mavrocordat vodă. Fi i i :  Cârstea Iamandi 
biv vei păharnic, Ioniţă Iamandi brat ego, treti postelnic, Ştefan Iamandi postelnic. 
Tatăl: Sin Iamandi vei medelnicer [la] Mihai vodă, la Jet 7227 [ 1 7 1 9],  clucer [la] 
Neculai Mavrocordat, 7224 [ 1 7 1 5] .  Comisia din 7 membri, boieri. 

- 1 742 ghenarie 30.  - Constantin Mavrocordat vodă. Fiul :  Dumitraşco 
Stroici. Tatăl: Stroe vtori spătar, [la] Constantin Duca vodă, 7209 [ 1 70 1 ] .  Moşul :  
Dumitraşco Zmucilă vei păhamic, la Antonie Ruset vodă, Jet 7 1 84 [ 1 676]. 
Comisia: 7 boieri de divan. 

- 1 742 iulie 20. - Ctin Mavrocordat vodă pune rezoluţia: "După dovidire, să 
să scoată la mazi li, şi cu ţara să nu fie, ce să să scoată la aleşi". Fiul: Vasilie 
Cracal ie, staroste numai [la] Eremie [Movilă] vodă, 7 1 1 3  [ 1 605] iulie 7. Tatăl: . .  . 

Moşul :  Cracal ie, staroste, numai căpitan de barani, să brat ego Grigoraş. Tatăl : . .  . 
Moşul: Cracalie, staroste numai [la] Eremie [Movi lă] vodă, 7 1 1 3  [ 1 605] iulie 7. 
Semnează numai Sandul Sturza vei logofăt, Iordache Ruset vei vornic. 

- 1 742 septembrie 22. - O carte s-a dat unui om gospodar, să margă pe la 
boierii carii s-au scos de la niamuri şi lor li s-au ţinut în samă la visterie, iar cărţi n-au 
vrut să-şi scoată de la logofătul Lupoian. Pentru aceasta să aibă a plini câte 2 ughi 
ungureşti (galbeni), avaetul logofătului Lupoian10• Rezolvându-se problemele prin 
care obţineau scutirea de plata dărilor către visterie, solicitanţii nu mai vroiau să 
achite taxa de 2 galbeni care constituia sursa de venit a logofătului (Il sau III) 
Lupoi, astfel că s-a ajuns la executarea silită a datornicilor, printr-un slujbaş 
domnesc, care-şi primea şi el plata ciubotelor. 

Trecerea la neamuri a continuat şi în deceni ile unnătoare din secolul XVIII, 
astfel: 

- 1 786 august. - Alexandru Mavrocordat Firaris dă un hrisov fraţilor Ioan, 
Vasile, Gheorghe şi Costachi Tăutul, feciorii lui Simion Tăutul fost vomic de 
Suceava (aveau curtea boierească în satul Comaneşti - Suceava) fac o plângere 
prin care sesizau că neamul lor se trăgea din marele logofăt Ion Tăutul (sub Ştefan 
cel Mare şi Bogdan voievod) şi că "d in întâmplările vremilor scăzând neamul lor la 
scăpăciune, au rămas înstrăinaţi din rânduiala neamurilor, şi părăsit de domneştile 
miii". Prin cercetarea actelor şi cu mărturia marelui vornic Teodor Balş, domnul le-a 
confinnat privilegiile, ca "în toată vremea să fie apăraţ[i] atât de dăjdiile visteriei, 
cum şi  de toate alte orice fel de angării vor fi asupra altor stări de oameni". 
Dregătorii de ţinuturi să nu-i "rânduiască la porunci", iar "bucatele" lor (stupii, 
porcii şi vinul), erau scutite de seatină, vădrărit şi goştină. Domnul le mai acorda 
1 2  oameni aduşi de peste hotare "pentru slujba casei lor", care să fie "scutiţi şi 
apăraţi atât de bir, cum şi de alte angării oricâte vor asupra altor lăcuitori". În 

1° Condica lui Constantin Mavrocordat, III, editată de Corneliu Istrati, multiplicat 
Universitatea "Al. 1 .  Cuza", Iaşi, 1 987, p. 361-3 7 1 .  
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noiembrie 1 786, un nou hrisov le reduce numărul oamenilor străini la opt. ("Gazeta 
mazililor şi răzeşilor bucovineni", anul Il, 1 9 1 2- 1 9 1 3 ,  Cernăuţi, p. 1 03-1 04). 
Alexandru C. Moruzi vodă evidenţiază că Vasile Tăutul, fiul lui Lupul Tăutul, 
descinde din marele logofăt Ioan Tăutul, înrudindu-se cu marea boierime a 
Moldovei, era "neam de boieri", fiind inclus în "rânduiala neamurilor", dându-i 
"carte" doveditoare, fiind scutit de setină, vădrărit şi goştină, putând aduce doi 
oameni din altă ţară. Alt Tăutul Constantin, fiul lui Toader Tăutul, a fost trecut la 
neamuri în 1 793 decembrie 3 1 1 • 

- Circa 1 787. - "Pentru care poftindu-ne dumnealui stolnicul Enache 
Kogălniceanu de-am căutat catalogul strămoşesc al Luculeşti lor, arătăm pentru tot 
Divanul, în frica lui Dumnezeu. Luca cel bătrân a avut doi feciori şi două fete, 
adică: - Ştefan Luca vistiemic, ce se trag Luculeşti i .  - Adam Luca sulgeriu, care se 
trag Adameştii. - Tofana, care se trage Zoiţa lui Arbure, ş i  Anuşca, care se trage 
Ştefăniţă Iamandi"12 • Posibil ca actul respectiv să fi fost utilizat pentru obţinerea 
titlurilor de nobleţe austriece din Bucovina. 

- 1 789 aprilie 1 ,  Iaşi .  - Dovadă eliberată lui Ioniţă Arhip din Suceava, de 
către boierii Divanului domnesc al Moldovei, că este mazil. Acesta a fost atestat ca 
nobil la 1 8  noiembrie 1 78913 • 

- 1 762 decembrie 1 8. - Grigore Callimachi domnul Moldovei, întăreşte 
mărturia marelui logofăt, a marilor vomici Mihai Sturza şi Lupul Balş din anul 
1 762 (727 1 )  decembrie 1 6, care din porunca domnului cercetând plângerea fraţilor 
Toader Păunel şi Sandul Păunel din ţinutul Cernăuţi, au constatat că sunt neam de 
mazili ,  nepoţii lui Grigori Drace, ce a fost mare medelnicer şi porunceşte marelui 
vistier să-i treacă în rândul mazililor. Notă: În 1 8 1 9  ianuarie 28, Cernăuţi. - Ion 
Ţopa mazil, ş .a. dau mărturie despre fiii, nepoţii şi strănepoţii lui Gligoraş Păunel14 •  

Despre boierimea Moldovei, principele Dimitrie Cantemir a dat unele detal ii 
în lucrarea Descrierea Moldovei, prezentând situaţia de la începutul secolului al 
XVIII-lea. Din timpul descălecatului ţării, dregătorii treburilor politice şi ale oastei 
au fost numiţi aceia "care-i întreceau pe ceilalţi în vitej ie şi credinţă" şi nu aceia 
"care puteau să înşire nume cât mai multe ale înaintaşilor lor". La ocuparea 
Bizanţului de către turci ( 1 453), multe neamuri au fugit în Moldova, ca loc de 
scăpare, şi pentru credinţa lor au dobândit "împământenirea şi boieria". Unele 
neamuri împământenite au fost din rândurile tătarilor care s-au creştinat, ale leşilor, 

1 1 Dorin Dobrincu, Privilegii fiscale în Moldova epocii fanariote (1); "Suceava Anuarul 
Muzeului National al Bucovinei", XXIV-XXV, 1997-1 998, Suceava, 2000, p. 204-205; "Ioan Neculce. 
Buletinul Muzeului municipal din laşi", fasc. III, 1923, p. 1 1 5-1 16; Ibidem, fasc. VIII, p. 23 1 .  

12 C.I. Andreescu, Documentele Kogălnicenilor din Arhiva Fundaţiei culturale .. M Kogălniceanu ", 
Iaşi, 1942, p. 32. 

1 3  Teodor Balan, Documente bucovinene, voi. VIII, manuscris, dosar 46/FD Arhivele 
Nationale, Bucureşti, p. 271 .  

14 "Arhiva genealogie!!.", op. cit. , p .  18; Din tezaurul documentar sucevean. Catalog de 
documente, 1393-1849, Bucureşti, 1983, p. 35 1 , 562. 
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dar şi ale unor sluj itori care-i însoţeau pe domnitorii fanarioţi, ajungând întâi în 
slujbele curţii domneşti, iar pe urmă îi "ridicau şi în rândul boierilor, care le 
aduceau privilegiile nobilimii". 

Dimitrie Cantemir prezintă împărţirea boierimii în trei stări. Prima stare 
cuprinde boierii pe care domnul ţării îi punea în cele mai înalte dregători i .  Starea a 
doua era formată din curteni, sau oamenii de la curte, care au moştenit un sat sau 
altul de la înaintaşii lor. A treia stare o formau călăraşii, care pentru folosul 
moşiilor primite de la domn, trebuiau să-I însoţească totdeauna la război cu 
cheltuiala lor. Ultimii sunt răzeşii, care erau de fapt ţărani liberi sau slobozi. 
Locuiesc mai mulţi împreună într-un sat, îşi lucrează singuri sau cu slugi moşiile 
lor. Remarcă faptul că nici unul dintre neamurile moldoveneşti nu a pierit de tot în 
atât de multe războaie şi prădăciuni ce au avut loc. F iecare neam boieresc a avut în 
stăpânire, altă dată, cam câte 5 000 de gospodării fiecare, rămânându-le abia vreo 
cinci acum, dar şi-au păstrat neamul. 

Din multele neamuri boiereşti care s-au păstrat, pe care le enumeră, reţinem 
doar câteva care au trăit şi în nord-vestul Moldovei: Abazeştii, Arbureştii, 
Bantaşeştii, Başoteştii, Bălşeştii ,  Cantacuzinii (urmaşi împărăteşti), Catargieştii, 
Ciogoleştii, Costineştii, Crupenscheştii, Ghengheştii, Goianeştii, Hăbăşeştii, 
Isăceştii, Micleştii, Movileştii, Murguleştii, Naculeştii, Paladeştii, Prăjeştii, 
Racoviţeşti i, Ropceneştii, Ruseteştii, Şepteliceştii, Stârceşti i, Sturzeştii, Tălăbeştii, 
Talpeştii, Tăutuleştii, Turculeţeştii, Urecheştii ş.a. Tineretul, pentru a se afirma, 
trecea prin treptele mici, apoi la cele mari 1 5 • 

În 1 775,  teritoriul, numit ulterior Bucovina, a fost detrunchiat din trupul 
Moldovei, fi ind "alipit" la Austria, care a introdus administraţia mil itară. În 1 786 
încetă administraţia mil itară, iar provincia a fost un ită cu Galiţia, devenind al 
XIX-lea cerc galiţian, cu capitala la Lemberg (Lwow). Galiţia a fost încorporată 
la Austria în urma împărţirii Poloniei din 1 772, iar nobil imea poloneză a obţinut 
recunoaşterea tuturor drepturilor ei feudale, între care şi acela de a se aduna în 
dietă sau seim şi a delibera asupra nevoilor ţării. Boierimea moldoveană solicită şi 
ea aceleaşi drepturi ca şi cea poiană, respectiv de a fi încadrată în seimul galiţian, 
precum şi de echivalare a titlurilor ei de nobilime. În acest sens, împăratul Austriei, 
Iosif al II-lea, prin Decretul Imperial din 14 martie 1 787, redactat în limba română, 
aprobă această solicitare. Textul acestui Decret Imperial, prin care s-a dispus 
primirea boierilor şi mazililor moldoveni din Bucovina în sânul aristocraţiei 
austriece, a fost tipărit în revista "Arhiva genealogică română" din anul 1 944, 
precum şi de către profesorul Ion Nistor în Istoria Bucovinei. Între aceste publ icaţi i 
există unele deosebiri de redactare, care însă nu schimbă conţinutul lui. Decretul se 
redă după textul publicat de către Ion Nistor, cu unele mici completări din "Arhiva 
genealogică română". 

15 Dimitrie Cantemir, op. cit. , Bucureşti, Editura Tineretului, Colectia Lyceum, nr. 10, 1967, 
p. 19 1-195. 
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"Noi Iosif a l  II-lea, d in  mila lu i  Dumnezeu ales împărat roman, măritor în 
toate timpurile al imperiului, rege al Germaniei, Ungariei, Boemiei, Galiţiei şi 
Lodomeriei, arhiduce de Austria, duce de Burgundia şi Lotaringia etc." 

"Ca mai adevărat să ajungem scopul [pe] care l-am avut la împreunarea 
Bucovinei cu Galiţia, şi amândouă ţările cu atâta mai mult a le uni, am aflat a fi cu 
cuviinţă pe boierii şi mazil i i  bucovineni a-i supune la aceiaşi stare cu cei din 
Galiţia; pentru aceia hotărâm cele mai jos scrise: 

1 .  Tituluşurile, adecă numirile boieri, mazili şi proci [altele] , de acum înainte 
de tot să lipsească şi toată boieria şi mazilia din Bucovina, se împarte în 
stare domnească şi von sau precum se numeşte după unguri - nemeş, adică 
după nemţie - Herren şi Ritter ţi ind. 

2. Starea domnească cuprinde în sine pe starea grajilor, adică a conţilor şi a 
baronilor care cinste toate acele familii dobândesc, care vor dovedi că au 
luat vreo boierie din cele 12  boierii mai mari ale Moldovei şi trag venit de 
3 000 de lei din moşii, ce sunt sub stăpânirea împărăţiei Austriei. Pentru 
cinstea de graf, adică conte, vor avea famili i le a plăti taxa deplin, iar pentru 
baroni nemică. 

3 .  Ridicarea la cinstea baronească fără taxă au a cere în vreme de doi ani, iar 
după trecerea vremi i  acesteia nu se poate cu alt chip câştiga, fără numai 
împlinind taxa deplină. 

4. Arhiereul Bucovinei este asemenea cu arhiereii Galiţiei de starea 
domnească. 

5. Starea cinstei von, adică Ritter, au voie să scrie la condică, adică 
imatriculierung aleselor neamuri, se dă voie prin aceasta boierilor şi 
mazil ilor fără a trebui să o ceară precum s-a dat şlahtiţilor de ţară leşească 
prin patentul din anul 1 775 iunie 1 3 .  

6 .  Ca nişte boieri numai aceia se vor ţine în seamă, care acum au această 
numire, adică titulus, iar mazil i i  se vor socoti numai acei care sunt cuprinşi 
în izvod[ ul] de s-a primit de la Moldova, adecă acei care sunt însemnaţi în 
izvod şi socotesc a avea dreptate a cere cinstea aceasta, aceştia au a arăta 
temeinice dovezi, şi cât mai puţin a dovedi cum că l i  s-a dat numire, adică 
tituluş de mazil la judecăţi sau la altă întâmplare de obşte. 

7. Fieştecare boier de ţară stăpân de moşii care este scris la condica, adică 
matricula ţării şi plăteşte 75 lei contribuţie are voie a şede şi a cuvânta la 
adunarea (adică seimul) ţării, ca să ceară cineva aceasta, se pune vade 
(vedea) [termen scadent] de şase luni de zile. 

8 .  Aceia ce se numesc sudiţi amestecaţi şi vreau să dobândească privilegia lor 
ce au a şedea la adunare, adică la seimul ţări i  şi vor să aibă privilegia 
aceasta, unii ca aceia au a şedea în ţară sau de deplin şase luni, sau a plăti 
contribuţie îndoită. 

9. Ruptaşilor se dă voie a stăpâni moş i i le lor ce le-au avut până acum, cum şi  
acele moşii care sunt scrise Ia condica judecătoriei ţării, să fie traşi la  
judecata ţării, iar pentru allc averi şi pricini de persoană la. j udecata locului .  
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S-au dat în mai marea şi l a  a noastră cea de şedere cetate Viena, l a  anul 1 787, 
martie 1 4  la anii stă�ânirii noastre cei rămlineşti 23, dar al altor moştenitoare ţări la 
al 7-lea an. ss Iosif' 6• 

Urmare a acestui decret, forul de judecată al boierilor bucovineni era Forum 
Nobilium, cu scopul vădit de a contopi şi asimila boierimea moldovenească cu cea 
poloneză, cale sigură de deznaţionalizare a elitei româneşti. În aceste condiţii, cele 
mai multe famili i  boiereşti care aveau mari proprietăţi în Bucovina se retraseră la 
Iaşi, în Moldova. În rândurile acestor famili i  se găseau persoane cu răsunet în 
istoria Moldovei, ca: Iordache şi Lupul Balş, Ion Cantacuzino, Constantin Catargiu, 
Lupul Costache, Andrei Donici, Ion Murguleţ, Lupul Nacu, Alexandru Neculce, 
Constanlin Palade, Gheorghe Paşcanu, Constantin Neculae Ruset, Ştefan Silion, 
Constantin şi Ioniţă Sturdza, Vasile Aslan, Toma Iamandi, Gheorghi Beldiman şi 
alţi i .  Aceştia şi-au schimbat moşiile, le-au vândut sau arendat la armeni, greci şi 
evrei, care cu vremea au ajuns proprietarii acestei moşii, dobândind şi titlurile de 
nobleţe, ca: Abramovici, Varteresievici, Stephanovici, Capri, Mustazza ş.a. 17 

Între marii boieri români rămaşi în Bucovina a fost şi Vasile Balş (avea o 
casă din zid la Suceava), care în 1 78 1  a obţinut titlul de conte, el intrând în 
magistratura austriacă, ajungând între primii sfetnici şi colaboratori ai episcopului 
Dositei Herescu, care a obţinut şi el,în 1 788, acelaşi titlu de conte. 

Conformându-se decretului împăratului Iosif al II-lea, cele mai multe familii  
îndreptăţite au cerut legitimarea, sau indigenatul (cetăţenia), precum şi 
înmatricularea în registrul de evidenţă al nobilimii, numit Bukowiner 
Majestătsbuch. Solicitantul devenea supus galiţian şi nu austriac, Galizischer 
Unterthan, care a rămas apoi sub denumirea de "un târtan", poreclă însuşită de 
către evreii galiţieni trecuţi în Moldova. 

Herrenstand cuprinde titlurile de baron şi conte. Ritterstand avea trei trepte cu 
titlurile de: Ritter von = cavaler de . . .  ; Edler von = nobil de . . .  ; Uradelige, fără titlu, 
numai cu particula de "von", respectiv nobilimea străveche fără de titluri. 

Pentru Herrenstand, adică titlurile de baron sau conte, solicitantii trebuiau să 
facă dovada că au avut străbuni şi filiaţiunea lor, una dintre marile boierii :  1 .  - mare 
logofăt; 2. - mare vomic al Ţării de Jos; 3 . - mare vomic al Ţării de Sus; 4. - hatman; 
5 . - mare postelnic; 6. - mare spătar; 7. - mare vistiemic; 8. - mare ban; 9. - mare 
paharnic; 1 0 . - mare stolnic; 1 1 . - mare căminar; 1 2 . - mare comis1 8 • 

Certificatele de nobilitate le primeau de la Forum Nobilium, din Lwow, în 
baza documentelor originale, eliberate de către voievodul Moldovei împreună cu 
Divanul său din Iaşi, sau în baza unor mărturii date în scris de către boieri şi mazili 
în mâna solicitanţilor, documente prin care se atesta starea aleasă (boierimea sau 

16 Ion Nistor, Istoria Bucovinei, Ediţie şi studiu biobibliografic de Stelian Neagoe, Bucureşti, 
Editura Humanitas, 1 99 1 ,  p. 53-56. 

1 7 Traian Larionescu, Ctitorii boiereşti în Bucovina, "Arhiva genealogică română", ianuarie 
1 944, p. 1 5- 17, 1 9, 22. 

18 "Arhiva genealogică română", p. 25. 
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mazilimea) a respectivului în Ţara Moldovei. Pentru exemplificarea conţinutului 
unui astfel de document, redăm Mărturia dată lui Grigoraş Ţopa din satul 
Nepolocăuţi, ţinutul Cernăuţi, la 9 octombrie 1 788. 

"Mărturie: Noi care mai gios suntem iscăliţi, mărturisim cu această adevărată 
scrisoare a noastră la mână d-lor lor, tot niamul Ţopeni di pi căt arată mai gios ci se 
află trăitor şi cu şidere pe moşii le veşnice ale sale în satul Nepolocăuţi, în districtul 
Vijniţii a Bucovini i .  Precum Vasile, Alexandru, Nicolai, Dumitraş, ficiorii lui Iuon 
Ţopa, nipoţi de ficiori lui Sandul Ţopa, şi Vasile, Dumiru, fifiorii lui Sandul Ţopa. 
Şi Iuon Gligoraş, ficiorii lui Ştefan Ţopa, nipoţi de ficiori ot Sandul Ţopa. Şi acel 
moş al lor, Sandul Ţopa au avut doi fraţi anume Ştefan i Andrieş ficiorii lui Arsenie 
Ţopa, nipoţi di ficior lui Mihai Ţopa, postelnic, ce îi arată pe toţi Ţopenii în cărţile 
lor, ci se trag din postelnicii mari ot ţinutul Tutovii; şi la vremi bejeniilor de 
demult, s-au înstrăinat Arsenie Ţopa în Ţara Leşilor, şi la vremi de bătrăneţe şi-au 
scos ficiorii în Moldova, la moşii le sale şi păr acmu nu au fost nici la o rândueală 
necercându-se şi rămăindu săraci, au trăit cine unde au putut. Dar acmu văzând 
luminate porunci că cine se află de neam bun şi mazâlesc rămână în stare[a] 
strămoşească; şi noi am apucat pe moşii acestora, pi Arsenie, cât şi pi Mihai Ţopa 
mazâl şi la rânduială mazălească. Şi spre mai mare încredinţare am pus iscăliturile 
şi peceţi le noastre ca să se creadă. D[ata] 9 octomvre kal[endar] vechiu [ 1 ]788. 
Iuon Străşca vei cap[itan] , lordachi Perjul mazil, Grigoraş Tăutul mazil din 
Vilauce, Constantin Pervul cap[itan] . 

În baza acestei mărturi i, Iuon şi Grigoraş Ţopa au obţinut, la 29 aprilie 1 803, 
de Ia Oficiul Ocolului Bucovinean (Bukowinaer k. k. Kreisamt) din Cernăuţi, un 
atestat, redactat în l imba latină, pe care I-au prezentat comisiei din Lwow 
(Leopoli). La 4 august 1 803, Iuon şi Grigoraş Ţopa au primit Certificatul de 
nobilitate, redactat, de asemenea, în l imba latină19. 

În studiul publicat de către Traian Larionescu în "Arhiva genealogică 
română", acesta a redat în ordine alfabetică şi numele famili i lor boiereşti din 
Bucovina care au obţinut Atestatul - Certificatul nobiliar, redactat în l imba latină, 
precum şi data acestora, astfel: 

- Arab 1 9  nov. 1 788 şi 1 9 14; - Arbure 7 apr. 1 796; - Arhip 1 8  nov. 1 789; 
- Baloşescul 1 9  ian. 1 800; - Banteş 1 8 1 6; - Barbier 1 8  nov. 1 789; - Barbu] 

1 8 1  O; - Braescul 22 oct. 1 788; - Bej an 9 oct. 1 793 (?); - Bobeta 4 aug. 1 802; - Braha 
22 iun. 1 796; - Boldescul 22 oct. 1 788; - Borca 1 8  dec. 1 789; 

- Cârste 1 2  dec. 1 792; - Calmuţchi 1 7  sept. 1 788;  - Cracalie 6 mai 1 789; 
- Cazacescu 23 mai 1 792; - Ciolpan 8 oct. 1 788;  - Cuparencu 24 febr. 1 793;  
- Cocea 13  aug. 1 788, - Cautiş 21  ian. 1 789; - Coceata 6 mai 1 789; 

- Dubău Ieremievici 1 apr. 1 789; - Daşchievici 1 3  febr. 1 793; - Draghinda 
1 7  nov. 1 788; - Drăghinici 1 7  iun. 1 789; 

IQ Dimitrie Ţopn, Ramânismul in regiunea dintre Prut şi Nistru dlfi.{Qii(" Bm;ovină, llucurcşti, 
Editura Casei Şcoalelor, 1 928, p. 25-2(i. 
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- Flondor, cu vechiul nume Albotă, 1 9  nov. 1 789; - Flondor 1 9 1 3 ;  - Frunză 
1 9 nov. 1 788; 

- Galer 1 apr. 1 789; - Gafencu 1 7  sept. 1 788; - Galinalias Popaza 1 5  iul. 
1 795; Ghenghe 1 apr. 1 789; - Ghengoaie 19 nov. 1 788; - Ghiorghian 12 oct. 1 785; 
- Ghiţescu 8 oct. 1 788; - Giurgiuvan 2 1  ian. 1 789; - Goian 8 oct. 1 788; - Gore 24 
febr. 1 790; - Grierosu 1 7  iun. 1 799; - Grigorcea 1 7  dec. 1 788; 

- Hurmuzachi 2 oct. 1 8 1 8; - Herescu 1 8 nov. 1 78; - Holubei 1 8 nov. 1 789; 
- Ilschi 19 nov. 1 788; - Ianoş 1 apr. 1 789; - Isărescu 12 febr. 1 792; - Isar 12  

febr. 1 792; - Jian 1 9  nov. 1 788; 
- Lastiuca 1 apr. 1 789; - Lenţa 21 ian. 1 789; - Lepădat 1 apr. 1 789; 
- Mălai 1 9  nov. 1 789; - Malinescu 4 aug. 1 802; - Manescu 1 2  oct. 1 788;  

- Marcu 18 iun. 1 788; - Martinescu 24 febr. 1 790; - Mintici 24 febr. 1 790; - Mitescu 
9 oct. 1 793 ; - Morţun 1 7  dec. 1 788: - Moţoc 1 apr. 1 789; - Muntian 1 8  nov. 1 789; 
- Mihailiuc 19 nov. 1 789; - Mustaţă 1 82 1 .  

- Onciul 1 9  nov. 1 788. 
- Palade 1 9 1 1 ;  - Pârvu 17 sept. 1 788; - Perjul 21 ian. 1 789; - Păun el 18 iun. 

1 788; - Petraşcu . . .  ; - Paus 1 807; - Peletiuc 1 9  nov. 1 788, - Poclitar 1 1  oct. 1 793;  
- Popescu 19 iun . 1 800; - Potlog 24 febr. 1 790; - Preda 9 oct. 1 793 ; - Prodan 30  
mart. 1 792; - Pruncul 22 oct. 1 790. 

- Racoce 1 8 1 6; - Reus alias Mârza 1 apr. 1 789; - Roşea 1 8 1  J ; - Roschip 
1 8 1  O; - Rotompan 2 1  ian. 1 789. 

- Străşca 1 8  nov. 1 802; - Stârcea 1 8  nov. 1 789; - Stratulat 1 8 1 2, - Stroiescu 
8 oct. 1 788;  - Stroici 9 sept. 1 795;  - Samson 2 1  ian . 1 789; - Sava 8 aug. 1 794; 
- Soroceanu 1 9  nov. 1 788; - Ştirbăţ 1 8  dec. 1 789. 

- Tabără 22 nov. 1 788; - Tarangul 27 mart. 1 909 (25 dec. 1 908 ?); - Tăutul 8 
oct. 1 788, - Teliman 8 oct. 1 788; - Tiron 1 2  dec. 1 788; - Tomuşei (Tomuzeu) 2 1  
ian. 1 789; - Ţopa 1 8  nov. 1 789; - Totoiescu 9 nov. 1 793 ; - Tumurug 1 7  dec. 1 788, 
- Turcu 1 782. 

- Ungurean 8 aug. 1 794. 
- Vasilco 1 7  sept. 1 788; - Verdeş 1 807; - Verigă 3 aug. 1 796; - Vlad 8 oct. 

1 788; - Vlaicu 22 oct. 1 788; - Volcinschi 1 789. 
- Zgură 19 iun. 1 800; - Zotta 22 oct. 1 78820• 
Numele celor cărora li se acorda titlul de nobil erau înscrise în registrul 

"Consignatia Legitimatorum Incalarem Bucovinensium", ce se păstra la Arhivele 
Statului din Cernăuţi . Uneori, vechile famili i  boiereşti şi mazileşti apar înregistrate 
de mai multe ori, fiind cerute titluri de nobil i  separat pe ramurile descendente ale 
aceleiaşi famil i i  comune. 

Atestatele sau diplomele de nobleţe, redactate în limba latină, au avut un 
conţinut identic, care în decursul timpului a suferit schimbări. Preotul Constantin 

20 Traian Larionescu, Patenta imperială din 14 martie 1 787, "Arhiva genealogie!!. român!!.", 
ianuarie 1 944, Bucureşti, p. 7-26. 
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Tarangul, născut l a  Horăşăuţi - Cernăuţi în 1 823, a funcţionat I a  parohiile din 
Muşeniţa, Văşcăuţi, Cerepcăuţi şi apoi la Volovăţ, lângă Rădăuţi, deschizând in 
ultimele două sate şi şcoli primare româneşti. Pentru activitatea sa în cei 60 de ani 
de preoţie, la 12/25 decembrie 1 908 i se acordă rangul de nobil cu predicatul "de 
Valea Uţei", cu drept ereditar. Diploma de înnobilare, tradusă din limba latină, are 
următorul text: 

"Libribus Unitis. Noi Franz Joseph întâiul, din mila lui Dumnezeu Împărat al 
Austriei, rege apostolic al Ungariei, rege al Boemiei, Dalmaţiei, Croaţiei, 
S loveniei, Galiţiei, Lodomeriei şi Iliriei. . .  etc. etc. 

Cu puterea noastră împărătească şi regală am fost determinati cu hotărârea 
noastră din 1 8  decembrie 1 908 cu specialul har al dragului şi credinciosului nostru 
Constantin Tarangu1 născut în anul 1 823 în Văşcăuţi Bucovina, arhiprezviter 
stavrofor al ţinutului Rădăuţi al Protopresviteratului greco-oriental şi preot in 
Volovăţ, de a i se acorda ordinul de cavaler al ordinului nostru imperial austriac 
Franz-Joseph, deţinătorul Crucii de aur al Coroanei şi Medalia de onoare pentru cei 
40 de ani de slujbă credincioasă. În afară de această îi acordăm, la cererea sa, 
purtarea cuvântului de onoare Edler şi a predicatului Valea Uţei. De asemeni, noi 
permitem ca C. Tarangul, Edler de Valea Uţei, precum şi descendenţii lui legitimi 
să se bucure conform legii de drepturile legate de starea de nobil şi în special de a 
avea voie să se folosească de starea descrisă mai jos, cu scut întretăiat de roşu şi 
albastru. 

Pentru certificarea acestuia am semnat diploma de faţă cu numele nostru 
împărătesc şi am adăugat sigil iul nostru de majestate dat şi consemnat prin 
consilierul nostru credincios şi Ministru de interne Guido Freiherrn von Haendtl, 
cavaler al ordinului nostru împărătesc, posesor al ordinului Coroanei de fier, clasa a 
11-a. În capitala noastră imperială şi de reşedinţă Viena pe data de 27 martie 1 909, 
Frantz Joseph. Ministru de interne Guido Freiherrn von Haendtl, după ordinul 
personal al Majestăţi i Sale Imperiale regale şi apostolice Ştefan Freiherrn 
von . . .  (indescifrabi l)"21 • 

Diploma cuprinde şi stema nobi liară a preotului Constantin Tarangul de 
Valea Uţei. 

Teodor Balan a publicat câteva scurte rezumate după Atestate, care cuprind 
numele de familie şi de botez ale persoanelor care au fost înnobilate: 

- 1 788 octombrie 8, Lemberg. - A TEST ATUM. Diploma de nobilitate a 
familiei Goian, Georgii, Demetrii, Michaelis, Basilii et Teodorii Goian. Ex vila 
Schadova (din satul Jadova). Familia Goian este foarte veche. În sfatul domnesc 
din 1 462 septembrie 1 8  apare Goian vornic, în 1 465 aprilie 1 1 , menţionat Goian de 
la Hotin, deci mari dregători de-ai lui Ştefan cel Mare22• 

21 Dumitru Vo.lenciuc, Volovăţul şi locuitorii s<ii, Suceava, Grupul Editorial "Muşatinii
Rucovinn V i itnnre", 2000, p. 60--62. 

22 Din tezaurul documentar sucevean. Catalog de documente) 1393-1849, Ducurcşti, 1 983, 
p. 635. 
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- 1 789 aprilie 1 .  - Diploma de nobil itate a familiei Reus, zisă şi Mârza: 
Theodori, Grigorii ,  Ilie et Georgie Reus sau potius Merza - baron23 • 

- 1 87 1  decembrie 1 3 , Suceava. - Comisariatul din Suceava comunică 
populaţiei că s-a acordat negustorului Ivan Capri (armean), rangul de baron. "Prea 
înălţatul împărat râmlenesc, pe negustorul Bucovinii Ivan Capri . . .  I-au rădicat la 
cinstea şi boieria nemeşului . . .  nemeş de la Mărăţăei"24• 

- 1 792 august 1 ,  Cernăuţi. - Administraţia Bucovinei face cunoscut că în 
urma înaltului decret al Guberniu1ui din 2 1  iulie ( 1 792), Mihalache, Vasile şi 
Toader Ţopa din Piedecăuţi, fiii lui Ioan Ţopa, vor fi recunoscuţi în toate 
împrejurările ca mazi li, aşa cum a fost tatăl lor. Titlul, secretar. 

- 1 795 martie 23,  Cernăuţi. - Renei, actuariul Consistoriului dă o chitanţă lui 
Condurache Pătraşco din Piedecăuţi păntru cinci galbeni ,  pe care i-a primit, pentru 
a se trimite o mărturie de nobil itate25 • 

- 1 795 mai 1 ,  Cernăuţi. - Cătră cinstit dumia-lui Sandul Petraşcu, nobel din 
satul Piedecăuţi, la Piedecăuţi. 

Cinstit dumia-ta Sandul !  Fiindcă mărturia dumitale de nobelaţie de la Leov 
astăzi la mine a venit; pentru aceia dumneata fără întârziere poftesc să vii aice la 
mine şi să-ţi iei mărturie de nobleţie cum şi rămăşiţă de bani să aduci cu sine, când 
vei veni .  Şi cu aceasta rămân dumitale de binevoitor. Renei, actuariul 
Consistoriului. Cernăuţi, 1 mai 1 79526 . 

De asemenea, Teodor Balan a publicat un studiu privind organele de judecată 
din Bucovina în timpul stăpânirii Austriei ( 1 775-1 9 1 8). La Cernăuţi, funcţiona un 
"Auditoriat" ce judeca procesele penale, reprezentând şi Curtea Marţială. 
Landrecht sau Forum Nobilium era judecătoria nobililor care aveau brevet, 
indigeni sau străini, a supuşilor Porţii Otomane, a oraşelor l ibere, a mănăstirilor, a 
demnitarilor bisericeşti şi a celor comunal i .  Primarii instruiţi judecau pricinile 
dintre cetăţeni, fiind asistaţi de judecători numiţi sindicus, iar la oraşe erau şi 
consilieri. 

Pe lângă fiecare judecătorie judeţeană, funcţiona şi un "cadastru funciar", 
numit Landtafel sau Tabu/a ţării. Lucrările de cadastru au fost pregătite, începând 
din anul 1 782, prin înfiinţarea Comisiei aulice de delimitare a proprietăţilor 
(moşiilor), compusă, pentru Cernăuţi, din ofiţerii Metzger, Harsany, Alexandru 
Ilschi din Crasna, scriitorul (secretar) Erggelet, translatorul Petru Aaron din Bistra 
(Maramureş), Ducilovici Dragoş şi locotenentul Lopeisky. A mai lucrat şi ofiţerul 
Pitzelli, care de fapt făcea parte din comisia de Ia Suceava. 

Iniţial, s-au întocmit procesele verbale cu primele audieri ale proprietari lor, 
continuându-se apoi cu stabilirea hotarnicilor pentru moşiile sau terenurile efective. 
Actele de delimitare/hotărnicie s-au copiat în zece volume intitulate Liber 

23 Teodor Balan, op. cit. , p. 266, 268, 256; "Junimea literară", nr. 111 907, p. 3 1 .  
24 Teodor Balan, op. cit. , p. 256. 
25 Din tezaurul documentar sucevean, p. 497, 500, 504. 
26 Dimitrie Ţopa, op. cit. , p. 32. 
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Granicialum. În 1 72 1 ,  lucrările cadastrale, lucrate de către comisiile de Ia Suceava 
şi cele de la Siret, au fost reunite la Judecătoria judeţeană de la Cernăuţi . În anul 
1 804, Tabu/a ţării a fost unită cu Forum Nobilium de la Cernăuţi, rămânând apoi în 
mod permanent la această instanţă (tribunal). Toate documentele vechi şi noi 
privind succesiuni, zestre, tutelă etc. au fost colaţionate şi sintetizate în registrele 
Libri Haereditatum, la Cernăuţi27 •  

În societatea bucovineană, utilizarea titlurilor de nobili s-a impus în rândurile 
acesteia în decursul timpului, astfel că vechile categorii sociale de boieri, mazili, 
ruptaşi şi răzeşi au fost folosite în special de către populaţia de rând, în continuare 
şi în prima parte a secolului al XIX-lea. 

În anul 1 802, în cadrul Direcţiei guberniale galiţiene din Lwow în chestiunile 
Bucovinei, au fost întocmite liste cu moşi ile marilor boieri şi proprietari şi o l istă 
cu cele ale boierilor, mazil ilor, ruptaşi lor ce posedau pământ puţin în noua 
provincie a monarhiei austriece. Documentul cu aceste l iste se păstrează la 
Arhivele de Stat din Cernăuţi (fond 1 026, cota 1, dosar 39), fiind publicate parţial 
de către Dumitru Covalciuc. Documentul poartă data de 1 6  iunie 1 802, este 
redactat în limba germană, dar cu "neaoşa formă românească", cu denumirea 
satelor, numele şi prenumele proprietarilor, boieri, mazili ,  ruptaşi, apărând şi 
categoria de arendaşi, elemente ce permit identificarea originii lor etnice, aflate în 
primul deceniu al secolului al XIX-lea. Sunt cuprinşi ca proprietari 19  boieri, 1 34 
de mazil i ,  1 8  ruptaşi, 6 arendaşi, 6 mănăstiri din Moldova şi Mitropolia din Iaşi, 
care posedau moşi i  în nordul Bucovinei, cărora li se adaugă şi Fondul bisericesc 
ortodox al Bucovinei. Aceeaşi situaţie a originii etnice româneşti se întâlneşte şi la 
familiile care au cerut obţinerea titlurilor de nobili, conform l istei publicate anterior. 

Prezentăm în continuare numele famili ilor din nordul Bucovinei, care apar în 
anul 1 802 ca având moşii sau părţi de moşii cu pământ puţin, ce confirmă 
caracterul etnic românesc al populaţiei autohtone din acest colţ de ţară străveche. 
Nu sunt cuprinse proprietăţile din sudul Bucovinei, dar le-am păstrat pe cele ale 
proprietarilor ce locuiesc în Moldova: 

- Boieri : Başotă Ioniţă (din Moldova); Cantacuzino, trei famili i  (Moldova); 
Cârstea, trei familii  (Moldova); Conachi Gavril (Moldova); Donici Maria 
Armăşoaia (din Moldova); Hurmuzachi Iordachi şi Hurmuzachi Constantin (în 
Moldova); Logothetti Graf; Luchi Iordachi (Moldova); Milo Iordachi (Moldova); 
Murguleţ (Moldova); Niculici Vasilii (Moldova); Rehtivan Ioniţă (Moldova); 
Romanovski Gregar (satul Ivancăuţi); Stratulat Nicolai (Moldova). 

Deci, din 1 9  famil i i  boiereşti, 1 7  locuiau în Moldova şi numai două famil i i  în 
Bucovina. 

- Mazili :  Arap Zoiţa; Aivas Nicolai; Aivas Christoph şi Basilius; 
Balasinovici, patru familii; Baloşescul, cinci familii; Barbier, două familii; 

2 7  Teodor Bnlon, Forum Nobilium din Bucovina, Cernăuli, Euilura Glasul Bucovinei, 1 927, 
p. 1 0- I J .  
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Baranovski (din Căbeşti); Braiescul, şapte familii; Bejan, şapte familii; Boldescul, 
două famili i ;  Bocşa Constantin (Moldova); Bogdanowicz Gregor (Orăşeni); 
Bohatereţ, două familii ;  Borcea Andrei, patru familii; Borşan, şase famili i ;  Buţura, 
cinci famili i ;  Braha Gheorghe; Brânzan, şase familii; ; Butucioaia Maria; Ciolpan, 
şapte famili i ;  Ceopa, patru famili i ;  Ciomârtan loniţă (Moldova), Ciornohuz Toader; 
Ciornei Vasili; Calmuţchi, opt familii ;  Catiuş (Cautiş ?), două familii ;  Kiteac 
Christian; Cârste, două familii ;  Cocea Vasilii; Coceala, două familii ;  Cocoran, trei 
famil i i  (Banila); Cojan, cinci familii ;  Costriş, două familii ;  Cozacescul Gavril; 
Cosmiţa Constantin (Moldova) şi Cosmiţa Costachi; Cosma, patru famili i  
(Ropcea), Cracalie, şase familii , din care cinci în Moldova; Creţula Parasea; 
Daşchevici, opt familii ;  Donici, trei famili i  (Moldova); Dobrovolschi Toader; 
Draghinda, nouă familii ;  Draghinici, patru familii; Flondor, patru familii ;  Frunză, 
cinci famili i ;  Giurgiuvan Mihalachi; Galeriu, nouă familii ;  Gafenco Andrei şi 
Gafenco Bazilius; Genge (Ghenghe), opt familii ; Ghergheloaia Maria; Ghiţeschul, 
trei famili i ;  Goian, 1 6  familii ;  Gore, trei familii ;  Grigorce, cinci familii ;  Grierosu, 
trei familii ;  Groholschi Anton şi Groholschi luon; Hadenca Dumitraş; Holubei, 
două famili i ;  Iamandi, două familii ;  Ianoş, 1 1  familii ;  llschi Il ie şi Ilschi lordachi 
(Crasna); Isculescul Vasi li; Isar, două familii; Istrătuţă Ienachi; Jakobowski 
Gregor; Jian, două familii ;  Lastiuca, cinci familii ;  Lenţa Gheorghi; Lepadat, două 
famili i ;  Luchi Iordachi; Lupulunco Ion (ruptaş); Marco Vasili; Malai, două familii ;  
Malinescu, două famili i ;  Mihaileţ Ienachi (Moldova); Manole, două familii 
(Moldova), Mintici, şase familii ;  Mănescul Mihalachi; Mitescul Gheorghi; 
Mohorât Ion (Moldova); Morţun, opt familii ; Moţoc, două familii ;  Muntean 
Simion; Mutenco Dumitraş, Mustaţa Toader; Onciul, 1 2  familii ;  Păunel, şase 
famili i ;  Pârvul Constantin; Pătraş Sandul; Perjul, cinci familii; Peletiuc, trei famili i ;  
Potlog, două famili i ;  Popescu, două familii , Poclitar, trei famil i i ;  Popovici, două 
familii ;  Preda, trei familii ;  Racoce, două famili i ;  Reus, trei famili i  (în lgeşti, 
Cuciurul Mic şi Comareşti); Râpta, 20 de famil i i; Rogojinska Smaranda; 
Romaşcan, trei famili i ;  Rotopan (Rotompan ?), patru familii ;  Ruset, două famili i  
(în Moldova); Samson Vasil i ;  Savoia Aniţa; Savescul, trei familii ;  Savineţ Andrei; 
Semaca, 1 2  famil i i ;  Sahin Constantin; Săul Ion; Scraba, patru famili i ;  Sorocean 
Constantin şi Andrei (în Moldova); Sorocean, nouă familii ;  Stârce, patru familii ;  
Strişca, două famili i ;  Stroiescul,  patru famili i ;  Stroici Antohi; Ştirbei Constantin; 
Tăutul, 25 de famil i i; Tabora, patru famil ii; Tumuzei (Tomuzei), patru familii ;  
Turcul, două famil i i; Tiron, două familii ;  Ţopa, 1 1  familii ;  Ţiganiuc, opt famili i; 
Ungurian Ion; Vasilco, patru famili i ; Veriha, patru familii ;  Vârguleţ Gheorghi; 
Vlad, 23 de familii ;  Vlaico, nouă familii; Vlachovici Peter; Vârnav Ioniţă 
(Moldova); Volcinschi, 12  familii; Woinovski Ştefan; Zotta, 1 4  famil i i .  

Şi  în rândul mazililor se mai aflau, în 1 802, familii care locuiau în Moldova, 
păstrându-şi totuşi proprietăţile lor din Bucovina austriacă. Lista mazi li lor cuprinde 
şi un număr mic de nume străine care au reuşit să-şi asigure proprietăţi funciare sau 
silvice: 
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- Ruptaşi :  Antohi Ştefan; Baluşcă Iuon; Bucevschi Nicolai; Ciolpan Iordachi; 
Ciornohuz Toader; Ciornei Vasili; Costriş Alexandru; Costriş Vasile; Isculescul 
Vasili; Lupulenco Ion; Lupaşcu Toader; Miroş Toader; Nojan Mihai; Racoce Ioan; 
Racoce Toader; Roschip Sandul; Savineţ Andrei; Serbiac Gligori; Săul Ion; Ţintă 
Ghiorghi .  

- Arendaşi :  Abrahamowicz Dominik (jumătate din Doroşăuţi, locuieşte în 
Cernăuţi); Antonowicz Ignatz (jumătate din Cuciurul Mic şi satul Berhomet, unde 
şi locuieşte); Iacobowski Gregor (părţi din Zamostia). 

În secolul al XIX-lea, arendaşii armeni, poloni, ruteni, evrei ş.a. au luat în 
arendă un mare număr de proprietăţi, pe baza cărora s-au îmbogăţit, acaparând apoi 
şi stăpânirea acestora. 

Listele proprietarilor de moşi i  sau părţi de moşii, ale famil i i lor care au cerut 
înnobilarea constituie documente contemporane, revelatoare asupra caracterului 
etnic românesc al populaţiei existente în Bucovina la data anexării ei de către 
Austria. Cei care alcătuiau populaţia galiţiană alogenă erau numiţi, până în anul 
1900 "ruteni", şi numai după această dată s-a generalizat denumirea de "ucraineni". 
Aceştia constituiau, înainte de 1 775, o minoritate în Bucovina, în special în zonele 
dintre Prut şi Nistru, iar imigrarea lor în masă a fost determinată de sărăcie, 
boierescul de 1 50 de zile pe an - faţă de 1 2  în Moldova - presiunile mari ce se 
făceau asupra lor de a trece la biserica romano-catolică, precum şi stăpânirea lor de 
către poloni .  

Proprietari i şi arendaşi i  de moşii din Bucovina aduceau anual un mare număr 
de muncitori agricoli ucraineni, ca braţe ieftine de muncă, astfel că aproape toate 
moşiile cu suprafeţe întinse aveau numeroase sălaşe de imigranţi, care s-au 
implantat în vechile sate răzăşeşti. Aceşti imigranţi, veniţi clandestin în Bucovina, 
au fost la început docil i  şi rară pretenţii, dar după ani i  1 848 şi 1 862, prin 
propaganda panucraineană şi slavofilă, pretenţiile acestora au devenit de nesuportat 
pentru populaţia autohtonă românească. 

Lista din 1 802 scoate în evidenţă faptul că, după circa trei decenii de 
stăpânire străină, boierii, mazili i  şi ruptaşii români continuau să-şi păstreze 
proprietăţile în nordul provinciei, pe cursul superior al Siretului, între Siret şi 
Cernăuţi, pe valea Ceremuşului şi zona dintre Prut şi Nistru. Schimbări esenţiale în 
structura demografică a populaţiei s-au produs după detrunchierea Bucovinei de 
Ţara Moldovei, când au avut loc masive imigrări şi colonizări cu populaţie de 
alogeni, în detrimentul locuitorilor autohtoni români .  Se reliefează caracterul 
istoric românesc al Bucovinei şi se confirmă că acest ţinut de margine avea o 
populaţie băştinaşă românească. Această l istă este "o sursă importantă în 
combaterea afirmaţiilor tendenţioase ale unor istorici ucraineni că ţinutul nostru ar 
fi un pământ eminamente cu trecut slav"28• 

28 Dumitm Covalciuc, Boierii. mazilit. r11ptaşii şi alţi proprietari de pământ in Bucovina la 1802, 
"Ţara Fagilor", Almanah, Societatcn ,,Arborooso", Cemiluti. nr. 8/1 999, p. 1 �33; Mircea Grigorovita, 
Din istoria colonizlJrii nucovinei, llucureşti, Editura Didactic:!. şi Pedagogicll., 1 996, p. 3 1 .  
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Bojaren und Mazillen - Bukowiner Adligen 

(Zusammenfassung) 

Der Verfasser Mircea Pahomi stellt die Bukowiner Adligen dar, deren Struktur als wichtige 
Sozialschicht (sie waren GroBgrundbesitzer) schon zur Zeit des Filrsten Alexander der Gute nach dem 
byzantinischen Model! gestaltet wurde. Sp!iter, auch zur Zeit der osterreichischen Verwaltung gaben 
es noch Adligen, diesen sind aher die P!ichter hinzugekommen, die es gelungen ist, W!ilder ader 
Grundstilcke zu kaufen und Adeltiteln zu bekommen. 
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DUCATUL BUCOVINEI ŞI IMPERIUL AUSTRO-UNGAR. 
Dimensiunile politice ale raporturilor dintre provincie şi centru 
la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea 

MARIAN OLARU 

Provincie extrem-orientală a Imperiului Austro-Ungar, careta îi fusese 
acordată numai formal autonomia prin constituţia imperială din 4 martie 1 849, 
devenită ţară de coroană în 1 86 1  , Bucovina a fost mereu neglijată de către 
autorităţile imperiale. Pentru că avea o populaţie redusă, Ducatul Bucovinei 
trimitea în parlamentul imperial doar cinci deputaţi . Aceştia, mai tot timpul, din 
raţiuni politice, erau de acord cu hotărârile guvernelor austriece care se aflau la 
putere. Cu toate acestea Bucovina nu s-a bucurat de sprij inul imperialilor în 
politica de păstrare a caracterului românesc al provinciei2• Dimpotrivă, cercetările 
istorice dovedesc o constantă preocupare a autorităţilor imperiale de susţinere a 
alogenităţii în defavoarea autohtonilor români, experienţa bucovineană în domeniul 
real izări i unor relaţii interetnice ideale fiind considerată o "experienţă neizbutită"3 .  

Pe fundalul mişcărilor naţional-politice din imperiu, care au dus la reformele 
electorale din 1 897 şi 1907, în Austria, ca şi în Bucovina, autodeterminarea sub 
toate aspectele ei a fost subminată de faptul că "noi, cei de aici, eram trataţi ca nişte 
obiecte - obiecte ale aranjamentelor imperiale, ale tratatelor de pace, ale împărţirii 
sferelor de influenţă'"'. 

Aparţinătoare Austriei şi, prin ea, spaţiului Europei Centrale, Bucovina 
trebuia să fie, asemeni acestora, o "lume" a naţionalităţilor amestecate, o "lume" în 
care se producea "un schimb continuu de identităţi, un proces de îmbogăţire şi de 
pierdere a identităţii"5• De fapt, politica imperiali lor în Bucovina a fost una de 
realizare a unui "compromis nivelator" între naţional ităţi, în prima etapă, apoi, 
realizarea aşa-zisului homo Bucovinensis, "personaj inventat, fără identitate 

1 Mihai Iacobescu, Din istoria Bucovinei, voi. I ( 1774-1 862), De la administraţia militară la 
auconomia provincială, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1 993, p. 434-442. 

2 Constantin Loghin, Istoria literaturii române din Bucovina, 1 77 5-1918. (În legătură cu 
evoluţia culturală şi politică), Cernăuţi, Editura "Alexandru cel Bun", 1 996, p. 1 07-109. 

3 Radu Grigorovici, Modelul Bucovinei, "Analele Bucovinei", III, nr. 2, 1 996, p. 292. 
4 Gyorgy Konrad, intervenţie Ia masa rotundă organizată Ia New York de Fundaţia Wheatland, 

în iunie 1 989, la Conferinţa despre Literatură, cu tema: Europa Centrală - identitate şi cultură, în 
Europa Centrală. Nevroze, dileme, utopii (Antologie coordonată de Adriana Babeţi şi Cornel 
Ungureanu), Iaşi, Editura Polirom, 1 997, p. 326. 

5 Ibidem, p. 329, intervenţia lui Claudia Magris. 

Analele Bucovinei, IX, 1, p. 81-95, Bucureşti, 2002 
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naţională", care trebuia să servească scopurilor politicii austriece în această 
provincie a imperiulu{ Real izarea acestor obiective a însemnat pentru Bucovina, 
în special la sfârşitul secolului al XIX-lea şi la începutul celui de al XX-lea, o 
perioadă a incertitudinii, a imprevizibilului, a insecurităţii, "de alternanţă 
ameţitoare între continuu şi discontinuu, întreg şi fragmentar, dependent şi 
independent, · centripet şi centrifug"7, caracteristici pe care le regăsim la scara 
întregului imperiu. Acesta se afla atunci în ceea ce unii numesc "Apocalipsa 
Veselă"8, datorită crizei profunde în care se aflau instituţiile politice cele mai 
importante din acea vreme, care existau între inerţie şi reformă. 

Imperiul Austro-Ungar, definit de unii ca fiind o "varietate maximă într-un 
spaţiu minim", care aparţinea organic Europei Centrale, era perceput de 
contemporani ca fiind "situat din punct de vedere geografic în centru, din punct de 
vedere cultural în Vest şi din punct de vedere politic în Est"9• El întrunea o sumă de 
ambiguităţi şi paradoxuri care porneau de la următoarele: Imperiul nu avea un 
nume general acceptat, fiind în acelaşi timp imperiu şi regat (K. und. K.); era un 
stat l iberal "condus în chip clerical"; toţi cetăţenii erau egali în faţa legii din punct 
de vedere formal, dar se practica intens Protekion-ul de către arhiduci, duci şi 
principi, care anula egalitatea declarată în condiţii le în care nici toţi locuitori i  
Imperiului nu erau cetăţeni; exista un parlament în care se putea folosi libertatea de 
exprimare, dar în perioada analizată el a fost deseori blocat prin metode 
extraparlamentare (până în 1 907) şi ţinut închis, timp în care monarhul conducea 
fără el, folosindu-se de codicilul privitor la stările excepţionale10 . 

Paradoxurile constituţionale, sociale şi politice pe care le încorpora monarhia 
în ansamblul ei pot fi regăsite şi la Ducatul Bucovinei :  deşi era o provincie 
preponderent românească (cel puţin statistic, până la sfârşitul secolului al XIX-lea), 
reprezentanţii împăratului în provincie au fost toţi străini 1 1 ;  instituţiile provinciale 

6 Dimitrie Vatamaniuc, " Homo Bucovinensis " - o teorie nouă şi totuşi veche, "Analele 
Bucovinei", VI, nr. 2, 1 999, p. 46 1--462. 

7 Europa Centrală. Nevroze, dileme, utopii, intervenţia lui Czeslaw Milosz, p. 9. 
8 William M. Johnston, Spiritul Vienei. O istorie intelectuală şi socială, 1848-1938, Iaşi, 

Editura Polirom, 2000, p. 409. 
9 Europa Centrală. Nevroze, dileme, utopii, p. 9--10  (punctul de vedere al lui Milan Kundera). 
1 0  Alian Janik, Stephen Toulenin, Viena lui Wittgenstein (traducere de M. Floreta). Bucureşti, 

Editura Humanitas, 1 998, p. 35-36. 
1 1 În funcţia de guvernator, reprezentant al împăratului în Ducat au fost: Wenzal Mortina 

( 1 86 1-1862); Rudolf Amadei ( 1 862-1 865); Francisc Myrbach von Rheinhold ( 1 865-1 870); Felix de 
Pino Freiherr von Friedenthal ( 1 870--1 874); Hieronymus Freiherr von Alessani ( 1 874-1 887); Felix de 
Pin o ( 1 887-1 890); Anton Grof Goess ( 1 894-1 897); Friedrich Freiherr Bourguignon von Baumberg 
( 1 897-1903); Konrad Hohenlohe-Schillingsfllrst ( 1903-1 904); Freiherr Oktav Regner von Bleyleben 
( 1 904-1 9 1 1 ); Rudolf Graf von Meran ( 1 9 1 2-1917) şi Joseph Graf von Ezdorf ( 1 9 1 7-1 9 1 8). După 
cum se observă, 1 7  dintre guvernatori şi-au exercitat o singură dată funcţia în Bucovina, unul de două 
ori (Felix de Pino). Dintre aceştia, unii sunt cehi (Martino), francezi (Bourguignon), italieni (Amadei, 
Pino, Alessani, Pace), unsprezece sunt din imperiu, unul din Olanda (Goess) şi unul din Germania 
(Beyleben). Cf. Vom Moldauwappen zum Doppeladler. Ausgewahlte Beitrage zur Geschichte der 
Rukowina, voi. IT, coord. Adolf Armbrusler, Augsburg. l lofmonn Verlag, 1 993, p. 434-437. 

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



3 Ducatul Bucovinei şi Imperiul Austro-Ungar 83 

dominate de alogeni au intervenit abuziv în viaţa politică, economică şi socială a 
provinciei, Bucovina devenind un adevărat teren de dispută etnică, religioasă şi 
economică în care imperialii au acordat câştig de cauză altora decât românilor; aflată 
la extremitatea răsăriteană a imperiului, Bucovina era destinată să fie un factor 
important de răspândire a civilizaţiei germane, dar acest lucru era greu realizabil 
pentru că nemţii reprezentau doar 9,2% din totalul populaţiei1 2 şi această sarcină a 
revenit mai ales elementului iudeu al provinciei (1 2,9%), împreună au constituit, în 
19 10, un cadastru naţional (iudeo-german); Fondul Religionar Ortodox al Bucovinei, 
instituţie creată de Iosif al II-lea din danii le medievale ale domnitorilor Moldovei, era 
folosită în scopuri străine înfiinţării sale şi dominat de funcţionarii alogeni; dorind să 
realizeze mult râvnita concordie interetnică, imperialii au acţionat pentru realizarea 
"compromisului" bucovinean (Ausgleich) în anul 1909, dar ale cărui roade nu au 
putut fi verificate datorită izbucnirii războiului mondial. 

Unitate pol itică şi administrativă, cu titlul de Ducat, din anul 1 86 1 ,  fapt 
confirmat şi de Diploma Imperială din 9 decembrie 1862, care vorbeşte despre 
caracterul etnic românesc al provinciei, cu o istorie ce merge până în negura 
vremurilor, la antica Dacie şi, apoi, la statul medieval românesc al Moldovei 1 3, 
Bucovina cuprindea în sine şi un aşa-zis complex geografic reieşit din faptul că, 
provincia creată de Habsburgi în 1 775, rupea unitatea organică a teritoriului Ţării de 
Sus, ceea ce o făcea să graviteze economic şi în virtutea organicităţii sale spre statul 
din care fusese desprinsă. De aceea, raporturile dintre provincie şi centru, acesta din 
urmă reprezentat prin funcţionarii săi, au fost în foarte multe cazuri conflictuale. 

Dţvenită "Ţară de Coroană" (Kronland) ca urmare a insistenţelor românilor 
bucovineni conduşi de boierii Hurmuzăcheşti, această nouă situaţie trebuia să 
stăvilească înstrăinarea pământului românesc. Dar procesul nu a putut fi oprit, ci doar 
redus în ritmurile sale1 • Cu toate acestea, instaurarea ordinii imperiale austriece în 
Bucovina a avut drept rezultat rutenizarea masivă a districtelor din partea de nord
vest a Bucovinei (cu procente ale rutenilor cuprinse între 77, 1 %, la Vijniţa şi 89,5%, 

1 2  Recensământul austriac din anul 19 10, realizat după metode contestate de clasa politică 
românească din Bucovina, are date uşor diferite în sursele româneşti şi în cele germane. Ponderea 
principalelor etnii ale Bucovinei este următoarea: la Vladimir Trebici: români 273 2 1 6  (34,36%), 
ucraineni 303 0 1 3  (38, 1 2%) şi evrei 1 02 899 ( 12,09%); la Rudolf Wagner cifrele sunt următoarele: 
români 273 2 1 6  (34,36%), ucraineni 305 222 (38,39%) şi evrei 95 706 ( 12,03%). La o populaţie de 
794 869 (după VI. Trebici) sau 794 945 (R. Wagner), germanii  erau, în 19 10, în număr de 73 073; alte 
naţionalităţi erau în număr de 47 728 (6%). Cf. Vladimir Trebici, Demografia, Excerpta et selecta, 
Academicianul la vârsta de 80 de ani. Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1 996, p. 1 27; Rudolf 
Wagner, Vom Moldauwappen zum Doppeladler. Ausgewăhlte Beitrăge zur Geschichte der Bukowina. 
Festgabe zu seinem 80. Geburtstag, Augsburg, Hofmann - Verlag, 1 99 1 ,  p. 145. 

1 3 Radu Grigorovici, Diploma Imperială din 9 decembrie 1862. ,.Analele Bucovinei", Il, nr. 2, 
1 995, Bucureşti, Editura Academiei Române, p. 463-469. 

14 Idem, Studiu critic al recensământului austriac din 1880 cu privire la populaţia Bucovinei. 
1. Manipularea ulterioară a datelor şi Studiu critic al recensământului austriac din 1880 cu privire la 
populaţia Bucovinei. Il. Ştiinţa de carte, ,,Analele Bucovinei", 1, 1 994, nr. 2, p. 35 1-367; Studiu 
comparativ al recensământurilor populaţiei Bucovinei din anii 1 772, 1 774 şi 1775 (1), "Analele 
Bucovinei", V, 1 998, nr. 2, p. 293-3 12. 
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la Zastavna), în care populaţia românească1 5 era doar de 0,3% şi constituirea a trei 
lumi paralele (sate, oraşe şi domenii)1 6, cu dominante etnice şi economice diferite. 

Într-o vreme în care naţionalismul politic cuprinde masele, în care politica de 
germanizare şi sprij inire a aşezării alogenilor în Bucovina este constanta 
preocupare a guvernului imperial, se produce în rândul elitelor urbane şi alogene, al 
funcţionarilor imperiali, o continuă subevaluare a istoriei culturale a românilor 
bucovineni, cu reflexe ample în perioada interbelică şi în istoriografia 
contemporană austro-germană a provinciei 17• Conform acesteia, în perioada pe care 
o analizăm, viaţa culturală a români lor, de esenţă populară, nu putea fi comparată 
cu "înalta cultură germană" (,.deutsche Hochkultur ")1 8 şi, în aceeaşi optică, 
naţional ismul românesc sau daco-românismul nu era decât o ideologie de "import", 
introdusă în spaţiul Bucovinei istorice de iredentismul stipendiat de Regatul 
României 19 • Reacţia românilor bucovineni faţă de o astfel de atitudine a fost 
afirmarea identităţii naţionale în plan cultural, prin sprij inirea presei culturale şi 
naţionale, a şcolilor româneşti, înfiinţarea de noi societăţi culturale în frunte cu 
Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, implicarea mai activă 
a elitelor româneşti în demersurile naţionale ale Bisericii Ortodoxe din Bucovina 
etc. Acest fapt se producea atunci când exista o societate multietnică, rezultat al 
unui susţinut proces de colonizare, care a condus, concomitent cu afirmarea 
identitar-naţională a etniilor componente, la multiplicarea opoziţii lor interetnice şi 
sporirea dificultăţilor de soluţionare echitabilă a solicitărilor acestora, la receptarea 
negativă a acestor politici în plan provinciaf0, fapt care a grăbit disoluţia 
imperiului .  De aceea, astăzi, Imperiul Austro-Ungar este atât de diferit definir1 , de 

15  Vladimir Trebici, op. cit., p. 128. 
16 Radu Grigorovici, Trei lumi paralele, "Analele Bucovinei", III, 1996, nr. 1 ,  p. 83-109. 
1 7  Radu Grigorovici, Modelul Bucovinei, ,,Analele Bucovinei", III, 1 996, nr. 2, p. 294; Mircea 

Grigoroviţă, Din istoria colonizării Bucovinei, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., 
1 996, p. 1 09-125. 

18 Radu Grigorovici, op. cit., p. 295; S. S. Kostisin, Universitatea de Stat din Cernăuţi - centru 
cultural şi ştiinţific al Bucovinei, în "Vocea populară a Bucovinei", 1913-1993, Cernăuţi, Editura 

"Prut", 1 994, p. 1 .  
1 9  Erich Procopowitsch, Die rumtinische Nationa/bewegung in der Bukowina und der Dako

Romanismus, Ein Beitrag zur Geschichte des Nationalitlltenkampfes in Osterreich-Ungam, Graz
Koln, Verlag Herman Bohlons Nachf, 1965. 

20 Marian Olaru, Ştefan Purici, Bucovina - mirajul identitar supranaţional, "Analele 
Bucovinei", VI, nr. 2, 1 999, p. 259-262. 

2 1  El este definit de Adriana Babeţi ca fiind "un «concept», o «notiune» (pur şi simplu) sau o 
«noţiune istorică şi geopolitică>> (Uneori "prea paseistă şi prea puţin eficientă în timpul nostru), o 
«paradigmă>>, o «sintagmă>> («destul de opacă>>, un «model» economic, social, politic, cultural, spiritual), 
o «temă>> («cu sau fără variaţiuni»), o «proiecţie mentală>> (cu precizarea: «o proiecţie de tip ideologic a 
gândirii radicale din Apus»), o «entitate», un «mit», o «utopie», un «proiect», o «idealizare a nostalgiei 
noastre culturale», un «vis», un «sentiment>>, un «spirit>>, un «produs al imaginaţiei», o «imagine poetică 
fantasmatică.>>, o «ficţiune», o «nostalgie», o «modă», un «spirit intelectual» [ . . .  ] «închisoare a 
popoarelor», un «potenţial utopic de multiculturalitate şi multilingvism», un «tărâm al gânditorilor şi 
poeţilor», un «paradis al ereticilor», un «spaţiu tragic», o «comunitate de supliciu şi memorie», un 
«teritoriu sacru»", când vorbeşte despre F.uropa Centrală, identifieahilă în bună măsură cu Imperiul 
Austro-Ungar, in lucrarea Eurupu Centrală. Nevroze. dileme, utopii, p. 9. 
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cele mai multe ori antitetic, încât este uşor să-i descoperi pe nostalgicii alcătuirii 
statale simbol izate ca o lume a statorniciei faţă de împăratul Franz Joseph şi pe 
criticii acestei "Hinternationalia", "Habsburgia" sau "Babilonului european"22• 

Milenara împărăţie a Habsburgilor oferea, cel puţin aparent, la sfârşitul 
secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, imaginea unei constituiri 
statale solide şi stabile23, fapt care fusese consolidat în imaginea popoarelor supuse 
prin sărbătoririle pri lejuite de împlinirea a cincizeci şi, apoi, a şaizeci de ani de 
"glorioasă" domnie ai împăratului. La constituirea acestui mit a contribuit, în 
proporţi i  însemnate, domnia (una dintre cele mai lungi ale unui monarh european24) 
lui Franz Joseph, care se bucura în rândurile supuşilor săi de imaginea întâiului şi a 
celui mai conştiincios sluj itor al imperiului. Imaginea pozitivă a monarhului a 
generat un anumit ataşament al supuşilor faţă de Austria, numit "austriacism". În 
manifestarea aşa-zisului "austriacism" al supuşilor, presa vremii şi nostalgicii de 
ieri şi de azi ai imperiului invocă faptul că, în Bucovina, în fiecare casă de ţăran 
român, alături de icoana Maicii Domnului şi cea a lui Iisus Hristos, până la primul 
război mondial, dar şi după aceea, în unele cazuri, se găsea portretul cunoscut al 
împăratului25 (tipărit în mil ioane şi milioane de exemplare în 1 898 şi în 1 908). 

Într-un imperiu în care exista preocuparea asiduă pentru ascensiune prin 
ştiinţă de carte (dar în care împăratul Franz Joseph, până la vârsta de 80 de ani, "nu 
citise şi nici măcar nu pusese mâna pe vreo carte, afară de regulamentul militar"26), 
în care preocuparea pentru artă a lumii vieneze era imitată de centrele culturale 
importante ale provincii lor, trebuie să remarcăm că afirmarea naţional-identitară 
prin cultură era o caracteristică definitorie a el itelor Bucovinei. Aşa au fost aduse 
trupe de teatru româneşti, până în jurul anului 1 9 1  O, au fost invitaţi artişti de operă, 
scriitori români în vogă, de la Bucureşti, şi tot ceea ce avea mai ales spiritul 
românesc la acea vreme27 •  

Într-o perioadă în care secolul al XIX-lea era privit ca unul al spiritului 
liberalist şi epocile istorice anterioare erau dispreţuite de către elitele vieneze 
pentru că acestea fuseseră cuprinse de războaie, răscoale, boli şi foamete, când se 
credea că omenirea se îndrepta spre "cea mai bună dintre lumi"28, nu puţini erau 

22 Ibidem, p. 1 O. 
23 Stefan Zweig, Lumea statorniciei, in Europa Centrală. Memorie, paradis, apocalipsă (voi. 

coord. de Horia Babeţi şi Cornel Ungureanu), laşi, Editura Polirom, 1 998, p. 24-37. 
24 Franz J oseph a domnit intre anii 1 848 şi 1 9 16. 
25 Die Osterreichisch-Ungarische Monarhie in Wort und Bild, Wien, Druck und Verlag der 

Kaiserlich-Koniglichen Hof- und Staatdruckerei, 1 886-1902; volumul dedicat Bucovinei a apărut in 
anul 1 899; Will iam M. Johnston, Spiritul Vienei. O istorie intelectuală şi socială, 1848-1938, 
traducere de Magda Teodorescu, laşi, Editura Polirom, 2000, p. 45-50. 

26 Stefan Zweig, op. cit. ,p .  34. 
27 Constantin Loghin, Istoria literaturii române din Bucovina, 1 775-1918. (în legătură cu 

evoluţia culturală şi politică), Cernăuţi, Editura "Alexandru cel Bun", 1996, p. 287-288; Anne-Marie 
Thiesse, Crearea identităţilor naţionale în Europa, secolele XVIII-XX. traducere de Andrei-Paul 
Corescu, Camelia Capverde şi Giuliano Sfichi, laşi, Editura, Polirom, 2000, p. 98. 

28 Stefan Zweig, op. cit., p. 24. 
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aceia care contestau aşa-zisa "stabil itate", siguranţa lumii în care trăiau, 
considerând-o ca pe una profund nedreaptă. Nu toţi locuitorii imperiului, cei din 
capitală şi, cu atât mai puţin, cei din provincii, în cazul nostru românii din 
Transilvania şi Bucovina, erau preocupaţi de imitarea capitalei imperiale, a stilului 
de viaţă şi a setei de viaţă, a gustului pentru teatru şi muzică de acolo, încât vienezii 
nu mai distingeau exact dacă evenimentele erau reale sau se petreceau pe scenă29• 
Contradicţia dintre real itate şi ficţiunea estetist-mondenă a făcut din Viena şi din 
imperiu un spaţiu tragic, în care numeroşi intelectuali foloseau moartea ca 
refugiu30 .  În aceste condiţii Lucian Blaga, care a debutat la Cernăuţi, cu Poemele 
luminii, în 1 9 1 9, avea să scrie că se simţea un cetăţean tolerat în această lume 
austriacă şi fără să aibă "conştiinţa vreunei datorii" faţă de aceasta. Mai mult, el 
credea că "faţă de împărăţie aveam conştiinţa că trebuie repudiat orice gest ce ar fi 
putut contribui, într-un chip sau altul, la supravieţuirea ei"3 1 • 

În perioada "Apocalipsei vesele", cum a denumit Hermann Brach32 intervalul 
dintre 1 848 şi 1 9 1 8, Imperiul Austriac oferea imaginea unei lumi caracterizate prin 
longevitatea fragilităţii. "Monarhul Biedermeier" al Austriei, conducea statul prin 
cultivarea ataşamentului faţă de tradiţie, neacceptând schimbările decât în situaţii 
de criză extremă (în anii 1 860, 1 867 şi 1 907). Personificarea însăşi a dinastiei, 
Franz Joseph s-a dovedit un spirit autoritar şi conservator, care nu a avut relaţii 
prea bune cu multe dintre rudele sale, inclusiv cu fiul său Rudolf şi cu Franz
Ferdinand, Kronprinz-ul Austriei, nepotul său. A păstrat la curte ceremonialul 
spaniol şi insista ca supuşi i  să i se adreseze cu formula "Majestatea Voastră 
Apostolică, mult iubitul nostru Împărat şi Domn Franz Jose�h", după care urma, în 
titulatura oficială, o înşiruire a vreo douăzeci de titluri3 moştenite, fiind mai 
curând un personaj-simbol decât omul cu înfăptuiri concrete. Împăratul a devenit 
întruchiparea voinţei de supravieţuire a imperiului, în numele acesteia încheind tot 
soiul de concordate, acte de uniune personală şi "compromisuri" de genul celui 
morav şi a celui bucovinean (primul încheiat în 1 905 şi cel de al doilea în 1 9 1  0). 

Iubit ş i  urât de puţini, dar respectat de aproape toţi supuşii săi, Franz Joseph 
era laborios şi l ipsit de imaginaţie. Ca l iant al imperiului, el era întâiul slujbaş al 
acestuia34 • Conducea imperiul într-o manieră autoritară, dovedind ingratitudine 
crasă faţă de miniştrii săi, care trebuiau să considere un privilegiu faptul de a-l sluj i  
pe împărat. Acesta era riguros şi conservator în ceea ce privea regulile impuse, fapt 
care contrasta grav cu frivolitatea Curţii35 •  

Imperiul Austriac era condus de  80  de  familii aristocratice, dintre care 66 
erau arhiduci şi arhiducese, descendenţi ai celor 1 6  copii ai Mariei Tereza şi ai 

29 Ibidem, p. 32. 
30 William M. Johnston, op. cit., p. 1 88-194. 
31 Europa Centrală. Memorie, paradis, apocalipsă, p. 147-149. 
32 William M. Johnston, op. cit., p. 1 5 . 
33 Ibidem, p. 45. 

34 Ibidem, p. 50. 
)� Ibidem, p. 51 . 

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



7 Ducatul Bucovinei şi Imperiul Austro-Ungar 87 

celor 1 7  copii ai lui Leopold 1. Aceştia concentrau în mâinile lor averi imense şi 
interveneau activ în decizii le de natură economică, administrativă şi politică prin 
aşa-zisul Protekion, care influenţau cariere şi destine din imperiu. Fără organizare 
şi conducere, "puterea lor amorfă, anonimă, iresponsabilă" funcţiona într-o singură 
direcţie "să împiedice orice inovaţie, să îndepărteze forţele noului"36. Deşi 
Bucovina ocupa o poziţie periferică, nu numai din punct de vedere al amplasării 
sale geografice, toţi cei care erau trimişi ai împăratului în această provincie făceau 
parte d intre acei potenţaţi nobi l i  ai imperiului, răsplătiţi cu titluri şi funcţii ca 
urmare a serviciilor aduse împăratului. De aceea, în unele cazuri, în funcţia de 
guvernator al Bucovinei găsim persoane de stirpe aleasă, precum au fost Leopold 
Graf Goess şi "prinţul roşu", Konrad Hohenlohe Schillingsftirst. 

În Bucovina, la Cernăuţi în mod special, exista ideea că funcţionarii, preoţii 
(îndeosebi cei catol ici), profesorii, ofiţerii şi aristocraţii se bucurau de stimă din 
partea împăratului, aceştia fiind trataţi cu condescendenţă, ca servitori ai lui 
personali .  În această lume, adevărurile erau spuse numai pe jumătate şi imperiul se 
întemeia pe temporizare. Secretomania învăluia afacerile publice, întreţinând mania 
zvonurilor şi a conspiraţiilor. 

Birocraţia austriacă era cea care făcea legătura între împărat şi supuşi, şi, 
pentru a-şi justifica existenţa, îşi îndrepta eforturile spre sporirea numărului 
demersurilor, a hârtiilor şi instituirea unei mitologii a funcţionarului austriac exact, 
meticulos şi eficient. De aceea se afirma despre Imperiul Austriac că era unul 
susţinut de birocraţie sau birocratic în primul rând37 •  Aşa-zisele reguli stricte după 
care se ghida birocraţia austriacă, în general şi cea din Bucovina, în special, 
ascundeau venalitatea, caracterul conservator, învechit al acesteia, şi faptul că mita 
devenise "un element al rutinei"38• Înainte de căderea imperiului, funcţionarii 
încurajau mai ales inerţia decât progresul, tărăgănând, ei se ghidau după sloganul 
N . t t t 1 ''39 " 01 pu em aş ep a. . 

Imperiul Austro-Ungar era unul în care birocraţii dovedeau exces de zel, mai 
ales în ceea ce numim cenzura presei, mergându-se până la "cenzura preventivă". 
Prin aceasta, înalţii funcţionari ai poliţiei notificau ziarelor problemele care 
trebuiau trecute sub tăcere. În locul articolelor considerate inadecvate apărea scris 
confiscat în periodicele de l imba română40 şi konfisziert, în cele de limba germană 

36 Părerea aparţine lui Hans Sachs, op. cit. , p. 55. 
37 Ibidem. Partea I. Birocraţia habsburgică - inerţie versus reformă, cap. Un imperiu al funcţio-

narilor, f· 57-88; I.E. Torouţiu, Românii şi intelectualii din Bucovina. Notiţe statistice, Cernăuţi, 19 1 1 .  
3 Will iam M .  Johnston, op. cit., p. 60. 
39 Ibidem. 
40 Numărul delictelor de presă în Bucovina, la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului 

al XX-lea, a fost foarte mare. Cel mai ilustrativ este cazul publicaţiei "Patria", organul de presă al 
Partidului Naţional Radical Român, condus de dr. Valeriu Branişte, aflat în conflict făţiş cu guvernatorul 
Bourguignon. Aşa se explică, în parte, prigoana la care a fost supusă publicaţia şi redactorii acesteia, 
cărora li se confiscau de foarte multe ori articolele pe teme politice şi naţionale, mai ales în anii 1 899 şi 
1900. Cf Ioan V. Cocuz, Matei Hulubei, Presa românească în Bucovina (1809-1944), [Suceava], 1991 ,  
p .  39-50; Valeriu Branişte, În slujba Bucovinei, în slujba neamului românesc. Articole politice, ediţie şi 
studiu introductiv de Ioan Cocuz, [Suceava], Editura "Bucovina Viitoare", 1998. 
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(această din unnă situaţie o putem întâlni mai ales la ziarele centrale, ca "Neue 
Freie Presse" şi mai puţin sau deloc, în publicaţi ile locale de limba gennană). Prin 
aceste metode era grav afectată l ibertatea de exprimare, fapt care poate fi mai clar 
conturat şi de practica interzicerii unor cărţi care nu erau suficient de laudative la 
adresa unor personaje în vogă, la acel moment4 1 • Un impediment important în 
l ibertatea de infonnare era dat de necesitatea obţinerii licenţei pentru vânzarea 
ziarelor. Până în anul 1 903, comerţul cu ziare era restrâns şi se desfăşura prin 
intennediul chioşcurilor, care erau destul de puţine în marile oraşe (cafenelele 
cernăuţene, după modelul celor vieneze, dispuneau de colecţii întregi ale ziarelor 
locale şi centrale. Acolo se întruneau intelectualii de marcă şi studenţii, pentru a 
citi presa şi pentru a dezbate chestiuni politice şi culturale. Aceasta îl detennină pe 
Jaques Le Rider să afinne că până la primul război mondial Bucovina s-a străduit 
să "unneze ultima modă vieneză'.42). 

În Bucovina, ca în întreaga Cisleithanie, prin incompetenta funcţionarilor din 
diversele segmente de activitate ale Ducatului se provocau acele fapte care generau 
criticile, pe care, apoi, tot funcţionarii se străduiau să le ascundă sau să împiedice 
difuzarea prin presă, sau către opinia publică. Aşa se face că presa locală din 
Bucovina şi, nu de puţine ori, cea vieneză, reflectă abuzurile şi gafele 
funcţionarilor bucovineni, care aveau să erodeze imaginea idil ică a Imperiului 
"civilizator" şi a birocraţilor extrem de devotaţi ideii imperiale. 

În Ducatul Bucovinei a existat, până în timpul primului război mondial, o 
singură mare unitate mil itară şi anume Regimentul 4 1  din Cernăuţi. Acesta era 
fonnat din fiii locurilor bucovinene şi comandat de ofiţeri austrieci care foloseau, 
pentru comunicarea cu subalternii, aşa-zisa l imbă de comandă, cu un fel de 
dicţionar care cuprindea aproximativ 1 00 de noţiuni şi expresii necesare 
coordonării trupei .  

Regimentul 4 1  din  Cernăuţi a part1c1pat, între anii 1 848 şi 1 878, la 
evenimentele militare în care Imperiul Austriac a fost implicat şi în luptele din 
primului război mondial. Pe frontul italian au luptat îndeosebi ostaşi i  bucovineni, 
aşa cum o dovedesc sursele istorice, dar şi pe frontul din Răsărit, în Galiţia. 
Evoluţia raportului de forţe, în general, şi din Bucovina, în special, dovedeşte că 
numărul soldaţilor şi echiparea acestora nu au pennis austriecilor o bună apărare a 
Bucovinei43• În timpul primei conflagraţii mondiale, asemeni întregii annate 
imperiale, Regimentul 4 1  de la Cernăuţi s-a bucurat mai ales de respect decât a fost 
temut44, nereuşind nici să fie eficient din punct de vedere mi litar. 

Annata a fost, alături de birocraţia austriacă, un simbol şi, în acelaşi timp, un 
liant al unităţii Imperiului Austro-Ungar care şi-a sfârşit virtuţile o dată cu 

4 1  Cartea lui Hermann Bal1r, Wien, a fost confiscată la ordinul primarului Vienei, dr. Luegger, 
din motivul arătat mai sus. 

42 Jaques Le Rider, Mitteleuropa, Traducere de Anca Opric, Prefaţă Andrei Corbea, Iaşi, 
Editura Polirom, 1 997, p. 1 1 9. 

4 3  Ion Nistor, Istoria Bucovinei, ediţie şi studiu biobibliografic de Stelian Neagoe, Bucureşti, 
Editura Humanitas, 1 99 1 ,  p. 354-358. 

44 William M. Johnston, op. cit. , p. 68. 
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începutul primului război mondial. Problemele generate de slăbiciunile militare ale 
Austro-Ungariei dovedeau că dincolo de formalism nu exista decât "goliciune şi 
haos", "legi" care dominau în "amestecul neguvernabil" de germani, ruteni, 
italieni, slovaci, români, polonezi, cehi, maghiari, croaţi, slovaci, saşi transilvăneni 
şi sârbi45 . În acest context a apărut ideea înfiinţării corpului de voluntari ucraine ni 
şi a corpului de legionari româm46, în noiembrie 1 9 1 4, la iniţiativa lui Koko 
Wassilko şi a lui Aurel Onciul47• Iniţiativa aceasta, care urmărea manifestarea 
credinţei faţă de imperiu şi apărarea ducatului de trupele ruseşti, avea să sfârşească 
tragic prin înfrângerea lor de către armata rusă, care a ocupat, la începutul lui 
decembrie 1 9 1 4, aproape întreaga Bucovină. 

Includerea părţii de nord a Moldovei în cadrele Imperiului Habsburgic, în 
1775, a fost urmată de instituirea ordinii imperiale austriece cu componentele: 
militară, economică şi ritualică. Acestea reprezintă tot atâtea etape ale modelării 
micii provincii - Bucovina - după chipul şi asemănarea imperiului şi realizarea 
elementelor de dominaţie imperială în Ducat. Procesul acesta presupunea trecerea 
printr-un efort modernizator "de sus în jos", de la civilizaţia tradiţională 
românească a acestei părţi a Ţării de Sus a Moldovei la o civilizaţie modernă de tip 
iosefinist, în care implanturile etnice au avut drept scop întărirea stăpânirii 
austriece în provincie. În acest context, formarea elitelor culturale locale se 
realizează sub impactul cultural al limbii germane care devine o adevărată /ingua 
franca48, fenomen care se accentuează o dată cu înfiinţarea Universităţii Francisco
Iosefine din Cernăuţi, unde limba de predare era germana, cu excepţia catedrelor de 
limbă română şi a celei de ucraineană49• De aceea, şcoala a jucat un rol deosebit în 
procesul de modernizare a Ducatului Bucovinei. Într-o societate preponderent 
agrară, cu o bipolaritate tradiţională (aristocraţie funciară/ţărănime), ascensiunea 
prin cultură sau schimbarea statutului social a dus la formarea noilor elite 
(burgheze) ale Bucovinei50 • 

În ciuda afirmaţiilor unor istorici care spun că în Bucovina celei de a doua 
jumătăţi a secolului al XIX-lea s-ar fi constituit o aşa-zisă ,,naţionalitate lingvistică"5 1 , 
observăm o accelerare a procesului de afirmare naţional-pol itică a diverselor etni i  

4 5  Alian Junik, Stephen Toulenin, op. cit., p .  39. 
46 Ion Nistor, op. cit. , p. 3 58-362; Teodor Balan, Bucovina în războiul mondial. Idei generale, 

în "Codrii Cosminului", VI, 1 929-1930, Cernăuţi, 1 930, p. 1 0--18. 
47 Emanuel Turczynski, Geschichte der Bukowina in der Neuzeit. Zur Sozial- und Kultur

geschichte einer mitteleuropliisch geprligten Landschaft, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 1 993, 
p. 41 ,  afirmă eli Aurel Onciul a dus o politică de sinceră loialitate fa� de statul austriac. Din această 
perspectivă, autorul menţionat critică "naţionalismul mărginit". 

48 Andrei Corbea, Paul Ce/an şi meridianul său. Repere vechi şi noi pe un alias central
european, Iaşi, Editura Polirom, 1 998, p. 27. 

49 Irma Bomemann, Paula Tiefenthaler, Rudolf Wagner, Czernowitz - Eine Stadt im Wandel 
der Zeit, mit besonderer Bertlcksichtigung ihres deutschen kulturellen Lebens, MUnchen/Stuttgart, 
Verlag "Der SUdostdeutsche", 1 988, p. 36-41 .  

so Andrei Corbea, op. cit., p. 26. 
51 Emanuel Turczynski, op. cit., p. 30--32. 
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ale Bucovinei :  români,  ucraineni, evrei, polonezi ş.a. Lupta politică dintre diferite 
tabere naţionale din Bucovina s-a dat îndeajuns de mult şi pe tărâmul înfiinţării 
şcolilor cu l imba maternă de predare. Reformele austriece ale învăţământului, din 
1 869 şi 1 908 aveau să contureze în imperiu, dar şi în Bucovina, un învăţământ 
modem pentru acea vreme. Concepţia imperial i lor privitoare la aşa-zisul 
"compromis nivelator", care trebuia să funcţioneze în această provincie, existenţa 
utracvismului (bil ingvism) în şcolile primare, greutatea cu care erau înfiinţate la 
gimnazii secţiile româneşti, paralele, recrutarea inspectorilor de către Consil iul 
Şcolar al Ţării au dus la amplificarea disputelor identitar-naţionale din Bucovina, în 
special între români şi ucraineni .  Aşa se explică de ce, în 1 905, învăţământul 
bucovinean a fost divizat în trei compartimente: românesc, ucrainean şi german52. 
În acest context, apar primele şcoli particulare (în 1 899 erau 22 de astfel de şcoli53) 
susţinute de asociaţii sau fundaţii culturale. Remarcăm în acest sens eforturile 
depuse de "Şcoala Română", Societatea Doamnelor Române şi Societatea pentru 
Cultura şi Literatura Română în Bucovina şi activitatea lui George Tofan în acest 
sens [acţiuni similare înregistrăm şi la celelalte etnii ale Bucovinei - n.n]. Cu toate 
acestea, în ceea ce priveşte numărul de şcoli şi gradul de frecventare a acestora, 
Ducatul Bucovinei se afla pe una dintre cele de mai jos poziţii, în ierarhia ţărilor 
Imperiului Austriac. 

În şcoală, în presă şi în viaţa publică se insufla ideea că indivizii participau la 
un demers cultural început cu milenii în urmă. De aceea erudiţii, membrii elitelor 
culturale, studenţii şi profesorii, elevii de gimnaziu făceau frecvente trimiteri la 
autorii antici, greci şi latini. Tinerilor învăţăcei li se insufla ideea tradiţiei, a 
legăturii intrinseci cu antichitatea greco-romană, într-un demers pe care ei nu aveau 
să-I egaleze vreodată54 . 

Gimnaziul impunea o disciplină foarte severă. Timpul elevilor, mai ales al 
celor de la internate, era atent măsurat şi supravegheat. Într-o societate ierarhizată, 
după norme stricte, dorinţa elevilor era aceea de a se supune acestora şi de a avea 
succes. "Frica de eşec era profundă"55• După o perioadă de şcolaritate, parcursă sub 
imperiul emoţiei generate de un sistem care cultiva în mică măsură iniţiativa şi 
creativitatea, urma Bacalaureatul (era dificil, mai ales pentru cei ce veneau de la 
sate şi care aveau cunoştinţe puţine de l imba germană. De aceea, ei preferau să 
memoreze mecanic textele pe care nu le înţelegeau). Trecerea cu succes a acestuia, 
ce-i drept de către puţini, însemna pătrunderea în societatea ierarhizată şi obţinerea 
unei distincţii durabile56. Examenul de bacalaureat îi obişnuia pe elevi cu ideea 

52 Marian Olaru, Ştefan Purici, ,,Bucovinism" şi "homo Bucovinensis", în "Analele Bucovinei", 
III, 1 996, nr. 1 ,  p. 1 O. 

53 Mircea Grigoroviţă, Învăţământul în Nordul Bucovinei (1 775-1944), Bucureşti, Editura 
Didactică şi Pedagogică, R. A., 1993, p. 43--48. 

54 William M. Johnston, op. cit., p. 80. 
55 Ibidem, p. 8 1 .  
5 0  Ibidem. 
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prezentării în faţa superiorilor, a membrilor birocraţiei ş i  a colegilor lor, îi pregătea 
pentru statutul de studenţi. 

O dată intraţi la facultate, studenţi i se bucurau de un statut deosebit în 
societate, de aprecierea contemporanilor şi beneficiau de o serie de drepturi legate 
de parcurgerea studi i lor şi reducerea serviciului mi litar (după 1 870). Pe parcursul 
studenţiei, tinerii erau îndemnaţi să participe la viaţa universitară şi culturală din 
oraşul în care îşi făceau studiile, luau parte la activitatea societăţilor studenţeşti, 
atât de numeroase în imperiu, dar şi la Cernăuţi . Studenţii erau încurajaţi să aspire 
la posturi înalte în justiţie, administraţie, învăţământ, instituţii culturale sau să 
practice profesiile liberale ale vremii .  

Profesorii, mai ales universitarii ,  se bucurau de un statut aparte în Imperiul 
Austriac, fiind asimilaţi birocraţiei şi priviţi ca servitori personali ai împăratului. 
Acesta, prin intermediul Ministerului Învăţământului, exercita un control strict 
asupra numirii profesorilor. Aici regula Protekion-ului se aplica în mod foarte 
strict. Profesorii de valoare ca şi erudiţii din alte domenii ale activităţii intelectuale 
se bucurau de apreciere şi erau primiţi în Herrenhaus. 

Dar, după 1 870, şi în învăţământ, ca în mai toate domeni i le, se resimte tot 
mai acut criza care cuprinsese Imperiul Austro-Ungar. Componenta identitar
naţională a diverselor demersuri este tot mai prezentă. Învăţământul nu mai putea 
face faţă "exigenţelor evoluţiei imperiului"57• Destinată să fie un factor de 
germanizare, Universitatea Francisco-Iosefină din Cernăuţi a contribuit la ridicarea 
elitelor cultural-naţionale ale Bucovinei. Acestea aveau să contribuie în mod 
esenţial la disoluţia Imperiului Dualist, după primul război mondial, într-un 
fenomen de consonanţă cu elitele naţiunilor supuse de Habsburgi. 

Mica provincie Bucovina avea să contribuie în mod specific la conturarea 
mozaicului cultural, etnic şi religios, care era Monarhia Habsburgilor la sfârşitul 
secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. Într-un imperiu dominat de 
catolici şi reformaţi, Bucovina, alături de Transilvania, Banat, teritoriile Zara şi 
Cattaro ş i  învecinata Galiţie, venea cu a sa Biserică Ortodoxă să amplifice structura 
mozaicului imperial58• 

Organizată ca Episcopie, cu sediul iniţial la Rădăuţi, apoi la Cernăuţi, supusă 
Mitropoliei Carloviţului în cele dogmatice şi în cele spirituale, de la 1 775 şi până în 
1 873, adică din vremea lui Dositei Herescul şi până la Eugenie Hacman, Biserica 
Ortodoxă din Bucovina a contribuit în mod esenţial la conservarea identităţi i 
româneşti a provinciei. Diploma imperială din 30 martie 1 874 avea să consacre o 
nouă situaţie a Bisericii Ortodoxe din Bucovina, prin ridicarea eparhiei la rangul de 
Mitropol ie, cu două episcopi i  sufragane, cea de Zara şi cea de Cattaro. 

De la mitropolitul neînscăunat care a fost Eugenie Hacman, mort în 1 873, şi 
până în vremea arhiepiscopiei lui Vladimir de Repta (mitropol it între anii 1 902 şi 

57  Ibidem. 
58 Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Chişinău, Editura "Ştiinţa", 1993, 

p. 361-364. 
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1 924), lista arhiepiscopilor d in  Bucovina înregistrează nume deosebite pentru 
impl icarea lor cultural-naţională (precum mitropolitul Teofil Blajevici, 1 877-1 879 
şi mitropolitul Silvestru Morariu Andrievici, 1 880-1 895). 

În perioada 1 800-1 9 1 9, efortul de afirmare identitar-naţională s-a materializat 
prin: construirea a 326 de capete şi biserid9, sprij inirea şcolii româneşti prin 
stipendii de la Fondul Religionar Ortodox al Bucovinei sub forma lucrărilor de 
întreţinere sau de construcţie a şcolilor, burse acordate elevilor şi studenţilor 
merituoşi, sprijinirea producţiei de manuale şcolare în limba română, dezvoltarea 
învăţământului teologic, deschiderea unei tipografii devenită a Societăţii pentru 
Cultura şi Literatura Română în Bucovina sub numele de Societatea Tipografică 
Bucovineană, crearea presei teologice (de la "Steaua Bucovinei" a lui Silvestru 
Morariu, din 1 864, Ia "Candela. Jumalu bisericescu l iteraru", 1 882-1914, seria 1), 
organizarea unor biblioteci pe lângă instituţiile teologice şi la Palatul Mitropoliei60, 
conservarea bunurilor de patrimoniu, care vorbeau despre dimensiunea spirituală 
extraordinară a tezaurului cultural nord-moldav şi implicarea activă în acţiunile de 
asistenţă socială61 •  

Disputele dintre centru ş i  provincie, în perioada analizată, intervin datorită: 
sprijinului evident de care se bucură uniţii şi catolicii, uneori folosindu-se, pentru 
aceştia, fondurile provenite din resursele Fondului Religionar Ortodox al 
Bucovinei; politicii servite a unor ierarhi ai Bucovinei, precum Arcadie 
Ciupercovici, care nu doreau să se pună rău cu autorităţile imperiale centrale sau 
locale; dorinţei rutenilor, manifestate ·în spiritul "compromisului nivelator", de 
împărţire a eparhiei în două (o episcopie pentru români cu sediul la Suceava şi alta, 
cu sediul la Coţrnani, pentru ucraineni); precum şi dorinţei manifestate de tinerii 
ruteni de împărţire egală a mănăstirilor bucovinene între ucraineni şi români şi 
numirea unui ucrainean ca succesor la scaunul mitropolitan al Bucovinei (fapt 
împiedicat de rezistenţa îndârj ită a lui Vladimir de Repta şi declanşarea primului 
război mondial). 

Instaurarea stăpânirii habsburgice în teritoriul pe care I-au denumit, apoi, 
Bucovina a însemnat trecerea acestei părţi de ţară românească de la economia 
agrară şi cu o structură ocupaţională determinată de preponderenta rurală, la o 
economie în care regul i le economiei burgheze începeau să fie dominante şi 
structura ocupaţională urbană se afla în plină expansiune. Ocupanţii pământului 
nord-moldav au încercat şi, în mare parte, au reuşit să valorifice în chip superior şi 
intensiv resursele economice şi umane ale provinciei, nu de puţine ori printr-o 
politică activă de inserţie socială şi economică a unor grupuri de colonizatori, 
favorizaţi economic, în cele mai diverse moduri, de către austrieci. Toate acestea s-au 
făcut printr-o constantă defavorizare a elementului etnic românesc, concurat acerb 

59 Dumitru Valenciuc, Ierarhii Bucovinei, Suceava, Grupul Editorial Muşatinii - Bucovina 
Viitoare, 2001 ,  p. 1 8. 

00 Ibidem, p. J4. 
61 Ibidem, p. 39. 
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de elementele străine aşezate în provincie, acestea din urmă fiind principali i  privaţi 
ai integrării austriece a provinciei şi ai germanizării acesteia. 

Antrenarea Bucovinei în circuitul economic european, modernizarea 
structurilor economice şi sociale ale provinciei s-au făcut în condiţiile în care 
aceasta îşi păstra caracterul de Hinterland agrar şi forestier al imperiului62 iar 
pol itica austriacă de minime alocări bugetare situa această parte a imperiului 
printre ultimele ţări de coroană. De altfel, datorită preponderenţei sectoarelor 
extractive, în detrimentul celor prelucrătoare, putem deduce că austriecii n-au vrut 
să creeze în Bucovina o economie care să intre în concurenţă cu metropola, ci una 
complementară, care era mai mult o piaţă de desfacere pentru mărfurile industriale 
austriece şi sursă de materii prime pentru industriile existente în imperiu. 

Măsurile administrative şi reformele impuse de către austrieci au făcut ca în 
domeniul agrar să se extindă suprafeţele agricole cultivate, mai ales pe seama 
Fondului Religionar Ortodox al Bucovinei, să se introducă noi tehnici agrare, noi 
soiuri de plante şi noi rase de animale care făceau din potenţialul agricol al 
Bucovinei unul dintre cele mai atractive pentru imperiali .  Menţinerea unor practici 
oneroase generate de l ipsa capitalului necesar dezvoltări i agriculturii şi sprij iniri i 
gospodăriilor ţărăneşti a făcut ca, în Bucovina, să se producă o fluctuaţie 
extraordinară a proprietăţilor, mai ales în defavoarea ţăranilor români,  agravată de 
fenomenul cametei şi cel al arendăşiei. Ca urmare, marea proprietate agrară a 
provinciei, majoritar românească, a fost afectată de lipsa capitalurilor necesare. 
Această cauză, ca şi altele de natură socio-politică, a făcut posibilă masiva 
înstrăinare a marii proprietăţi româneşti63 la sfârşitul secolului al XIX-lea şi 
începutul secolului al XX-lea. 

În domeniul industrial, o pondere deosebită au avut-o exploatarea lemnului şi 
producerea cherestelei, industria alimentară, care dispunea de resurse ieftine şi de 
calitate, industria zahărului şi cea a berii şi spirtului. În Bucovina au existat, până 
în anul 1 9 1 8, numeroase fabrici de materiale de construcţii, în special cele cere 
produceau teracotă şi cărămizi. 

Până către anii '70 ai secolului al XIX-lea, austriecii au acordat o atenţie 
deosebită exploatări i  bogăţiilor subsolului, unele exploatări miniere existând încă 
de pe vremea domnitorilor moldoveni. Se valorificau zăcămintele de fier, cupru, 
argint, plumb, calcopirită şi sare. Concomitent cu industria extractivă, valorificând 
întinsele suprafeţe de pădure, au fost ridicate şi topitorii sau cuptoare de topit 
metale, mai ales în ţinutul Domelor şi în zona Câmpulung Moldovenesc64, dar şi 
atel iere sau fabrici de producere a sticlei. 

Cele 1 20 de meserii practicate în Bucovina în sate sau oraşe, precum şi 
comerţul,  erau dominate de elementele etnice alogene, în special de evrei, germani, 

62 Ioan Cocuz, Dumitru Cucu, Băncile şi creditul funciar românesc din Bucovina (1840-1918), 
Suceava, Grupul Editorial Muşatini i - Bucovina Viitoare, 1 999, p. 2 1 .  

63 Ibidem, p .  57--60. 
64 Ibidem, p. 34. 
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armeni, polonezi ş .a. Ponderea meseriaşilor ş i  a comercianţilor români în aceste 
domenii era foarte redusă 65 • Chiar şi în aceste condiţii, trebuie să arătăm că 
transformarea burgheză a Bucovinei, deci şi a români lor, a luat o deosebită 
amploare mai cu seamă la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul celui următor, 
fapt care este vizibil în schimbarea ponderii diverselor curente politice şi apariţia 
"valului" burghez al Bucovinei. 

În această perioadă, disputa cultural-identitară dintre români şi alogeni, dar şi 
metodele persuasive de dominare pol itică asupra autohtonilor, au importante 
contingenţe cu evoluţi ile în plan financiar-bancar. Înţelegând acest lucru, 
intelectual i i  români din Bucovina au sprij init activ construirea asociaţiilor de credit 
a însoţitorilor districtuale de economie şi credit, a cooperativelor de credit sau a 
băncilor populare de tip Raiffeisen şi a Băncii Ţării66• 

Provincie extrem orientală a Imperiului Austro-Ungar, încadrată administrativ 
în structurile imperiale, Bucovina avea o economie pe care austriecii şi-ar fi dorit-o 
tot mai mult legată de imperiu, a rămas prin poziţia sa geografică şi tradiţia 
culturală şi economică a autohtonilor în orbita economică a României. Dovadă, 
deosebita dezvoltare economică a ducatului până în anul 1 886, când multe dintre 
produsele bucovinene aveau ca debuşeu piaţa românească. Declanşarea războiului 
comercial (vamal) d intre Austria şi România, ca urmare a suspendării convenţiei 
vamale din 1 875, a avut importante efecte negative asupra multora dintre ramurile 
economice ale provinciei. Dar ş i  după acest episod, Ducatul Bucovinei a continuat 
să graviteze economic spre România, fapt care este i lustrat de bogata activitate a 
iarmaroacelor înfiinţate în Regat, la graniţa cu Bucovina, numărul mare al 
lucrătorilor bucovineni angajaţi de marii proprietari din Regat, pe perioada 
campani ilor agricole, comerţul activ cu lemn din Bucovina prin porturile dunărene 
sau maritime ale României etc. 

Bucovina, "o bucată de teritoriu pentru care nu există nici o explicaţie logică" 
de apartenenţă la Imperiul Austro-Ungar, "departe de tot restul'o67 care constituia 
acest stat, a cunoscut la sÎarşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea 
evoluţiile sale specifice, care o singularizau ca provincie a imperiului. Ea a fost 
afectată de evoluţii le sociale, politice şi economice care afectau monarhia ce a 
trecut prin perioada ,,revirimentului habsburgic" a epoci i  Taafe ( 1 879-1 893), a 
"anilor de derută" de la Taafe la Badeni ( 1 893-1 897), prin "tentaţia democratică" sau 
"vara indiană a Monarhiei Habsburgice", dintre 1 897 şi 1 908, când democratizarea 
imperiului părea să dea roade. 

Experimentele şi experienţele politice din Imperiul Austro-Ungar menite doar 
să prelungească viaţa acestei ciudate alcătuiri statale au eşuat în faţa mişcărilor 

65 I.E. Toroutiu, Românii şi clasa de mijloc din Bucovina. Partea întâia. Meseriaşii, Cernauti, 
Societatea Tipografica Bucovinean!, 1 912.  

66 Ioan Cocuz, Dumitru Cucu, op. cit., p. 61-1 1 4. 
67 A.J.P. Taylor, Monarhia Habsburgică, 1809-1918. O istorie a Imperiului Austriac şi a 

Austro"Ungari�i. trad. Comelin Bucur, Bucureşti; Editura Alfo, :ZOOO, p, 224. 
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identitar-naţionale, impunând "soluţia violentă" care a dus la dispariţia Monarhiei 
bicefale şi constituirea statelor naţionale pe ruinele acesteia. In acest context, 
români i  bucovineni, ca şi alte naţii ale fostei monarhii, au ales calea eliberări i 
naţionale, opţiune politică şi cultural-identitară care le animase idealurile încă de la 
marea sărbătoare de la Putna, din 1 87 1 ,  şi care fusese obiectivul politic major, 
subînţeles, al tuturor afinnărilor identitar-naţionale din perioada pe care o 
analizăm. Geniul politic al elitelor româneşti din Bucovina, politica externă a 
Regatului României şi conjunctura politică favorabilă au făcut posibilă realizarea 
acestui proiect politic şi naţional românesc, la 27 octombrie şi 28 noiembrie 1 9 1 8. 

Das Herzogtum Bukowina und das Osterreichisch-Ungarische Reich 

(Zusammenfassung) 

In dieser Studie hebt der Verfasser die politischen Dimensionen der Verhliltnisse zwischen 
dem sogenannten Zentrum des tisterreichisch-ungarischen Reiches und dem am dessen Rande 
Iiegenden Herzogtum Bukowina am Ende des 1 9. und am Anfang des 20. Jahrhunderts hervor. 
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ALEGĂTORII DIN BUCOVINA, CĂTRE ANUL 1910 

CONSTANTm UNGUREANU 

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în Bucovina a fost instituit un 
sistem democratic de alegere a reprezentanţilor provinciei, atât în administraţia 
publică locală, cât şi în Parlamentul austriac de la Viena. Primele alegeri 
parlamentare din Bucovina au avut loc în vara anului 1 848. Atunci au fost aleşi opt 
reprezentanţi ai Bucovinei în Parlamentul de la Viena, dintre care patru ţărani 
români (Mihai Bodnar-Bodnărescu din Voitinel, Miron Ciupercovici din Fundul 
Moldovei, Gheorghe Timiş din Cupca şi Vasile Cârste din Boian), trei ţărani 
ucraineni (Ioan Dolenciuc din Hatna, Vasile Murgoci din Coţmani şi Lukian 
Kobâliţa din Plosca) şi un intelectual german (Anton Kral, directorul gimnaziului 
din Cernăuţi)1 • Primul Parlament austriac, constituit din 384 de deputaţi, şi-a 
desfăşurat lucrările în condiţii foarte grele, în perioada 22 iulie 1 848 - 7 martie 
1 849, din 22 octombrie 1 848 Adunarea Constituantă desfăşurându-şi activitatea în 
oraşul Kremsier din Moravia. 

După înăbuşirea Revoluţiei din 1 848-1 849, în Imperiul Habsburgic a fost 
instaurat un regim neoabsolutist şi pe parcursul a mai bine de un deceniu nu a mai 
fost convocat un nou Parlament imperial. Abia la 8/20 octombrie 1 860 a fost 
promulgat de către împăratul Austriei, Franz Joseph I, un act organic, cunoscut sub 
titlul de "Diploma din octombrie", care punea capăt regimului neoabsolutist şi 
deschidea o nouă etapă de guvernare constituţională a Monarhiei habsburgice. La 
26 februarie 1 86 1  a fost promulgată de către împărat o nouă Constituţie, care, 
printre altele, recunoştea definitiv autonomia Bucovinei şi stabi lea componenţa şi 
competenta parlamentului central. Noul Parlament imperial urma să fie constituit 
din 343 de deputaţi, Bucovinei fiindu-i rezervate 5 mandate. 

Iniţial, s-a stabi l it ca parlamentul fiecărei provincii să aleagă din rândul 
deputaţilor locali un număr de reprezentanţi în Camera Deputaţilor din Parlamentul 
de la Viena. La 2 aprilie 1 873 a fost elaborată însă o nouă lege electorală, care 
prevedea organizarea unor alegeri directe pentru Camera Deputaţilor din 
Parlamentul austriac. Deputaţii urmau să fie aleşi din partea a patru categorii 

1 Mai detaliat despre aceste alegeri vezi: Mihai lacobescu, Din istoria Bucovinei, voi. 1 (1 774-
1 862), Bucureşti, Editura Academiei Române, 1 993, p. 382-394; Ştefan Purici, Mişcarea naţională 
românească în Bucovina între anii 1 77 5-1861, Suceava, Editura "Hurmuzachi", 1 998, p. 1 84-206. 

Analele Bucovinei, IX, 1, p. 97-1 24, Bucureşti, 2002 
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electorale (colegiul marilor proprietari laici şi ecleziastici, colegiul localităţi lor 
urbane, colegiul localităţilor rurale şi deputaţii aleşi din partea Camerelor de 
Comerţ şi Industrie teritoriale). Totodată, numărul reprezentanţilor Bucovinei a fost 
mărit de la cinci la nouă deputaţi (trei din partea marilor proprietari, un 
reprezentant al Camerei de Comerţ şi Industrie din Cernăuţi, un reprezentant al 
oraşului Cernăuţi, un reprezentant al oraşelor Suceava, Siret şi Rădăuţi şi trei 
deputaţi din partea localităţilor rurale). 

Prin reforma electorală, din 14 iunie 1 896, se înfiinţa o nouă curie a clasei 
generale a alegătorilor, în care aveau drept de vot toţi bărbaţii care au împlinit 
vârsta de 24 de ani, cu excepţia unui număr limitat de persoane, cum ar fi mil itarii 
sau anumiţi funcţionari. Camera Deputaţilor Parlamentului austriac a fost mărită de 
la 353 la 425 de deputaţi (85 reprezentaţi ai marilor proprietari, 1 1 6 - ai oraşelor, 
târguri lor şi localităţilor industriale, 2 1  - din partea Camerelor de Comerţ şi 
Industrie teritoriale, 1 3 1  - din partea localităţilor rurale şi 72 - din partea clasei 
generale a alegători1ori. O dată cu realizarea reformei din 1 896, Bucovina a mai 
obţinut doi reprezentanţi în Camera Deputaţilor3• 

Până la începutul secolului XX, români i  bucovineni au avut majoritatea 
reprezentanţilor în Parlamentul austriac. În anul 1 86 1 ,  de exemplu, Dieta 
Bucovinei a ales cinci deputaţi în Parlamentul austriac, dintre care patru români 
(Teofil Bendela, Leon Isăcescul, Grigore Iliuţ şi Alexandru Petrinot Cel mai bun 
rezultat electoral pentru români a fost obţinut în anul 1 886. Atunci, Bucovina era 
reprezentată de nouă deputaţi în Camera Deputaţilor, dintre care 7 erau de 
naţional itate română (Arcadie Ciupercovici, Nicolae Grigorcea, Ioan Lupul, Victor 
Stârcea, Constantin Tomasciuc, Isidor Zotta şi Ioan Zottat 

Primi i  deputaţi ucraineni în Parlamentul de la Viena au fost aleşi abia către 
sfârşitul secolului al XIX-lea. Aceştia au fost ruteanul conservator Vasile Volan 
(deputat în perioada 1 89 1-1 899) şi naţional-democratul Isidor Viniţkij ( 1 897-
1 90 1 ). Din anul 1901  au devenit parlamentari naţional-democraţii ucraineni, cu 
mare autoritate în Bucovina, Nikolai Vasilko şi Erotei Pihuleak6• 

Ş i  în Dieta Bucovinei deputaţii erau aleşi din partea a patru categorii 
electorale, şi anume: colegiul 1 al marilor proprietari laici şi ecleziastici; colegiul al 
II-lea al oraşelor şi târgurilor; colegiul al III-lea al Camerei de Comerţ şi Industrie 
din Cernăuţi şi colegiul al IV-lea al comunelor rurale. În primele trei colegii 

2 Fritz Freund, Das osterreichische Abgeordnetenhaus. Ein biographisch-statistisches 
Handbuch 1907-1913, Wien, p. IO .  

3 "Namen - Verzeichnis der Mitglieder des Abgeordnetenhauses", XVI Session, Wien, 1 900, 
p. 1 06. 

4 Biographische Skizzen der Mitglieder des Herren und Abgeordnetehauses des osterreichischen 
Reichsrathes . . .  , 1 Heft., Wien, 1 86 1 ,  p. 8-1 1 ;  Rudolf Wagner, Der Parlamentarismus und nationale 
Ausgleich in der ehemals osterreichischen Bukowina, Milnchen, 1 984, p. 88. 

5 "Namen - Verzeichnis der Mitglieder des Abgeordnetenhauses", XIII Session, Wien, 1 886, 
p. 14, 28, 48, 64, 84, 88, 92, 1 00. 

6 Rudolf Wagner, op. cit., p. 37-JR. 
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alegerile se desfăşurau prin vot direct, iar în colegiul comunelor rurale alegeri le 
aveau loc indirect, prin electori .  Începând cu anul 1 86 1 ,  când şi-a început 
activitatea Dieta, şi până în 1 9 1 1 ,  când a fost adoptată o nouă lege electorală, în 
Parlamentul Bucovinei erau aleşi 29 de deputaţi ( 1  O din partea marilor proprietari; 
doi din partea Camerei de Comerţ şi Industrie; doi din partea oraşului Cernăuţi; 
câte unul din partea oraşelor Suceava, Rădăuţi şi S iret şi 1 2  din partea comunelor 
rurale( La aceştia se mai adăugau cu statut de virilişti episcopul (din 1 873 
mitropolitul) ortodox al Bucovinei şi, din 1 875, rectorul Universităţii din Cernăuţi . 

Doar un număr restrâns de locuitori ai Bucovinei aveau posibilitatea să 
participe la alegerea deputaţilor în Dieta Ducatului. Astfel, la alegerile din anul 
1 87 1 ,  nouă mari proprietari din primul corp electoral şi-au ales doi reprezentanţi în 
Dietă, iar alţi 1 23 de mari proprietari din al doilea corp electoral au ales 8 deputaţi; 
1 6  alegători din partea Camerei de Comerţ şi Industrie din Cernăuţi au desemnat 
doi deputaţi8• În acelaşi an, 2 958 de alegători din oraşul Cernăuţi au ales doi 
membri în Dietă, iar oraşele Suceava, Siret şi Rădăuţi erau reprezentate cu câte un 
deputat, care au fost aleşi din partea a respectiv 3 89, 5 1 5  şi 683 de alegători9 • În 
colegiul al IV -lea al comunelor rurale, alegerile aveau loc în două etape, mai întâi 
alegătorii cu drept de vot alegeau electorii, iar apoi aceştia alegeau din rândul lor 
un deputat. La alegerile din 1 87 1 ,  numărul alegătorilor din colegiul comunelor 
rurale a variat între 2 784, în districtul Siret, şi 4 470, în districtul Coţmani, iar 
numărul electorilor - între 60, în districtul Câmpulung şi 1 1 3,  la Gura Humorului10 • 
Această modalitate de desfăşurare a alegerilor pentru Dietă şi pentru Parlamentul 
austriac i-a favorizat mai ales pe marii proprietari, pe comercianţi i, meseriaşii, 
funcţionarii bogaţi şi pe orăşeni. Ţărani i  aveau şanse mici chiar şi în colegiul 
comunelor rurale să fie aleşi deputaţi în Dietă. Totodată, acest sistem electoral a 
asigurat alegerea unor deputaţi bine instruiţi, cu autoritate şi influenţă în societate, 
care au fost capabi l i  să elaboreze legi bine chibzuite şi echilibrate pentru specificul 
Bucovinei şi să contribuie la prosperarea economică şi culturală a provinciei. Pe 
parcursul a 50 de ani ( 1 86 1-1 9 1 1 ), cât a fost valabil acest sistem electoral, românii 
au beneficiat de o majoritate confortabilă în Dietă. 

Către sfârşitul secolului al XIX-lea, sistemul electoral din Monarhia Austro
Ungară, care favoriza anumite categorii sociale, nu mai corespundea noilor realităţi 
social-economice şi politice. Atât forţele politice de orientare l iberală şi 
democratică, cât şi principalele minorităţi etnice din Austria revendicau 
modificarea radicală a acestui sistem electoral. În special polonezii şi cehii  cereau 
acordarea unor drepturi naţionale similare cu ale ungurilor. În Galiţia, polonezii 

7 Rudolf Wagner, op. cit., p.88. 
8 Statistik der Landtagswahlen in den Jahren 1871-1872 .. . , în "Mittheilungen aus dem 

Gebiete der Statistik", 1 9  Jg., IV Heft, Wien, 1 872, p. 1 36. 
9 Ibidem, p. 1 43. 
10 Ibidem, p. 1 53-1 54. 
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deja obţinuseră largi drepturi naţionale, iar l imba germană practic fusese înlocuită 
cu limba poloneză, în administraţie, învăţământ şi în alte domenii .  

Presat de aceste schimbări, Parlamentul austriac a început să dezbată, la 
începutul secolului XX, reformarea sistemului electoral. La sfârşitul anului 1 906 au 
avut loc dezbateri în Parlamentul austriac, privind introducerea votului universal, 
direct şi secret. Noua lege electorală a fost adoptată la 26 ianuarie 1907. Prin 
această lege se desfiinţau vechile colegii electorale şi se înfiinţau circumscripţii 
electorale, se acorda drept de vot tuturor bărbaţilor care au împlinit vârsta de 24 de 
ani, iar dreptul de a fi aleşi - celor care au împlinit 30 de ani .  Totodată, numărul 
membrilor Camerei Deputaţilor din Parlamentul austriac se mărea de la 425 la 
5 1 6 1 1 • Toate landurile, provinciile, ducatele austriece erau reprezentate în Camera 
Deputaţilor proporţional cu numărul populaţiei: Boemia - 1 30; Galiţia - 106; 
Austria Inferioară - 64; Moravia - 49; Ştiria - 30; Tirol - 25; Austria Superioară -
22; Silezia - 1 5 ;  Bucovina - 14; Craina - 12;  Dalmaţia - I l ; Carintia - 1 0; 
Salzburg - 7; Gorz şi Grad isca - 6; Istria - 6; Triest - 5 şi Voralberg - 412• 

Pentru alegerile parlamentare din 1 907, în Bucovina au fost create 14 
circumscripţii electorale ( 1 1 rurale şi trei urbane). Dintre circumscripţiile rurale, 5 
aveau populaţie majoritar românească, 5 - populaţie majoritar ucraineană, iar una 
cuprindea coloniile germane13• În circumscripţiile urbane, şansele principale pentru 
obţinerea unui mandat le aveau etnicii germani şi evreii .  Au fost aleşi deputaţi 6 
români (conservatori i  Alexandru Hurmuzachi şi Teofil Simionovici, naţionalul 
Constantin Isopescu-Grecul, democratul Aurel Onciul, social-democratul Gheorghe 
Grigorovici şi contele Franz Bellegarde, care, de asemenea, îi reprezenta pe 
români), 5 ucraineni (IIia Semaka, Nicolai Spenul, Anton Lukaşevici, Erotei 
Pihuleak şi Nicolai Vasilko, toţi naţional-democraţi), doi germani (agrarianul 
Anton Keschmann şi liberalul Artur Skedl) şi evreul de orientare sionistă Benno 
Straucher14 •  Celelalte minorităţi etnice din Bucovina, în principal polonezii ş i  
maghiarii, nu au avut nici o şansă să îşi aleagă propriii reprezentanţi în Parlament. 
Rezultatele acestor alegeri au reflectat obiectiv atât structura etno-demografică a 
Bucovinei de Ia începutul secolului XX, cât şi principalele partide şi orientări 
politice din acest Ducat. 

La începutul secolului XX, dar mai ales după alegerile parlamentare din 
1 907, s-a ridicat tot mai frecvent problema modificării sistemului electoral privind 
alegerea deputaţilor în Dieta Bucovinei. În 1 904, au avut loc ultimele alegeri pentru 
Dietă, desf'aşurate conform vechi i  legi electorale, elaborată în anul 1 86 1 .  Au fost 
aleşi atunci 3 1  de deputaţi, dintre care 1 3  români (inclusiv mitropol itul), 6 
ucraineni, 6 germani (inclusiv rectorul Universităţii), patru armeano-poloni şi doi 

1 1  Fritz Freund, op. cit. , p. 1 O. 
12 

"Namen - Verzeichnis . . .  ", XVIII Session, 1 3  Juli 1 907, Wien, 1 907, p. 225-227. 
13 Ibidem, p. 225-227. 
14 Fritz Frcund, op. cit., p. 6 1 0  623; Rudolf Wagner, op. cit. , p. 35-JR. 
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evrei 15 .  În urma rezultatului acestor alegeri, în Dieta Bucovinei s-a constituit o 
majoritate de orientare liberalo-democratică, alcătuită din 1 7  deputaţi (inclusiv 6 
deputaţi ucraineni şi 5 deputaţi democraţi români, în frunte cu Aurel Onciul)16, care 
era favorabi lă realizării unor reforme radicale, inclusiv a sistemului electoral . 

Unul dintre principalii adepţi al reformării sistemului electoral era deputatul 
democrat român Aurel Onciul, care mult timp a locuit şi a lucrat în oraşul Briinn 
(capitala Moraviei) Şi era impresionat de reforma electorală, realizată în această 
provincie. Încă în 1 904 Dieta Bucovinei a înaintat un nou proiect de modificare a 
legii electorale, care prevedea înfiinţarea unei noi curii a clasei generale a 
alegătorilor, după modelul de atunci al legii electorale pentru Parlamentul de la 
Viena. Se propunea ca Dieta să fie constituită din 55  de deputaţi, dintre care: 1 5  din 
partea marilor proprietari; 1 4 - ai localităţilor urbane şi ai Camerei de Comerţ şi 
Industrie; 14 - ai localităţilor rurale, 1 O deputaţi aleşi de toţi cetăţenii cu vârsta de 
peste 24 de ani şi doi deputaţi viri l işti (mitropolitul şi rectorul Universităţi i din 
Cernăuţi)17 • Acest proiect de lege însă nu a fost adoptat atunci, din cauza mai 
multor divergenţe, inclusiv din cauza destrămării, în anul 1 905, a majorităţii 
l iberalo-democratice din Dieta Bucovinei. 

Abia în timpul sesiunii din anul 1 908 a fost luată din nou în dezbatere legea 
electorală pentru alegerea deputaţilor în Dieta Bucovinei. La 20 octombrie 1 908, 
liderul democraţilor români, Aurel Onciul, a înaintat un proiect principial nou de 
reformare a legi i electorale, care prevedea împărţirea alegătorilor în curii sociale şi 
naţionale. Consistoriul ortodox urma să aleagă 3 deputaţi; marii proprietari � 1 O; 
Camera de Comerţ şi Industrie - 2; oraşele - 9; localităţile rurale - 1 5 ; curia 
generală a oraşelor - 8; curia generală a satelor - 6 şi doi virilişti (mitropolitul şi 
rectorul Universităţii)1 8 • Noutatea acestui proiect consta în faptul că se propunea 
celor cinci etnii principale din Bucovina (români, ucraineni,  germani, evrei şi 
polonezi) acordarea unui număr de mandate, proporţional cu numărul alegătorilor 
din fiecare curie electorală. Potrivit acestui proiect, Dieta Bucovinei urma să fie 
constituită din 55  de deputaţi, dintre care 20 români, 1 4  ucraineni, 8 germani,  8 
evrei şi 5 polonezi19• 

Ideea introducerii cadastrelor naţionale pentru alegerea deputaţilor în Dieta 
Bucovinei a fost salutată şi susţinută în principiu de opinia publică şi de majoritatea 
oameni lor politici din Bucovina. După mai multe discuţii şi completări, proiectul 
noii legi electorale a fost prezentat de către un grup de deputaţi bucovineni 
autorităţilor centrale din Viena, în septembrie 1 909. Autorităţile vieneze au 
considerat pozitiv acest proiect de lege, dar au respins cu hotărâre propunerea de 

1 5  Rudolf Wagner, op. cit. , p. 95. 
1 6  LJ:o6plKaHC!.KHR OneKCaH,llp, Ha"'iOHCJJlbHUU pyx yKpaiH"!i6 EiyK06UHU opyzoi nOJI06UHU 

XIX- no11amK}' XX cm. ,  l.JepHisui, 1 999, p. 279. 
17 Ibidem, p. 288. 
1 8 Ibidem, p. 339. 
1 9  Ibidem, p. 342. 
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creare a unui cadastru naţional, separat, pentru evrei. Acest fapt ar fi creat un 
precedent nedorit pentru autorităţile centrale, deoarece evreii nu erau recunoscuti 
ca naţionalitate distinctă. Astfel, s-a insistat ca evreii să fie incluşi în cadastrul 
naţional german. 

Legea privind reformarea sistemului electoral a fost discutată şi adoptată de 
către Dietă la 1 6  octombrie 1 909. Varianta finală a legii prevedea ca Dieta să fie 
constituită din 63 de deputaţi. În Dietă urmau să fie aleşi 1 3  deputaţi din partea 
clasei marilor proprietari (inclusiv 6 români, 4 armeano-poloni şi un ucrainean); 
doi din partea Camerei de Comerţ şi Industrie din Cernăuţi; 28 din partea clasei 
alegătorilor localităţilor urbane şi rurale şi 1 8  din partea clasei generale a 
alegători lor, la care se mai adăugau, ca virilişti, mitropolitul şi rectorul Universităţii. 
Clasa alegătorilor localităţilor era împărţită în 1 O circumscripţii electorale româneşti, 
1 O ucrainene, 7 germane (inclusiv evrei) şi una poloneză, iar clasa generală a 
alegătorilor asigura 6 mandate românilor, 6 ucrainenilor, 5 germani lor şi evreilor şi 
un mandat polonezilor20• Acest sistem electoral asigura 23 de locuri românilor, 
1 7  ucrainenilor, 6 polonezilor, celelalte 1 7  mandate urmând să fie împărţite între 
germani şi evrei. 

Scopul principal al acestui sistem electoral era de a preîntâmpina lupta 
electorală, pe principii etnice, pentru dobândirea unui număr cât mai mare de 
mandate pentru o anumită naţiune. Prin constituirea cadastrelor naţionale se 
stabilea un număr exact de mandate pentru fiecare etnie, iar fiecare alegător de o 
anumită etnie putea să voteze doar pe un candidat al etniei respective. Doar în 
circumscripţii le naţionale germane lupta electorală urma să se desfăşoare între 
candidaţii partidelor germane şi ai partidelor evreieşti, din cauza faptului că 
evreilor l i  s-a refuzat dreptul de a forma cadastre naţionale separate. 

O dată cu adoptarea acestui sistem electoral, lupta electorală urma să se 
desfăşoare nu pentru obţinerea unui număr mai mare de mandate pentru o anumită 
etnie, ci pentru atragerea unui număr cât mai mare de alegători în l istele electorale 
ale uneia dintre cele patru naţiuni .  Legea a fost gândită astfel ca alegătorii din 
aceeaşi localitate să aibă posibilitatea să se înscrie în listele electorale ale naţiunii 
la care ei considerau că aparţin, având dreptul şi posibilitatea de a vota candidatul 
naţiuni i  lor. În paragraful 26 al legii era specificat că, în clasa electorală a 
localităţilor, precum şi în clasa generală a alegătorilor, listele electorale trebuiau să 
fie întocmite după localităţi şi anume despărţite pentru fiecare cadastru electoral 
naţional. În acelaşi paragraf se mai preciza că, dacă într-o anumită localitate erau 
alegători care nu aparţineau naţiunilor română, ucraineană, germană sau polonă, 
atunci maghiarii vor fi înscrişi în l istele româneşti, l ipoveni i  - în cele ucrainene, iar 
locuitori i  de alte etnii - în lista naţiunii care era majoritară în localitatea 
respectivă21 • În lege nu se menţiona nimic despre evrei, subînţelegându-se că ei 
erau de etnie germană. 

20 RudolfWagner, op. cit., p. 2 1 1-2 1 5. 
21 Ibidem, p. 22 1 .  
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O altă noutate a acestei legi consta în faptul că buletinele de vot ale 
alegătorilor de diferite etni i  urmau să fie tipărite pe hârtie de diverse culori. În 
paragraful 3 5  al legii se preciza că buletinele de vot ale alegătorilor români vor fi 
de culoare roşie, ale celor ucraineni - de culoare albastru deschis, ale celor germani 
- albe, iar ale alegătorilor polonezi - de culoare galben-portocalie22. Prin această 
măsură se urmărea l imitarea posibilităţilor de falsificare a alegerilor. 

Legea mai prevedea dreptul fiecărui alegător de a depune reclamaţie în cazul 
detectării unor neregul i  la elaborarea listelor alegătorilor. Paragraful 28 al legii 
prevedea că cetăţenii cu drept de vot pot depune reclamaţii împotriva listei 
electorale din curia electorală respectivă în cazul constatării că au fost admişi unii 
cetăţeni fără drept de vot în lista respectivă sau dacă numele reclamantului sau al 
altui alegător desemnat a fost introdus în lista electorală a unei naţiuni la care ei nu 
aparţineau. În acest caz, reclamantul avea dreptul să ceară ştergerea numelui său 
din l ista respectivă şi introducerea lui în l ista electorală a naţiunii la care el 
considera că aparţine23• 

Aşadar, legea electorală adoptată de Dieta Bucovinei în toamna anului 1 909 
avea un caracter democratic, cetăţenii cu drept de vot aveau dreptul şi posibil itatea 
să verifice veridicitatea listelor electorale, să depună contestaţi i în cazul depistării 
unor nereguli, iar membrii comisiilor electorale sau alţi funcţionari aveau 
posibilităţi minime de a falsifica alegerile. Chiar dacă un număr important de 
alegători erau neştiutori de carte, totuşi posibilităţile de falsificare a l istelor 
electorale erau destul de mici, deoarece era stabi l it prin lege ca buletinele de vot ale 
alegătorilor din cele patru cadastre naţionale să fie de diferite culori. 

Merită să fie menţionat faptul că la întocmirea l istelor electorale nu s-a ţinut 
cont de rezultatele recensământurilor oficiale austriece, ci li s-a dat posibilitatea 
alegătorilor înşişi să se decidă în lista electorală a cărei naţiuni să aparţină. Era şi 
firesc să nu fie luate în calcul aceste rezultate austriece, deoarece acestea nu erau 
realizate după criteriul etniei locuitorilor. Începând cu anul 1880, recensământurile 
austriece nu au înregistrat nici naţionalitatea, nici limba maternă a locuitorilor, ci 
au apreciat etnia populaţiei după limba de conversaţie a locuitorilor. Acest criteriu 
de apreciere a etniei populaţiei nu era suficient de obiectiv, fiindcă un minoritar 
dintr-o localitate cu populaţie mixtă risca să fie trecut în recensământ drept vorbitor 
al etniei majoritare din localitatea respectivă. Mai mult decât atât, într-o provincie 
ca Bucovina, unde locuiau mai multe etnii, iar mulţi locuitori posedau două sau 
mai multe l imbi, probabil că în multe cazuri rămânea la discreţia funcţionarului, 
care aduna informaţii pentru recensământ, să decidă care era l imba de conversaţie a 
unui locuitor. 

În cadastrele recensământurilor erau indicate drept limbi de conversaţie: 
germana, ceho-slovaca, polona, ruteana, slovena, sârbo-croata, italiana, româna şi 

22 Ibidem, p. 228. 
23 Ibidem, p. 225. 
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maghiara, adică limbile principalelor etnii din Austro-Ungaria. Astfel, minorităţile 
naţionale, cum erau evreii, armenii, l ipovenii, ţiganii erau nevoiţi să indice drept 
limbă de comunicare una dintre limbile menţionate mai sus. Numărul evreilor, al 
armenilor şi lipovenilor putea fi uşor apreciat după criteriul confesiunii religioase, 
dar numărul populaţiei după confesiuni nu coincidea cu numărul populaţiei după 
limba de comunicare din cauza diferenţei populaţiei străine. 

În Bucovina, marea majoritate a evreilor, indiferent dacă erau cetăţeni 
austrieci sau străini, erau consideraţi drept vorbitori de l imbă germană; toţi 
lipovenii,  deşi vorbeau ruseşte, erau trecuţi la limba de conversaţie ruteană; 
armenii, catolici în marea lor majoritate, se considerau vorbitori de limbă polonă, 
iar armeni i  orientali, care locuiau cu preponderenţă în sudul Bucovinei, se înscriau 
la l imba de conversaţie română. De asemenea, ţărani i  slovaci din coloni ile Pleş, 
Soloneţul Nou, Poiana Micului şi din alte localităţi, erau trecuţi cu toţii la l imba de 
conversaţie polonă. În ceea ce îi priveşte pe ţigani, ei acceptau limba de conversaţie 
a etniei majoritare din local itatea respectivă, dar erau şi cazuri când ţiganii din 
unele sate din zona populată compact de ucraineni se considerau vorbitori de l imbă 
română. Aceasta se expl ică prin faptul că ei erau originari din sudul Bucovinei sau 
chiar din Moldova, se stabiliseră relativ recent în localitatea respectivă şi încă nu 
cunoşteau suficient de bine l imba ucraineană. 

În rezultatul recensământului din 1 880 au fost înregistraţi, în Bucovina, 
239 690 (42, 1 %) vorbitori de limbă ruteană, 1 90 005 (33,4%) - de română, 1 08 820 
( 1 9, 1 %) - de germană, 1 8  25 1 (3,2%) - de polonă, 9 887 ( 1 ,7%) - de maghiară şi 
1 800 - de alte limbi24• Recensământul din 1 880 a constatat o modificare bruscă 
mai ales la români i  şi rutenii din Bucovina. Sate întregi, mai ales din apropierea 
Cemăuţului, Storoj ineţului şi Siretului, care încă la 1 869 erau considerate ca fiind 
populate în majoritate de români, în 1 880 au fost apreciate drept sate ucrainene. La 
următoarele două recensământuri, din anii 1 890 şi 1 900, nu s-au înregistrat mari 
schimbări în privinţa repartiţiei procentuale a principalelor naţionalităţi din 
Bucovina25• 

Preotul Dimitrie Ţopa, originar din satul Nepolocăuţi, îşi amintea cum s-a 
desfăşurat recensământul d in 1 880 în satul natal . Populaţia satului s-a adunat, în 
iulie, la primărie, pentru a fi trecută în l istele recensământului .  Primarul, mazi lul 
Vasi le Tăutul, i-a adunat pe răzeşii satului (circa 50 de capi de familie) şi le-a 
explicat că, deşi vorbesc cu oameni i  din sat, iar unii chiar şi în fami lie, în l imba 
ruteană, ei nu trebuie să se înscrie în l istă ca ruteni, fi indcă sunt români .  Răzeşii 
I-au susţinut pe primar ş i  circa 200 de persoane din sat s-au înscris ca români .  
Prefectura din Coţmani, însă, a înapoiat peste câteva săptămâni l istele 

24 Spezial Orts - Repertorium der Bukowina, XIII Bd., Wien, 1 885, p. 1-26. 
25 Spezial - Ortsrepertorien der im osterreichischen Reichsrat vertretenen Konigreiche und 

Liwiler . . . . XIII .Bd., Bulmwina. Wien, 1 894, p. 1--42; Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen 
Konigreiche und Llinder . . . . Xlll Ud., Bukowfna, Wicn, 1 907. p. 2-10 1 .  

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



9 Alegătorii din Bucovina, către anul 1 9 1  O 105 

recensământului şi a dat ordin ca răzeşii să fie trecuţi ca ruteni, fiindcă limba lor 
de conversaţie este ruteana. Listele au fost modificate, deşi cel puţin 1 O famili i  
din sat încă întrebuinţau l imba română în conversaţie26• Oficial, în anul 1 880, au 
fost înregistraţi la Nepolocăuţi 80 de vorbitori de limbă română27, dar la 
următoarele recensământuri şi acest număr a dispărut. 

Modificarea legilor electorale privind alegerile pentru Dietă şi pentru 
Parlamentul de la Viena, introducerea votului universal, direct şi secret şi 
înfiinţarea curiilor electorale pe principii etnice au făcut să crească importanţa 
politică a rezultatelor recensământurilor, fiindcă de rezultatele acestora depindea 
dacă o anumită localitate va fi atribuită unei curii electorale româneşti sau 
ucrainene. Elitele politice şi culturale româneşti au conştientizat acest lucru şi au 
efectuat, în preajma recensământului din 19 1  O, o amplă campanie de explicare în 
zona rurală, pentru a-i convinge pe ţăranii români din satele cu populaţie mixtă să 
se înscrie drept vorbitori de limbă română, deşi mulţi dintre ei cunoşteau bine şi 
l imba ucraineană şi se foloseau frecvent de această l imbă în conversaţie cu 
ucraineni i .  În timpul acestei campanii explicative, s-au remarcat mai ales 
Societatea pentru Cultură şi Literatură Română în Bucovina şi Societatea Mazil ilor 
şi Răzeşilor din Bucovina, iar rezultatele nu s-au lăsat mult aşteptate. În multe sate 
din nordul Bucovinei, unde se părea că procesul de asimilare etnică devenise 
ireversibil, s-a produs o adevărată redeşteptare naţională. În mai multe astfel de 
sate au fost deschise şcoli particulare româneşti, iar mulţi români s-au înscris la 
recensământ vorbitori de limbă română. 

Astfel, la recensământul din 1 9 1  O, au fost înregistraţi 273 2 1 6  (34,4%) de 
vorbitori de l imbă română, faţă de 305 222 (38,4%) de vorbitori de l imbă 
ruteană28• Comparativ cu recensământul anterior, sporul absolut al populaţiei 
româneşti a fost de 44 1 98 de persoane, faţă de numai 7 424 al populaţiei 
ucrainene. Creşterea atât de mică a populaţiei ucrainene s-ar putea expl ica şi prin 
faptul că, la începutul secolului XX, un număr mare de ucraineni a emigrat peste 
ocean. Totuşi, explicaţia principală a acestui fenomen constă în faptul că un 
număr mare de români, care în 1 900 s-au înscris la limba de conversaţie 
ucraineană, acum s-au înscris ca români .  

În rezultatul recensământului din 19 1  O,  cea mai însemnată modificare a 
raportului dintre români şi ucraineni s-a produs în districtele politice Cernăuţi 
(rural), Siret, Storoj ineţ şi Suceava. Cele mai senzaţionale modificări, comparativ 
cu anul 1 900, s-au produs în satele Cuciurul Mare, Mihalcea, Ceahor, Corovia, 

26 Dumitru Ţopa, Românismul în regiunea dintre Prut şi Nistru din fosta Bucovina, in "Ţara 
Fagilor", 1 996, p. 83. 

27 Special Orts - Repertorium . . . , p. 8. 
28 Die Ergebnisse der Volkszahlung vom 31 Dezember im Herzogtume Bukowina, in 

"Mitteilungen des statistischen Landesamtes des Herzogthums Bukowina", XVII Heft, Czemowitz, 
1 9 1 3, p. 54-95. 
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Molodia, Chicera (districtul Cernăuţi rural); Bani l a  Moldovenească, Broscăuţii 
Noi, Broscăuţii Vechi, Corceşti, Davideni, Panca (districtul Storojineţ); Tărăşeni, 
Stârcea, Hliboca, Chindeşti (districtul Siret); Călineşti-Cuparencu, Călineşti
Ienachi, Danila, Hatna, Iacobeşti, Ipoteşti, Mărăţei, Mitocul Dragomirnei, Pătrăuţi 
(districtul Suceava); Milişeuţi de Sus (districtul Rădăuţi) etc. Numai în unele sate 
ca Rogojeşti, Sinăuţi de Jos, Volcineţ ş.a. s-a înregistrat în 1 9 1 0  o uşoară diminuare 
a populaţiei româneşti29• 

Totuşi, chiar potrivit recensământului din 1 9 1 0, populaţia românească din 
multe sate din nordul Bucovinei era mai mică, în comparaţie cu anul 1 880. Astfel, 
într-un timp de trei decenii, ponderea populaţiei româneşti s-a diminuat la Banita 
Moldovenească, Căbeşti, Comareşti, Corceşti, Davideni, Huta Nouă, Jadova, 
Panca, Tărăşeni, Volcineţ, în oraşul Storoj inef0. În toate aceste localităţi a crescut 
rapid, în perioada respectivă, ponderea populaţiei ucrainene. Majoritatea acestor 
sate se aflau în vecinătatea oraşului Storoj ineţ care, prin creşterea sa numerică 
rapidă de la sfârşitul stăpânirii austriece, a atras mulţi emigranţi şi în satele 
apropiate. 

Aproape concomitent cu recensământul austriac din 1 9 1  O, în Bucovina s-a 
desfăşurat şi campania de întocmire a listelor electorale pe criterii etnice pentru 
preconizatele alegeri din anul 1 9 1 1 .  Dacă recensământul austriac ar fi înregistrat 
etnia locuitorilor Bucovinei, ar fi fost firesc să nu se înregistreze mari deosebiri 
între rezultatele recensământului şi proporţia locuitorilor de diferite etnii în listele 
electorale. Însă, în situaţia când recensământul a înregistrat limba de conversaţie a 
locuitorilor, diferenţele au fost foarte mari. 

La 23 octombrie 1 9 1  O au fost publicate, în ziarul "Czernowitzer Zeitung", 
l istele complete ale alegătorilor din toate localităţile pentru preconizatele alegeri 
locale şi parlamentare. Au fost înregistraţi în total 1 80 4 1 4  de alegători, dintre care 
66 569 (36,9%) în l istele româneşti, 64 673 (35,8%), în cele ucrainene, 39 492 
(2 1 ,9%) în cele germane ş i  9 680 (5 ,4%) în cele polone (vezi Tabelul nr. 1). 
Aşadar, numărul alegători lor români şi ucraineni era, în 1 9 1  O, aproximativ egal, 
dacă ţinem cont că în listele româneşti au fost înscrişi şi cea 2 000 de alegători 
maghiari. Comparativ cu rezultatele recensământului din 1 9 1  O, cele mai mari 
deosebiri s-au înregistrat în districtele politice Cernăuţi (rural), Siret şi Vaşcăuţi . În 
districtele judecătoreşti Vaşcăuţi şi Stăneşti chiar au fost înregistraţi mai mulţi 
alegători români decât vorbitori de limbă română la recensământul oficial (vezi 
Tabelul nr. 2). 

În districtul judecătoresc Cernăuţi (rural), recensământul din 1 9 1  O a 
înregistrat 1 8  060 (40,9%) de vorbitori de română, faţă de 22 35 1 (50,6%) de 
vorbitori de ucraineană, iar în listele cetăţenilor cu drept de vot s-au înscris 7 06 1 
(64,3%) de români, faţă de 3 133  (28,5%) de ucraineni (vezi Tabelul nr. 2). În acest 

29 Gemeindelexikon . . . , p. 2-1 0 1 ;  Die Ergebnisse der Volksziih/ung . . .  , p. 54-95. 
10 8pn:if!! Qrts Repertorium . . . , p. 1 6- 1 9; Die Ergebnisse der Volkszăhlung . . .  , p. 78-8 1 .  
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district, cele mai spectaculoase deosebiri s-au înregistrat în satele cu populaţie 
mixtă, aşezate în partea de sud a oraşului Cernăuţi. Astfel, recensământul oficial 
austriac din 3 1  decembrie 1 9 1  O a înregistrat în satele Camena, Ceahor, Chicera, 
Corovia, Cotul Bainschi, Cuciurul Mare, Liudi Horecea, Lucaviţa, Mamorniţa, 
Mihalcea, Molodia, Ostriţa, Ţureni şi Voloca în total 35  784 de persoane, dintre 
care 1 8  05 1 (50,4%) de vorbitori de română, faţă de 14  1 03 (40%) de vorbitori de 
ucraineană3 1 ,  iar în listele alegătorilor cu drept de vot, întocmite în toamna anului 
191 O, în aceleaşi sate s-au înscris 9 247 de alegători, dintre care 7 060 (76,3%) 
români faţă de numai 1 487 ( 1 6, 1%) ucraineni32• În aceste sate cele mai mari 
deosebiri s-au înregistrat la Camena, Cuciurul Mare, Mihalcea, Chicera, Lucaviţa, 
Cotul Bainschi, Liudi Horecea şi Ceahor (vezi Tabelul nr. 3). 

O situaţie similară s-a înregistrat şi în câteva sate învecinate din nordul 
districtului Storoj ineţ şi sud-estul districtului Vaşcăuţi . Este vorba de satele 
Broscăuţii Vechi şi Broscăuţii Noi (districtul Storoj ineţ) şi Costeşti, Căbeşti, 
Vilaucea, Voloca pe Ceremuş şi Carapciu pe Ceremuş (districtul Vaşcăuţi). În cele 
cinci sate menţionate din districtul Vaşcăuţi recensământul oficial austriac a 
înregistrat doar 145 de persoane, care considerau româna drept limbă de 
conversaţie, în timp ce în acelaşi an 52 1  de cetăţeni cu drept de vot din aceste sate 
s-au înscris în listele electorale româneşti (vezi Tabelul nr. 3). 

Toate satele menţionate mai sus erau aşezate compact în sudul districtului 
Cernăuţi, sud-estul districtului Vaşcăuţi şi nordul districtului Storoj ineţ, adică în 
zona de interferenţă dintre populaţia ucraineană în nord şi populaţia românească 
în sud. Încă la mijlocul secolului al XIX-lea majoritatea satelor din această zonă 
erau considerate ca având o populaţie predominant românească. Astfel marele 
etnograf austriac Karl Czoernig, care a publicat, în 1 857, prima lucrare 
etnografică detaliată a Monarhiei habsburgice şi a întocmit şi o hartă etnografică 
a imperiului, constata la 1 850 că " . . .  hotarul l ingvistic româno-rutean din 
Bucovina traversează Siretul Mare mai sus de Storoj ineţ, include zona mixtă a 
satelor Panca, Broscăuţi şi Camena, şi atinge înălţimea de la Ţeţina la nord de 
Cernăuţi . . .  "33• Un alt specialist austriac în domeniul statisticii populaţiei, 
etnograful Adolf Ficker, a publ icat în 1 875 un articol jubiliar despre Bucovina, în 
care aprecia, printre altele, că " . . .  hotarul actual al ambelor naţionalităţi din 
Bucovina traversează Prutul în zona podului spre Cernăuţi, atinge înălţimea de la 
Ţeţina şi se prelungeşte spre Broscăuţi printre localităţile Mihalcea şi Dracineţ, 
apoi după o cotitură desparte Camena de Cuciurul Mare şi atinge Siretul Mare 
mai la vest de Storojineţ. Totuşi multe local ităţi de-a lungul întregii l inii 
despărţitoare conţin o populaţie mixtă, formată din români şi ruteni"34 • Hermann 

3 1 Die Ergebnisse der Volkszăhlung . . .  , p. 58-59. 
32 "Arhiva Naţională" Bucureşti, fond Iancu Flondor, inv. 945, dosarul 2, f. 1 50-1 5 1 .  
33 Karl Czoemig, Ethnographie der osterreichischen Monarchie, Wien, 1 857, p. 52. 
34 Adolf Ficker; Hundert Jahre (1 775-1875), în "Statistische Monatsschrift", Wien, 5/1 879, 

p. 406--407. 
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Bidermann publica în 1 877 o lucrare despre român ii din Imperiul Habsburgic, în 
care menţiona şi localităţile populate de această etnie în Bucovina. El preciza că 
" . . .  în districtul Cernăuţi (rural) românii locuiesc exclusiv Ia Ceahor, Chicera, 
Corovia, Ostriţa, Voloca şi Ţureni; la Camena şi Cuciurul Mare împreună cu 
ruteni; la Mihalcea - cu german i; la Molodia - cu ruteni şi germani .  În districtul 
Storoj ineţ dimpotrivă predomină românii şi numai la Crasna şi Putna împreună 
cu români mai locuiesc germani, la Ciudei - cu slovaci, la Panca şi Jadova - cu 
ruteni, la Storoj ineţ - cu germani şi evrei. Numai local itatea Huta Nouă este 
populată exclusiv de către germani . . .  "35• Iar potrivit unei conscripţii a populaţiei 
Bucovinei de la mij locul secolului al XIX-lea, în districtele judecătoreşti 
Cernăuţi şi Storoj ineţ de la acea vreme românii constituiau 4/5, iar germani i  şi 
ruteni i - 115 din populaţie36• 

Aşadar, după o sută de ani de stăpânire austriacă, majoritatea satelor aşezate 
în zona oraşelor Cernăuţi şi Storojineţ aveau încă o populaţie predominant 
românească. Însă deja în anul 1 880 recensământul austriac a înregistrat în 
majoritatea satelor din această parte a Bucovinei o majoritate predominant 
ucraineană37• Evident că a fost imposibil ca doar în câţiva ani sate întregi de români 
să se fi ucrainizat. Explicaţia rezultă în faptul că în această zonă de interferenţă 
româno-ucraineană majoritatea români lor cunoşteau bine şi ucraineana, iar în 
consecinţă, la recensământ mulţi români au fost înregistraţi drept vorbitori de 
ucraineană. Abia la începutul secolului XX, o dată cu reformarea sistemului 
electoral, a crescut importanţa politică a rezultatelor recensămintelor. În satele din 
această parte a Bucovinei recensământul din 1 9 1  O a înregistrat cea mai importantă 
creştere a ponderi i  populaţiei româneşti comparativ cu recensământul precedent. 
Totuşi nici ultimul recensământ austriac nu a fost suficient de obiectiv, fi ind 
înregistrată o pondere mult mai mică de vorbitori de limbă română decât alegători 
români, mai ales în satele Cuciurul Mare, Mihalcea, Camena, Broscăuţii Noi, 
Costeşti, Căbeşti, Chicera, Lucaviţa, Cotul Bainschi, Liudi Horecea, Voloca pe 
Ceremuş ş.a. (vezi Tabelul nr. 3). La începutul secolului XX, în aceste sate cu 
populaţie mixtă s-a produs o puternică redeşteptare naţională a populaţiei româneşti 
şi, nu întâmplător, la sfârşitul stăpânirii austriece, în satele din această zonă au fost 
deschise cele mai multe şcoli particulare româneşti. Astfel, în ajunul războiului 
activau şcoli particulare româneşti în 13 sate, inclusiv la Mihalcea (4 clase cu 235 
de elevi), Coste şti (3 clase, 1 40 de elevi), Carapciu pe Ceremuş (2 clase, 1 00 de 
elevi), Panca (2 clase, 70 de elevi), Comareşti Centru (o clasă, 60 de elevi), 

35 Hermann Bidermann, Die Romanen und ihre Verbreitung in Osterreich, Graz, 1 877, 
p.  1 83-1 84. 

36 Directia Generală a "Arhivei Nationale" Bucureşti, fond Guvernământul Bucovinei, 
Ministerul de Interne, dosar 3/1 849, f. 73-74; Mihai-Ştefan Ceauşu, Evoluţia etno-demografică in 
nucovina la sfârşitul secolului al XV/1/-/ea - începutul secolului al XIX-lea, in "Codrul Cosminului", 
s�:ri� rw!•l't, nr.J-4, 1 997- 1 998, p. 1 03.  · 

37 Special Orts - Reperrorium . . .  , p. 1 -2, 17=18 .  
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Comareşti - Tisovăţ (o clasă, 47 de elevi), Cotul Bainschi (o clasă, 50 de elevi), 
Hliboca (o clasă, 50 de elevi)38• 

O s ituaţie contradictorie s-a înregistrat în comuna Mihalcea de lângă 
Cernăuţi. După recensământul din 1 9 1  O erau în această localitate 3 O 1 5  persoane, 
dintre care 9 1 1  români, 1 977 ruteni, 27 germani, 80 evrei, 1 8  poloni şi 2 cehi .  
Preotul Zaharia Voronca scria, la 1 9 1 2, că, de fapt, informaţiile despre numărul 
românilor şi rutenilor au fost inversate. El menţiona că, din 643 de case din 
Mihalcea, 39 1  erau locuite de români, 1 98 de ruteni, 26 de germani şi evrei, 3 de 
poloni, una de cehi, iar 24 de case erau nepopulate39. În acelaşi an, din cei 752 de 
cetăţeni cu drept de vot ai Mihalcei, 6 1 7  s-au înscris pe l istă ca români, 1 1 8 ca 
ucraineni, 1 5  ca germani şi 2 ca poloni40 • În anul 1 9 1 6  trupele ruseşti au efectuat în 
mai multe sate de lângă Cernăuţi o catagrafie despre populaţie. Atunci s-a constatat 
că la Mihalcea trăiau 2 1 79 de persoane, dintre care 265 de bărbaţi, 748 de femei şi 
1 1 66 de copii sub 1 5  ani. După naţionalitate, 2 1 26 sau 97,5% din total erau 
români,  urmaţi de 28 de ucraineni, 20 de evrei şi 5 poloni4 1 • La Mihalcea a existat 
mai mulţi ani o tensiune încordată şi din cauza refuzului autorităţilor de a deschide 
o şcoală sau, cel puţin, clase paralele cu limba de predare româna. La 3 ianuarie 
1 9 1 3 ,  mai mulţi deputaţi români din Dieta Bucovinei au înaintat prezidiului Ţării o 
interpelare în chestiunea şcolilor particulare. Despre Mihalcea se menţiona că: "De 
1 5  ani locuitorii satului luptă pentru şcoală românească. În sat există o şcoală 
sistemizată de 6 clase în limba ruteană cu un local mare şi corespunzător. De doi 
ani această şcoală nu este frecventată de nici un copil .  Românii susţin o şcoală 
particulară, frecventată de peste 300 de copii'.42. Aşadar, numai recensământul 
oficial austriac a înregistrat la Mihalcea o populaţie majoritară ucraineană, în timp 
ce toate celelalte surse au atestat o majoritate covârşitoare românească. Acesta nu 
era un caz unic, situaţii similare existând şi în alte localităţi cu populaţie mixtă din 
Bucovina. 

Şi în alte sate din partea centrală şi de sud a Bucovinei, cum ar fi Volcineţ, 
Sinăuţi de Sus, Huta Nouă, Botuşeniţa, Mărăţei ,  Milişeuţi de Sus, Ostra, Ipoteşti 
ş.a., ponderea alegători lor români, înscrişi în listele electorale, a fost mult mai mare 
decât procentul locuitorilor, înregistraţi de recensământul oficial drept vorbitori de 
limbă română. Cea mai mare diferenţă s-a înregistrat, însă, în satele învecinate 
(Călineşti-Ienachi,  Călineşti-Cuparencu, Găureni şi Slobozia-Milişeuţi), situate în 
nordul districtului Suceava. Recensământul austriac din 1 9 1  O a înregistrat în aceste 
sate respectiv, 8 1 ,0%, 75,6%, 68,9% şi 59,7% de locuitori care considerau 

38 "Şcoala", anul 1V, nr.4-5, aprilie - mai 1 9 1 3, p. 8 1-94; Mircea Grigoroviţă, Învăţământul în 
nordul Bucovinei (1 775-1944), Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1 993, p. 46. 

39 Zaharia Voronca, Date statistice (din cartea ,. Mihalcea cu neamul boieresc ce au stăpânit-o "), 
în "Ţara Fagilor", 1 997, p. 83. 

40 "Arhiva Naţională" Bucureşti, fond Iancu Flondor, inv. 945, dosar 2, f. 1 5 1 .  
4 1  Arh. SRC, fond 505, inv. 1 ,  dosar 40. 
42 "Gazeta mazililor şi răzeşilor bucovineni", anul Il, nr. 14, 28 ianuarie 1 9 1 3, Cernăuţi, p. 2 1 4. 
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ucraineana drept l imbă de conversaţie, dar în listele electorale din aceste patru sate 
nu s-a înscris nici un alegător ucrainean. O diferenţă foarte mare s-a înregistrat şi în 
oraşul Siret. Potrivit recensământului din 1 9 1  O populaţia oraşului Siret era de 7 1 H  5 
persoane, dintre care numai 7 1 5  (9, 1%) erau vorbitori de română, faţă de 2 070 
(26,5%) vorbitori de ucraineană. În l istele alegătorilor din acest oraş, însă, s-au 
înscris 1 546 de persoane, dintre care 485 (3 1 ,4%) erau români, faţă de numai 68 
(4,4%) ucraineni (vezi Tabelul nr. 3). 

Am consemnat şi un număr mult mai mic de sate (Camenca, Chindeşti, 
Dimca, Frasin, Gogolina, Hliboca, Sinăuţi de Jos, Tărăşeni), în care procentul 
alegătorilor români,  înscrişi în l istele electorale, a fost mai mic faţă de rezultatele 
recensământului din 1 9 1  O. Totuşi în cazul acestor sate este vorba de unele diferenţe 
de maxima! 1 0-12% (vezi Tabelul nr. 3). Şase din cele opt sate menţionate intrau 
în componenţa districtului cu populaţie mixtă Siret, în care nici românii, nici 
ucraineni i  nu constituiau o majoritate absolută. 

O diferenţă importantă în defavoarea alegătorilor români s-a înregistrat şi în 
l istele electorale, întocmite în capitala Bucovinei. Astfel, recensământul din 1 9 1  O a 
înregistrat în municipiul Cernăuţi 1 5  254 ( 1 7,8%) vorbitori de ucraineană faţă de 
1 3  440 ( 1 5, 7%) vorbitori de română, în 1 istele electorale, însă, s-au înscris de două 
ori mai mulţi ucraineni decât români (vezi Tabelele nr. 3 şi nr. 8). 

Discrepanţe între rezultatele recensământului şi l istele electorale s-au 
înregistrat nu numai la români şi ucraineni,  ci şi la germani i  şi polonezii din 
Bucovina, diferenţele fiind totuşi mai puţin semnificative. Recensământul din 19 1  O 
a înregistrat în Bucovina 1 68 85 1 (2 1 ,2%) vorbitori de limbă germană şi 36 21  O 
(4,55%) vorbitori de l imbă poloneză. Totodată, în listele electorale germane s-au 
înscris 39 492 (2 1 ,9%), iar în cele poloneze 9 680 (5,36%) de alegători (vezi 
Tabelul nr. 2). Este bine cunoscut faptul că în listele electorale germane au fost 
incluşi şi evreii din Bucovina, majoritatea covârşitoare a acestora fiind considerată 
vorbitoare de l imbă germană chiar şi la recensământ. În 1 9 1  O locuiau în Bucovina 
1 02 925 de evrei, dintre care 95 706 (93,0%) vorbeau germana, 2 1 02 (2,0%) 
ucraineana, 1 1 77 ( 1 , 1 4%) - poloneza, 1 024 ( 1 ,0%) - româna şi 62 - alte limbi (în 
principal maghiara), iar 2 854 (2,8%) erau străini, adică originari din alte ţări43• 

Este semnificativ faptul că în districtele politice Câmpulung, Gura 
Humorului, Rădăuţi şi Storoj ineţ, în care erau concentrate majoritatea coloniilor 
germane, ponderea vorbitorilor de l imbă germană a fost mai mare decât a 
alegători lor din l istele electorale germane, iar în districtele Coţmani şi Zastavna, 
unde practic nu existau etnici germani,  s-au înscris mai mulţi alegători în listele 
electorale germane, decât au fost înregistraţi la recensământ. Explicaţia rezidă în 
faptul că, în nordul Bucovinei, populaţia ucraineană era covârşitoare, dar chiar şi 

43 Wilhelm Hecke, Vo/ksvermehrung usw. in den nordlichen Lăndern Osterreichs, în 
"Statistische Monatsschrift", 40/19 14, p. 7 1 6; Leopold Waber, Die zahlenm!illige Entwicklung der 
V 6lker Osterreichs 1 846-19 1 0, în "Statistische Monatsschrift", 4111 9 1 5, p. 6 1 6. 
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aici exista un număr mare de evrei vorbitori de limbă ucraineană sau poloneză·. În 
sudul Bucovinei, însă, elementul german era mult mai puternic; practic, limba 
germană devenise limbă de conversaţie între etniile conlocuitoare şi astfel, la 
recensământ, nu numai evreii şi etnicii germani, ci şi un număr mic de români au 
fost înregistraţi drept vorbitori de limbă germană. 

În 1 9 1  O, în districtul Zastavna, de exemplu, erau 43 1 64 ortodocşi, 2 1 43 
greco-catol ici, 1 684 romano-catolici, 34 armeano-catolici, 49 protestanţi şi 4 1 89 
mozaici, iar după l imba de comunicare - 47 466 ucraineni, 2 541  germani, 1 1 1 8 
polonezi şi 65 români44• Astfel, numărul ucrainenilor din acest district era cu peste 
2 000 de persoane mai mare decât al ortodocşilor şi greco-catol ici1or, iar vorbitori 
de limbă germană erau cu mult mai puţini decât evrei .  Când s-au întocmit însă 
l istele electorale, evreii, chiar dacă mulţi nu cunoşteau l imba germană, au fost 
incluşi în l istele electorale germane. Ca rezultat, în districtul Zastavna au fost 
înregistraţi 966 (8,8%) alegători germani faţă de 2 54 1 (5 ,0%) vorbitori de l imbă 
germană, la recensământul oficial . O situaţie similară s-a înregistrat şi în districtul 
Coţmani - la recensământ erau 4 049 (9,0%) germani, iar în l istele electorale s-au 
înscris 1 047 ( 1 0,6%) alegători germani .  În aceste două districte şi ponderea 
alegătorilor polonezi a fost cu circa o unitate peste rezultatele recensământu1ui, iar 
numărul alegătorilor ucraineni a fost cu 3% în districtul Coţmani şi cu 5 , 1 %  în 
districtul Zastavna mai mic decât la recensământ. Ş i  în districtele judecătoreşti 
Sadagura şi Boian, situate în teritoriul dintre Prut şi Nistru, precum şi în districtul 
judecătoresc Usti-Putila din zona muntoasă a districtului politic Vijniţa, s-au înscris 
un procent mai mare de alegători germani decât la recensământul oficial (vezi 
Tabelul nr. 2). 

În unele sate cum ar fi Cadobeşti, Cuciurul Mic, Samuşin, Ocna, Onut, 
Zveneacin, Mosoriuca, Pârâul Negru chiar s-au înregistrat mai mulţi alegători 
germani decât vorbitori de l imbă germană la recensământul din 1 9 1 0. În satul 
Zveneacin, de exemplu, la recensământ au fost consemnate 47 (3,5%) persoane, 
care considerau germana ca limbă de conversaţie, dar în listele electorale germane 
s-au înscris 75 (28,7%) de alegători . Mari deosebiri în defavoarea alegători lor 
ucraineni s-au înregistrat şi în multe alte sate din nord-vestul Bucovinei, precum 
Babin, Cadobeşti, Chiseliţe, Cresciatic, Dihtineţ, luj ineţ, lvancăuţi, Jucica Nouă, 
Nepolocăuţi, Răstoace, Toporăuţi, Toraci, Vasileu etc. Doar în câteva sate din sud
vestul Bucovinei (Clit, Gemeni, Seletin, Ruşii Moldoviţei, Şipot pe Siret, Usti
Putila) procentul alegătorilor ucraineni a fost mai mare decât al vorbitorilor de 
limbă ucraineană la recensământul oficial (vezi Tabelul nr. 5). În mai multe 
local ităţi din nordul Bucovinei precum Coţmani, Cuciurul Mic, Horoşăuţi, Jucica 
Veche, Lencăuţi Camera), Oşeh1ib, Rarancea, Şerăuţi de Jos, Vitleuca, Zastavna ş.a. 
şi procentul alegătorilor polonezi a fost mai mare decât la recensământul oficial 
(vezi Tabelul nr. 7). 

44 Die Ergebnisse der Volkszahlung vom 31 Dezember 1 910 . . . , p. 94-95. 
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Remarcăm faptul, că ş i  în toate cele cinci sate din stânga Prutului cu 
populaţie predominant românească (Boian, Buda, Mahala, Cotul Ostriţei şi 
Novoseliţa) s-au înscris mai mulţi alegători germani, în timp ce mulţi evrei din 
aceste sate au fost înregistraţi la recensământ drept vorbitori de limbă română (vezi 
Tabelul nr. 4). Aceasta ne demonstrează despre scăderea influenţei l imbii germane 
în toată zona dintre Prut şi Nistru a Bucovinei, dar şi despre faptul că în cele cinci 
sate enumerate se cimentase elementul românesc şi chiar majoritatea evreilor de 
aici acceptaseră româna ca l imbă de conversaţie. 

Dimpotrivă, în districtele judecătoreşti cu o pondere importantă de 
populaţie germană s-au înscris mai puţini alegători germani decât la 
recensământul oficial din 1 9 1  O. Astfel, în districtul judecătoresc Câmpulung erau 
9 222 (26,6%) vorbitori de germană faţă de 1 896 (24,7%) alegători germani ;  la 
Vatra Domei - 5 9 1 2  (40,0%) vorbitori germani şi numai 1 1 63 (35 ,2%) alegători 
germani;  la Gura Humorului - 9 758 (28,9%) faţă de 1 9 1 7  (27, 1 %); Ia Salca - 3 
948 ( 1 4,3%) faţă de 8 1 5  ( 1 3 ,2%); la Rădăuţi - 2 1  376 (26,5%) faţă de 4 689 
(25,0%); la Seletin - 2 446 (24,7%) faţă de 3 59 ( 1 7,7%); la Stulpicani - 2 833 
(28,4%) faţă de 569 (27, 1 %); în districtul Storoj ineţ - respectiv 13 8 1 9  (20,0%) 
vorbitori de germană faţă de 2 875 ( 1 8,8%) alegători germani. Totodată, în toate 
aceste districte judecătoreşti, dar mai ales la Seletin, Gura Humorului, Salca, 
Storoj ineţ, a fost înregistrat şi un procent mai mare de alegători polonezi decât 
vorbitori ai acestei l imbi la recensământul oficial (vezi Tabelul nr. 2). Este 
evident că, în aceste districte din sud-vestul Bucovinei, un număr însemnat de 
cetăţeni cu drept de vot, care la recensământ au fost înregistraţi drept vorbitori de 
l imbă germană, nu s-au înscris în l istele electorale germane, ci în cele româneşti, 
poloneze sau ucrainene. 

Cele mai mari deosebiri între populaţia germană şi românească s-au 
consemnat la Bucşoaia, Ciocăneşti, C iudei,  Huta Nouă, Iacobeni,  Ostra, Pojorâta, 
Putna, Valea Putnei, Vatra Domei, Vicovu de Sus şi în alte sate din această parte 
a Bucovinei. Un procent mai mare de alegători germani decât la recensământ au 
fost înregistraţi doar în cele c inci sate deja menţionate d in stânga Prutului, dar şi 
în alte localităţi din extremitatea sud-estică a Bucovinei (Suceava, Chilişeni, 
lţcani-Gară, Mitocul Dragomimei, Privorochia, Stulpicani, Ţureni, Valea Seacă 
ş.a.), unde l imba română era probabil mai influentă decât l imba germană, datorită 
aşezării geografice a acestor local ităţi la hotarul cu Regatul României (vezi 
Tabelul nr. 4). 

În mai multe localităţi din sudul Bucovinei, precum Davideni, Frasin, Gura 
Humorului, Iţcanii Noi, Poiana Micului, Putna, Ruşii Moldoviţei, Salca ş.a., s-au 
înscris şi mai mulţi alegători polonezi în detrimentul celor germani.  O situaţie cu 
totul deosebită s-a consemnat în colonia germană Karlsberg. Recensământul din 
1 9 1  O a înregistrat în acest sat practic numai etnici germani, dar în l istele electorale 
s-au înscris 1 92 germani şi 75 polonezi ! (vezi Tabelul nr. 6). 
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În localităţile urbane, s-a consemnat o tendinţă asemănătoare cu cea din 
localităţile rurale. De regulă, ponderea alegătorilor germani a fost mai mică, iar al 
celor români şi polonezi mai mare, comparativ cu rezultatele respective ale 
recensământului oficial. Devieri mai mari de la această tendinţă s-au consemnat la 
Cernăuţi (mai puţini alegători români, în favoarea celor ucraineni); la Suceava şi 
Boian (mai puţini alegători români în favoarea celor germani); la Zastavna (mai 
puţini alegători ucraineni, în favoarea polonezilor şi germani lor). Cea mai mare 
contradicţie s-a consemnat în oraşul Siret, unde recensământul a înregistrat 9, 1 %  
vorbitori de română, faţă de 26,5% vorbitori de ucraineană, iar în l istele electorale 
din acest oraş, s-au înscris 3 1 ,4% români, faţă de numai 4,4% ucraineni (vezi 
Tabelul nr. 8). 

În general, Bucovina a constituit un specific cu totul unic în cadrul Monarhiei 
Austro-Ungare, fiind considerată pe bună dreptate o ,,Austrie în miniatură". Pe un 
teritoriu atât de restrâns au conlocuit paşnic români, ucraineni, germani, evrei, 
polonezi, maghiari, l ipoveni, iar în multe localităţi, nu numai urbane, ci şi rurale, 
nici o etnie nu constituia o majoritate dominantă. Trei, patru sau chiar cinci etnii 
conlocuiau în astfel de sate precum Baineţ, Banila Moldovenească, Broscăuţii Noi, 
Broscăuţii Vechi, Cacica, Cârlibaba, Ceahor, Cireş, Clit, Davideni, Frasin, Gemeni, 
Hliboca, Iţcani-Gară, Jadova, Jucica Nouă, Lehăcenii Tăutului, Molodia, 
Novoseliţa, Ostra, Panca, Ruşii Moldoviţei, Rohozna, Tărăşeni etc. (vezi Tabelul 
nr. 9). În atare condiţii, când mulţi locuitori posedau mai multe l imbi, era greu de 
apreciat obiectiv l imba de conversaţie a acestora, dar şi multor alegători probabil că 
le-a fost dificil să se decidă în care l istă electorală să se înscrie. De aici, şi 
deosebirile, uneori destul de mari, între rezultatele recensământului oficial din 3 1  
decembrie 1 9 1  O şi listele electorale, întocmite pe criterii etnice în toamna aceluiaşi 
an. Totuşi, cele mai mari contradicţii s-au consemnat în satele cu populaţie mixtă 
româno-ucraineană şi este de-a dreptul surprinzător să constatăm că într-un şir de 
sate, precum Broscăuţii Noi, Camena, Călineşti-Cuparencu, Călineşti-Ienachi, 
Chicera, Costeşti, Cotul Bainschi, Cuciurul Mare, Găureni, Lucaviţa, Mihalcea, 
Ostra, Slobozia-Milişeuţi, Volcineţ, recensământul austriac a consemnat o 
populaţie predominant ucraineană, iar concomitent s-au întocmit l istele electorale, 
în care majoritatea locuitorilor satelor nominalizate s-au înscris în l istele româneşti 
(vezi Tabelul nr. 3). 

Desigur poate fi contestată exactitatea l istelor întocmite ale cetăţenilor cu 
drept de vot, dar rezultatele alegerilor parlamentare confirmă veridicitatea 
distribuirii alegătorilor pe criterii etnice. Astfel, la alegerile parlamentare din 1 907, 
în Bucovina au fost exprimate 1 5  654 de voturi pentru partidele sau candidaţii 
germani, 55 957 de voturi pentru candidaţii partidelor româneşti (20 258 pentru 
naţionali, 1 3  653 pentru democraţi, 1 O 626 pentru conservatori, 6 534 pentru 
candidaţii independenţi ş i  4 886 pentru social-democraţi) şi 43 974 de voturi pentru 
candidaţii partidelor ucrainene (33 834 pentru naţional-democraţi şi 1 0  1 40 pentru 
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rutenii bătrânit5• Chiar dacă aceste informaţi i  statistice sunt incomplete (nu sunt 
incluşi de exemplu alegători i  ucraineni, care au votat pentru candidaţii 
independenţi sau social-democraţi), totuşi este evident că pentru candidaţii 
partidelor româneşti au fost exprimate mai multe voturi decât pentru cei 
ucrament .  

O situaţie interesantă s-a consemnat în cercul electoral nr. 6 Cernăuţi -
Storoj ineţ - Siret, care cuprindea localităţile cu populaţie majoritară ucraineană 
(după recensământul oficial) Mămăieştii Vechi, Mămăieştii Noi, Camena, Chicera, 
Cuciurul Mare, Mihalcea, Revna, Strileţkii Cut (districtul Cernăuţi rural); Bobeşti, 
Comareşti, Slobozia Comareşti, Corceşti, Broscăuţii Noi, Jadova, Panca (districtul 
Storojineţ); Tărăşeni, Mihuceni, Hl iboca, Camenca, Volcineţ, Slobozia Berlinţi, 
Stârcea, Cerepcăuţi, Vaşcăuţi, Climăuţi şi Fântâna Albă (districtul Sirett6. 
Recensământul din 1 9 1 0  a înregistrat în aceste localităţi 60 8 1 2  persoane, dintre 
care 44 609 (73 ,3%) vorbitori de limbă ucraineană şi 9 246 ( 1 5,2%) vorbitori de 
română47• În acelaşi an în listele cetăţenilor cu drept de vot au fost înscrise 1 4  1 02 
persoane din aceste sate, dintre care 7 894 (56%) de ucraineni faţă de 4 828 
(34,2%) de români48. La alegerile parlamentare din 1 3  iunie 1 9 1 1 în acest cerc 
electoral a fost ales deputat ucraineanul Spenul cu 5 398 de voturi (63,3% din total) 
faţă de 3 1 3 3  de voturi (36,7%) acordate contracandidatului său, românului 
Mintencu49. Rezultatele alegerilor din acest cerc electoral cu populaţie mixtă 
demonstrează foarte clar că l istele cetăţenilor cu drept de vot, întocmite pe criterii 
etnice, ogl indeau mult mai obiectiv structura etnică a populaţiei Bucovinei la 
sfârşitul stăpânirii austriece. 

Există şi alte modalităţi de apreciere indirectă a ponderii românilor şi 
ucraineni lor din Bucovina la începutul secolului XX. Un astfel de criteriu ar putea 
fi evaluarea numărului elevilor de la şcolile primare din Bucovina după l imba de 
predare. În ultimi i ani de stăpânire austriacă societăţile culturale româneşti au reuşit 
să deschidă mai multe şcoli particulare româneşti în sate cu populaţie mixtă, s-a 
mărit rapid şi numărul şcolilor primare oficiale cu limba română de predare. În anul 
şcolar 1 9 1 2/ 1 9 1 3 , funcţionau în Bucovina 564 de şcoli primare oficiale, dintre care 
2 1 9  ucrainene, 1 90 româneşti, 97 germane, 1 5  polone, 4 maghiare şi 39 mixte50• 
Creşterea numărului şcolilor particulare româneşti s-a reflectat şi asupra contin
gentului de elevi români. Începând cu anul 1 9 1 1 ,  s-a înregistrat un număr mai mare 

45 Fritz Freund, Das osterreichische Abgeordnetenhaus. Ein biographisch- statistisches 
Handbuch 1907-1913, Wien, p. 1 6-19. 

46 "Namen - Verzeichnis der Mitglieder des Abgeordnetenhauses", XVIII Session, 1 3  Juli 
1 907, Wien, 1 907, p. 225-227. 

47 Die Ergebnisse der Volkszahlung . . .  , în MSLHB, XVII Heft, p. 59, 77, 79, 8 1 .  
48 "Arhiva Naţională" Bucureşti, fond Iancu Flondor, inv. 945, dosarul 2, f. 1 50- 1 5 1 ,  1 53-1 54. 
49 "Gazeta Mazililor şi răzeşilor bucovineni", anul I, nr. l 4, 7 iulie 1 9 1 1 ,  Cernăuţi, p. 1 52. 
� u  Oesterreichische Statistik, ed. noul!., voi. 1 4. Wien, 1 91 8, p. 329, 336-337. 
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de elevi în şcolile româneşti decât în şcolile ucrainene. Astfel, în 1 9 1 3  în şcolile 
primare din Bucovina învăţau 1 1 7 3 1 6  elevi, dintre care 44 288 în şcolile 
româneşti, 40 608 - în cele ucrainene, 19 1 4 1  - în cele germane, 1 709 - în cele 
maghiare, 1 470 - în cele polone şi 1 0  1 00 în şcolile mixte5 1 .  Probabi l  că şi în 
şcoli le mixte numărul elevilor români era mai mare decât al celor ucraineni, fiindcă 
din 39 de şcoli, doar în 24 se studia şi în română, faţă de 1 7, în care se studia şi în 
ucraineană52• În unele sate - Carapciu pe Ceremuş, Costeşti, Comareşti - numărul 
elevilor de la şcolile particulare româneşti era, în 1 9 1 3 ,  mai mare decât numărul de 
români înregistraţi în aceste sate la recensământul din 1 9 1  O. Aşadar, statisticile 
oficiale austriece privind şcolarizarea elevilor au înregistrat în ultimii ani de 
stăpânire austriacă în Bucovina cu aproape 4 mii de elevi mai mulţi în şcoli le 
primare româneşti decât în cele ucrainene. Din cei 1 1 7 3 1 6 copii şcolarizaţi în 
1 9 1 3 , în şcolile primare româneşti învăţau 37,75% din total, în cele ucrainene -
34,6%, în cele germane - 1 6,3%, în cele maghiare - 1 ,45%, în cele polone -

1 ,25%, iar 8,6% din elevi studiau în şcolile mixte. 
Aşadar, o dată cu adoptarea, în anul 1909, a noii legi electorale pentru 

alegerea deputaţilor în Dieta Bucovinei, cetăţenii cu drept de vot, care împl inise 
vârsta de 24 de ani, au obţinut dreptul şi posibil itatea singuri să se decidă în l ista 
electorală a cărei etnii  să se înscrie. Totodată, legea le oferea cetăţenilor 
posibi litatea reală de a vota un candidat al naţionalităţii sale, chiar dacă ei erau 
minoritari într-o anumită localitate, şi garanta reprezentarea proporţională, 
potrivit numărului alegătorilor din fiecare curie electorală, a celor patru etni i  
principale din Bucovina (români, ucraineni, germani şi polonezi) în Dieta 
Ducatului .  Întocmirea l istelor electorale pe principii etnice în toamna anului 1 9 1  O 
a demonstrat, că numărul alegătorilor români şi ucraineni din Bucovina era 
aproximativ la fel de mare, ceea ce era în contradicţie cu rezultatele 
recensământurilor oficiale austriece din ani i  1 880-19 1  O, efectuate după criteriul 
l imbii de conversaţie a locuitorilor. De asemenea, informaţi i le statistice austriece 
despre numărul elevilor şcolarizaţi, precum şi rezultatele ultimelor alegeri 
parlamentare din Bucovina ne demonstrează, că recensământurile austriece erau 
inexacte, iar români i  din Bucovina erau la sfârşitul stăpânirii austriece, numeric 
cel puţin, tot atât de mulţi ca şi ucraineni i .  Chiar dacă o parte din români i  din 
localităţile cu populaţie mixtă nu mai cunoşteau suficient de bine l imba maternă 
şi se foloseau în conversaţie mai mult de limba ucraineană, totuşi ei încă erau 
conştienţi de trecutul lor românesc, iar rezultatele alegerilor parlamentare şi 
preferinţele părinţilor de a da copi i i  la învăţătură în şcol i  româneşti au demonstrat 
foarte clar acest lucru. 

5 1  Ibidem, p. 338. 
52 Ibidem, p. 329, 336-337. 
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Tabelul nr. 1 

Numărul alegâtorilor din Bucovina, 
în 1 9 1  O, repartizati pe districte judecâtoreşti 

Districtul NumliruVprocentul alegAtorilor înscrişi în listele electorale naţionale 
judecătoresc Germani Români Ucraineni Poloni Total 

Cemâuţi (oraş) I l  862 (48,7%) 2 756 ( 1 1 ,3%) 5 526 (22,7%) 4 19 1  ( 1 7,2%) 24 334 

Boiwt 604 ( 1 7,8%) 1 989 (58,6%) 558 ( 1 6,4%) 242 (7, 1 %) 3 393 

Cemâuţi (rural) 733 (6,7%) 7 061 (64,3%) 3 1 33 (28,5%) 45 (0,4%) 10 972 

Sadagura 1 632 ( 1 8,2%) 272 (3,0%) 6 498 (72,6%) 542 (6, 1 %) 8 944 

Gura �umorului 1 9 1 7  (27, 1%) 4 801 (67,9%) 42 (0,6%) 3 1 5  (4,4%) 7 075 �o lea 8 1 5  ( 1 3 ,2%) 4 6 1 6  (74,6%) 284 (4,6%) 474 (7,7%) 6 189 

Vatra Domei 1 1 63 (35,2%) 1 993 (60,3%) 1 29 (3,9%) 22 (0,7%) 3 307 

Cârnpulung 1 896 (24,7%) 4 390 (57,2%) 1 299 ( 16,9%) 95 ( 1 ,2%) 7 680 

Stulpiewti 569 (27, 1%) 1 207 (57,5%) 264 ( 12,6%) 59 (2,8%) 2 099 

Coţmwti 1 047 ( 10,6%) 72 (0,7%) 8 368 (84,4%) 42 1 (4,2%) 9 908 

Râdâuţi 4 689 (25,0%) 1 3  609 (72,5%) 248 ( 1 ,3%) 226 ( 1 ,2%) 18  772 

Seletin 359 ( 17,7%) 36 ( 1 ,8%) 1 585 (78, 1 %) 50 (2,5%) 2 030 

Siret 1 888 ( 14,9%) 5 377 (42,4%) 4 973 (39,2%) 432 (3,4%) 12 670 

Storojineţ 2 875 ( 1 8,8%) 7 664 (50,2%) 3 679 (24, 1 %) 1 03 1 (6,7%) 15 249 

Suceava 2 564 ( 1 8,4%) 10  066 (72,4%) 856 (6,2%) 407 (2,9%) 13 893 

Stâneşti 501 ( 1 1 ,5%) 389 (8,9%) 3 405 (77,9%) 73 ( 1 ,7%) 4 368 

Vaşcâuţi 83 1 ( 14,2%) 1 82 (3, 1 %) 4 429 (75,8%) 400 (6,8%) 5 842 

Usti Putila 507 ( 14,8%) 1 2 903 (84,7%) 1 6  (0,5%) 3 427 

Vijniţa 2 075 (22,2%) 50 (0,5%) 6 922 (74, 1 %) 289 (3, 1 %) 9 336 

Zastavna 966 (8,8%) 38 (0,3%) 9 572 (87,6%) 350 (3,2%) 1 0 926 

Total 39 492 (21 ,9%) 66 569 (36,9%) 64 673 (35,8%) 9 680 (5,36%) 1 80 414 

(100%) 

Sursă: "Arhiva Naţională" Bucureşti, Fond Iancu Flondor, inv. 945, dosaru1 2, f. 1 5 1-1 56. 

Notă: Evreii au fost înscrişi în l istele alegătorilor germwti, maghiarii în cele roVlâneşti, iar 
lipovenii în cele ucrainene. 
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Tabelul nr. 2 

Populaţia Bucovinei, dupa. limba de comunicare, şi numi!.rul alega.torilor 
din listele electorale naţionale, în 1 9 1  O, repartizati pe districte judecătoreşti 

1 1 7 

Districtul Limba de comunicare NumArul cetAtenilor cu dre �t de vot 
judecAtoresc Germana Româna �crainean Polona Germani Români Ucraineni Poloni 

Cernauti (oraş) 4 1  360 13 440 1 5  254 14 893 I l  862 2 756 5 526 4 1 9 1  
48,4% 1 5,7% 1 7,8% 1 7,4% 48,7% 1 1 ,3% 22,7% 17,2% 

Boi an 2 29 1 10 192 2 840 1 065 604 l 989 558 242 
1 3,9% 62, 1% 1 7,3% 6,5% 1 7,8% 58,6% 1 6,4% 7 , 1% 

Cernăuţi 3 4 1 9  1 8  060 22 35 1 28 1 733 7 06 1 3 1 33 45 
(rural) 7,7% 40,9% 50,6% 0,6% 6,7% 64,3% 28,5% 0,4% 

7 2 14  l 3 1 1  3 1  945 2 2 1 9  1 632 272 6 498 542 
Sadagura 1 6,9% 3 , 1% 74,7% 5,2% 1 8,2% 3,0% 72,6% 6, 1 %  
Gura 9 758 22 1 02 122 1 1 21  l 9 1 7  4 80 1 42 3 1 5  
Humorului 28,9% 65,5% 0,36% 3,3% 27, 1% 67,9% 0,6% 4,4% 

3 948 20 582 l 165 1 8 14  8 1 5  4 6 1 6  284 474 
Sol ca 1 4,3% 74,8% 4,2% 6,6% 13 ,2% 74,6% 4,6% 7,7% 
Vatra Domei 5 9 1 2  8 2 17  541 103 1 163 l 993 1 29 22 

40,0% 55,6% 3,7% 0,7% 35,2% 60,3% 3,9% 0,7% 
Câmpulung 9 222 18 952 6 OI I 396 1 896 4 390 1 299 95 

26,6% 54,7% 17,3% 1 , 1 %  24,7% 57,2% 1 6,9% 1 ,2% 
Stu1picani 2 833 5 922 l 00 1 1 90 569 1 207 264 59 

28,4% 59,4% 1 0,0% 1 ,9% 27, 1% 57,5% 1 2,6% 2,8% 
Coţmani 4 049 1 20 39 432 1 373 1 047 72 8 368 421 

9,0% 0,26% 87,4% 3,0% 10,6% 0,7% 84,4% 4,2% 
Rădăuţi 2 1  376 54 7 1 0  1 225 806 4 689 1 3  09 248 226 

26,5% 67,8% 1 ,5% 1 ,0% 25,0% 72,5% 1 ,3% 1 ,2% 
Seletin 2 446 52 7 308 39 359 36 l 585 50 

24,7% 5,2% 73,8% 0,4% 1 7,7% 1 ,8% 78, 1 %  2,5% 
Siret 9 956 19 1 99 26 8 1 9  2 274 1 888 5 377 4 973 432 

1 5,2% 29,4% 4 1 ,0% 3,5% 14,9% 42,4% 39,2% 3,4% 
Storoj ineţ 13 8 1 9  33 469 1 7  845 3997 2 875 7 664 3 679 1 03 1 

20,0% 48,4% 25,8% 5,8% 1 8,8% 50,2% 24, 1 %  6,7% 
Suceava I l  723 46 529 6 327 l 636 2 564 10 66 856 407 

17,6% 70, 1 %  9,5% 2,5% 1 8,4% 72,4% 6,2% 2,9% 
Sta.neşti 2 380 1 60 1 6  2 12  233 501 389 3 405 73 

1 2,5% 0,8% 85,4% 1 ,2% 1 1 ,5% 8,9% 77,9% 1 ,7% 
Vaşcăuţi 3 245 82 18 458 l 467 83 1 1 82 4 429 400 

13 ,9% 0,35% 79,3% 6,3% 14,2% 3 , 1% 75,8% 6,8% 
Usti Putila l 806 5 12 744 64 507 1 2 903 1 6  

1 2,3% 0,03% 87, 1 %  0,4% 1 4,8% 84,7% 0,5% 
Vijnita 9 553 85 30 035 1 12 1  2 075 50 6 922 289 

23,4% 0,2% 73,5% 2,7% 22,2% 0,5% 74, 1% 3 , 1 %  
Zastavna 2 541 65 4 466 l 1 1 8 966 38 9 572 350 

5,0% 0, 1 %  92,7% 2,2% 8,8% 0,3% 87,6% 3,2% 
Total 1 68 851 273 254 305 101 36 210 39 492 66 69 64 673 9 680 

21 ,2% 34,4% 38,4% 4,55% 21,9% 36,9% 35,8% 5,36% 

Surse: Dic: Erf{ebnisse der Volk.l'ztihlung vom 31. Dezember 1 9 1 0  im lferzogtume Bukowina. 
p. 54-55; "Arhiva Na�iunală" Bucureşti, Fond Iancu Flondor, inv. 945, uusw ul 2, f. 1 50 1 5G. 
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Tabelul nr. 3 

Localităţile cu cele mai mari deosebiri ale populaţiei româneşti şi ucrainene 
după limba de comunicare şi după numărul alegătorilor, în 1 9 1  O 

Locuitorii după limba de comunicare Cetătenii cu drept de vot 
Localitatea Inclusiv Inclusiv 

22 

Total Româna Ucraineana Total Români Ucraineni 
Absolut 0/o Absolut % Absolut 0/o Absolut % 

Banila 
Moldovenească 6060 1 960 32,3 2267 37,4 1584 538 34,0 5 1 2  32,3 
Botuşeniţa 591  447 75,6 1 10 1 8,6 109 1 06 97,2 - -

Broscăuţii Noi 1 609 547 34,0 914  56,8 430 305 70,9 86 20,0 
Broscăuţii Vechi 3047 2 1 10 69,2 679 22,3 620 481 77,6 84 1 3,5 
Camena 2281 Il 0,5 2 1 6 1  94,7 750 600 80,0 1 27 1 6,9 
Carapciu pe Ceremuş 5296 42 0,8 4636 87,5 1208 88 7,3 980 8 1 , 1  
Căbeşti 1 035 40 3,9 8 14  78,6 237 66 27,8 1 25 52,7 
Călineşti-Cuparencu 1 375 244 1 7,7 1 040 75,6 275 255 92,7 - -

Călineşti-Ienachi 722 109 15 , 1  585 8 1 ,0 1 56 148 94,9 - -

Ceahor 2486 1 540 6 1 ,7 786 3 1 ,5 537 396 73,7 1 1 0 20,5 
Chicera 809 50 6,2 726 89,7 1 88 84 44,7 94 50,0 
Corovia 1 665 1 5 1 0  90,7 23 1 ,4 340 3 1 8  93,5 - -

Costeşti 2540 I l  0,4 2 1 7 1  85,5 549 2 1 8  39,7 253 46, 1 
Cotul Bainschi 437 9 1  20,8 334 76,4 86 60 69,8 2 1  24,4 
Cuciurul Mare 9768 3781 38,7 5339 54,6 3 1 9 1  25 1 1  78,7 565 1 7,7 
Găureni 290 63 2 1 ,7 200 68,9 64 59 92,2 - -

Horoşăuţi 1 690 20 1 ,2 1 637 96,8 359 20 5,6 3 1 3  87,2 
HutaNouă 676 70 1 0,3 1 30 1 9,2 124 35 28,2 6 4,8 
lpoteşti 1 788 1 637 9 1 ,5 143 8,0 4 10  409 99,7 - -

lvancăuţi 2027 8 0,4 1 886 93,0 462 24 5,2 379 82,0 
Liudi Horecea 749 528 70,5 1 68 22,4 160 1 50 93,7 - -

Lucaviţa 1 522 52 3,4 14 10  92,6 334 1 35 40,4 1 84 55, 1 
Măreţei 1 757 1 2 1 7  69,3 447 25,4 362 282 77,9 63 17,4 
Mihai cea 30 15  9 1 1  30,2 1 977 65,6 752 6 1 7  82,0 1 1 8 1 5,7 
Milişeuţi de Sus 2838 2096 73,8 457 1 6, 1  608 5 1 2  84,2 3 1  5 , 1  
Maladia 5219  2676 5 1 ,3 8 1 5  1 5,6 1 2 1 7  704 57,8 1 57 1 2,9 
Ostra 823 335 40,7 230 27,9 1 86 1 25 67,2 1 1  5,9 
Pidecăuţi 1 23 1  47 3,8 984 79,9 290 34 1 1 ,7 204 70,3 
Sinăuţi de Sus 435 335 77,0 66 1 5,2 87 75 86,2 5 5,7 
Siret 78 1 5  7 1 5  9, 1 2070 26,5 1 546 485 3 1 ,4 68 4,4 
Slobozia Milişeuţi 54 1 1 58 29,2 323 59,7 1 20 1 06 88,3 - -

Storoj ineţ 0266 3039 29,6 1 905 1 8,5 2089 684 32,7 3 1 8 1 5,2 
Vilaucea 3760 1 7  0,4 3 199 85, 1 920 88 9,6 675 73,4 
Volcineţ 2762 474 1 7,2 2 1 33 77,2 527 282 53,5 229 43,4 
V aloca oe Ceremus 35 3,6 896 93,0 260 6 1  23,5 1 94 74,6 
Camenca 4 1 75 1 404 33,6 2552 6 1 , 1  73 1 206 28,2 492 67,3 
Chindeşti 806 1 38 1 7, 1  65 1  80,8 1 80 1 0  5,5 1 65 9 1 ,6 
Dimca 9 1 8 822 89,5 9 0, 1 204 1 59 77,9 24 1 1 ,8 
Frasin 1 834 787 42,9 27 1 14,8 4 1 6  1 46 35,1  99 23,8 
Gogolina 661 1 35 20,4 450 68, 1 1 3 2  1 0  7,6 1 1 2 84,8 
Hliboca 5549 601 1 0,8 3400 6 1 ,3 988 20 2,0 742 75, 1 
Sin!luţi de Jos 1 228 1 64 1 3.3 936 76,2 250 1 0,4 22 1 88,4 
Tllr!lşc:ni 1 3 5 1  1 1 7 8,7 906 67,1 247 1 0 4,0 1 85 74,9 

.. Surse: Die Ergebmsse der Volkszahlung vom 31. Dezember 1910 1m Herzogtume Bukowma, 
p. 54-95; " Arhiva Naţională" Bucureşti, Fond Iancu Flondor, inv. 945, dosarul 2, f. 1 5D-1 56. 
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Tabelul nr. 4 

Localităţile cu cele mai mari deosebiri ale populaţiei germane şi româneşti după limba de comunicare 
şi după numărul alegătorilor, în 19 1  O 

Locuitorii dupA limba de comunicare CetAtenii cu drept de vot 
Localitatea Inclusiv Inclusiv 

Total GermanA RomânA Total Germani Români k\bsolu1 % Absolut % �bsolut % �bsolu1 % 
Boi an 7340 1086 14,8 5 1 25 69,8 1 605 287 1 7,9 1 080 67,3 
Buda 1 200 7 0,6 1 1 84 98,6 25 1 7 2,8 241 96,0 
Chilişeni 348 10 2,9 338 97, 1 73 8 10,9 65 89, 1 
Cireş 1 254 1 83 14,6 765 6 1 ,0 272 55 20,2 144 52,9 
Cotul Ostriţei 1643 9 0,5 1 630 99,2 302 14  4,6 284 94,0 
lţcani-Gară 1 674 1 1 74 70, 1 1 57 9,4 371  280 75,5 23 6,2 
Mahala 241 3  26 1 , 1  2370 98,2 479 22 4,6 452 94,3 
Mitocul Dragomimei 3007 752 25,0 2255 75,0 588 1 74 29,6 4 14  70,4 
Novoseliţa 2 104 1045 49,6 8 1 7  38,8 436 245 56,2 1 37 3 1 ,4 
Privorochia 806 29 3,6 772 95,8 1 5 1  1 0  6,6 1 39 92,0 
Rus Poieni 263 6 2,3 257 97,7 68 6 8,8 62 9 1 ,2 
Stu1picani 237 1 626 26,4 1 674 70,6 393 1 23 3 1 ,3 264 67,2 
Suceava 1 1 3 1 4  6449 57,0 3667 32,4 2306 1432 62, 1 559 24,2 
Ţureni 833 82 9,8 728 87,4 1 86 25 1 3,4 1 5 1  8 1 ,2 
Valea Seacă 2253 145 6,4 2072 9 1 ,9 484 73 1 5, 1  407 84, 1 
Brăieşti 876 75 8,5 793 90,5 1 64 9 5,5 1 55 94,5 
Bucşoaia 1028 394 38,3 626 60,9 207 74 35,7 1 33 64,2 
Ciocflneşti 1 1 38 142 1 2,5 979 86,0 204 7 3,4 1 97 96,6 
Ciudei 3 167 1044 33,0 1 994 63,0 706 1 97 27,9 475 67,3 
Cori ata 761 225 29,5 536 70,4 1 79 46 25,7 1 32 73,7 
Crasna Ilschi 2593 483 1 8,6 2083 80,3 540 84 1 5,5 449 83, 1 
Crasna Putna 1 756 358 20,4 1 364 77,7 383 62 1 6,2 3 1 1  8 1 ,2 
Frumos 1 926 274 14,2 1 609 83,5 357 44 1 2,3 3 1 3  87,7 
Horodnicul de Sus 3540 296 8,4 3097 87,5 690 35 5 , 1  655 94,9 
Huta Nouă 676 474 70, 1 70 10,3 1 24 8 1  65,3 35 28,2 
lacobeni 3261 2573 78,9 670 20,5 664 492 74, 1 160 24,1 
Marginea 4094 274 6,7 38 19  93,3 822 37 4,5 785 95,5 
Negrileasa 791 1 6 1  20,3 628 79,4 1 54 27 1 7,5 127 82,5 
Ostra 823 248 30, 1 335 40,7 1 86 48 25,8 1 25 67,2 
Părhăuţi 1 392 89 6,4 1 301 93,5 273 9 3,3 264 96,7 
Poiana Ştampei 1 390 82 5,9 1 302 93,7 302 8 2,6 294 97,3 
Poieni 685 36 5,3 649 94,7 90 - - 90 100 
Pojorâta 2491 932 37,4 1 534 6 1 ,6 565 1 90 33,6 367 64,9 
Putna 2472 946 38,3 1 4 1 8  57,4 504 1 6 1  3 1 ,9 3 1 3  62, 1 
Rfldăuţi 1 6604 1 1 196 67,4 4455 26,8 4230 2746 64,9 1 205 28,5 
Sadova 1 809 84 4,6 1 705 94,2 405 8 2,0 393 97,0 
Securiceni 2 1 9  32 14,6 1 87 85,4 65 5 7,7 59 90,8 
Tereblecea (român.) 3 176 1 93 6, 1 2478 78,0 677 19 2,8 562 83,0 
Valea Putnei 337 47 1 3,9 284 84,3 77 7 9, 1 70 90,9 
Vama 5306 2086 39,3 3 196 60,2 1 267 470 37,1  789 62,3 
Vatra Domei 543 1 2 1 1 8  39,0 3059 56,3 1 273 426 33,5 787 6 1 ,8 
Vicovu de Sus 7395 606 8,2 6720 90,9 2768 149 5,4 261 9  94,6 
Voitinel 1 563 33 2, 1 1 530 97,9 353 - - 353 100 

Surse: Die Ergebnisse der Volksziihlung vom 3/. Dezember 1910 im Herzogtume Bukowina, 
p. 54-95; "Arhiva Naţională" Bucureşti, Fond Iancu F/ondor, inv. 945, dosarul 2, f. 150--1 56. 
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Localitatea 

Constantin Ungureanu 

Tabelul nr. 5 

Localităţile cu cele mai mari deosebiri ale populatiei germane şi ucrainene, 
după limba de comunicare şi după numărul alegătorilor, în 19 1  O 

Locuitorii dupA limba de comunicare CetAtenii cu dreot de vot 
Inclusiv Inclusiv 

24 

Total Germana Ucraineana Total Germani Ucraineni 
Absolut % Absolut % Absolut % Absolut % 

Babin 1 676 40 2,4 1 635 97,5 334 38 1 1 ,4 293 87,7 
Cadobeşti 2857 49 1 ,7 2789 97,6 540 5 1  9,4 477 88,3 
Chiselite 842 68 8, 1 774 9 1 ,9 241 36 14,9 205 85, 1 
Clivodin 1 9 1 9  1 58 8,2 1 76 1  9 1 ,8 425 45 10,6 380 89,4 
Coneatin 1 199 86 7,2 1 1 1 3 92,8 233 23 9,9 2 1 0  90,1 
Cresciatic 1 005 62 6,2 900 89,5 1 75 33 1 8,8 1 36 77,7 
Cuciurul Mic 2784 24 0,8 2701 97,0 570 33 5,8 501 87,9 
Dihtinet 1 7 1 3  1 25 7,3 1 588 92,7 4 1 8  53 1 2,7 365 87,3 
Dobronăuti 1 876 148 7,9 1 670 89,0 367 37 10, 1  3 1 8  86,6 
Horoşăuti 1 690 I l  0,6 1 637 96,8 359 10 2,8 3 1 3  87,2 
Iuj inet 1 148 85 7,4 1 062 92,5 228 40 1 7,5 1 88 82,4 
Ivancăuti 2027 1 0 1  5,0 1 886 93,0 462 45 9,7 379 82,0 
Jucica Nouă 2961 537 18 , 1  1 924 65,0 486 1 17 24, 1 304 62,5 
Lencăuti Camera! 948 209 22,0 661 69,7 24 1 60 24,9 1 5 1  62,6 
Mega 624 50 8,0 571 9 1 ,5 143 1 8  1 2,6 1 25 87,4 
Mosoriuca 622 8 1 ,3 61 1 98,2 1 44 1 2  8,3 1 32 9 1 ,6 
Nepolocăuti 1 479 367 24,8 1 047 70,8 375 12 1  32,3 238 63,5 
Ocna 2 1 74 2 0, 1 2 143 98,6 43 1 55 1 2,7 361 83,7 
Onut 933 1 0, 1 930 99,7 223 1 8  8, 1 202 90,6 
Pârâul Negru 1 226 2 0, 1 1 224 99,8 325 1 5  4,6 3 1 0  95,4 
Pidecăuti 1 23 1  1 62 1 3 , 1  984 79,9 290 47 1 6,2 204 70,3 
Prelipcea 1 1 63 1 5  1 ,3 1 148 98,7 1 9 1  I l  5,7 1 78 93,2 
Rarancea 5 1 47 285 5,5 47 16 9 1 ,6 1061  80 7,5 901 84,9 
Răstoace 2200 209 9,5 1 985 90,2 459 56 1 2,2 401 87,3 
Samuşin 8 1 1 - - 8 1 1  1 00 240 9 3,7 23 1 96,2 
Serghie 23 1 9  280 12,1  2037 87,8 437 63 14,4 374 85,6 
Slobozia Rarancei 1 3 1 0  43 3,3 1 246 95, 1 276 1 9  6,9 252 9 1 ,3 
Storonet Puti la 2027 547 27,0 1 438 70,9 497 1 52 30,6 332 66,8 
Suhoverha 2061 1 13 5,5 1 9 1 7  93,0 387 3 1  8,0 344 88,9 
Şipenit 3437 1 38  4,0 3275 95,3 72 1 43 6,0 67 1 93, 1 
Toporăuti 5460 471 8,6 4895 89,6 906 1 0 1  1 1 , 1  776 85,6 
Toraci 1057 130  1 2,3 927 87,7 325 52 1 6,0 272 83,7 
Vasileu 1 686 279 1 6,5 1 332 79,0 256 56 2 1 ,9 1 82 7 1 , 1  
Verencean<!a 3887 3 1 9  8,2 3371  86,7 863 ?6 1 1 , 1  7 1 6  82,9 
Vijnita 5216  4386 84,1 573 1 1 ,0 1 046 903 86,3 85 8, 1 
Vitleuca 588 39 6,6 527 89,6 1 08 1 0  9,2 90 83,3 
Zastavna 4682 574 1 2,2 3837 8 1 ,9 1 107 1 76 1 5,9 8 1 6  73,7 
Zveneacin 1 3 58 47 3 5 1 258 92,6 261 75 28,7 1 79 68,6 
Clit 1 299 6 1 2  47, 1 336 25,9 286 1 1 5 40,2 88 30,8 
Gemeni 897 1 85 20,6 475 52,9 252 32 1 2,7 1 52 60,3 
Seletin 5995 1 865 3 1 , 1  4096 68,3 1 083 2 1 8  20, 1 83 1 76,7 
Ruşii Moldovitei 3297 809 24,5 2078 63,0 673 1 22 1 8, 1  450 66,9 
Şipot pe Siret 9 1 3  1 57 1 7,2 747 8 1 ,8 306 44 1 4,4 262 !15,6 
Usti-Putila 93 1 1 94 20,8 7 1 8  77,1 2 S S  43 1 6,9 209 !1 1 ,9 

.. Sl!nl.": D·�· F.rg"h"L'·"' dP.r Vnlk.<zahlung vom 31. Uezember 1910 1m Herzogtume Bukowma . 
p. 54-95: .. Arhiva Naţională" Bucureşti, Fond Iancu Flondor, inv. 945, dosarul 2, f. 1 50-1 56. 
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Tabelul nr. 6 

Localitătile cu cele mai mari deosebiri ale populatiei poloneze şi germane după limba de comunicare 
şi după numărul alegătorilor, în 1 9 1 0  

Locuitorii după limba de comunicare Cetăţenii cu drept de vot 
Localitatea Inclusiv Inclusiv 

Total Poloneză Germană Total Polonezi Germani 
Absolut 0/o Absolut 0/o Absolut % Absolut o/o 

Davideni 3653 346 9,5 469 1 2,8 7 1 5  86 1 2,0 76 10,6 
Frasin 1 834 1 1 5 6,3 653 35,6 4 16  48 1 1 ,5 1 23 29,5 
Gura Humorului 5257 244 4,6 4252 80,9 1 030 70 6,8 772 74,9 
ltcanii Noi 76 1 54 7, 1 6 19  8 1 ,3 146 20 1 3,7 I I I  76,0 
Karlsberg 1 384 1 - 1 378 99,5 267 75 28, 1 1 92 7 1 ,9 
Poiana Micului 1 333 574 43, 1  742 55,6 285 143 50,2 142 49,8 
Putna 2472 68 2,7 946 38,3 504 24 4,8 1 6 1  3 1 ,9 
Ruşii Moldovitei 3297 200 6, 1 809 24,5 673 62 9,2 1 22 1 8, 1  
Sadagura 4439 370 8,3 3345 75,3 1 0 1 5  1 23 12,1  740 72,9 
Sol ca 3253 1 27 3,9 1 286 39,5 723 59 8,2 260 35,9 
Jucica Nouă 2961 480 1 6,2 537 1 8, 1  486 60 12,3 1 17 24,1 

Surse: Die Ergebnisse der Volkszăhlung vom 3i. Dezember i9i0 im Herzogtume Bukowina, 
p. 54-95; Arhiva Natională Bucureşti, Fond iancu Flondor, inv. 945, dosarul 2, f. 1 5()-1 56. 

Tabelul nr. 7 

Localitătile cu cele mai mari deosebiri a populatiei poloneze şi ucrainene, după limba de comunicare 
şi după numărul alegătorilor, în 1 9 1 0  

Locuitorii după limba de Cetăţenii cu drept de vot 
Localitatea comunicare 

Inclusiv Inclusiv 
Total Poloneză Ucraineană Total Polonezi Ucraineni 

Absolut 0/o Absolut % Absolut % Absolut % 

Cotmani 5577 455 8, 1 4299 77, 1 1 348 143 1 0,6 1 004 74,5 
Cuciurul Mic 2784 59 2, 1 2701 97,0 570 28 4,9 501 87,9 
Horoşăuti 1 690 1 7  1 ,0 1 637 96,8 359 1 6  4,4 3 1 3  87,2 
Iurcăuti 2 103 27 1 ,3 20 12 95,7 462 1 5  3,2 429 92,8 
Jucica Veche 3959 1 67 4,2 3363 84,9 748 56 7,5 6 1 5  82,2 
Lencăuti Camera! 948 77 8, 1 661 69,7 24 1 29 1 2,0 1 5 1 62,6 
Oşehlib 1 832 36 2,0 1 680 9 1 ,7 3 1 7  39 1 2,3 255 80,4 
Rarancea 5 1 47 1 04 2,0 47 16 9 1 ,6 1 06 1  70 6,6 901 84,9 
Solonetul Nou 1 041 8 1 3  78, 1 208 20,0 265 2 1 8  82,3 47 1 7,7 
Şerăuti de Jos 9 1 3  2 1  2,3 840 92,0 259 1 7  6,6 23 1 89,2 
Şipot pe Suceava 3900 30 0,8 3212 82,3 947 40 4,2 754 79,6 
Vasileu 1 686 70 4, 1 1 332 79,0 256 1 6  6,2 1 82 7 1 , 1  
Vitleuca 588 22 3,7 527 89,6 1 08 8 7,4 90 83,3 
Zastavna 4682 209 4,5 3837 8 1 ,9 1 107 1 12 1 0, 1  8 1 6  73,7 
Rohozna 4207 496 1 1 ,8 25 17  59,8 953 92 9,6 603 63,3 

Surse: Die Ergebnisse der Volkszăhlung vom 31. Dezember i9i0 im Herzogtume Bukowina, 
p. 54-95; "Arhiva Natională" Bucureşti, Fond iancu Flondor, inv. 945, dosarul 2, f. 1 5()-1 56. 
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Localitatea 

Cemăuti 

Rădăuti 

Suceava 

Storojinet 

Cârnpulung 

Siret 

Vatra 

Domei 

Cotmani 

Gura 

Humorului 

Vijnita 

Boi an 

Vaşcăuţi 

Zastavna 

Sadagura 

Salca 

Ciudei 

Constantin Ungureanu 

Tabelul nr. 8 

Componenţa etnică a localitătilor urbane din Bucovina, în 1 9 1  O 
(după rezultatele recensământului austriac şi după listele electorale) 

26 

Limba de comunicare Numlirul cetliţeoilor cu drept de vot 

Germana Româna Ucraineana Polona 

Oraşe 

4 1  360 1 3  440 1 5  254 14 893 

(48,4%) ( 1 5,7%) ( 17,8%) ( 17,4%) 

1 1  1 96 4 455 492 354 

(67,4%) (26,8%) (3,0%) (2, 1%) 

6 449 3 667 435 749 

(57,0%) (32,4%) (3,8%) (6,6%) 

4 203 3 039 1 905 1 1 1 6 

(40,9%) (29,6%) ( 1 8,5%) ( 1 0,9%) 

2 879 5 574 1 55 1 05 

(33,0%) (63,9%) { 1 ,8%) ( 1 ,2%) 

4 676 7 1 5  2 070 345 

(59,8%) (9, 1 %) (26,5%) (4,4%) 

2 1 1 8 3 059 1 66 87 

(39,0%) (56,3%) (3,0%) ( 1 ,6%) 

801 9 4 299 455 

( 14,4%) (0, 1 %) (77, 1 %) (8, 1 %) 

4 252 708 50 244 

(80,9%) ( 13,5%) (0,9%) (4,6%) 

4 386 l O  573 238 

(84, 1%) (0,2%) ( 1 1 ,0%) (4,5%) 

Târguri 

1 086 5 1 25 382 (5,2%) 746 

( 14,8%) (69,8%) ( 10,2%) 

1 026 9 3 752 952 

( 1 7,8%) (0, 1%) (65,3%) ( 1 6,5%) 

574 - 3 837 209 

( 1 2,4%) - (83,0%) (4,5%) 

3 345 1 4  704 370 

(75,3%) (0,3%) ( 1 5,8%) (8,3%) 

1 286 1 8 1 9  1 6  (0,5%) 1 27 

(39,5%) (55,9%) (3,9%) 

1 044 1 994 69 (2,2%) 60 

(33,0%) (63,0%) ( 1 ,9%) 

Germani 

1 1  862 

(48,7%) 

2 746 

(64,9%) 

1 432 

(62, 1%) 

825 

(39,5%) 

587 

(3 1 , 1%) 

903 

(58,4%) 

426 

(33,5%) 

1 99 

( 14,8%) 

772 

(74,9%) 

903 

(86,3%) 

287 

( 1 7,9%) 

259 

( 1 7,7%) 

1 76 

( 1 5,9%) 

740 

(72,9%) 

260 

(35,9%) 

197 

(27,9%) 

Români 

2 756 

( 1 1 ,3%) 

1 205 

(28,5%) 

559 

(24,2%) 

684 

(32,7%) 

1 240 

(65,7%) 

485 

(3 1 ,4%) 

787 

(6 1 ,8%) 

2 

(0, 1%) 

1 5 1  

( 14,7%) 

2 

(0,2%) 

1 080 

(67,3%) 

2 

(0, 1%) 

3 

(0,3%) 

3 (0,3%) 

392 

(54,2%) 

475 

(67,3%) 

Ucraineni Poloni 

5 526 4 1 9 1  

(22,7%) ( 1 7,2%) 

1 9 1  88 

(4,5%) (2, 1 %) 

1 1 1  204 

(4,8%) (8,8%) 

3 1 8  262 

( 1 5,2%) ( 1 2,5%) 

57 4 

(3,0%) (0,2%) 

68 90 

(4,4%) (5,8%) 

35 12 

(2,7%) (0,9%) 

1 004 143 

(74,5%) ( 1 0,6%) 

37 70 

(3,6%) (6,8%) 

85 56 

(8, 1 %) (5,3%) 

62 1 76 

(3,8%) { 1 1 ,0%) 

97 1 230 

(66,4%) ( 1 5,7%) 

8 1 6  1 1 2 

(73,7%) ( 1 0, 1%) 

149 123 

( 14,7%) ( 1 2, 1 %) 

1 2  59 

{ 1 ,6%) (8,2%) 

1 0  24 

( 1 ,4%) (3,4%) 

Surse: Die Ergebnisse der Volk$zahlung vom 31. Dezember 1910 im Herzogtume Bukowina, 
p. 54-95; "Arhiva Naţională" Bucureşti, Fond Iancu Flondor, inv. 945, dosnrul 2, f. 1 50-- 1 56. 
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Localitatea 

Baineţ 
Bani la 
Moldovenească 
Broscăuţii Noi 
Broscăuţii Vechi 
Caci ca 
Camena 
Camenca 
Căbeşti 
Călineşti 
Cuparencu 
Călineşti Ienachi 
Cârlibaba 
Ceahor 
Chicera 
Cireş 
Clit 
Corceşti 
Costeşti 
Cuciurul Mare 
Davideni 
Frasin 
Fundul Moldovei 
Găureni 
Gemeni 
Hliboca 
lţcani-Gară 
Jadova 
Jucica Nouă 
Lehăcenii Tăutulu 
Lucaviţa 
Mărăţei 
Mihalcea 
Milişeuţi de Sus 
Molodia 
Novoseliţa 
Ostra 
Panca 
Putna 
Rohozna 
Ruşii Moldoviţei 
Sadagura 
Seletin 
Slobozia Milişeuţ 
Şipot pe Suceava 
Tărăşeni 
Volcinet 

Alegătorii din Bucovina, către anul 19 10  

Tabelul nr. 9 

Componenţa etnică a unor sate cu populaţie mixtă, în 19 1  O 
(după rezultatele recensământului austriac şi după listele electorale) 

Locuitorii dună limba de comunicare Cetătenii cu drept de vot 
Germana Româna Ucraineana Polona Germani Români Ucraineni 

420 5 1 9  43 78 84 108 14 

1 036 1 960 2 267 797 285 538 5 12 
1 1 5 547 9 14  33  29 305 86 
207 2 1 10 679 5 1  44 481 84 

132 552 576 762 35 1 07 1 29 

1 09 I l  2 16 1  - 20 600 1 27 

1 78 1 404 2 552 34 28 206 492 

1 8 1  40 8 14  - 44 66 125 

90 244 1 040 1 20 255 -

28 109 585 - 8 148 -

500 84 343 - 1 08 22 80 

1 58 1 540 786 12  29 396 1 1 0 

30 50 726 3 10 84 94 

1 83 765 1 3 1  1 75 55 1 44 27 

6 12  3 5 1  336 - 1 1 5 8 1  88 

70 705 687 - 1 8  142 1 65 

357 I l  2 17 1  1 78 2 1 8  253 

580 3 78 1  5 339 68 1 13 2 5 1 1  565 

469 1 73 1 1 107 346 76 341 2 12  

653 787 271 1 1 5 1 23 146 99 

1 032 2 955 2 16  - 247 700 8 

27 63 200 - 5 59 -

1 85 225 475 9 32 66 1 52 

886 60 1 3 400 641 1 54 20 742 

1 174 1 57 120 2 1 5  280 23 34 

1 3 1 5  102 3 336 369 292 19  740 

537 1 0  1 924 480 1 1 7 5 304 

36 94 660 1 57 10 23 1 09 

56 52 1 4 10  - 1 5  1 35 1 84 

85 1 2 17  447 7 14 282 63 
1 07 9 1 1 1 977 1 8  1 5  617  1 1 8 

271 2 096 457 I l  65 5 1 2  3 1  
1 679 2 676 8 1 5  44 356 704 1 57 
1 045 8 1 7  1 02 1 17 245 137 23 

248 335 230 1 0  48 125 I l  

235 105 1 680 3 1 9  53 5 330 

946 1 4 1 8  27 68 16 1  3 13  6 

1 190 4 2 5 1 7  496 258 - 603 
809 206 2 078 200 1 22 39 450 

3 345 14 704 370 740 3 149 

1 865 22 4 096 9 2 1 8  24 831  
57 1 5 8  323 2 14 1 06 -

581  30 3 2 12  30 141  12  754 
295 1 17 906 33 46 1 0  1 85 

87 474 2 133 68 16 282 229 

123 

Poloni 
17  

249 
10 
I l  

172 
3 
5 
2 

-

-

-

2 
-

46 
2 

-

-

2 
86 
48 
-

-

2 
72 
34 
70 
60 
2 1  

-

3 
2 

-

-

3 1  
2 

99 
24 
92 
62 

1 23 
1 0  

-

40 
6 

-

Surse: D1e Ergebmsse der Volksztihlung vom 31. Dezember 1910 1m Herzogtume Bukowma, 
p. 54--95; "Arhiva Naţională" Bucureşti, Fond Iancu Flondor, inv. 945, dosarul 2, f. 1 50--1 56. 
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124 Constantin Ungureanu 28 

Die Wăhler aus der Bukowina gegen das Jahr 1910 

(Zusammenfassung) 

Die vorliegende Studie bezieht sich auf die Einfiihrung eines demokratischen Wahlsystems in 
der Bukowina, d.h. das Wăhlen der Bukowiner Vertreter der Provinz in der offentlichen Verwaltung 
und im Wiener Landtag. Die Tabellen enthalten die Anzahl der Bewohner verschiedener 
Nationalităten in den Stădten und Dorfem der Bukowina gegen 19 10, gemii.B der derzeitigen 
Volkszăhlung. 
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DE LA DIETA BUCOVINEI 
LA PARLAMENTUL DE LA BUCUREŞTI (1918-1940)* 

ŞTEFAN PURICI 

Toamna anului 1 9 1 8, plină de convulsii politico-sociale, a reprezentat, pe de 
o parte, sfârşitul unei administraţii, descrisă fie în culori optimiste, fie în culori 
cenuşi i, iar pe de altă parte, inaugurarea dramatică a unui nou destin pentru cea mai 
îndepărtată provincie a Casei de Habsburg. Bucovina a cunoscut - de la anexarea, 
în 1 775,  a părţii de nord-vest a Moldovei la Austria, până la dezmembrarea 
Imperiului Habsburgic, în toamna anului 1 9 1 8  - importante procese şi mutaţii 
sociale, etnodemografice, politice şi culturale care au lăsat urme adânci în 
caracterul, imaginea şi mentalitatea comunităţilor naţionale, au imprimat trăsături 
distincte vieţii publice şi structurii etno-sociale ale acestui ţinut. Trecutul românesc 
al teritoriului de la sud de Nistru, cu toate particularităţile sale' ,  peste care s-au 
suprapus cultura şi administraţia austro-germană, cu toate laturile lor pozitive şi 
negative, modul de constituire şi evoluţia socio-politică a României Mari (oscilaţia 
continuă între modernizarea după modele occidentale şi conservarea tradiţiei 
autohtone) au determinat în mod decisiv destinele Bucovinei interbelice româneşti. 

În urma unor adunări populare, la care românii  din Basarabia, Bucovina, 
Transilvania şi Banat ş i-au exprimat dorinţa de a se uni, împreună cu conaţionalii 
lor din Vechiul Regat, într-o entitate statală unitară, cât şi datorită consacrării 
internaţionale a unirii acestor teritorii de către Conferinţa de Pace de la Paris, prin 
semnarea unor tratate internaţionale în anii 19 19-1 920, în Sud-Estul Europei s-a 
constituit România Mare. Temel ia politică şi pilonii instituţionali ai noului stat erau 
fixaţi în Vechiul Regat. 

În pofida obiectivului urmărit, timp de mai multe decenii, de forţele politice 
din Vechiul Regat de a aduna sub cârmuirea de la Bucureşti toate teritoriile locuite 
de români,  în ciuda aspiraţiilor îndreptate în aceeaşi direcţie ale elitelor politice şi 
intelectuale româneşti din provincii le în cauză, Unirea de la 1 9 1 8  n-a fost, aşa cum 
credeau mulţi oameni politici romantici, "o simplă restaurare a graniţelor naţionale 

• Comunicare susţinută la Simpozionul ştiinţific international al Institutului "Bukowina" 
(ediţia a X-a) Parlaments- und Parteiengeschichte der Bukowina, Augsburg (Germania), 29 iulie -
1 august 1998. 

1 Vezi, în acest sens, capitolele privitoare la caracterul, tradiţiile, obiceiurile şi comportamentul 
moldovenilor din lucrarea lui Dimitrie Cantemir, Descriptio Moldaviae. 

Analele Bucovinei, IX, 1 ,  p. 1 25-143, Bucureşti, 2002 
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şi a coeziuni i  din trecut"2 •  Românii care s-au reunit în cadrele României Mari nu 
erau omogeni sub aspect cultural (impactul civilizaţiei austro-germane, 
interferenţele româna-maghiare, politica culturală rusească au imprimat 
provinciilor al ipite anumite particularităţi, deosebite de sensibilitatea moldo
munteană), instituţional, economic şi al tradiţiilor politice. Totodată, chiar l imitele 
întregirii naţionale - mult mai extinse decât s-a putut spera, până la 1 9 1 4, şi cât s-a 
promis de Puterile Antantei, în 1 9 1 6  - au condiţionat înglobarea unui important 
număr de minoritari de naţionalităţi diferite în componenţa unui stat a cărui clasă 
politică (ca şi în celelalte state central- şi est-europene) nu a avut experienţa 
necesară privind guvernarea unor populaţii cu interese culturale şi politice, deseori 
deosebite de cele ale naţiunii titulare. Această conjunctură conţinea din start un 
întreg buchet de tensiuni potenţiale atât între centru şi provincie, cât şi între 
naţiunea majoritară şi minorităţile naţionale. 

În ceea ce priveşte unirea Bucovinei cu România, trebuie să menţionăm că 
această hotărâre a fost votată nu numai de români i  din această provincie; actul a 
fost susţinut - întemeindu-se pe asigurările, date de Consiliul Naţional Român, 
privind garantarea necesităţilor sociale, economice şi culturale ale minorităţilor -
de polonezii bucovineni, prin declaraţia făcută de Stanislaw Kwiatkowski3, cât şi 
de Consiliul Naţional German, prin mandatul acordat de Adunarea naţională a 
germani lor bucovineni, din 26 noiembrie 1 9 1 84• Evreii din Bucovina au aderat la 
actul unirii treptat, pe comunităţi locale, pe parcursul anului 1 9 1 95 • În primii ani, ei 
au susţinut ideea transformării ţinutului într-o provincie autonomă în componenţa 
României Mari6• Ucraineni i  bucovineni, rămaşi fără l iderii care se refugiaseră în 
Galiţia, n-au făcut nici o declaraţie în acest sens. 

Altă trăsătură care a marcat întreaga evoluţie interbelică a României a fost 
caracterul preponderent rural al români lor şi caracterul covârşitor neromânesc al 
oraşelor din noile provincii .  În pofida promovării unei ideologii autohtoniste şi 
antimodernizatoare de către o însemnată parte a intelectualităţii şi de multe - dar cu 
un număr relativ neînsemnat de membri - partide politice, fenomen privit cu 
toleranţă de cercurile guvernante, formaţiunile politice care s-au aflat la guvernare 
au condus ţara, cu mai mult sau mai puţin succes, pe calea modernizării .  Acest curs 

2 Irina Livezeanu, Cultură şi naţionalism în România Mare 1918-1930, traducere din engleză 
de Vlad Russo, Bucureşti, Editura Humanitas, 1 998, p. 29. 

3 "Monitorul Bucovinei" (Cerni!.uţi), 1 9 19, 5 ianuarie, p. 4. 
4 Ibidem; Karl M. Reinerth, Zur politischen Entwicklung der Deutschen in Rumănien 1918-

1928. Aus einer siebenbiirgisch-siichsischen Sicht, Thauerffirol, Wort und Welt Verlag, 1 993, p. 47. 
5 Radu Economu, Unirea Bucovinei, 1918, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 

1 994, p. 38. 
6 I.A. Tii.My6Hid�, /(o numaHHR npo xapaKmep nollimu'IHOi' opieHma!Jii' 6yKOBUH1Ji6 niCJIJI nepzuoi· 

c6im06oi' 6iuHu /Cu privire la caracterul orientării politice a bucovinenilor dupa primul ri!.zboi mondiali, 
în Mamepiallu 111 M01cHapoOHOi' icmopuKo-KpaCJHa6'10i' HQ)IK060i' KOHfjlepeHIJii: npuc611'1eHoi' 1 20-pi'l'l/0 
:JacuynauuR '-112puinl2'1'•"'n;on yuin12pcumemy. 29 BepecUR - 1 :NCOBmuR 1995 p. �ll!puiol{i, t,lepuinui, 
"I>yra", 199:5, c. 66. 
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a determinat industrial izarea şi urbanizarea României, precum şi crearea unui 
rezervor de cadre calificate. De aici a rezultat şi pol itica de alfabetizare accelerată a 
ţărănimii române, românizarea oraşelor şi a instituţii lor. 

Bucovina a intrat în componenţa României Mari cu structurile sociopolitice şi 
mentalităţile configurate în timpul administraţiei habsburgice. Faţă de restul 
României, ea era caracterizată de o pondere mai însemnată a populaţiei urbane 
(26,58%) în totalul populaţiei provinciei (faţă de 20, 12% în România Mare). Însă 
români i  reprezentau doar 33% din orăşenimea Bucovinei (faţă de 58,6% în întreaga 
ţară). Români i  şi ucraineni i  constituiau majoritatea populaţiei provinciei, dar 
reprezentau o minoritate în rândul orăşenimii şi, mai ales, al elitei, acestea fiind 
dominate de evrei şi germani (44,7% din populaţia urbană şi doar 1 9,7% în totalul 
populaţiei Bucovinei( 

Cal itatea unor funcţionari şi specialişti trimişi în provincii le unite lăsa de 
dorit. Bucovina s-a pomenit practic în aceeaşi situaţie în care s-a aflat în primele 
decenii ale stăpânirii austriece8• Lipsa de diplomaţie a unor înalţi demnitari din 
administraţia cemăuţeană în relaţiile lor directe cu populaţia nu putea să nu 
provoace nemulţumire în rândul bucovinenilor9• N icolae Iorga, bun cunoscător al 
realităţilor din Bucovina atât sub stăpânirea austriacă, cât şi sub administraţia 
românească, susţinea de la tribuna parlamentului : "Eu declar că nu fac nici o parte 
personală d-lui Toma10 în parazitismul care, de când Bucovina a fost unită cu 
România, domină sub toate regimurile întreaga viaţă administrativă a acestei 
provincii .  Acesta e adevărul, Bucovina e o provincie dată pe mâna unor funcţionari 
de partid, în cea mai mare parte insuficienţi, care tratează provincia aceasta cum nu 
merită să fie tratată una din părţile cele mai nobile ale României Mari"1 1 • În 
noiembrie 1 924, în Camera Deputaţilor, şi unul dintre reprezentanţii minoritarilor 
bucovineni se plângea de faptul că "Bucovina este tratată acum în mai multe 
privinţe ca un copil vitreg, deşi Bucovina cu populaţie civilizată, patriotică şi  
ascultătoare, recunoscătoare şi plină de sentimente, formează astăzi o parte 
integrantă a României Mari şi de aceea populaţia noastră fără deosebire are dreptul 

7 Gheorghe Iacob, Luminiţa Iacob, Modernizare - europenism. România de la Cuza Vodă la 
Carol al II-lea, voi. I, Iaşi, Editura Universităţii "Al. 1. Cuza", 1995, p. 52. 

8 Cf. Ioan Budai-Deleanu, Kurzgefaj3te Bemerkungen uber Bukowina, în Adolf Armbruster 
(Hg.), Vom Moldauwappen zum Doppeladler. Ausgewăhlte Beitrăge zur Geschichte der Bukowina, 
Band II, Augsburg, Hofmann-Verlag, 1993, p. 268-269. 

9 Astfel, în anul 1 924, Pictorian, inspector general administrativ pentru Bucovina, îşi permitea 
să-i apostrofeze pe câmpulungeni în felul următor: "Dacă nu vă plac legile româneşti, căraţi-vă la 
Austria, la Viena cu voi, la America cu voi!" (lorgu G. Toma, Din neajunsurile Bucovinei. Discurs 
parlamentar rostit în ziua de 30 octombrie 1924 în Adunarea Deputaţilor, Cernăuţi, Institutul de Arte 
Grafice şi Editură "Glasul Bucovinei", 1924, p. 28). 

10 Vezi Iorgu G. Toma, În slujba dreptăţii. Două discursuri parlamentare rostite în zilele de 30 
mai şi 9 iunie 1924 în Adunarea Deputaţilor, Cernăuţi, 1 924; Idem, Din neajunsurile Bucovinei. 
Discurs parlamentar rostit în ziua de 30 octombrie 1924 în Adunarea Deputaţilor, Cernăuţi, Institutul 
de Arte Grafice şi Editură "Glasul Bucovinei", 1924. 

1 1  "Monitorul Oficial", 1 923, 1 6  mai, p. 1 589-1590. 
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să fie tratată în toate privinţele pe picior de egalitate cu populaţia din Vechiul 
Regat"12• 

Integrarea Bucovinei în cadrele României Mari s-a produs gradual. De la 
1 0  noiembrie 1 9 1 8  până la 2 ianuarie 1 9 1 9, puterea executivă a fost concentrată în 
mâinile Guvernului Bucovinei, în frunte cu Iancu Flondor. Din ianuarie 1 9 1 9, 
Guvernul Bucovinei a încetat să mai funcţioneze iar administraţia Bucovinei a fost 
pusă sub conducerea unui ministru-delegat al guvernului român cu sediul la Cernăuţi, 
care îşi exercita atribuţiile prin secretariatele de 1 .  Interne, 2. Justiţie, 3 .  Finanţe, 
4. Instrucţiune publică, 5 .  Culte, 6. Lucrări publice, 7. Industrie, comerţ şi îngrij ire 
socială, 8. Agricultură, domenii şi alimentaţie, 9. Salubritate publică. Un al doilea 
ministru-delegat al Bucovinei îşi avea sediul la Bucureşti 1 3 •  La 4 aprilie 1 920, 
Secretariatele de stat din Bucovina au fost desfiinţate, iar locul ministrului-delegat a 
fost ocupat de Preşedintele Comisiei regionale de unificare care avea menirea de a 
lichida serviciile provinciale şi de a trece atribuţiile lor asupra ministerelor de la 
Bucureşti. Această Comisie a funcţionat până la adoptarea Legii pentru unificarea 
administrativă ( 1 4  iunie 1 925). După traducerea în viaţă a acestei legi, Bucovina a 
încetat să existe ca entitate politico-administrativă. Totuşi, lichidarea averii fostului 
Ducat al Bucovinei urma să se încheie la 1 ianuarie 1 933 14• 

Între cele două războaie, guvernele româneşti au trebuit să oscileze între două 
posibilităţi de asigurare a integrităţii teritoriale. Pe de o parte, România Mare -
înconjurată de state nemulţumite de consecinţele primului război mondial şi de 
faptul că o anumită parte din foştii lor supuşi a nimerit sub administraţia 
românească - putea dăinui doar în cazul în care reuşea să construiască o societate 
românească puternică prin nivelarea identităţilor regionale şi eliminarea sau 
minimalizarea identităţilor naţionale neromâneşti. Pe de altă parte, România Mare 
trebuia să se conformeze prevederilor tratatelor internaţionale şi să asigure drepturi 
pol itice şi culturale minorităţilor naţionale, în caz contrar, riscând pierderea 
sprij inului de care a beneficiat la Conferinţa de Pace de la Paris. Se poate aprecia 
că supravegherea nemijlocită a Societăţii Naţiuni lor, prin misiunile trimise în 
România, a instituit un control asupra funcţionării instituţiilor statului român 
privind respectarea Tratatului asupra minorităţilor, din decembrie 1 9 1 9. Pe de altă 
parte, "acest control, resimţit ca un amestec în treburile interne, are efecte negative 
şi alimentează un naţionalism în retragere, defensiv"15 •  

În plus, marea majoritate a opiniei publice româneşti, cel puţin până la 
mij locul anilor '30, partidele politice importante (liberal, naţional din Transilvania, 
ţărănist, social-democrat ş.a.) şi cetăţenii de origine neromână au revendicat 
edificarea unui stat, în care să fie respectate drepturile omului şi cele ale 

12 Apud Irina Livezeanu, Cultură şi naţionalism în România Mare, 1918-1930, p. 94. 
JJ Radu Economu, op. cit. , p. 1 70-172, anexa XXIX. 
14 Arhivele Naţionale, D irecţia judeţeană Suceava (în continuare - ANS), fond Prefectura 

judeţului Câmpulung, d. 65/ 193 1 ,  f. 1 5 .  
1 5  Catherine Durandin, Istoria românilor, traducere de  Liliana Buruiană-Popovici, prefaţă de 

Al. Zub, laşi, Institutul European, 1 998, p. 1 90. 
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minorităţilor naţionale. Din aceste motive, între declaraţiile politice ale 
guvernanţilor şi aplicarea lor în practică au existat de multe ori diferenţe, resimţite 
dureros, atât de români i  majoritari, cât şi de cei minoritari. 

Forţa politică care a modelat decisiv cadrul juridica-politic al României 
interbelice a fost Partidul Naţional Liberal . Acesta, însă, nu s-a putut desprinde 
hotărât de elementele şi tradiţia antebelică: "tentaţia de a mărgini democraţia la 
aspectele sale formale, cultivarea clientelismului şi a relaţiilor bazate pe grupuri 
restrânse de interese. Partidul a recurs la metode autoritare de conducere şi la 
centralizarea excesivă a aparatului de stat" 16• 

Celălalt partid care a dominat, din anul 1 927, scena politică românească, a 
fost Partidul Naţional-Ţărănesc. Faţă de naţional-liberali şi celelalte forţe politice 
româneşti, naţional-ţărăniştii au pus problema drepturilor pentru minorităţi cu o 
mai mare deschidere, au formulat principiul egalităţii ca temel ie a unei societăţi 
româneşti democratice17 •  În vederea unei integrări armonioase, PNŢ s-a pronunţat 
pentru raporturi politica-culturale majoritate - minoritate mai relaxate. Victoria 
acestui partid în alegerile parlamentare din 1 928 a fost şi o expresie a intereselor 
locale şi regionale împotriva politicii de ultracentralizare a guvernelor anterioare. 

Trăsătura fundamentală a vieţii politice şi parlamentare româneşti interbelice 
a fost construirea naţiuni i  române în noile hotare. Partidele pol itice româneşti au 
urmărit consecvent realizarea acestui obiectiv, propunând şi adoptând măsuri 
democratice sau mai puţin democratice. Partidele politice ale minorităţilor au fost, 
în general, loiale faţă de Statul român, însă au militat pentru respectarea drepturilor 
lor naţionale, pentru constituirea unui cadru democratic de convieţuire, au opus -
cu mai mult sau mai puţin succes - rezistenţă unor măsuri ale guvernelor române 
care urmăreau diluarea identităţilor regionale. 

Prim-ministrul României, Ion I.C. Brătianu, confruntat cu adversităţile de la 
Conferinţa de Pace de la Paris, urmărind consolidarea guvernării l iberale şi 
demonstrarea în faţa opiniei publice internaţionale a asentimentului populaţiei din 
provincii la unirea în cadrele României Mari, a fixat alegeri parlamentare pentru 
octombrie 1 9 1 9. În Bucovina, la alegeri au participat Partidul Democrat al Unirii, 
condus de Ion Nistor, şi candidaţi independenţi. Celelalte formaţiuni politice 
româneşti - la fel s-a întâmplat în întreaga ţară, cu excepţia partidelor româneşti şi 
minoritare din Transilvania - au declarat că se abţin de la participare din cauza 
menţinerii stării de asediu18 şi a cenzurii etc. Comunităţile evreiască, germană, 

16  Darnian Hurezeanu, În căutarea aproapelui. Naţionalităţile: abordarea liberală şi naţional
ţărănistă, "Xenopoliana" (laşi), V, 1 997, nr. 1-4, p. 201-202. 

17 Ibidem, p. 205-206. 
1 8  În zona stării de asediu, potrivit înştiinţării Biroului 2 Informaţie a Diviziei a 8-a din 

4 februarie 1 926, era în vigoare următorul regim al întrunirilor: " 1 .  Întrunirile cu caracter politic sunt 
complect prohibite; ( . . .  ) cele cu caracter economic, cultural, sportiv, cinematografice se vor aproba de 
Comandament; ( . . . ) 2. Pentru obţinerea autorizaţiilor, cererile se vor înainta cel puţin cu 10 zile 
înainte, însoţite de avizele Prefecturii, Serviciului de Siguranţă şi Jandarmeriei" (ANS, fond 
Prefectura judeţului Câmpulung, d. 17/1 927, f. 2). 
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ucraineană, poloneză au adoptat aceeaşi poziţie deoarece nu Ii s-a acceptat 
înaintarea candidaţilor pe baza cadastrelor naţionale19• 

După alegeri, adepţii lui Iancu Flondor au cutreierat satele bucovinene cu 
scopul de a aduna semnături pentru un protest împotriva modului de desfăşurare a 
procesului electoral. Au făcut apel şi la reprezentanţii minoritarilor. În timp ce 
"evreii şi rutenii stau până în prezent în expectativă"20, germanii au sprij init 
demersurile partidei lui Iancu Flondor2 1 •  

În primul an a l  administraţiei româneşti, organele de  siguranţă constatau că în 
rândul populaţiei româneşti din Bucovina "s-a blazat în mare parte spiritul austriac 
şi dragostea pentru «tătucu de la Viena»". Totuşi, unii, în special ţăranii bătrâni, 
erau nostalgici după ordinea, disciplina şi legalitatea austriacă22• 

La alegerile din mai 1 920, populaţia Bucovinei s-a manifestat destul de activ, 
în campania electorală lansându-se reprezentanţi ai tuturor naţionalităţilor din acest 
ţinut. Pe lângă 1 2  deputaţi români, au fost aleşi doi ucraineni (A. Lukaşevici şi 
Hruşko), doi evrei (1. Pistiner şi B. Straucher) şi un german (A. KohlruB), iar 
alături de opt senatori români s-au aflat un reprezentant al minorităţii ucrainene 
(C. Krakalia) şi unul al celei germane (R. Gaidosch) 23. 

În ceea ce priveşte activitatea partidelor, singura formaţiune politică din 
această provincie care a supravieţuit primului război mondial şi şi-a continuat 
activitatea până la instaurarea dictaturii regale, în anul 1 93 8, a fost Partidul Social
Democrat din Bucovina (înfiinţat în 1 896). Ca şi în perioada austriacă, el era 
compus din cinci secţii naţionale (română, germană, evreiască, ucraineană şi 
poloneză). Ulterior, în mai 1 930, Congresul PSD a apreciat însă că principiul de 

19 "Glasul Bucovinei" (Cernăuţi), 19 19, 2 octombrie, p. 2; I l  octombrie, p. 3; 1 8  octombrie, p. 1 .  
20 ANS, fond Serviciul Special de Siguranţă judeţul Câmpulung, d. 3/19 19, f. 37. 
21 Astfel, la 16 noiembrie 19 19, o importantă comunitate germană a înaintat următorul protest: 

"Noi, subsemnaţii alegători germani [46 persoane - n.n.] din comuna Bucşoaia, ne alăturăm în totul 
protestului concetăţenilor noştri români contra abuzurilor cari s-au făcut la alegerile pentru Parlament. 
Noi am fost totdeauna prieteni sinceri şi oneşti ai poporului român, cu care am trăit deja 140 ani în 
bună înţelegere, ne-am alăturat de bună voie României Mari, am ajuns însă să fim amar înşelaţi prin 
faptul că guvernul actual, în contradicţie cu declaraţiile solemne date cu un an înainte de către 
Consiliul Naţional Român, desconsideră drepturile cele mai primitive ale poporului nostru şi a creat o 
lege electorală care desconsideră brutal cerinţele timpului modem. La formarea cercurilor electorale, 
a fost dreptul coloniştilor germani de a trimite în Parlament un reprezentant german, drept ignorat cu 
desăvârşire sub pretexte deşarte. Abuzurile numeroase la alegeri şi suprimarea fără considerare a 
oricărei expresiuni l ibere şi a libertăţii presei, interzicerea adunărilor de alegători, falsificarea 
rezultatelor alegerilor au produs cea mai mare indignare şi întristare la toate partidele şi naţiunile a 
acestei ţări. Suntem de acord cu concetăţenii noştri români în cererea ca alegerile care s-au tăcut în 
astfel de condiţii să fie cât mai repede anulate şi să se elaboreze o altă lege electorală, care să 
corespundă principiilor democratice ale timpului nostru, demnităţii noii noastre patrii şi necesităţilor 
tuturor popoarelor şi păturilor populaţiei care locuiesc ţara" (ANS, fond Serviciul Special de 
Siguranţăjudeţul Câmpulung, d. 3/19 19, f. 39). 

22 ANS, fond Serviciul Special de Siguranţă, judeţul Câmpulung, d. 3/1 9 19, f. 50--50v. 
23 Ştefan Purici, Aspecte ale problemei minorităţilor naţionale în Bucovina istorică, între anii 

1918 şi 1940 (l), "Analele Bucovinei" (Bucureşti), IV, 1997, nr. 1, p. 1 38. 
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constituire î n  organizaţii naţionale, utilizat de bucovineni, "nu este socotit necesar 
şi salutar de imensa majoritate a partidului"24• 

Congresul extraordinar al partidelor socialiste din Vechiul Regat, Bucovina, 
Ardeal şi Banat, întrunit în zilele de 1 3-14 octombrie 1 9 1 9  la Bucureşti, a hotărât 
neparticiparea la alegeri şi retragerea candidaturilor depuse25, decizie ce a 
reprezentat o gravă eroare politică, l ipsindu-i pe social-democraţi de posibilitatea 
de a influenţa organismele decizionale ale statului. 

Instituirea stării de asediu (care a fost abrogată în 1 928) a periclitat evoluţia 
normală a vieţii politice şi mai ales a campaniilor electorale din 1 9 1 9-1920. În 
şedinţa Camerei Deputaţilor din 23 iulie 1 920, deputatul Iacob Pistiner avea să 
declare: "Starea de asediu şi această justiţie militară sunt ilegale şi ar putea cel mult 
să fie aplicate într-o ţară cucerită împotriva celor învinşi. Bucovina n-a fost 
cucerită, căci armata a fost chemată de Consiliul Naţional pentru a menţine 
ordinea"26• 

În mai 1 920, în Bucovina au fost aleşi în Parlament social-democraţii Iacob 
Pistiner, Rudolf Gaidosch, Constantin Krakalia, Ion Heşca, iar George Grigorovici a-
fost ales şi în Camera Deputaţilor şi în Senar7• La începutul anului 192 1 ,  în Camera 
Deputaţilor s-a constituit grupul parlamentar social-democrat, din care au făcut parte 
bucovinenii Iacob Pistiner, Rudolf Gaidosch şi Constantin Krakalia, iar în Senat, 
grupul format din trei membri îl includea pe cemăuţeanul George Grigorovid8• 

Socialiştii bucovineni erau rnoştenitorii tradiţiei social-democrate austriece şi 
adepţii principiului evoluţiei democratice, reformiste a societăţii, nicidecum ai 
metodei revoluţionare29• Influenţa şi popularitatea de care se bucurau social
democraţii bucovineni se poate observa şi din faptul că în fruntea Federaţiei 
Partidelor Socialiste din România (F.P.S.R.) - constituită în iunie 1 92 1  şi afiliată 
Internaţionalei a II-a - s-au aflat George Grigorovici, preşedintele Comitetului 
Executiv, Iacob Pistiner, unul dintre cei doi secretari, Rornulus Dan, membru 
supleant, Constantin Krakalia, membru al Comisiei de controe0• În anul 1 922, 
Partidul Social-Democrat din Bucovina avea, potrivit proprii lor evidenţe, 2 000 de 
membri3 1 •  Între anii 1 922 şi 1 926, PSD din Bucovina era s ingurul partid din 

24 Nicolae Jurca, Istoria social-democraţiei din România, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1994, 
p. 1 97. 

25 Ibidem, p. I I I . 
26 Apud Petru Rusşindilar, Mişcarea muncitorească şi socialistă din nordul Moldovei, în noile 

condiţii create prin făurirea statului naţional unitar român (1918-1920), "Suceava - Anuarul 
Muzeului judeţean", XI-XII, 1984-1985, p. 239. 

27 Petru Rusşindilar, op. cit. , p. 242. 
28 Nicolae Jurca, op. cit., p. 136. 
29 Social-democraţii bucovineni s-au opus cu fennitate afilierii la Internaţionala Comunistă şi, din 

această cauză, conducerea Corninternului a cerut, in decembrie 1920, liderilor Partidului Socialist din 
România excluderea din rândurile fonnaţiunii a lui George Grigorovici (Nicolae Jurca, op. cit. , p. 1 23). 

30 Nicolae Jurca, op. cit., p. 139. 
3 1 Ibidem, p. 1 4 1 .  
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F.P.S.R. reprezentat în Parlament, prin deputatul Iacob Pistiner, ales la Cemăuţi32, 
fiind şi formaţiunea care a editat cele mai multe publicaţii ,  atât în limba română 
("Vremea nouă"), cât şi în l imbile minorităţilor ("Vorwărts", ".6opon,6a", "Der 
Kampf' şi "Der Strahl")33• 

Social-democraţii bucovineni au militat pentru elaborarea unei Legi 
fundamentale a României Mari cu un caracter profund democratic. Astfel, în cadrul 
ciclului de conferinţe pe tema Noua Constituţie a României, organizat de Institutul 
Social-Român, în ani i  1 922-1923, George Grigorovici a susţinut prelegerea 
Constituţia sovietică şi constituţia democratică, pledând pentru un sistem politic 
democratic, cu largi drepturi pentru toate categoriile sociale şi minorităţile 
naţionale. Totodată, spre deosebire de colegii săi de partid, el s-a pronunţat pentru 
păstrarea caracterului monarhie al viitorului regim al României, pledând pentru "o 
monarhie democratică"34• Deputatul Iacob Pistiner a avut câteva intervenţii în 
Parlament, cerând ca noua Constituţie să prevadă drepturi pentru minorităţi 
naţionale, egalitate efectivă în drepturi între bărbaţi şi femei, o reformă a 
învăţământului, precum şi respectarea drepturilor sociale şi economice ale 
muncitorilor. Şi în cazul dezbaterii proiectului de lege privind unificarea 
administrativă, 1. Pistiner a pledat, în şedinţele Camerei Deputaţilor din 6 şi 8 mai 
1 925, pentru respectarea strictă a principiului descentralizării administrative35 • 

Pentru alegerile locale din februarie 1926, PSD din Bucovina a încheiat o 
înţelegere electorală cu Partidul Ţărănesc36, repurtând însemnate victorii la nivel de 
comune în urma acestui scrutin. Însă, în alegerile parlamentare din acelaşi an, 
F.P.S.R. a hotărât să se prezinte cu liste distincte, suferind un eşec total: nici un 
mandat în Parlamene7• 

În timp ce o parte a socialiştilor bucovineni s-a menţinut pe poziţiile social
democraţiei, altă parte se apropia tot mai mult de mişcarea comunistă, fenomen 
care provoca o reacţie dură din partea organelor statului. Astfel, în urma unui 
denunţ, la 27 octombrie 1 925, Cari Mehlferber a fost arestat de către Serviciul de 
Siguranţă, care a efectuat o percheziţie la domiciliul său. A fost însă imediat 
eliberat deoarece denunţul s-a dovedit neîntemeiae8• La Congresul general al 
F.P.S.R. (mai 1 927), care a hotărât transformarea Federaţiei în Partidul Social
Democrat din România, Iacob Pistiner a prezentat Raportul privind situaţia 
economică şi politică a RomânieP9, care conţinea, în linii mari, o viziune şi 
interpretare procomunistă a situaţiei din ţară. Simpatia lui Iacob Pistiner pentru 
ideologia marxistă s-a putut observa încă de la începutul anilor '20 (poate şi mai 

32 Ibidem, pp. 143, 1 46. 
33 Ibidem, p. 145.  
34 Ibidem, p. 1 5 1 .  
3 5  Ibidem, p. 1 52. 
36 Ibidem, p. 1 47. 
37 Ibidem, p. 1 48-149. 
38 ANS, fond Prefectura judeţului Câmpulung, d. 221 1922, f. 30, 30v. 
39 Nicolae Jurca, op. cit. , p. 1 65. 
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devreme): "Socialismul se poate înfăptui numai în urma neclintitei lupte de clasă. 
Oricât de importante sunt reformele, în ·cele din urmă nu ele hotărăsc. Dar lupta şi 
metoda trebuiesc potrivite timpului ş i  ţării'"'0• Această alunecare stângistă s-a 
manifestat şi asupra componenţei structurilor de conducere a PSD, din care a fost 
exclus George Grigorovici, fiind menţinut Iacob Pistinel1 • PSD din Bucovina a 
fost supus şi unor presiuni din exteriorul ţării, fiind finanţat de organizaţii 
procomuniste şi comuniste internaţionale. Astfel, numai în perioada ianuarie -
august 1 928, social-democraţii bucovineni au primit, pe diverse căi, 33 1 00 $42 • Nu 
întâmplător a fost faptul că, în iulie 1927, în timp ce, în întreaga Românie, social
democraţii au obţinut doar 1 , 8 1 %  din voturi în alegerile parlamentare, organizaţia 
regională Bucovina a PSD a acumulat 1 6% din simpatiile electoratului din această 
parte a ţării43• 

După ce, în timpul campaniei electorale din 1 928, PSD s-a aliat cu PNŢ, iar 
guvernul Iuliu Maniu nu şi-a respectat întru totul angajamentele, socialistul Cari 
Mehlferber, preşedintele organizaţiei judeţene Câmpulung, a arătat că naţional
ţărăniştii au înşelat speranţele social-democraţilor, "pornind tot pe drumul 
capitaliştilor'"'4, iar deputatul Teodor Roznovanu a subliniat că social-democraţii 
bucovineni nu-i mai vor susţine pe ţărănişti în alegerile comunale şi judeţene45. Din 
decembrie 1 933,  social-democraţii nu au mai intrat în Parlament. 

La Congresul PSD din aprilie 1 936, George Grigorovici a prezentat primul 
dintre rapoartele ce urmau a fi dezbătute de delegaţi, având ca temă Social
democraţia şi problemele politice şi economice. El a fost ales Preşedinte al 
Comitetului Central al PSD. În organele executive au fost aleşi din partea 
Bucovinei Teodor Roznovan, Cari Mehlferber şi Romulus Dan46• 

După instituirea dictaturii regale, liderii social-democraţiei din Bucovina, 
George Grigorovici şi Teodor Roznovan, s-au înscris în Frontul Renaşterii 
Naţionale. În iunie 1 939, primul a devenit senator, iar al doilea deputat în 
"Parlamentul" lui Carol al II-lea. Grigorovici şi-a justificat decizia sa prin 
necesitatea de a sprij ini pe Carol al II-lea în acţiunea de anihilare a Gărzii de Fier47• 

O forţă politică mult mai influentă a fost gruparea intelectualilor "glasişti" 
care s-a constituit, la 1 5  septembrie 1 9 19,  în Partidul Democrat al Unirii din 
Bucovina, sub preşedinţia istoricului Ion Nistor. Această formaţiune politică era 
bine organizată şi mult mai activă decât celelalte partide. Astfel, la 20 februarie 

40 "Vremea nou!!.", 192 1 ,  22 mai, nr. 102. Apud Petru Rusşindilar, Mişcarea muncitorească şi 
socialistă din nordul Moldovei . . .  , p. 245. 

41 Nicolae Jurca, op. cit. , p. 1 7 1 .  
4 2  Ştefan Purici, Aspecte ale problemei minorităţilor naţionale în Bucovina istorică, între anii 

1918 şi 1940 (II), "Analele Bucovinei", IV, 1 997, nr. 2, p. 4 1 5. 
43 Nicolae Jurca, op. cit., p. 1 76. 
44 ANS, fond Prefectura judeţului Câmpulung, d. 22/1 922, f. 59. 
45 Arhiva de Stat a Regiunii Cern!!.uţi (în continuare - ASRC), fond 38, inv. 2, d. 1248, f. 302. 
46 Nicolae Jurca, op. cit. , p. 240-241 .  
47 Ibidem, p. 277. 
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1 922, Serviciului de Siguranţă Câmpulung informa că, în judeţul Câmpulung, 
adunări electorale au fost organizate doar de Partidul Democrat al Unirii, în timp ce 
Partidul Poporului şi cel Ţărănist recurg Ia propaganda de la om la om48• Programul 
acestei formaţiuni politice cuprindea revendicări cu caracter general-democratic 
(înfăptuirea reformei agrare, largi drepturi electorale pentru toţi cetăţeni i, 
ameliorarea condiţiilor de viaţă şi de lucru ale muncitorilor, reorganizarea 
învăţământului etc.), însă obiectivul fundamental consta în accelerarea procesului 
de unificare şi consolidare a României Mari. Atitudinea partidului faţă de 
minorităţile naţionale a fost exprimată destul de tranşant de Iorgu G. Toma, 
secretar general al PDU, care a arătat că "toate minorităţile se vor bucura de toate 
drepturile ce l i  se cuvin dacă vor fi cetăţeni buni, vor sprij ini interesele noastre şi 
vor simţi româneşte. Atunci vor fi întotdeauna bine primiţi şi trataţi',49• La 
27 ianuarie 1923, PDU a fuzionat cu PNL. Cu PDU şi, apoi, PNL au colaborat 
reprezentanţi ai ucrainenilor, germanilor50 şi evreilor din Bucovina. De pildă, la 
alegerile din 1 927, pe listele l iberalilor au fost înscrişi ucrainenii L. Ivasiuk, 
A. Myhasiuk, V. Lukyniuk şi Iu. Şpytko. Aceştia din urmă au explicat gestul lor 
prin dorinţa de a micşora presiunea exercitată de guvern asupra ucrainenilor51 • 

Totuşi, după înfrângerea suferită în urma alegerilor din decembrie 1 928, 
editorialul ziarului "Glasul Bucovinei" - publicaţie care era practic oficiosul PNL 
în Bucovina - constata: "Nu ne iubesc ucrainenii, care prin reprezentanţii lor 
«independenţi» în parlament ne înfăţişează ca pe cei ce le-am făcut cel mai mult 
rău", nu ne iubesc germanii, "ne acuză în presă şi în parlament că am fi lovit în 
interesele lor culturale"52 • Explicând şi susţinând politica promovată de guvernele 
l iberale, Ion Nistor, subsecretar de stat, în şedinţa Camerei din 6 martie 1 934, 
aprecia că ideea naţională românească şi naţionalismul reprezintă un răspuns la 
"nedreptatea şi umilirea pe care elementul autohton a trebuit să le suporte" de-a 
lungul istoriei53 •  Iar în Senat, la 9 martie, el menţiona că minorităţile trebuie să se 
subordoneze cu toate mijloacele principiului statului naţional unitar şi politici i  de 
promovare a elementului românesc. Ion Nistor sublinia că pe primul loc trebuie să 

48 ANS, fond Serviciul Special de Siguranţă judeţul Câmpulung, d. 3/1922, f. 1 8v. 
49 Ibidem, f. 18 .  

· 50 Astfel, potrivit infonnaţiilor pe care le deţinea Serviciul de  Siguranţă Câmpulung, în 
februarie 1 922, în comuna Pojorâta erau doui!. partide: primul - "glasist-liberal", în frunte cu gerantul 

"Simion Zlavoaci!.., Cvot. Betrule, gospodar fruntaş, precum şi Ţerfas Iosef, fost secretar de 
Câmpulung, neamţ, care are mare influenţi!. asupra nemţilor din această comuni!.. Acest partid e foarte 
tare, ci!.ci sunt capii cei mai buni gospodari şi oameni cu vazi!. în această comuni!. şi cu majoritatea 
poporului de partea lor"; al doilea - partidul "averescan", care insi!. "e prea slab faţi!. de cel «glasist
liberal»" ( ANS, fond Prefectura judeţului Câmpulung, d. 1 S/1 922, f. 3). 

5 1  Ey�eosuHa: icmopu'IHuu Hapuc [Bucovina: schiţe de istorie], tiepHisui: 3eneHa EyKoBuHa, 
1 998, c. 235-236. 

52 .,Glasul Bucovinei", 1929, 16 ianuarie, p. 1 .  
sJ Hans-CrisliWl Milllt:r, Purlamentarismus in Rumănien (193{}-1940). Demokratie im autoritarcn 

Umfeld, MUnchen, R. Oldenbourg Verlag, 1997, p. 398. 
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se afle nu Tratatul pentru minorităţi, prevederile căruia au fost impuse României, ci 
rezoluţii le Adunărilor de la Chişinău, Cernăuţi şi Alba Iulia54 • 

În opoziţie cu naţional-liberali i  s-au situat ţărăniştii. În februarie 1 922, sub 
conducerea lui Vasile Bodnarescu, fost membru PDU, s-a constituit Partidul 
Ţărănesc din Bucovina. La 1 1  iunie 1 922, acesta fuzionează cu Partidul Ţărănesc şi 
funcţionează ca o organizaţie regională a acestuia55 • În 1923, în cadrul organizaţiei 
regionale ţărăniste din Bucovina s-a constituit secţiunea ucraineană a partidului, 
condusă de Constantin Krakalia56• Din iunie 1926, în fruntea Partidului Ţărănesc 
din Bucovina şi, apoi, a organizaţiei regionale a Partidului Naţional-Ţărănesc, s-a 
aflat Teofil Sauciuc-Săveanu. Obiectivul partidului consta în ameliorarea situaţiei 
ţărănimii, respectarea strictă a prevederilor legii agrare, dezvoltarea cooperaţiei 
săteşti, alfabetizarea populaţiei rurale, drepturi economice şi sociale pentru 
muncitori. Pe plan politic, ţărăniştii revendicau creşterea rolului Parlamentului în 
viaţa publică, democratizarea societăţii, înlăturarea abuzurilor, desfăşurarea unor 
alegeri libere, revocarea funcţionarilor corupţi etc. 

Pe lângă partidele politice de orientare democratică, în viaţa politică a 
Bucovinei s-au manifestat, începând cu anul 1922, şi forţele de extrema dreaptă. 
Iniţial aceste organizaţii au fost tolerate de autorităţi57, atât din pricina numărului 
redus de membri, cât şi din dorinţa de a le folosi pentru împiedicarea mişcărilor 
politice ale minorităţilor. Însă atunci când cuziştii, legionarii ş. a. au început să 
depăşească cadrul legal al manifestărilor publ ice, întrunirile lor au fost interzise58, 
iar Poliţiei şi Siguranţei li s-a cerut organizarea unei supravegheri strânse59 . 

La 22 mai 1 930, Şeful Poliţiei din oraşul Câmpulung-Moldovenesc a adresat 
Prefectului judeţului un raport confidenţial privind mişcarea de extrema dreaptă. Se 
aducea la cunoştinţa Prefecturii că, în oraşul Vama, la 1 8  mai, s-a înfiinţat 
"Organizaţia muncitorească românească naţional-creştină" care a elaborat o 
moţiune ce cuprindea câteva puncte "cu greu de realizat"60• Astfel, s-a cerut 
instituirea unui moratoriu pentru o perioadă de trei ani asupra datori ilor cetăţenilor 
către bănci şi persoane particulare, desfiinţarea dobânzii, transformarea Băncii 
Naţionale în instituţie de stat6 1 ,  "puncte de care numita organizaţie agită în scop de 
a [se] realiza urgent"62• Şeful Poliţiei avertiza că "în toată această acţiune primează 
curentul antisemit şi adevăratul obiect al mişcării este lupta contra evreilor. Faptul 
acesta este suficient de îngrijorător şi măsuri energice de preîntâmpinare a altor 

54 Ibidem, p. 402. 
55 Ion Alexandrescu, Ion Bulei, Ion Mamina, Ioan Scurtu, Partidele politice din România 

(1862-1994). Encilopedie, Bucureşti, Editura Mediaprint, 1995, p. 1 1 9. 
56 EyK06UHa: icmopu'IHUU Hapuc, c. 236. 
·,7 ANS, fond Prcfccturajudeţului Câmp11lung, u. 231 1 927, f. 2, 8. 
58 Ibidcm, f. 24. 
'Y Vezi ANS, fund Prefectur(ljll"t:{lllui Campulung, d. 23/1 930, r. 37; d. j 1 / 1 932, f. 1 4. 
00 Ibidem, d. 3 1/ 1 930, f. I l .  
6 1  Ibidem, d. 3 1 / 1 930, r. 4-4v. 
62 Ibidem, d. 3 1/ 1 930, f. I l .  
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excese sunt neapărat necesare"63• Totuşi, în anii '3  O,  extrema dreaptă românească 
devine tot mai puternică, ajungând, la sfârşitul deceniului, la guvernare. 

Curentelor extremiste de dreapta, care cucereau masele prin populism, 
anticomunism şi xenofobie, au încercat să li se opună mişcările minorităţilor. 
Trebuie subliniat însă că, aşa cum români i  erau divizaţi în mai multe partide şi 
orientări, la fel şi minoritarii nu erau uniţi, fiind separaţi prin originea etnică, limba 
maternă, religie şi opţiuni politice. 

Minoritatea evreiască era poate cea mai bine organizată dintre toate 
minorităţile, reînnoind deja în 1 9 1 9  activitatea societăţii sioniste "Poale Zion". 
Evreii, care erau organizaţi într-o mulţime de societăţi cultural-naţionale, au 
constituit, în anul 1 920, Blocul evreiesc. În alegerile din mai 1920, această 
formaţiune n-a reuşit să obţină nici un mandat în Parlament. Totuşi ,  mulţi evrei 
erau membri ai partidelor româneşti, candidând şi pătrunzând în Parlament pe 
listele electorale ale acestora64 • 

Între 1 O şi 1 3  noiembrie 1920, organizaţii le cultural-pol itice evreieşti din 
Cernăuţi au organizat câteva adunări de protest împotriva dizolvării inspectoratelor 
şcolare pentru minorităţi şi constituirii unui singur inspectorat pentru întreaga reţea 
şcolară, considerând această măsură drept o nedreptate şi un pericol pentru şcoala 
lor naţională65 • În vederea apărării drepturilor lor, evreii au încercat să stabilească o 
colaborare cu celelalte minorităţii din Bucovina66, însă aceasta a avut succes doar 
în cadrul PSD. 

În august 1 925, deputatul Benno Straucher i-a adresat un memoriu primului 
ministru Ion I.C. Brătianu, în care formula acuzaţia că administratorii evrei din 
şcolile primare erau daţi afară sau retrogradaţi la rangul de învăţători. B. Straucher 
susţinea că şcolile primare din Cernăuţi - oraş în care evreii reprezentau până la 
50% din populaţie şi plăteau 90% din taxe - erau "curăţate" de învăţători evrei prin 
pensionări ş i  suspendări. Aceeaşi politică era realizată şi în şcolile secundare. 
Evrei i  erau înlocuiţi cu neevrei, însă erau angajaţi, eludând poziţia comunităţii ,  şi 
evrei tineri pentru a-i înlocui pe cei desemnaţi de comunitate6 • 

În anul 1 93 1 , prin fuzionarea diverselor organizaţii regionale evreieşti, s-a 
constituit Partidul Evreiesc din România. PER a urmărit promovarea identităţii 
evreieşti, apărarea drepturilor acestei minorităţi, educarea tineretului în spiritul 
sionismului şi pregătirea lor pentru plecarea în Palestina68. Din anul 1 933,  evreii n-au 

61 Ibidem, d. 3 1/1930, î. l l v. 
64 Ion Alexandrescu, Ion Bulei, Ion Mamina., Ioan Scurtu, op. cit. , p. 1 27. 
65 ASRC, fond 1 2, inv. 3,  d. 1 1 0, f. 2-4: Ştefan Purici, op. cit. (/), ,,Analele Bucovinei", IV, 

1 997, nr. 1 ,  p. 1 36. 
66 Potrivit mportu1ui Serviciului de SiguranţA Cernauti din 10 ianuarie 1923, studenţii evrei "au 

făcut propunere studenţilor ucraineni ele a le da ajutor şi combate mişcarea antisemitA şi ca, în acest scop, 
chiar a avut loc o prima consflltuire-informaţie a unei fracţiuni din societatea ucr.uneanA «Zorja.>> cu 
studenţii evrei in ziua de 3 c[urent], la care majoritatea ucr.Unenilor a fost contm unei IISemenca 
colnhor4ri" (ANS, fond Serviciul Special de Siguranţăjudeţul Câmpulung, d. 5/1923, f. 63). 

67 Irina Livezeanu, op. cit. ,  p. 90. 
68 Ion Alexandrescu, Ion Bulei, Ion Mamina., Ioan Scurtu, op. cit. , p. 50-5 1 .  
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mai fost reprezenta}.i în Parlament. Doar în Senat, ca membru de drept, s-a aflat 
rabinul Niemirower 9• 

În deceniul al IV -lea, raporturile între evrei şi neevrei au cunoscut o evoluţie 
negativă70 (ciocniri între evrei şi studenţii români; animozităţi între comunităţile 
germană şi evreiască, atacuri din partea presei de extrema dreaptă română, germană, 
ucraineană etc.). Astfel, la 5 april ie 1 933, participanţii la adunarea Partidului evreiesc 
au hotărât să boicoteze mărfurile germane şi să rupă orice relaţii cu prăvăli i le creştine 
care "vor subvenţiona materialiceşte sau moraliceşte acţiunea hitleristă şi cuzistă din 
Cemăuţi"7 1 • În acelaşi timp, liderii politici evrei, dr. M. Ebner, dr. M. GrUnberg, 
dr. M. Reifer, au "hotărât strângerea de fonduri de la industriaşi şi evrei bogaţi în scop 
de a organiza o gardă de autoapărare în contra atacurilor cuziştilor şi hitleriştilor"72 . 

Statutul evreilor se va schimba dramatic după instaurarea în România a 
dictaturii lui Carol al II-lea. Situaţia va deveni cu totul tragică în urma traducerii în 
viaţă a prevederilor secrete ale pactului Molotov - Ribbentrop, când o parte din 
evreii români au plecat în URSS, cunoscând direct şi suportând pe pielea proprie 
"raiul" comunist, altă parte, mult mai mică, a părăsit România, declarându-se de etnie 
germană. Cei care au avut un rol cât de mic în viaţa publică în România Mare şi au 
rămas în partea de nord a Bucovinei au fost supuşi unor persecuţii şi deportări, 
indiferent de naţionalitatea lor. În orice caz, soarta lor nu a fost de invidiat. 

Faţă de germani i  din Bucovina, autorităţile române au fost mai tolerante 
datorită ponderii lor relativ neînsemnate ( I l %) în totalul populaţiei şi lipsei unei 
unităţi geografice, precum şi graţie faptului că liderii acestora s-au pronunţat chiar 
din noiembrie 1 9 1 8  pentru unirea Bucovinei cu România. 

La 8-9 iunie 1 9 1 9, la Sibiu s-a desfăşurat prima întrunire a germanilor din 
România Mare, la care au participat, din partea Bucovinei, Viktor Glondys, 
protopop evanghelic, şi profesorul Alois Lebouton. Participanţii au discutat 
problemele ce ţineau de diverse aspecte ale stări i  de fapt şi perspectivelor 
constituirii unei comunităţi germane în România73• 

În ani i  1 9 1 9-1922, germani i  din Bucovina a participat la alegerile 
parlamentare pe baza reprezentării individuale. În urma primelor alegeri 
parlamentare în România Mare, din 3-8 noiembrie 1 9 1 9, în Camera Deputaţilor a 
fost ales germanul bucovinean Norbert Kipper7\ iar în mai 1 920, deputat a devenit 
Alfre� KohlruB, preşedintele Consiliului naţional german din Bucovina75 • 

In anii 1 9 1 8-19 1 9, germani i  bucovineni au sperat în faptul că "poate va reînvia 
Austria" sau că "Bucovina va rămâne o republică unică, indefelldentă", însă alegerile 
din toamna lui 1 9 1 9  "le-au zdruncinat credinţa aceasta"7 • In anul 1 920, liderii 

69 Hans-Christian Maner, op. cit. , p. 395. 
70 Vezi Ştefan Purici, op. cit. (II), ,,Analele Bucovinei", IV, 1 997, nr. 2, p. 4 1 8-4 19. 
71 ASRC, fond 38, inv. 2, d. 597, f. 2 1 .  
72 Ibidem, d. 597, f. 22; d. 554, f. 33-33v. 
73 Karl M. Reinerth, op. cit. , p. 99-1 00. 
74 Ibidem, p. 1 05; ANS, fond Serviciul Special de Siguranţă judeţul Câmpulung, d. 4/1 920, f. 32. 
75 Karl M. Reinerth, op. cit. , p. 1 1 7. 
76 ANS, fond Serviciul Special de Siguranţă judeţul Câmpulung, d. 3/1 9 1 9, f. 49. 
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germanilor au dus o propagandă susţinută privind aderarea tuturor conaţionalilor lor 
la diverse societăţi cultural-politice germane. În comunele cu o însemnată populaţie 
germană, ei au încercat să obţină controlul asupra consiliului comunal77 • 

Politica guvernului liberal a pus sub semnul incertitudinii vi itorul şcolilor 
neromâneşti, provocând nemulţumiri în rândul minorităţilor naţionale. Astfel, 
preşedintele Societăţii Creştine Germane din Bucovina susţinea că examenele de 
competenţă cerute de autorităţile române ar trebui l imitate la examenul de limbă, 
altfel pedagogi i  neromâni "sunt păgubiţi din punctul de vedere al stării lor 
cetăţeneşti, precum şi al garanţiei de profesiunea lor de faţă de cei români de la 
care nu se cere nici o probă de cunoştinţe speciale la fel"78• Liderii germanilor din 
Bucovina au organizat câteva adunări la nivel regional (30 august şi 1 6  octombrie 
1 924)79, şi altele în diverse comune în care locuiau reprezentanţii acestei etni i80 .  

În urma scrutinului electoral din mai 1926, când Partidul Poporului a încheiat 
un cartel cu Partidul Naţional German şi cu cel Maghiar, în Camera Deputaţilor 
germanii bucovineni au fost reprezentaţi de Alfred KohlruB8 1 • La alegerile 
parlamentare din iulie 1 927, minorităţile din Bucovina au constituit o alianţă care s-a 
lansat în campania electorală sub numele de Blocul Maghiar-German (reprezentativ 
pentru Transilvania). Acest cartel electoral n-a inspirat încredere alegătorilor 
bucovineni, victoria fiind de partea PNL82. Alegerile din decembrie 1 928, în care 
germanii au încheiat cartel cu PNŢ, au făcut ca în Senat să fie ales Alois Lebouton83• 
Aceeaşi alianţă electorală a funcţionat şi în anul 1 932. În anul 193 1  şi în decembrie 
1933,  reprezentanţii Partidului Naţional German au candidat pe aceeaşi listă cu PNL. 

La începutul anilor '30, pentru a menţine orientarea spre metodele legale de 
activitate pol itică şi a preîntâmpina pătrunderea unor curente ideologice extremiste, 
PNG a cerut membrilor săi să semneze declaraţii privind neparticiparea lor la 
activităţile altor partide şi la subordonarea faţă de conducerea partidului84• 

7 7  Ibidem, d. 4/1920, f. 74. 
78 Irina Livezeanu, op. cit. , p. 97. 
79 Karl M. Reinerth, op. cit. , p. 202. 
80 La 1 8  octombrie 1 924, şeful Serviciului de Siguranţă Cârnpulung raporta că, la întrunirile cu 

germanii bucovineni, deputatul transilvănean Rudolf Brandsch afirma că "nouă ni s-a promis la 
Conj?;res că vom căpăta drepturi în România Mare, drepturi pe care după cum vedem nu le avem. 
Justiţia nu-i justiţie, căci lucrează cum vrea. Jandarmeria, Poliţia şi Siguranţa de asemenea. Siguranţa 
ne urmăreşte numai pe noi, germanii. Şcolile germane aproape sunt desfiinţate şi [autorităţile - n.n.] 
vroiesc să introducă limba română, cum e cazul cu şcoala din Iacobeni, unde s-a adus o [profesoară 
n.n.] româncă din Vechiul Regat". De asemenea, deputatul a criticat modul de realizare a reformei 
agrare (ANS, fond Serviciul Special de Siguranţă judeţul Câmpulung, d. 1 111 924, f. 56). 

81Karl M. Reinerth, op. cit. , p. 227. 
82 Gheorghe Iacob, Luminita Iacob, op. cit. , voi. I, p. 279. 
83 Karl M. Reinerth, op. cit. , p. 293. 
84 Irop ni.!Uly6HHH, HiMelfbKa zpoMaoa 5yKOfJUHU y 1918-1940 pp. (3a MamepiaJuiMu 

/f,ep:J�Ca6HO?O apxiay lJepuioelfbKOl" o611acmi) /Comunitatea germana. c.lin Bucovina în anii 1 9 1 8-1940 
(Pe baza materialelor Arhivei de Stat a Regiunii Ccrn!iuti )/, in b)'Koouua - Miu piâHuii Kpau. 11 
IcmopuKo-Kput::JHao'<a Koupepeu�JiX Mwwoux oocJiiOIIUKio, cmyoeHmio ma uayKOO�Jio. Mamt�piWiu, 
1lepHinni, IJH.D.aDHHI.lTHU "RJ:ii1T -lHCllO", 1 997, c. 79. 
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Menţinerea legăturilor cu patria istorică a înlesnit, însă, pătrunderea şi 
afirmarea în rândul germanilor bucovineni a ideilor naţional-socialismului. Astfel, 
în mai 1 932, la Cernăuţi, sub conducerea lui E. Landwehr de Pragenau, a fost 
înfiinţată o organizaţie naţional-socialistă85 • 

Grupările naţional-socialiste s-au apropiat de organizaţiile de extrema dreaptă 
româneşti. La alegerile din iulie 1932, adepţii naţional-socialismului, conduşi de O. 
Beck, s-au prezentat pe aceleaşi l iste cu LANC86• Venirea lui Adolf Hitler Ia putere 
a fost privită cu simpatie de o mare parte a germanilor bucovineni, care şi-au 
exprimat speranţa într-o refacere economică rapidă a Germaniei şi în distrugerea 
"microbului comunist, care era să nimicească poporul german"87• După 1 933,  
minoritatea germană din România intră direct în sfera de influenţă a Germaniei 
naziste88• Fracţiunea social-democrată germană părăseşte PSD şi trece în 
organizaţia naţional-socialistă. Această formaţiune politică şi-a întemeiat un organ 
de presă - "Der Scharfschiitze" -, redactat de O. Beck89• 

Sub impactul acestor mutaţii politice, aripa reformistă a comunităţii germane, 
Uniunea Germanilor din Bucovina (condusă de E. von Millanich, F. Kopezky, 
F. StroB ş.a.) a ţinut, la 1 1  iunie 1 932, o adunare generală la care s-a pus în discuţie 
poziţia acestei formaţiuni faţă de nazism. Prof. Alois Lebouton a prezentat referatul 
cu tema Mişcarea naţional-socialistă şi mişcarea germană din afara hotarelor 
Germaniei. În urma unor dezbateri, participanţii au adoptat un punct de vedre comun, 
constatând că "mişcarea germană internă (din România - n.n.) urmăreşte aceeaşi 
ţintă ca şi programul naţional-socialist şi nu poate fi vorba de o nouă mişcare, aşa că 
Uniunea Germanilor se declară solidară cu mişcarea naţional-socialistă, afară de 
problema evreilor, care, din punct de vedere a politicii practice a germanilor [din] 
afară de hotarele Germaniei şi din cauza solidarităţii minorităţilor, trebuie eliminată 
din programul Uniunii Germanilor"90• În anii următori, Partidul Naţional German s-a 
menţinut pe poziţii de loialitate faţă de statul român, criticând acţiunile naţional
socialiştilor bucovineni, considerate a fi dăunătoare comunităţii germane91 • 

Cu toate că foştii l ideri din perioada austriacă ai ucrainenilor bucovineni au 
părăsit ţinutul, această comunitate a fost foarte activă pe plan pol itic, propulsând în 
Parlament reprezentanţi care îi exprimau interesele cu fidelitate. Astfel, în şedinţa 
Camerei Deputaţilor din 1 2  august 1920, social-democratul ucrainean Constantin 
Krakalia a cerut chiar organizarea unui plebiscit în regiunea dintre Prut şi Nistru a 
Bucovinei, în vederea stabilirii apartenenţei statale a acestui teritoriu. Pe un plan 
mai realist, el a revendicat reprezentare proporţională pentru ucraineni în organele 
administrative ale provinciei, precum şi asigurarea dreptului Ia l imbă, învăţământ şi 

85 Ştefan Purici, op. cit. (Il), ,,Analele Bucovinei", IV, 1 997, nr. 2, p. 4 1 7. 
86 Irop ITiMy6HHi1, op. cit. , c. 79. 
87 ASRC, fond 38, inv. 2, d. 597, f. 6. 
88 Catherine Durandin, op. cit. , p. 1 94. 
89 ASRC, fond 38, inv. 2, d.  4 5 1 a, f. 2v. 
'10 Ibidem, d. 557, f. 1 .  
9 1  lrop ll i.Luty6HHI1, op. cit. , c .  79. 
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cultură92. Iar cernăuţeanul Vasyli Dutciak a înaintat un memoriu pe  adresa 
Societăţii Naţiunilor, revendicând respectarea drepturilor acestei minorităţi în 
domeniul învăţământului93 •  

În 1 92 1  a fost întemeiat Partidul popular ucrainean, avându-i ca lideri pe P. 
Mihulea, S. Koralevici şi R. Ivasiuk, care a colaborat strâns cu guvernul, însă a 
avut o existenţă efemeră. 

În anul 1922, s-a constituit Partidul popular-democratic ucrainean. PPDU a 
urmărit ca, pe cale legală, să promoveze interesele ucrainenilor în domeniul 
învăţământului, culturi i, cât şi pe plan social. Conducerea partidului a înaintat 
revendicări privitoare la studierea în şcoli în limba maternă, la suspendarea 
interdicţiei impuse introducerii în ţară a tipăriturilor în ucraineană, la mărirea 
numărului de şcoli ucrainene până la cel antebelic94. În anul 1 926, PPDU a încheiat 
o alianţă cu Partidul Poporului, datorită căreia ucrainenii Anton Lukaşevyci şi 
Yurij Lysan, au fost aleşi în Parlament. În Senat, A. Lukaşevyci a ridicat 
problemele legate de învăţământ, starea economică a ţăranilor, modul de efectuare 
a recensământului populaţiei de la 1 92795, a felului şi a metodelor util izate în 
timpul aplicării reformei agrare96. După eşecul suferit în campania electorală din 
1 927, PPDU şi-a încetat activitatea97 •  

În toamna lui 1 927, foştii membri ai PPDU au format Partidul Naţional 
Ucrainean (preşedinte Volodymyr Zalozeţki) care a activat pe scena politică a 
Bucovinei până la 1 938, susţinând interesele ucrainenilor din România Mare. 
Programul PNU conţinea cerinţa privitoare la introducerea l imbii ucrainene ca 
limbă de predare în instituţii le de învăţământ de diverse niveluri nu numai în 
Bucovina, ci şi în Basarabia şi Maramureş. De asemenea, partidul milita pentru 
crearea unor condiţii care să asigure ameliorarea situaţiei materiale a ţăranilor, 
muncitorilor şi orăşenilor, pentru respectarea drepturilor politice ale ucrainenilor. 
În toate alegerile parlamentare, PNU a încheiat carteluri electorale cu diverse 
partide româneşti, fenomen criticat aspru de naţionaliştii ucraineni98• În decembrie 
1 933 ,  Volodymyr Zalozeţki a fost ales în Parlament pe listele PNt9• În şedinţa 
Camerei Deputaţi lor din 5 martie 1 934, V. Zalozeţki a acuzat guvernul de aplicarea 

92 ldem, Jl,iRJlbHiCmb 6yK06UHCbKOi" CO!fiaJI-OeMOKpamU'IHOi. opzaHi3G!fii" 6 neputi n060eHHi pOKU 
(1918-1920 pp.) 1 Activitatea organizaţiei social-democrate bucovinene în primii ani postbelici ( 1 9 1 8-
1 920)/, în 3 icmopU'IH020 MUHYJI020 5yK06UHU: 36. HayKOBUX cmameu, 4epHioui, 1 996, c. 1 97. 

93 Irina Livezeanu, op. cit. , p. 84, nota 72. 
94 I.A. ni.ll.Lly6HHH, llpo6JieMa 1axucmy npae yKpai"H!fiB EyKoeuHu y OiRJlbHOcmi noJiimU'IHUX 

opzaHiJa!fiu KpaiO 6 1918-1928 pp. /Problema apărării drepturilor ucrainenilor Bucovinei în 
activitatea organizaţiilor politice din ţinut în anii 19 1 8-1928/, în llumaHHR icmopii" YKpai"Hu. 36ipHuK 
uayKoeux cmame1i. BunycK 1 ,  Llepninui: Ka<jlcl!pa lcropii" YKpai"uH YcpHiHCL\bKoro .u;ep)l(anuoro 
yuio<:pCHTCTU, 1 997, C. 2 1 2. 

q' Ibidem, p. 2 1 4-2 1 5 .  
96 Ştefan Purici, op. cit. (I), "Analele Hucovinei", TV, 1 997, 111. 1 ,  p .  1 40. 
97 b:v�<oowta: icmopu•muu �<apuc, c. 2-10. 
QA Ibidem. 
99 I Ians-Christinn Maner, op. cit. , p. 394. 
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unei politici d e  asimilare "ascunse" ş i  "forţate", iar în şedinţa din 3 1  martie 1 934, 
acesta a revendicat dreptul la folosirea limbii ucrainene în şcolile din Bucovina, 
Basarabia şi Moldova şi s-a plâns de faptul că spectacolele şi concertele în limba 
ucraineană au fost interzise100• 

Reprezentanţii guvernului au respins pretenţiile minorităţilor ca fiind 
neîntemeiate, deoarece prevederile art. I l  din Tratatul minorităţilor fuseseră 
cuprinse în art. 5 şi 7 ale Constituţiei de la 1 923 şi, în plus, comunităţi le 
neromâneşti au fost sprij inite prin legi speciale referitoare la autonomia lor în 
problemele religioase şi culturale101 .  

Multe dintre măsurile pe care minorităţile le interpretau drept xenofobe au 
fost adoptate nu atât împotriva neromâni lor, cât în favoarea românilor, deşi 
consecinţele negative ale acestei politici s-au resimţit în rândul naţionalităţilor 
minoritare. Totuşi, nici chiar românii bucovineni nu aprobau o parte dintre 
metodele folosite de autorităţi. Astfel, Organizaţia Tineretului Învăţătoresc din 
România condamna în mod expres Asociaţia Regională a Profesorilor Bucovineni 
ai cărei lideri, "dintr-un spirit îngust de regionalism şi din meschine interese 
materiale s-au solidarizat cu fraţii lor dintotdeauna, minoritarii ( . . .  ). Protestele 
minoritarilor au fost numaidecât însuşite de către conducătorii asociaţiei 
regionaliste, jigniţi în grozava lor demnitate naţională fiindcă au fost luaţi din scurt 
- . d d - � 

. 1"102 sa-şi ove easca romamsmu . 
Spre deosebire de alte ţări din Europa de Sud-Est, în România s-a instaurat un 

regim autoritar abia la începutul anului 1 938 .  Carol al II-lea a suspendat activitatea 
tuturor partidelor politice. De pe urma acestui act au avut de suferit cel mai mult 
forţele politice româneşti, în timp ce minorităţile naţionale şi-au continuat, practic 
nestânjenit, activităţile cultural-naţionale (chiar şi evreii din Bucovina au organizat 
un şir de întruniri culturale şi cu caracter sionist). 

Din cele expuse, se poate observa că, în pofida limitelor democraţiei 
parlamentare româneşti, între cele două războaie viaţa politică a cunoscut o 
dezvoltare apreciabilă. N-a mai existat Dieta Bucovinei, toate atribuţi ile legislative 
fiind concentrate în instituţiile centrale de la Bucureşti - Parlament şi Monarhie. 
Atât românii, cât şi celelalte naţionalităţi din Bucovina, au avut nevoie de o 
perioadă relativ scurtă de adaptare la noul regim politic. Acest fapt a fost 
recunoscut cu sinceritate de mulţi dintre reprezentanţii grupurilor etnice minoritare. 
Spre exemplu, în anul 1940, Ministerul Propagandei Naţionale era informat că în 
ziarul "Haareţ" din Tel Aviv, Mayer Ebner, unul dintre liderii sioniştilor 
bucovineni, a publicat un articol în legătură cu ocuparea de către bolşevici a 
teritoriilor româneşti dintre Prut şi Nistru. Autorul informaţiei, referentul dr. Boris 
Reicher, prezenta opiniile lui M. Ebner: "De la începutul alipirii Bucovinei la Ţara
mumă, relaţiunile între români şi evrei n-au lăsat nimic de dorit. Spre cinstea 

100 Ibidem, p.  396. 
101 Ibidem, p.  398. 
102 Irina Livezeanu, op. cit. , p. 96, nota 1 1 8. 
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românilor trebuie să  amintesc atitudinea civilizată a oştirii române în timpul 
cuceririi, apărând pe evrei de pogromuri. În chestiuni de învăţământ evreii au 
păstrat deplină libertate. A fost înfiinţat chiar un l iceu evreiesc cu l imba de predare 
ebraică, un l iceu care a fost statornicit de sfatul  naţional evreiesc. 

Evreii  din Bucovina, scrie mai departe dr. Ebner, au continuat politica lor 
naţională împotriva voinţei conducătorilor evrei din Regat care au cerut 
participarea tuturor coreligionarilor evrei alături de partidele politice româneşti. 
Guvernul român a recunoscut partidul evreiesc şi a sprij init formarea lui .  

Trebuie să mărturisesc că toate guvernele române au sprij init totdeauna 
mişcarea sionistă pentru emigrarea evreilor din ţară. 

Nordul Bucovinei - termină articolul sus-menţionat - a fost ocupat de Rusia 
Sovietică. Nu se ştie dacă această ocupaţie va fi de lungă durată, căci Bucovina n-a 
aparţinut niciodată Rusiei. Este foarte posibil ca în curând acest colţ de pământ să 
fie eliberat iar de sub stăpânirea bolşevicilor"103 . 

Din documentele de arhivă, din presa vremii, din mărturii le contemporanilor 
rezultă cu certitudine faptul că, în România Mare, şi minorităţile naţionale au avut 
posibilitatea să îşi expună şi să-şi susţină aspiraţiile şi doleanţele, realitate pe care 
am încercat să o prezentăm mai sus. Evident, în pofida demersurilor făcute de 
ambele părţi, între forţele politice româneşti şi cele ale minorităţilor naţionale nu 
totdeauna s-a reuşit o colaborare sinceră. Atitudinea guvernelor României Mari faţă 
de minorităţi a fost marcată de contradicţia dintre teoriile şi legislaţiile pol itica
juridice internaţionale şi interne şi realitatea cotidiană. Aplicarea în România - ca 
şi în alte ţări est şi sud-est europene - a democraţiei parlamentare vest-europene, 
bazată pe state naţionale cvasiomogene, a avut, deseori, urmări nedorite pentru 
minorităţile naţionale. Deşi pentru statul român politica substituirii elitelor 
neromâneşti din provinciile unite cu elite mai loiale, româneşti din punct de vedere 
etnic, îşi avea propria logică şi justificare, acest proces a înlăturat de pe scena 
partinica-parlamentară un număr semnificativ de oameni politici care aveau 
acumulată o bogată experienţă civică. În loc să fie cooptaţi şi folosiţi în cadrul 
procesului de modelare a României Mari, cu beneficii şi avantaje pentru români şi 
pentru minoritari, aceste elite au fost marginalizate şi împiedicate de a influenţa, în 
măsura în care şi-au dorit-o, cristalizarea societăţii româneşti interbelice. Totodată, 
o însemnată parte a "inteleghenţiei" române, grupată în partide sau grupări 
intelectuale, n-a mi litat pentru perfecţionarea sistemului partidelor, ci a propus 
desfiinţarea regimului democraţiei parlamentare. Din perspectiva prezentului şi a 
multiplelor posibilităţi de acces la diverse surse, se cere o reevaluare a perioadei 
interbelice din istoria României, o apreciere corectă a nivelului atins de societatea 
civilă, a laturilor pozitive şi a disfuncţionalităţilor parlamentarismului practicat în 
România Mare. Cel puţin, nivelul insuficient de politizare a maselor, modul de 
organizare a partidelor (în jurul unor lideri charismatici) şi activitatea lor politică 

103 Evreii din România între anii 1940-1944, voi. III, 1940-1942: perioada unei mari restrişti, 
partea 1, Cuvânt înainte: acad. prof. dr. Nicolae Cajal, Bucureşti, Editura Hasefer, 1 997, p. 56-57. 
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destul de redusă (ea s-a manifestat în special în perioada campaniilor electorale) au 
fost nişte verigi slabe ale sistemului politic românesc interbelic. 

Vom Bukowiner Landtag zum Bukarester Parlament (1918-1940) 

(Zusammenfassung) 

Die Studie pr!!sentiert einige Aspekte der politisch-administrativen Integration der Bukowina 
ins Gro13rumănien ( 1 9 1 8--1 940). Es wird die Politik der Zentralbehtlrden gegeniiber den neuen 
Provinzen, sowie gegenUber den neuen BUrger verschiedener Nationalitllten. Der Autor stellt die 
Tatigkeit der Bukowiner politischen Parteien, die gemeinsamen Untemehmen im nationalen und 
kulturellen Bereich, die Spannungen innerhalb des interetnischen Zusammnenlebens usw. dar. Die 
Schlul3folgerung, der Meinung des Aautors nach, wlire, dass es den rumănischen Behtlrden nicht 
immer gelungen ist, die schtlpferische Kraft der Bukowiner im Bildungs- und Entwicklungsprozess 
Grol3rumăniens zu verwerten. 
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UNIREA BUCOVINEI CU REGATUL ROMÂN. 
INTEGRAREA POLITICO-ADMINISTRA TIV Ă (1) 

ROD! CA IA ŢENCU 

Desăvârşirea unităţii naţionale a fost o problemă esenţială cu care s-a confruntat 
Regatul României în condiţiile izbucnirii primului război mondial şi a dezintegrării 
monarhiei austro-ungare, în cadrul căreia trăiau peste cinci milioane de români. Deşi 
aliat cu Puterile Centrale (Germania, Austro-Ungaria şi, din anul 1 888, cu Italia), 
guvernul român a decis, în cadrul unei şedinţe a Consiliului de Coroană (2 1 iulie/3 
august 19 14) să adopte o poziţie de neutralitate faţă de evoluţia evenimentelor 
internaţionale1 • Dezbaterea politică referitoare la acordarea priorităţii, fie ideii de 
securitate naţională, fie ideii de unitate naţională2 a marcat perioada anilor 19 14--1916, 
perioadă în care guvernul român a decis să-şi consolideze poziţia internaţională. Unul 
din importantele succese diplomatice, obţinute de acesta, a fost acela referitor la 
acordul secret încheiat la 1 8  septembrie/} octombrie 19 14  între ministrul de Externe al 
Rusiei, S.D.  Sazonov, şi ministrul român la Petersburg, C. Diamandy, conform căruia 
Rusia îşi asuma obligaţia de a apăra integritatea teritorială a României, recunoscându-i 
acesteia drepturile asupra teritoriilor din Austro-Ungaria locuite de române. 

Ca urmare a intrării în război a Italiei şi Bulgariei, în anul 1 9 1 5, s-a accentuat 
ofensiva diplomatică a puterilor Antantei (Franţa, Marea Britanie, Rusia) asupra 
României. Ion I.C. Brătianu şi reprezentanţii Franţei, Marii Britanii, Rusiei şi Italiei la 
Bucureşti au semnat o convenţie militară şi una politică, în baza cărora România se 
angaja să intre în război împotriva Austro-Ungariei, iar Antanta recunoştea dreptul 

1 Această opţiune a fost intuită de majoritatea oficialităţilor austro-ungare, în numele cărora feld
mareşalul Conrad von Hotzendort; şeful Statului Major General al armatei austro-ungare, aprecia că România 
fusese "pierdută" pentru că dorea să-şi întemeieze un stat naţional unitar prin alipirea Transilvaniei şi a 
Bucovinei. C( K. Hitchins, România. 1866-1947, ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Humanitas, 1 998, p. 254. 

2 Cei care susţineau ideea de securitate naţională (P.P. Carp, C. Stere ş.a) atrăgeau atenţia asupra 
primejdiei reprezentate de Rusia pentru România, iar partizanii ideii de unitate naţională (Ion l.C. 
Brătianu, T. Ionescu, N. Filipescu, N. Iorga ş.a.) afirmau că România nu putea rata ocazia de a-şi 
recupera teritoriile locuite de români, aflate în stăpânirea Austro-Ungariei. 

3 FI. Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român, Bucureşti, Univers Enciclopedic, 1 997, 
p.274. În timpul acestor tratative, ca urmare a pretenţiilor ruşilor, care revendicau teritoriul Bucovinei până 
Ia Prut, l. Nistor şi l. Flondor au prezentat preşedintelui Consiliului de Miniştri, Ion I.C. Brătianu, mai multe 
memorii, argumentând, cu date istorice, etnografice, economice, injusteţea solicitării ruşilor, reuşindu-se, în 
cele din urmă, încheierea unui acord favorabil părţii româneşti. C( Doina Alexa, Ion Nistor în acţiunea 
pentru realizarea Marii Uniri. Itinerar cronologic (în continuare se va cita Doina Alexa, Ion Nistor în 
acţiunea pentru realizarea Marii Uniri) "Codrul Cosminului" (Suceava), [s.n.], 1 995, nr. 1 ( 1 1), p. 1 18. 

Analele Bucovinei, IX, 1 ,  p. 1 45-1 7 1 ,  Bucureşti, 2002 
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rom�i l?r din .monarhia. dualistă la a�todeterminare şi la unire cu Regatul Român. 
Redam 1� 

�
conti?uare articolele care pnvesc viitoarele graniţe ale României, din textul Ţrata�lUI mche1at la 4/1 7  august 19 16 la Bucureşti între România, Franţa, Rusia, Anglia 

ŞI I�h� tratat care a .avut o importanţă deosebită în procesul realizări i unităţii naţionale a 
romanilor: "1. Rusia, Franţa, Anglia şi Italia garanteazli integritatea teritorială a 
Regatului României, în toată întinderea fruntariilor sale actuale. II. România se obligă să 
declare război şi să atace Austro-Ungaria în condiţiile stabilite prin convenţia militară; 
România se obligă, de asemenea, să înceteze, de la declararea războiului, orice legături 
economice şi orice schimb comercial cu toţi duşmanii aliaţilor; III. Rusia, Franţa, Anglia 
şi Italia recunosc României dreptul de a anexa teritoriile monarhiei Austro-Ungare 
prevăzute şi hotămicite la articolul IV. Marginile teritoriilor despre care e vorba în 
articolul trecut sunt hotărâte după cum urmează: Linia de hotar va începe de Ia Prut; de 
la un punct al frontierelor actuale între Rusia şi România, aproape de Novosuliţa şi va 
urca râul până la graniţa Galiţiei, la întâlnirea Prutului cu Ceremuşul. De aici va urma 
frontiera dintre Galiţia şi Ungaria până la punctul Stog, cota 1 655. Mai departe, va urma 
linia de despărţire dintre apele Tisei şi Vizului, ca să ajungă la Tisa, satul Trebuza, mai 
sus de locul unde se uneşte cu Vizo. De la acest punct, ea va coborî malul Tisei până Ia 
4 krn, mai jos de locul unde se întâlneşte cu Someşul, lăsând satul Vesares-Nameni 
României'"' . Prin acest document oficial, puterile aliate, în frunte cu Rusia, au 
recunoscut teritoriul Bucovinei (până la confluenţa Ceremuşului cu Prutul, inclusiv 
oraşul Cernăuţi) ca parte a României. Consiliul de Coroană al României a aprobat acest 
tratat şi a declarat război Austro-Ungariei la 27 august 19 16. 

Evenimentele legate de izbucnirea primului război mondial şi evoluţia situaţiei 
politice din România au fost percepute de români i  din Bucovina, provincie a 
monarhiei austro-ungare din anul 1 775, cu mare îngrijorare, cu atât mai mult, cu cât 
autorităţile imperiale au luat măsuri deosebit de aspre împotriva celor vinovaţi sau 
bănuiţi de infidel itate faţă de Viena5 • 

4 P. Ţugui, Unele precizări cu privire la revenirea Bucovinei la România, "Analele Bucovinei", 
rrr, 1996, nr. 2, p. 467-468. 

5 Teroarea s-a dezlăntuit mai ales asupra celor considerati periculoşi pentru vederile lor politice, 
îndeosebi asupra intelectualilor. Autorităţile austriece, în baza ordinului guvernului austro-ungar referitor Ia 
Bucovina, din 13 septembrie 19 14, au început o campanie împotriva preoţilor, învăţătorilor şi sătenilor 
români, care au fost trimişi în lagărul de Ia Thaleshorf- Stiria După intrarea României în război alături de 
Puterile Antantei, acţiunile represive s-au intensificat. Datorită acestei situaţii, la Iaşi s-a înfiinţat, la 7 
ianuarie 1917, un Comitet de luptă împotriva represiunilor austro-ungare (care a lansat şi declaraţia de 
război contra Austro-Ungariei), printre cei 12  membri figurând şi L Nistor. Acesta aprecia că efectele 
negative ale acţiunilor jandarmeriei austriece, condusă de Eduard Fischer, sprijinit de justiţia militară, 
asupra românilor bucovineni, nu au putut fi remediate nici măcar prin amnistierea delictelor politice de către 
împăratul Carol 1, prin actul din 2 iunie 19 17. Cf. Doina Alexa, op. cit. , p. 1 17, 1 2 1 ;  L Nistor, Istoria 
Bucovinei (în continuare se va cita L Nistor, Istoria Bucovinei), Bucureşti, Editura Humanitas, 199 1 ,  p. 356. 
După anul 19 18  Iorgu G. Toma a făcut o interpelare în Parlamentul României, prezentând, pe baza datelor 
obţinute de la Liga celor deportaţi sau urmaşii celor executaţi, o statistică referitoare la numărul celor care 
au avut de suferit de pe urma izbucnirii primului război mondial, aproximativ 5000 de bucovineni fiind 
cleportaţi în vestul Imperiului auşţrQ-l!fl&!!f. Cf. lllr!l;ll Q, Te�m11; ni11 l!cqjrmsurilt: 13ucrJvinKi IJixcun; 
parlamentar rostit in ziua de 30 oclomvrie 1924 fn Adunarea Deputaţilor, Cemi!.uţî, Institutul de Arte 

Grafice şi Editura "Glasul Ducovinei'', 1 924, p. 6--8; T. Balan, Suprimartw mişrării cultural-naţionale din 
Bucovin(l r,., !!tnpH! r!EIH!iu!ui m(mdia{; /�/4 /9/8; Cemllu\i, l 9Zl 
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În decursul celor patru ani de război, timp în care Bucovina a fost teatru de 
operaţiuni militare, fiind ocupată, total sau parţial, în trei rânduri, de trupele ruseşti 
(2 septembrie - 2 1  octombrie 19 14, 26 noiembrie 19 14 - 1 7  februarie 1 9 1 5, iunie 
19 16  - august 1 9 1 7) şi apoi recucerită de forţele austro-ungare, atitudinea românilor 
bucovineni faţă de evenimentele petrecute în România a fost diferită. Deşi, până în 
anul 19 16, majoritatea soldaţilor români şi populaţia civilă rămăseseră loiale 
Austriei, o parte dintre bucovinenii cu convingeri naţionaliste, în frunte cu Ion Nistor, 
a trecut în Regat. Stabilit la Bucureşti, 1. Nistor, împreună cu G. Tofan, 1. Grămadă, 
1. Toma, T.V. Stefanelli ş.a., a constituit Comitetul refugiaţilor bucovineni. Acesta, 
condus de 1. Nistor, şi-a propus să desfăşoare, împreună cu Asociaţia bucovinenilor 
(înfiinţată la 28 iunie 19 15 )  o intensă activitate propagandistică în scopul 
sensibilizării opiniei publice româneşti în vederea "sustinerii idealului naţional în 
sensul grabnicei reuniri a Bucovinei cu România" [s.n.t Aflându-se în legături 
permanente cu guvernul român şi cu Ion I.C. Brătianu, informând autorităţile despre 
situaţia din Bucovina, 1. Nistor a militat pentru intrarea României în război alături de 
puterile Antantei, a căror victorie ar fi putut garanta realizarea aspiraţiilor naţionale 
ale români lor7 • Corpul de voluntari bucovineni, cu prilejul Congresului românilor de 
peste hotare, care a avut loc la 1 5  martie 1 9 1 5  la Bucureşti, a depus jurământul de 
credinţă faţă de steagul tricolor "în numele Bucovinei" şi pentru "a croi hotare mai 
largi României", din partea bucovinenilor luând cuvântul 1. Grămadă, care a exprimat 
clar dorinţa de unire a acestora cu fraţii lor din Regat8• 

După intrarea României în război alături de puterile Antantei ( 1 9 16), ideea 
realizării unui stat unitar a fost percepută cu mai multă sensibilitate şi de români i  din 
Bucovina, influenţaţi de activitatea refugiaţilor bucovineni9 • În urma acţiunilor 
Comitetului executiv al refugiaţilor bucovineni (condus de 1. Nistor, T.V. Stefanelli, 
G. Tofan, Em. Iliuţ şi N. Cotos), constituit la Chişinău pentru apărarea intereselor 
bucovinene, s-a organizat, la 2 iunie 1 9 1 7, cu autorizaţia guvernului român, 
"Misiunea română în Bucovina", care a combătut propaganda austro-germană, a 

6 Doina Alexa, op. cit., p. 1 1 8. 
7 Considerându-se purtătorul de cuvânt al românilor bucovineni, I. Nistor a fost şi unul dintre 

participanţii activi Ia acţiunea de organizare a Ligii pentru unitatea politică a tuturor românilor; a apărat 
ideea afinnării drepturilor naţionale ale românilor şi de Ia tribuna Academiei Române, al cărui membru 
titular era din anul 1 9 1 5; a publicat lucrări pe teme de istorie a Bucovinei. În anul 19 15  i-a apărut lucrarea 
Românii şi rutenii în Bucovi/U.l. Studiu istoric şi statistic, în care a demonstrat, pe baza documentelor, 
vechimea elementului românesc în Bucovina (această lucrare a fost folosită ca bază de discuţie la tratativele 
de pace de la Paris şi la fixarea graniţei cu Polonia); a susţinut, împreună cu O. Ghibu, ideea constituirii 
unui institut de studii privitoare Ia românii din afara Regatului, sub egida Ligii culturale conduse de N. 
Iorga, în scopul popularizării, prin conferinţe şi acţiuni publicistice, a cunoştinţelor despre românii "care nu 
s-au putut bucura până acum de o stăpânire naţională a lor". Cf. Doina Alexa, op. cit. , p. 1 19-120. 

8 1. Nistor, op. cit. , p. 362-363. 
9 Numărul acestora a crescut, ca unnare a evenimentelor din anul 1 9 1 7  petrecute în Rusia, 

astfel încât, la sugestia lui 1. Nistor, guvernul român a organizat unităţi de voluntari formate din 
prizonierii români proveniţi din armata austro-ungară, unităţi care unnau să lupte pe frontul din sudul 
Moldovei (au căzut eroic pe câmpul de luptă bucovinenii 1. Grămadă, L. Luţia, B. Zamfir). Cf. Doina 
Alexa, op. cit. , p. 120. 
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informat pe românii bucovineni rămaşi acasă despre scopul participării României la 
război, a studiat situaţia politică, economică şi administrativă din Bucovina în 
vederea introducerii administraţiei româneşti, a adunat material documentar pentru 
susţinerea cauzei româneşti la viitoarele tratative de pace, a ajutat familiile soldaţilor 
români, care luptau ca voluntari pe frontul românesc10• Refugiaţii bucovineni au 
elaborat şi un "Statut pentru organizarea serviciului de propagandă românesc în 
Bucovina", care a primit aprobarea guvernului român, prin ministrul de Interne de la 
laşi, cu scopul de a aduce lămuriri asupra necesităţii unirii. Împreună cu refugiaţii 
transi lvăneni, bucovinenii au constituit şi la laşi un Comitet naţional al românilor 
ardeleni şi bucovineni, aflători în Moldova şi Basarabia, şi al Corpului ofiţeresc de 
voluntari, care a depus jurământul de credinţă faţă de statul român 1 1 •  La Odessa, 
l .  Nistor împreună cu alţi refugiaţi, a format, la 2 1  ianuarie 1 9 1 8, Comitetul Naţional 
al românilor refugiaţi din Austro-Ungaria. Acesta a desfăşurat o rodnică activitate în 
vederea autodeterminării şi unităţii tuturor românilor într-un singur stat. În scopul 
întăririi legăturilor cu refugiaţii ardeleni şi a întreţinerii contactelor cu oficialităţile 
din Regat, refugiaţii bucovineni au editat un organ propriu de publicitate "Revista 
Bucovinei". De asemenea, la Kiev funcţiona un comandament central al refugiaţilor 
bucovineni şi ardeleni, care a alcătuit un comitet de propagandă, în vederea editării 
gazetei "România Mare", iar la Odessa s-a încercat organizarea politică a acestora12• 

Între timp, pe plan internaţional au avut loc schimbări importante. În condiţiile 
izbucnirii revoluţiei din Rusia, s-au încheiat tratativele de pace de la Brest-Litovsk 
(noiembrie 1 9 1 7 - februarie 1 9 1 8), în cadrul cărora s-a dezbătut problema organizării 
Ucrainei apusene ca ţară autonomă. Se preconiza unirea Galiţiei, Bucovinei şi 
Carpatorusiei într-o Ucraină de Vest, cu garantarea deplinei autonomii naţionale. De 
asemenea, cancelarul austriac Otto Czernin a încheiat cu Directoriul ucrainean de la 
Kiev o convenţie secretă în baza căreia guvernul austriac se obliga să întocmească un 
proiect de lege, care urma a fi prezentat în Parlamentul austriac până la 1 5  iunie 
1 9 1 8, prin care teritori ile ucrainene din Galiţia urmau a fi unite cu cele ucrainene din 
Bucovina, în vechiul regat al Haliciului. După Brest-Litovsk s-a încheiat Tratatul de 
Pace de la Bucureşti (24 aprilie/7 mai 1 9 1 8) între România, pe de o parte, şi Austro
Ungaria, Germania, Bulgaria şi Turcia, pe de altă parte, în urma căruia România a 
fost nevoită să accepte rectificări de frontieră în Carpaţi - teritoriului Bucovinei, 
înglobat în statul ucrainean, urma să-i fie adăugat Ţinutul Hotinului şi o parte a 
judeţelor Dorohoi şi Fălticeni 1 3 • 

10 1. Nistor, op. cit. , p. 367; Unirea Bucovinei. 28 noiembrie 1918. Studii şi documente de Ion 
Nistor, (în continuare se va cita Unirea Bucovinei. 28 noiembrie 1918), Bucureşti, Editura Cartea 
Românească, 1 928, p. 29-3 1 ;  Doina Alexa, op. cit. , p. 1 20. 

1 1  1 .  Nistor, op. cit. , p. 367; Doina Alexa, Ion Nistor - dimensiunile personalităţii politice şi 
culturale (în continuare se va cita Doina Alexa, Ion Nistor), Rădăuţi, Editura Institutului Bucovina 
Basarabia, 2000, p. 1 02-103;  Al Procopovici, Cincisprezece ani de la unire, în Unirea Bucovinei (27 
octombrie 19/8-27 octombrie 1933). Comemorarea Constituantei Românilor din Bucovina (în 
continuare se va cita Al. Procopovici, Cincisprezece ani de la unire), Cernăuţi, 1 934, p. 2 1 .  

12  Doina Alexa, Ion Nistor in acţiunea pentru realizarea Marii Uniri, p. 1 2 1 .  
I l  1 .  Nbtur, op. di., p .  3 76-378. 
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La 4 octombrie 1 9 1 8, în Camera Superioară a Parlamentului vienez au fost 
discutate cele 14  puncte ale propunerii preşedintelui american Woodrow Wilson, 
adresate la 8 martie 1 9 1 8  puteri lor beligerante, din care unul prevedea că toate 
popoarele monarhiei austro-ungare să se poată organiza autonom. În spiritul acestei 
idei, împăratul Carol al IV -lea al Austriei şi rege al Ungariei sub numele de Carol 1 a 
emis, la 411 7  octombrie 1 9 1 8, proclamaţia "Către popoarele mele", prin care 
consimţea la federalizarea monarhiei, prin constituirea unor state naţionale autonome 
- austriac, ungar, ceh, iugoslav, polonez şi ucrainean - în funcţie de dorinţele 
popoarelor care urmau să-şi exprime opţiunile prin deputaţi aleşi. Cei 14  deputaţi 
bucovineni din Parlamentul austriac (cinci români, cinci ucraineni, trei germani şi un 
evreu) urmau să se constituie în Consilii Naţionale separate. Se crea astfel premisa 
împărţirii provinciei bucovinene şi de aceea soluţia propusă nu a fost agreată de 
reprezentanţii românilor, germanilor şi evreilor. Deputaţii ucraineni, bazându-se pe 
manifestul împăratului Carol 1, au constituit un Consiliul Naţional Ucrainean, care a 
convocat la Liov o Adunare Naţională Constituantă, ce a proclamat, la 1 9  octombrie 
1 9 1 8, independenţa teritoriilor ucrainene din Austro-Ungaria, unite într-un stat 
ucrainean care ar fi trebuit să cuprindă în graniţele sale Galiţia orientală, Bucovina 
nord-vestică (cu oraşele Cernăuţi, Storojineţ şi Siret) şi Rusia subcarpatică14• De 
altfel, ucrainenii s-au afirmat ca prima naţionalitate din imperiu care a format o 
Constituantă - Rada ucraineană, constituită la 1 7  octombrie 1 9 1 8 . Dezbaterile din 
cadrul acesteia se concentrau asupra organizării ucrainenilor din Galiţia şi Bucovina 
într-un stat autonom. În Bucovina, ucrainenii au constituit, la 25 octombrie 1 9 1 8, un 
Comitet ţinutal ucrainean, condus de Omelian Popowicz. În condiţi ile dezmembrării 
monarhiei austro-ungare, planul Radei ucrainene a fost nerealizabil 1 5 •  

Având în vedere realităţile politice din Imperiul Austro-Ungar ş i  din 
România, precum şi evoluţiile pe plan european, care erau favorabile constituirii 
statelor naţionale şi susţineau dreptul la autodeterminare al naţionalităţi lor, fruntaşii 
politici din Bucovina şi-au asumat responsabi litatea hotărâri i  destinului provinciei. 

Faţă de propunerile discutate în şedinţa Parlamentului vienez, din 4/1 7  octombrie 
1 9 1 8, conform cărora toate popoarele monarhiei se puteau organiza autonom, singurii 
deputaţi neaustrieci care au exprimat o poziţie echivocă au fost reprezentanţii 
Bucovinei 16 . Deputatul C. Isopescu-Grecul, preşedintele Clubului parlamentar român, 
din care făceau parte: Alexandru Hurmuzachi, Teofil Simionovici, Gheorghe Sârbu, 
Gheorghe Grigorovici ş i  Aurel Onciu11 7, s-a pronunţat pentru dreptul la autodeter
minare naţională a românilor din Austria şi Ungaria, prin constituirea unui stat 

14 Ibidem, p. 378--379; Unirea Basarabiei şi a Bucovinei cu România (191 7-19/8). Documente (în 
continuare se va cita Unirea Basarabiei şi a Bucovinei), Chişinău, Editura Hyperion, 1995, p. 268, nota 1 .  

1 5 R. Economu, Unirea Bucovinei. 1918, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1994, p. 6. 
16 Deputaţii cehi, slavii de sud, polonezii şi italienii au avut o atitudine critică faţă de 

organizarea politică a Austro-Ungariei, cerând o totală independenţă. Cf. R. Economu, op. cit. , p. 1 .  
1 7 Din păcate, deputaţii români n-au fost uniti în susţinerea cererilor românilor din Bucovina. 

A. Onciul mil ita pentru ideea împărţirii Bucovinei între români şi ucraincni, iar Al. Hmmul:achi a 
manifestat o atitudine conservatoare, ezitând a se alătura acţiunii naţionale. 
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autonom bucovinean în cadrul unei monarhii bicefale federalizate: "Rămânem 
consecventi atitudinii noastre de până acum şi, ca urmare, niciodată nu vom râvni la 
ieşirea noastră din monarhie"1 8• Acest nou stat, "o Bucovină româna-germană, având 
Prutul ca frontieră la nord şi Cemăuţii de capitală, iar la sud cuprinzând şi triunghiul 
cedat de România"1 9, trebuia "să exercite o mare putere de atracţie asupra României 
libere şi să determine o raliere a acesteia la monarhie"20• 

În urma proclamaţiei împăratului Carol 1, Clubul parlamentarilor români a fost 
transformat în Consiliul Naţional Român, sub preşedinţia lui C. Isopescu-Grecul. În 
sesiunea din 22 octombrie 1 9 1 8, deputaţii români s-au adresat pentru ultima oară 
acestui for, prin dezbateri privind naţiunea română2 1 • C. Isopescu-Grecul, consecvent 
ideilor sale, a subliniat dreptul românilor de a se organiza într-un stat propriu 
autonom, în cadrul unei confederaţii de state din Austria: "În ceea ce ne priveşte pe 
noi români i  [ . . . ] daţi-ne putinţa să punem temelii le unui stat propriu pe teritoriul 
istoric al naţiunii noastre din Ungaria şi Bucovina, liberaţi de jugul adversari lor 
noştri etnici [ . . . ] .  Nouă, români lor, nu ne mai rămâne decât o singură direcţie în 
existenţa noastră - dreptul la autodeterminare naţională. Suntem uniţi cu toţii şi ştim 
ce vrem"22• Motivaţia unei asemenea atitudini poate fi legată de faptul că obiectivul 
reprezentanţilor politici ai românilor bucovineni era acela de a salva integritatea 
teritorială a Bucovinei, ameninţată de pretenţiile ucrainene, deşi în problema 
relaţiilor româna-ucrainene, C. Isopescu-Grecul avea o poziţie conciliantă, exprimată 
în declaraţia făcută la 22 iunie 1 9 1 8  în Parlamentul austriac. Acesta afirma că, deşi 
românii ţin ca Bucovina să rămână neîmpărţită, se putea admite, "din necesitate", 
alipirea părţii de nord a provinciei la statul ucrainean proiectat: "Întâmplându-se 
însă să fie dată necesitatea ca districtele ucrainene să fie separate din Bucovina spre 
a fi încorporate teritoriului administrativ ucraineano-gal iţian, compatriotii noştri 
ucraineni nu vor întâmpina la noi Români i  greutăţi prea mari, dar aceasta numai 
dacă Bucovina va păstra [ . . . ] autonomia ca provincie independentă'm. Deputatul 
social-democrat Gh. Grigorovici s-a pronunţat ferm pentru menţinerea unităţii 
Bucovinei, fiind încrezător în ideea unirii provinciei cu Regatul român: "Noi vrem 

18 R. Economu, op. cit, p. 1 .  
1 9  Unirea Basarabiei şi a Bucovinei, p .  256. 
20 R. Economu, op. cit., p. 1 .  
21 De acum înainte, problema naţionalităţilor din monarhia austro-ungară a fost dezbătută în 

cadrul consiliilor naţionale. Ultima şedinţă a Parlamentului austriac a avut loc la 28 octombrie 1 9 1 8, 
la care, din partea naţionalităţilor conlocuitoare, au participat, fără a lua cuvântul, numai doi deputaţi 
români, C. Isopescu-Grecul şi T. Simionovici. 

22 R. Economu, op. cit. , p. 4. 
23 Unirea Basarabiei şi a Bucovinei, p. 254-256. Aceste declaraţii n-au avut aprobarea românilor 

bucovineni. În ziarul .,Viaţa noua.", referitor la acea�ta. problemă, se afirma: "Cât pentru Bucovina, avem 
impresia că deputaţii noştri din Parlament s-au pn;:a gr!i.bit a consimţi la dezmembrarea Bucovinei prin 
cesiunea celor patru districte: ucrainene peste Prut. Ducovinn e�e o unitate: istorică şi geografică; ca este 
pwnânt curat românesc nu numai de la Suceava până la Prut, dar de la Vatra Domei şi până la Nistru 

f . . . l, Bucovina ne-a rămas moştenire, aşa cum este ea in intregimea t:i, de la înaintaşii noştri şi datori 
suntem �l'l o plistrăm neştirbitll vremurilor viitoare". Cf. 1. Nistor, op. cit. , p. 379-380. 
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unirea ş i  o vom avea"24• În cadrul şedinţei parlamentare, din 22 octombrie 1 9 1 8, au 
vorbit, în numele Bucovinei, şi reprezentanţii altor etni i  conlocuitoare. Deputatul 
german Keschmann s-a pronunţat împotriva unei împărţiri a Bucovinei pe criterii 
etnice, cerând respectarea drepturilor politice şi culturale ale populaţiei germane în 
cadrul noii formaţiuni statale25 • Intervenţia deputatului ucrainean Nicolae Vasilco, 
care a cerut împărţirea teritorială a Bucovinei între români şi ucraineni, conform 
dreptului la autodeterminare a naţiunilor, s-a bazat pe eforturile anterioare ale 
acestora de constituire a unui stat autonom în cadrul monarhiei. 

Atitudinea conciliantă, lipsită de fermitate a deputaţilor români din Parlamentul 
vienez a provocat reacţii la Cernăuţi . Ideea naţionaliştilor români bucovineni şi a 
Comitetului naţional al refugiaţilor români ardeleni şi bucovineni de a uni întreaga 
Bucovină istorică cu România - idee care coincidea cu programele politice şi 
aspiraţiile Vechiului Regat - era în contradicţie cu propunerile delegaţiei româneşti 
din Parlamentul vienez, referitoare la autonomia românilor din Bucovina şi la 
concilierea cu statul austriac şi naţiunea ucraineană. La 1 2  octombrie 19 1 8, din 
iniţiativa lui Sextil Puşcariu, un grup de intelectuali români (Isidor Bodea, Dionisie 
Bejan, Ştefan Saghin, Alexandru Vitencu, Octavian Gheorghiu, Vasile Marcu26) a 
hotărât să se implice în acţiunea de afirmare a drepturilor naţionale ale românilor din 
Bucovina. În acest sens, s-a hotărât publ icarea unei gazete, numită, la sugestia lui 
Vasile Bodnărescu, "Glasul Bucovinei" şi s-a adoptat o proclamaţie în care se cerea 
dreptul bucovinenilor "de a-şi plăsmui viitorul care ne va conveni în cadrul 
românismului"27 •  Aceste acţiuni au fost urmate de întrunirea care a avut loc la 1 5  
octombrie 1 9 1 8, în casa lui Al. Hurmuzachi, preşedintele Dietei Bucovinei şi deputat 
în Parlamentul vienez. Discuţiile purtate la această consfătuire, la care au participat 
Sextil Puşcariu, Nicu Flondor, Aurel Ţurcanu, Ipolit Tamavschi, Niculiţă Popovici şi 
deputatul Aurel Onciul, au fost marcate de poziţia antinaţională a acestuia din urmă 
şi de l ipsa de hotărâre a lui Alexandru Hurmuzachi .  Grupului de intelectuali i s-a 
alăturat Iancu Flondor, preşedintele Partidului Naţional Român, care era împotriva 
oricărei soluţii care ar fi dus la împărţirea Bucovinei. 

Comitetul naţional al românilor refugiaţi din Austro-Ungaria a luat atitudine 
faţă de manifestul împăratului Carol I şi faţă de atitudinea parlamentarilor români 
bucovineni la Viena. Prin declaraţia dată la Iaşi, în 6119  octombrie 1 9 1 8, acesta a 
contestat monarhiei habsburgice dreptul de a se ocupa de soarta românilor din 
Austro-Ungaria, cerând ca întreg teritoriul locuit de români să fie unit cu Regatul 
României. Comitetul a trimis, în acelaşi timp, o declaraţie regelui Ferdinand, în care 
se specifica: "Românii ardeleni şi bucovineni aflători pe teritoriul român, în numele 
lor şi al fraţilor subjugaţi de acasă, a căror conştiinţă e silită şi terorizată şi deci în 
imposibilitatea de a se manifesta l iber, declară cele ce urmează: 1 .  Cerem să fim 

24 R. Economu, op. cit. , p. 4. 
25 Ibidem, p. 5.  
26 Nici unul dintre aceştia nu era deputat în Parlamentul de la Viena şi nu reprezenta vreun 

partid politic. 
27 R. Economu, op. cit. , p. 2. 
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I iberaţi de sub jugul monarhiei austro-ungare şi suntem ferm hotărâţi să luptăm pe 
toate căile şi prin toate mij loacele, ca elementul românesc în întregimea lui să fie 
constituit într-un singur stat naţional liber, sub domnia dinastiei române. Războiul 
între noi şi monarhia austro-ungară nu se va sfârşi până când nu vom întrupa idealul 
naţional integral. 2. Nu recunoaştem monarhiei austro-ungare dreptul de a se ocupa 
de soarta românilor din Ardeal şi Bucovina, deoarece dânsa, de veacuri de-a rândul, 
ne-a ţinut în cea mai neagră şi ruşinoasă robie. Toate încercările de federalizare a 
Casei de Habsburg sunt gesturi disperate ale unei împărăţii osândite să se 
descompună şi să piară. Starea românilor din monarhia vecină o va decide biruinţa 
oştirii române şi voinţa întregului popor român, pe care o va consfinţi hotărârea 
Congresului de pace la care vor lua parte reprezentanţii României eliberatoare. 
3 .  Cerem ca întreg teritoriul locuit de români i  din monarhia habsburgică să fie 
eliberat şi anexat Regatului Român, aşa cum este prevăzut în tratatul de alianţă cu 
Puterile Înţelegerii. 4. Toate declaraţiile din Ardeal şi Bucovina contrarii acestor 
aspiraţiuni naţionale le considerăm stoarse de autorităţile duşmane cu forţa şi 
declarăm că acele declaraţii nu trebuie să ducă în eroare opinia publică mondială, 
care cere dreptate şi l ibertate pentru toate neamurile. Majestate, cu nestrămutată 
credinţă în realizarea idealului naţional, al cărui viu şi mândru simbol sunteţi 
majestatea voastră, îndrăznim a prezenta, în numele români lor ardeleni şi 
bucovineni aflători pe teritoriul României, alăturata declaraţie [ . . .  ] Cu deplină 
încredere în puternicul sprijin al majestăţii voastre, români i  ardeleni şi bucovineni 
care au rupt toate legăturile cu monarhia austro-ungară v-au jurat credinţă ca 
cetăţeni şi ostaşi, sunt gata să aducă orice sacrificiu pentru unirea politică a tuturor 
românilor şi pentru dinastia română, indisolubil legată de destinele întregului 

� [ ]" [ ]28 neam romanesc . .  . ş.a. . 
Ideile manifestului Comitetului naţional al românilor refugiaţi din Austro

Ungaria nu au fost receptate în Bucovina, unde acţiunea politică românească a urmat 
un curs propriu. La Cernăuţi, români i  se pregăteau pentru constituirea unui Consiliul 
Naţional în vederea preluării puterii .  O importanţă deosebită în organizarea elementelor 
româneşti unioniste a avut-o publicaţia "Glasul Bucovinei", condusă de S. Puşcariu. În 
primul număr, din 22 octombrie 19 18, în articolul Ce vrem, au fost fiXate obiectivele 
mişcării naţionale din Bucovina: 

"
Vrem: să rămânem Români pe pământul nostru 

strămoşesc şi să ne ocârmuim singuri, precum o cer interesele noastre româneşti. Nu 
mai vrem: să cerşim de la nimeni drepturile care ni se cuvin ci, în schimbul jertfelor de 
sânge aduse în acest război - jertfe mai dureroase decât ale altor popoare, Pretindem: 
ca împreună cu fraţii noştri din Transilvania şi Ungaria, cu care ne găsim în aceeaşi 
situaţie, să ne plăsmuim viitorul care ne convine nouă, în cadrul românismului29, 

28 1 .  Nistor, op. cit. , p. 367-369; Unirea Bucovinei. 28 noiembrie 1918, p. 29-30. 
29 Colaborarea bucovinenilor cu românii  transilvăneni a fost stabilită anterior. În ziarul "Viata 

nouă" se afirma: "Pentru noi, românii bucovineni, calea care trebuie s-o urmănl este hotărâtli.. Dincolo 
de munti, în Transilvania şi Ungaria, locuiesc 4,5 milioane de români [ . . .  ]. Alături de ei ne e locul 
nostru. Soarta ne cheama c11, împreuni!. cu ci, să incepem o nouă viaţă naţionali\, închegând una şi 
aceeaşi individualitate de stat na]ional şi independent". Cf. Unirea Basarabiei şi a Bucnvinei, p. 259. 
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Cerem: să putem aduce la Congresul de pace aceste postulate ale noastre prin 
reprezentanţi aleşi de noi înşine din mij locul naţiunii noastre"30 • 

Pentru ziua de 27 octombrie 1 9 1 8  a fost convocată o Adunare Naţională a 
românilor din Bucovina, în baza articolului 2 din Legea austriacă pentru întruniri, sub 
preşedinţia lui D. Bejan31 , la care urmau să participe deputaţi ai Parlamentului 
austriac şi ai Dietei provinciale a Bucovinei, politicieni locali şi reprezentanţi ai vieţii 
economice şi culturale a provinciei. Cu prilejul deschiderii lucrărilor Adunări i 
Naţionale, 1. Flondor a apreciat că "[ . . .  ] o iobăgie naţională de aproape un secol şi 
jumătate, pe cât de dureroasă pe atât de ruşinoasă, e pe sfârşite. Poporul român din 
Bucovina e pe cale de a sparge şi a lepăda lanţul care i-a ferecat sufletul. Liberi, în 
puterea suveranităţii naţionale, O-voastră veţi hotărî astăzi, ce veţi afla de bine pentru 
un viitor fericit ş i  falnic al neamului românesc din Bucovina"32 • Adunarea a aprobat 
crearea unui Consiliu Naţional în vederea administrării provinciei până la realizarea 
unirii propriu-zise şi o rezoluţie care exprima intenţia de unire a provinciei cu 
România: " 1 .  Reprezentanţii poporului din Bucovina, întruniţi astăzi în ziua de 27 
octombrie 1 9 1 8  în capitala Bucovinei, se declară, în puterea suveranităţii naţionale, 
Constituantă a acestei ţări româneşti .  2. Constituanta hotărăşte unirea Bucovinei 
integrale cu celelalte ţări româneşti într-un stat naţional independent şi va purcede 
spre acest scop în deplină solidaritate cu românii din Transi lvania şi Ungaria. 3 .  Spre 
a conduce poporul român din Bucovina şi a-i apăra drepturile şi spre a stabili legătura 
strânsă între toţi românii, Constituanta instituie un Consil iu Naţional Român de 50 de 
membri. Acest consiliu ne va reprezenta prin mandatari şi la Conferinţa de Pace şi, în 
afară de el, nu recunoaştem nimănui dreptul de a hotărî sau trata asupra poporului 
român din Bucovina. 4. Constituanta respinge cu hotărâre orice încercare ce ar ţinti la 
ştirbirea Bucovinei, doreşte însă să se înţeleagă cu popoarele conlocuitoare"33 • 
Subliniem faptul că moţiunea Adunării Naţionale, devenită Constituantă, a avut o 
importanţă deosebită din perspectiva ideii că atunci s-a manifestat pentru prima oară 
în public, într-un act oficial, hotărârea românilor de a fi suverani şi de a realiza un 
stat român împreună cu românii din Transilvania şi Ungaria34 • Absenţa unei referiri 
clare la unirea cu România se explică prin situaţia politico-mil itară existentă la acea 
dată: puterile centrale erau încă în război, la Viena se menţinea, chiar dacă la limită, o 

30 "Glasul Bucovinei" (Cernăuţi), 1, 22 octombrie 1 9 1 8, p. 1 .  
3 1 Initial, preşedinţia a fost oferită lui Al. Hurrnuzachi, care conducea Dieta Bucovinei ş i  era 

deputat în Parlamentul vienez, dar acesta, din spirit de loialitate fată de Austria, nici măcar n-a 
participat la adunare. La lucrările acesteia n-a participat nici deputatul A Onciul, partizanul împărţirii 
Bucovinei între români şi ucraineni. 

32 Unirea Basarabiei şi a Bucovinei, p. 260, nota 2. 
33 R. Economu, op. cit. , p. 7-8. 
34 Se apreciază că prima hotărâre pentru unirea provinciilor locuite de români a fost luată la 2 1  

octombrie 1 9 1 8, la hotelul Residenz din Viena, unde a avut loc consfătuirea reprezentatilor români 
din Bucovina şi Transilvania: 1. Maniu, M. Cristea, T. Simionovici, Gh. Grigorovici, Gh. Sârbu. Cf. 
Gh. Sârbu, Amintiri din vremea unirii, în Unirea Bucovinei (27 octombrie 1918 - 2 7  octombrie 
1 933). Comemorarea Constituantei Românilor din Bucovina, Cernăuţi, 1 934, p. 42. 
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autoritate imperială (reprezentată la  Cernăuţi prin contele Etzdorf), România încetase 
de a mai lupta alături de aliaţi, fiind sub regimul Tratatului de Pace de la Bucureşti, 
care îi impunea o strictă neutralitate etc. 

Consiliul Naţional Român (CNR), avându-1 ca preşedinte pe D. Bejan, a fost 
format din 50 de membri (în lipsă, au fost aleşi şi Al. Hurmuzachi, A. Onciul, 
C. Isopescu-Grecul şi T. Simionovici), reprezentând toate păturile sociale din Bucovina. 
Noul organ administrativ a instituit un comitet executiv, condus de 1. Flondor, în calitate 
de preşedinte, şi D. Bejan, D. Popovici, S.  Puşcariu - vicepreşedinţi; V. Bodnărescu, 
R. Sbiera, L. Tomoioagă - secretari; Gh. Bănescul - casier şi trei preşedinţi de secţiuni :  
la externe - Al. Hurmu.zachi, administraţie - D. Popovici, aprovizionare - Gh. Sârbul. 
Constituirea acestui Consiliu Naţional Român, ca entitate politică autonomă, s-a 
făcut în scopul asigurării perioadei de tranziţie - până la unirea totală cu Regatul 
Român - cu un organ de conducere şi administraţie35 . 

La 2 noiembrie 1 9 1 8, CNR a trimis Ministerului Afacerilor Externe al 
României, aflat la Iaşi, o copie a moţiunii adoptate de Adunarea Constituantă a 
Bucovinei, însoţită de o notă către guvernul român36• C.C. Arion, ministrul 
Afacerilor Externe în guvernul Al. Marghiloman de la Iaşi a emis următoarea 
rezoluţie, pe marginea notei trimise din Cernăuţi : "Statul român ia act cu deosebită 
mulţumire de manifestaţiunea de suveranitate naţională în alcătuirea unei 
Constituante a Bucovinei, ţară românească, această Constituantă având înalta 
misiune de a conduce şi apăra drepturile poporului bucovinean şi a stabili o legătură 
strânsă între toţi românii. In acest sens se va da răspuns recunoscând Constituanta"37• 
La solicitarea CNR, C.C. Arion a acceptat acreditarea lui V. Bodnărescu ca agent 
diplomatic pe lângă guvernul român, considerând acest fapt ca "primul pas al 
Bucovinei către patria Mamă"38• 

Prima şedinţă a CNR a avut loc chiar în ziua constituirii acestuia39, problemele 
discutate fiind următoarele: raportul guvernului bucovinean cu guvernul imperial40, 
alegerea reprezentanţilor externi ai CNR (reprezentanta condusă de 1. Flondor, era 
compusă din Gh. Grigorovici, Al. Hurmuzachi, S. Puşcariu şi Gh. Sârbu), 
trimiterea unei delegaţii (1. Flondor, Gh. Grigorovici, Gh. Sârbu) la guvernatorul 
Bucovinei, Etzdorf, pentru a se cere preluarea puterii, eliberarea deţinuţilor politici. 
În cadrul acestei şedinţe s-a acceptat şi propunerea lui Al. Procopovici de a se 
interveni pentru oprirea evacuării bibliotecii universităţii din Cernăuţi41 •  

3 5  O. Bozgan, Ion 1. Nistor. Preliminarii monografice (Il), "Revista istorică", V, 1 994, nr. 3-4, 
p. 347, nota 3 .  

36 Unirea Basarabiei ş i  a Bucovinei, p .  264-265. 
37 R. Economu, op. cit. , p. 8. 
38 Ibidem. 
39 Procesul verbal al acestei şedinţe se regăseşte în Unirea Basarabiei şi a Bucovinei, p. 261-264. 
40 Deputatul socialist Gh. Grigorovici sublinia clar ideea că "depinde de noi şi nu de guvernul 

de la Viena să ne a�igurăm viitorul", în condiţiile în care nici o naţiune din Austria nu mai recunoştea 
guvernul austriac. Cf. R. Economu, up. cit. , p. 1 0. 

41 ibidem. 
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Faptul că preşedintele CNR, 1 .  Flondor, nu a lăsat să planeze nici un dubiu 
asupra ideii că se va opune oricărei împărţiri a provinciei pe criterii etnice şi . 

1 
. 

d 42 ezitarea conte m Etz orf de a preda puterea , au creat momente tensionate în 
evoluţia evenimentelor ulterioare, legate mai ales de atitudinea ucrainenilor, care 
revendicau teritoriile nordice ale provinciei . În aşteptarea momentului când ar fi 
putut acţiona în forţă, ucrainenii au rămas iniţial în expectativă. Secţia locală a 
Comitetului ucrainean de la Lemberg, constituită la 25 octombrie 1 9 1 8, n-a luat 
oficial o atitudine de protest faţă de moţiunea votată de CNR la 27 octombrie 1 9 1 8. 
La 3 noiembrie 1 9 1 8, conformându-se hotărârii Radei naţionale ucrainene din 
Liov, a fost convocată, de către deputaţii ucraineni aflaţi în Bucovina, o Adunare 
Naţională a ucrainenilor, care a refuzat să recunoască hotărârile CNR pentru 
teritoriile unde ucrainenii erau majoritari. Secţia locală a Comitetului Naţional 
Ucrainean din Lemberg a ţinut trei adunări la Cernăuţi, în prezenţa deputaţilor 
ucraineni bucovineni din Parlamentul austriac şi din Dieta Bucovinei şi a 
reprezentanţilor partidelor politice. S-a hotărât delimitarea teritoriilor ucrainene din 
Bucovina Qudeţele Zastavna, Cozmeni, Văşcăuţi, Vijniţa, Storojineţ, S iret şi 
Cernăuţi, sate din judeţul Rădăuţi, Suceava, Câmpulung Moldovenesc urmau a fi 
încorporate republicii ucrainene) asupra cărora îşi va exercita autoritatea Consiliul 
Naţional Ucrainean. De asemenea s-a luat atitudine împotriva hotărâri i  CNR din 27 
octombrie 1 9 1 8, afirmându-se clar că "poporul nostru va apăra până la ultima 
picătură de sânge pământul strămoşesc'"'3 •  

Proiectul ucrainenilor de a crea o Ucraină independentă sau măcar o 
provincie ucraineană - incluzând Galiţia şi nordul Bucovinei - ca un teritoriu al 
coroanei austriece, a fost susţinut şi pe cale militară. Sub comanda lui Wasyl 
Weschywan (arhiducele Wilhelm, zis Kneaz Ştefanovici) s-a format o unitate 
militară, compusă din militari ucraineni ai armatei austriece, care a ocupat 
Bucovina până la Siret. 

În aceste condiţii de tensiune44, situaţia s-a agravat brusc atunci când Comitetul 
Ţinutal Ucrainean a revendicat în mod ferm preluarea puterii în Bucovina. Sub 
presiunea forţei, guvernatorul Bucovinei, pierzându-şi efectiv posibilitatea de a-şi 
exercita atribuţiile45, a transferat prerogativele sale de conducere a provinciei unei 

42 În ceea ce priveşte cererea de preluare a administratiei, guvernatorul Bucovinei a încercat sâ 
poarte discutiile în spiritul ideii de federalizare, promiţând câ va trimite guvernului vienez solicitârile CNR. 

43 R. Economu, np. cit. , p. 1 3 .  
44 Comite�1! !�f!!�iuUilu tn��;ovim:ni dti la  li1�i privea c u  Ingrijori:tre evenimeHtl!lt! d in  IllicoViii.ă. 

insistlind pc lânga. guvernul român, fie sll. trimită trupe in Bucovimt, fie sa-i detern1 ine pc românii 
bucovineni sll njung!l la un compromis cu ucrainenii în vederea împa.rţirii  Bucovinei in doua. regiuni: 
românll 1i ucraineana.. Cf. I. Nistor, op. cit. , p. 383. 

� Contele Etzdorf a fost de acord, initial, sa. predea puterea numai în comun reprezentantilor 
celor doui"i na(innalitll.ţi (română şi u�;raineanll.), după ce, la 4 noiembrie 1 9 1 8, a Incercat adoptarea 
unei noi formule de guvernare, cu aj utorul a şase consilieri, un social democrat şi cinci reprezentanti 
ui românilor, ucraiucnilor, germanilor, evreilor şi polonezilor. Deşi acen.ortl propunere a fost acceptută, 

ca nu s-a putut finaliza. Ct: K. Economu, op. cit. , p. 1 6. 
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formaţiuni româno-ucrainene, constituită prin colaborarea, pe baza semnării unui 
protocol, a ucraineni lor cu A. Onciul46 (partizanul împărţirii Bucovinei pe criterii 
etnice). Manifestul către cetăţenii liberi ai tuturor naţiunilor şi stărilor ţării41 anunţa 
preluarea puterii în partea Bucovinei locuită în majoritate de ucraineni, precum şi în 
oraşul Cernăuţi, iar Proclamaţia comună, semnată de A. Onciul şi O. Popowici8 
aducea la cunoştinţa populaţiei înţelegerea realizată în legătură cu împărţirea 
teritoriul provinciei. Ca urmare a acestor acţiuni, în oraşul Cernăuţi au început 
represali i le împotriva românilor care iniţiaseră acţiuni naţionale. Palatul Naţional 
Român a fost devastat şi arhiva răvăşită. 

Confruntat cu primejdia divizării provinciei şi a dezordinilor care ameninţau 
desfăşurarea activităţii CNR, Iancu Flondor a decis să apeleze la guvernul român 
pentru a restabi l i  ordinea în Bucovina. Încă din 2 noiembrie 1 9 1 8, sesizând 
gravitatea situaţiei, fruntaşul politic bucovinean a făcut demersuri în acest sens, 
trimiţându-1 la Iaşi pe V. Bodnărescu49, care a avut două intrevederi cu Al. 
Marghiloman. Acesta, după cum a relatat ulterior în Note politice, a promis 
trimiterea de arme pentru jandarmeria bucovineană şi garda naţională. După ce a 
primit apeluri de la Suceava, Iţcani, Gura Humorului, Rădăuţi50, a dispus ca 
detaşamentele de jandarmerie şi cavalerie să intre în aceste localităţi pentru a 
proteja populaţia, urmând ca trupele militare să înainteze până Ia Cernăuţi. Ş i  
noului guvern C.  Coandă (6  septembrie - 1 2  decembrie 1 9 1 8) i s-a expus situaţia 
din Bucovina, V. Bodnărescu având contacte cu generalii A. Văitoianu, ministrul 
de Interne şi I. Cristescu, şeful Marelui Stat Major, cu oamenii politici : Ion I.C. 
Brătianu, I .  Gh. Duca, N. Iorga, A.C. Cuza, regele Ferdinand. Noul guvern, 
anticipând o schimbare în politica externă a României, prin revenirea acesteia spre 
al ianţa cu Puterile Antantei, a dat, la 6 noiembrie 1 9 1 8, dispoziţii de mobi lizare a 
Diviziei a VIII-a Infanterie, condusă de generalul Iacob Zadik, care urma să intre în 
Bucovina pentru a sprijini activitatea CNR. 

Trupele militare române, formând Divizia a VIII-a Infanterie - Regimentele 1 6, 
26 Infanterie şi 8 Vânători (3000 de soldaţi) au intrat în Bucovina la 6 noiembrie 

4• În confesiunile sale, A. Onciul a recunoscut că modul in care a văzul el soluţionarea 
problemelor Bucovinei a fost greşit, manifcstându-şl hucuria cA Bucovină ă reVenit Rlltflii.Hiei. S-[l 
retras din viata politică în anul 1 920, stabi1indu-sc la Bucureşti, unde a profesat avocatura. A murit in 
anul 1 925. Cf. ibidem, p. 20. 

47 ibidem, anexa VI, p. 1 44-1 45.  
4 8  ibidem. anexa V I I ,  p. 1 45-1 46. 
49 1. F londor a cerut intervenţia armatei române şi prin cumnatul său, S. Zoua, directorul 

Arhivelor Statulu i  din Iaşi, dirui11 ii trimite, la 5 noiembrie 1 9 1 8, o telcgrnml\, cu rugămintea ca 
aceaslll si'i ajunga la generalul Al. Avcrescu. Datorita absen\ci ncesn1ia din localitate, telegrama a 
prim it-o primul ministru Al. Marghiloman. Cf. ibidem, p. 1 5 .  

� o  Primăria oraşului Rl!.dăuti. prin colonelul Gheorghiu, comandantul rcgim<.:ntului 
"G. Dragoş" nr. 29 din Oorohoi, a trim is, la 6 noiembrie 1 9 1 8, un apel di sperat primului ministru 
de la Iaşi, cerând trimiterea unei formaţiuni mil itare în oraş: "Veniti-ne în ajutor, căci altfe l ne 
pierdem". Cf. ibidem, p. 1 7 . 
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1 9 1 85 1 , iar la 7 noiembrie generalul 1. Zadik şi-a instalat comandamentul Ia 
Burdujeni52 • La 9 noiembrie acesta a adresat bucovinenilor următoarea proclamaţie: 
"Răspunzând la chemarea Consiliului bucovinean, armata română, din înaltul ordin al 
m. s. regelui Ferdinand 1 al României, a păşit pe pământul marelui voievod Ştefan 
pentru a ocroti viaţa, avutul şi l ibertatea locuitorilor de orice neam şi credinţă 
împotriva bandelor de criminali care au început opera lor de distrugere în frumoasa 
voastră ţară. Trecând hotarul pus între noi de o soartă vitregă, acum o sută de ani şi 
mai bine, trupele române sosesc în mij locul vostru, aducându-vă dragostea şi sprij inul 
lor pentru libera împărţire a dorinţelor născute din dreptul legitim al popoarelor de a 
dispune de soarta lor [ . . .  ]. Subsemnatul garantează oricărui locuitor libera exercitare 
a drepturilor sale civice şi face cunoscut, în acelaşi timp, că se va reprima cu toată 
seriozitatea cuvenită, orice încercare de dezordine, acte de violenţă sau nesupunere la 
ordinele date de noi" [s.n.]53• La I l  noiembrie armata română a intrat în Cernăuţi, 
continuându-şi înaintarea până la vechea graniţă a Bucovinei, în timp ce forţele 
ucrainene s-au retras către Galiţia, rară să opună o rezistenţă deosebită54• 

Ordinea fiind restabilită, CNR, asumându-şi rolul de Constituantă, a convocat 
pentru 12  noiembrie 1 9 1 8  a doua şedinţă55, la care au participat 34 de membri. S-a 
votat Legea fundamentală provizorie asupra puterilor Ţării Bucovinei prin care CNR 
a fost investit cu putere legislativă şi executivă: "În virtutea suveranităţii naţionale şi 
pe baza hotărârilor Constituantei Ţării Bucovinei, luate în adunarea din 27 octombrie 
1 9 1 8, Consiliul Naţional decretează următoarea lege provizorie: Art. 1. În Consiliul 
Naţional instituit de Constituanta Bucovinei e întrupată suprema putere a acestei ţări. 
Art. II. Puterea legislativă o exercită Consiliul Naţional singur, în calitate de corp 
legiuitor (cameră). Art. III. Consiliul Naţional se constituie, alegând din sânul său un 
preşedinte, trei vicepreşedinţi şi un director al biroului prezidial. Directorul e 
responsabil pentru legalitatea actelor prezidiale. Art. IV. Preşedinţii, împreună cu 

5 1  Intrarea armatei române în Bucovina s-a făcut cu acordul Puterilor Centrale şi cu 
asentimentul Antantei pentru a stopa anarhia care domnea în provincie. Din 1 O noiembrie 1 9 1 8, 
România se afla din nou în r!\zboi cu Puterile Centrale, astfel că pătrunderea armatei române în 
teritoriul bucovinean era conformă cu statutul de beligerant al României faţă de Austria, ţară inamică 
care avea în componenţă un teritoriu românesc, teritoriu revendicat de România prin declaraţia de 
r!\zboi din 15 august 1 9 1 6. Armistiţiu( din I l  noiembrie 1 9 1 8  a dus la încetarea operaţiunilor militare, 
dar n-a obligat puterile Antantei să se retragă din zonele ocupate şi nici n-a interzis noilor guverne, 
care preluaseră administraţia unor teritorii ce aparţinuseră Puterilor Centrale, de a folosi armata, în 
scopul apărării şi asigurării integrităţii teritoriale. Cf. ibidem, p. 1 1 7-1 1 8. 

52 Facem precizarea că trupele româneşti, în perioada decembrie 1 9 1 7  - martie 1 9 1 8, în urma 
părăsirii frontului de către trupele ruseşti, ca urmare a izbucnirii revoluţiei în Rusia, au ocupat o zonă 
din sudul Bucovinei, cuprinzând Suceava şi Siretul. Cf. ibidem, p. 1 9. 

sJ Ion Nistor·, op. cit. , p. 386. 
54 S. Alexamln::��.:u c�Lc de parere că intervenlia armatei române în Bucovina, care a avut loc 

intr-un moment în care pr!lbuşirea frontului ern evidentă în întreaga Europă.. . ,a apărat unirea. nu a 
provocat-o, dar fhr!l. această api1rare unirea, foarte probabil,  Ar fi quat". Cf. S. Alexandrescu, 
Paradoxul român, Bucureşti, Editura Univers, 1 998, p. 57. 

ss Procesul verbal al acesteia se regil.seşte în Unirea Basarabiei şi a Bucovinei, p. 2oR-278. 
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directorul, girează agende l e  Consiliului Naţional şi-1 reprezintă în afară. Art. V. 
Hotărârile Consiliului Naţional nu sunt valabile, dacă nu sunt semnate de doi 
preşedinţi şi contrasemnate de director. Art. VI. Puterea executivă o exercită 
Consiliul naţional prin funcţionarii numiţi de el (secretar de stat). Art. VII. Consiliul 
secretarilor de stat, în frunte cu un preşedinte formează Guvernul ţării. Art. VIII. 
Secretarii de stat sunt responsabili, fiecare în parte şi toţi împreună, Consiliului 
Naţional pentru aplicarea exactă a hotărârilor lui şi pentru legalizarea tuturor 
măsurilor luate de ei. Art. IX. Privitor la responsabilitatea şi urmărirea guvernului se 
va aplica, prin analogie, legea corespunzătoare a Regatului României dacă, până la 
un caz dat, nu se va promulga o lege specială. Art. X. Se stabilesc următoarele 
secretariate de stat: 1 .  Prezidiu! guvernului. 2. Secretariatul de stat pentru afacerile 
externe. 3 .  Secretariatul de stat pentru afacerile interne. 4.  Secretariatul de stat pentru 
afacerile de finanţe. 5 .  Secretariatul de stat pentru afacerile de justiţie. 6. Secretariatul 
de stat pentru afacerile apărării ţării .  7. Secretariatul de stat pentru afaceri le 
agriculturii .  8. Secretariatul de stat pentru afacerile instrucţiei publice. 9. Secretariatul 
de stat pentru afacerile cultelor. 1 O. Secretariatul de stat pentru afacerile de comerţ şi 
industrie. 1 1 . Secretariatul de stat pentru afacerile sociale şi ale alimentării publice. 
12. Secretariatul de stat pentru afacerile lucrărilor publice şi reedificărilor. 
1 3 .  Secretariatul de stat pentru afacerile de comunicaţiune, poştă, telegraf. 
14 .  Secretariatul de stat pentru afacerile salubrităţii publice. Art. XI. Funcţionarii care 
stau în fruntea secretariatelor poartă titlul «secretar de stat>>, preşedintele lor titlul 
«preşedinte al Guvernului». Art. XIII. Această lege intră în vigoare o dată cu 
publicarea ei"56• Conform decretelor emise de Consiliul Naţional al Bucovinei la 
1 2  noiembrie 1 9 1 8, preşedinte al guvernului a fost numit Iancu Flondor (şi ad interim 
la justiţie), iar miniştri : Sextil Puşcariu (externe), Dorimedont Popovici (interne), 
Nicu Flondor Gustiţie şi ad interim la apărare), Gheorghe Sârbu (agricultură), Radu 
Sbiera (instrucţie), lpolit Tarnavschi (culte), Maximilian Hacman (comerţ şi 
industrie), Vasile Marcu (afaceri sociale şi ale alimentării publ ice), Aurel Ţurcanu 
(lucrări publice), Cornel Tarnovieţchi (comunicaţie, poştă, telegraf), Octavian 
Gheorghian (salubritate publică)57• Cu excepţia Legii fundamentale provizorii, CNR, 
ca organ legislativ unicameral, nu a votat în această perioadă nici un alt act legislativ, 
Bucovina fiind supusă legilor austriece rămase încă în vigoare. O dată cu intrarea în 
vigoare a acestei legi, care urma să asigure conducerea provinciei până la apariţia 
unei legi de acceptare a unirii de către Regatul Român, s-a instaurat perioada de 
conducere locală prin guvernul Bucovinei, până la 2 ianuarit: 1 9 1 9, când s-a trecut la 
conducerea provinciei prin ministru-delegat, Secretariate de Serviciu locale şi 
ministrul pentru Bucovina de la Bucureşti . În această primă etapă de trecere a 
provinciei către administraţia românească, guvernul a emis ordonanţe, care priveau 
reglementări executive, administrative şi legislative (mai ales în ceea ce privea 

56 Ibidem, p. 278-279. 

51 Ibidem, p. 280. 
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completarea şi modificarea legilor austriece rămase încă în vigoare în Bucovina). 
Conducerea provinciei s-a făcut în mod autonom, fără imixtiunea organelor militare 
române aflate în Bucovina sau a celor centrale de la Bucureşti. 

La 13 noiembrie 1 9 1 8, în cea de a treia şedinţă a CNR58, guvernul Bucovinei 
a depus jurământul în faţa preşedintelui D. Bej an. 1. Flondor, ca şef al guvernului, a 
prezentat obiectivele guvernului, expunând programul acestuia59 •  Preocupările 
principale ale guvernului erau legate de aplicarea unor măsuri în scopul 
normal izării vieţii social-economice. Subliniind caracterul provizoriu al acţiunilor 
guvernului, în condiţi ile în care se intenţiona întocmirea unui proiect de lege 
electorală şi organizarea de alegeri, 1. Flondor a dat asigurarea că "vor fi 
reprezentate toate stările, naţiunile şi confesiunile în conducerea Bucovinei", prin 
pregătirea unor legi electorale "pentru comune şi pentru reprezentanţele urbane şi 
rurale, pe baza sufragiului universal, direct şi secret [ . . .  ] cu dreptul de alegere şi 
pentru femei"60• Problemele economice ale provinciei urmau a fi soluţionate prin 
"înlăturarea neajunsurilor ce s-au ivit". Se impunea o redresare a sistemului 
finanţelor ţării, prin constituirea unui buget provizoriu pentru patru luni, 
contractaTe de credite, mai ales pentru sprij inirea populaţiei, de la puterile Antantei, 
reorganizarea Băncii Ţării ca bancă de stat, înfiinţarea unei filiale a Băncii 
Naţionale Române. În privinţa agriculturii, guvernul avea în vedere studierea 
problemelor referitoare Ia reforma agrară şi reorganizarea învăţământului agricol .  
In domeniul instrucţiei publice, guvernul "va căuta să pună învăţământul pe baze 
naţionale şi anume nu numai pentru români,  dar pentru fiecare naţiune. Pentru 
români avem de gând să facem o reformă generală a întregului învăţământ primar 
şi secundar, în special în învăţământul secundar pentru introducerea limbii române, 
ca l imbă de propunere. În ce priveşte celelalte naţiuni, guvernul se va pune în 
legătură cu reprezentanţii lor legitimi, pentru a primi directivele în privinţa 
reformelor pe care le vor dori ei"61 • La Culte, guvernul a dat asigurări că se va 
respecta principiul autonomiei, avându-se în vedere "lichidarea legăturilor dintre 
forul bisericesc ş i  fostul guvern austriac şi restituirea Mitropoliei". În domeniul 
Justiţiei, instanţele judecătoreşti vor continua să judece pe baza legilor existente, 
preconizându-se şi înfiinţarea unei Curţi de Apel la Cernăuţi . Ulterior, prin 
Ordonanţa nr. 5/30 noiembrie 1 9 1 8, s-a stabilit modul de exercitare a funcţiei 
jurisdicţionale în Bucovina. În scopul menţinerii ordinii publice, se avea în vedere 
reorganizarea jandarmeriei, organizarea unei legiuni bucovinene şi a unor trupe de 
cercetaşi români sub conducerea profesorilor şi ofiţerilor bucovineni. În politica 
externă guvernul îşi propunea să aibă relaţi i strânse cu Regatul României, cu 
ardelenii, şi, în măsura posibilităţilor, cu celelalte state. 

58 Vezi R. Economu, op. cit. , anexa XV, p. 1 53-1 57. 
59 Ibidem. Deşi avea un caracter tranzitoriu, din analiza programului enunţat de 1 .  Flondor se 

poate constata că el avea în vedere o durată mai lungă de funcţionare a guvernului. 
60 Ibidem, p. 1 54. 
6 1 Ibidem, p. 1 56. 
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Precizăm că dezbateri le asupra programului guvernului nu au atins 
problema viitorului politic al Bucovinei, deşi nu s-a avansat niciodată ipoteza 
negării necesităţii realizării unirii, fi ind evident faptul că provincia nu putea 
exista ca stat de sine stătător. De altfel, în intervenţia sa referitoare la programul 
guvernului bucovinean, Gh. Grigorovici a afirmat că acesta era "prea general şi 
nu corespunde timpului. În ceea ce ne interesează ca Români,  ne aşteptăm cu 
entuziasm la unirea Români lor. Unirea trebuie să rămâie un ideal pentru care, 
dacă nu-l vom împlini, nu merităm numele de Români [ . . .  ] .  Noi nu putem să 
facem nimic rară îndrumarea României". Aceleaşi idei au fost exprimate şi de 
R. Sbiera. "Când ne gândim la integritatea Bucovinei ne gândim la integritatea 
unui pământ românesc. «Bucovina» nu a existat până la 1 775, ci poate nici nu va 
exista; ea e numai o parte a pământului românesc, despărţit prin nelegiuire". 
Referitor la modalităţile de conducere şi administrare a provinciei, 
Al. Procopovici aprecia că "trebuie să facem totul aşa ca refonnele ce se vor face 
să înlesnească unificarea în toate cu părţile celelalte ale teritoriilor româneşti . De 
aceea trebuie să avem în Cernăuţi un reprezentant al Iaşului, precum şi unul în 
Ardeal. Căci centrul tuturor acţiunilor e numai acolo unde e guvernul 
României"62. 

În perioada la care ne referim CNR a luat şi alte măsuri: la 12 noiembrie 
1 9 1 8, pentru a preveni eventuale tulburări, s-a instituit starea de asediu în ţinutul 
Cernăuţi, nordul Bucovinei dintre Prut şi Nistru şi în districtele Vijniţa, Văşcăuţi, 
Siret, Rădăuţi şi Storoj ineţ; la 1 8  decembrie 1 9 1 8  CNR a asigurat transportul către 
Viena, cu un tren special, a fostului guvernator al Bucovinei, contele Etzdorf şi a 
unui număr de 75 de funcţionari, care ceruseră repatrierea; ordonanţa nr. 7/20 
noiembrie 1 9 1 8  a reglementat gestiunile fostelor unităţi militare austriece, care 
erau obl igate să predea Secretariatului pentru Finanţe banii de care dispuneau în 
momentul dizolvării lor; ordonanţa nr. 9/28 decembrie 1 9 1 8  a reglementat import
exportul de bunuri de pe teritoriul Bucovinei, introducându-se autorizaţiile de 
import-export şi dizolvându-se ofici ile economice; ultima ordonanţă emisă de 
1. Flondor ca şef al guvernului a fost dată la 14 decembrie 1 9 1 8  şi se referea la 
suspendarea unor dispoziţii ale Ordinului imperial din 24 noiembrie 1 9 1 7  
referitoare l a  instituţia pentru examinarea preţurilor63 •  

La 27 octombrie 1 9 1 8, a avut loc a patra şedinţă a CNR, la care au participat 
şi refugiaţii întorşi în Bucovina, în numele cărora G. Tofan a citit o declaraţie, 
îndemnându-i pe toţi să-şi îndrepte gândul spre "viitorul neamului nostru iubit". În 
numele guvernului, 1. Flondor a propus convocarea, la 28 noiembrie 1 9 1 8, a unui 
Congres al poporului bucovinean, având ca scop "stabi lirea raportului politic al 
Bucovinei faţă de Regatul Român", invitând toate naţionalităţile din provincie să 

62 Dezbaterile şedinţei a treia a CNR, din 13 noiembrie 1 9 1 8, se regăsesc în Unirea Basarabiei 
şi a Bucovinei, p. 28 1-3 1 2. 

61 R. Economu, op. cit. , p. 43-45; 1 53-1 57. 
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parttctpe la  această acţiune64• Pentru a evita orice suspiciune, CNR a emis o 
rezoluţie prin care se afirma: "Constituanta respinge cu hotărâre orice încercare 
care ar ţinti la ştirbirea Bucovinei, doreşte însă să se înţeleagă cu popoarele 
conlocuitoare"65. 

Deşi dezbaterile din CNR se făceau, aşa cum afirma 1 .  Nistor, "după 
regulamentul fostei Diete provinciale a Bucovinei, în spiritul acesteia şi pe fundalul 
întreruperii legăturilor dintre bucovineni cu fraţii lor din Regat", iar membrii CNR 
"se preocupau prea puţin de regularea relaţiilor cu România şi de planurile politice 
ce se făceau în regatul liber"66, totuşi, unii membri ai acestui organism politic şi-au 
dat seama că mişcarea naţională din Bucovina nu putea avea succes fără o 
colaborare cu Regatul României. În acest sens, s-a luat legătura cu refugiaţii 
bucovineni care, părăsind Bucovina o dată cu izbucnirea războiului, s-au stabilit în 
România şi au militat pentru unitate naţională. 

Datorită evoluţii lor politice din spaţiul bucovinean, unii refugiaţi s-au 
implicat direct în promovarea intereselor naţionale româneşti. D. Marmeliuc, ofiţer 
în armata română şi participant la luptele din august 1 9 1 7  pe frontul din Moldova, 
a fost trimis la Cernăuţi pentru a transmite lui 1. Flondor o scrisoare din partea 
�uvernului generalului C.  Coandă, prin care acesta era invitat să vină la Iaşi. 
Impreună cu un alt refugiat, G. Tofan, D. Marrneliuc a sosit la Cernăuţi la 
1 5  noiembrie 1 9 1 8, aici luând legătura cu generalul !. Zadik. După întâlnirile avute 
cu S .  Puşcariu ş i  I. Flondor, D. Marrneliuc şi G. Tofan au ţinut, în şedinţa 
Consiliului Secretarilor de Stat o cuvântare, în care au pledat pentru unirea 
necondiţionată a provinciei cu România, în aceeaşi şedinţă Marrneliuc fiind numit 
secretar de stat al Apărării Naţionale67 • Dând curs invitaţiei lansate de guvernul 
generalului C. Coandă, 1. Flondor l-a trimis la Iaşi pe S. Puşcariu care, după o 

64 N-au răspuns invitaţiei decât reprezentanţii germanilor şi polonilor. În cadrul discuţiilor pentru 
participarea germanilor la lucrările CNR, Consiliul popular german a prezentat o listă de solicitări, la 
care 1. Flondor s-a arătat receptiv. El a consimţit să asigure germanilor proporţionalitate în administraţiile 
comunale, reuniuni publice în limba germană, autonomie în problemele bisericeşti, menţinerea teatrului 
german şi recunoaşterea unei universităţi germane. Şi Consiliului Naţional Polonez i s-au acordat 
garanţii pentru menţinerea şcolilor şi permisiunea întrunirilor în limba polonă. Cf. Mariana Hausleitner, 
Die Rumănisierung der Bukowina. Die Durchsetzung des nationalstaatlichen Anspruchs Gross
rumăniens. 191�1944, MUnchen, R. Oldenbourg Verlag, 2001 ,  p. 1 0 1 .  

65 Unirea Basarabiei ş i  a Bucovinei, p .  3 1 5 .  
66 Unirea Bucovinei. 28 noiembrie 1918, p. 50. Aşa îşi explica 1 .  Nistor şi faptul că s-a creat în 

Bucovina un Secretariat pentru Afacerile Externe şi că se cereau mandatari speciali la Congresul de 
Pace de la Paris, care să fie autorizaţi a vorbi în numele Bucovinei. În replică, Al. Procopovici a 
susţinut ideea că atât Constituanta cât şi CNR n-au fost instrumentele unei politici locale bucovinene. 
Existenţa unui Secretariat al Afacerilor Externe se justifica prin activitatea acestuia de a întreţine, prin 
reprezentanţi trimişi în Ardeal, Basarabia şi Vechiul Regat, legăturile cu românii de pretutindeni. 
Prezenţa unor delegaţi care să reprezinte Bucovina la Congresul de Pace era explicată conform 
principiului autodeterminării wilsoniene: "Constituanta, Consiliul Naţional, secretarii noştri generali 
şi miniştrii Bucovinei n-au format decât aparatul, poate nu chiar ideal, dar [ . . .  ] aparatul necesar 
unificării noastre integrale". Cf. Al. Procopovici, op. cit., p. 24, 25. 

67 R. Economu, op. cit. , p 25. 
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scurtă întrevedere cu preşedintele Consiliului de Miniştri, a fost primit de Ion I.C. 
Brătianu. Acesta şi-a expus părerea sa cu privire la condiţiile în care noile provincii 
trebuie să revină la România - prin votarea, în adunări plebiscitare, a unirii 
necondiţionate; autonomia provinciilor va fi anulată şi va înceta activitatea 
organelor legislative proprii, guvernul Bucovinei trebuind să se considere 
provizoriu; administraţia la nivelul întregii ţări va fi centralizată, noile provincii 
având unul sau mai mulţi miniştri în guvern, numai la nivelul judeţelor păstrându-se 
o autonomie locală; partidele politice din teritoriile alipite puteau să-şi continue 
activitatea după unire, fuzionând cu partidele existente în vechea Românie; se va 
acorda o atenţie deosebită în ceea ce priveşte votul universal şi tratamentul 
celorlalte naţionalităţi, în special a evreilor; de asemenea Ion I.C. Brătianu avea în 
vedere rezolvarea problemelor ţăranilor, prin împroprietărirea cu pământ ca urmare 
a exproprierii marilor proprietari. Şeful Partidului Liberal, în discuţia avută cu 
S. Puşcariu, a vorbit şi despre dificultăţile create de ruşi la tratativele care au 
premers încheierea Acordului din 4/1 7  august 19 16  între România şi Puterile 
Antantei, aceştia insistând pentru obţinerea acordului în vederea dobândirii 
Bucovinei de peste Prut şi a oraşului Cernăuţi. S. Puşcariu s-a întâlnit şi cu 
reprezentaţii celorlalte partide politice (Partidul Conservator şi Liga Poporului), 
fiind primit şi de regele României68• 

Un aspect important al vizitei lui S. Puşcariu la Iaşi a fost legat de 
întrevederea avută cu 1. Nistor, care 1-a pus la curent cu situaţia politică din 
România (prin prevederile Tratatului de la Bucureşti, din 4/1 7  august 1 9 1 6  
Antanta garanta României alipirea Bucovinei ş i  Transilvaniei), cu demersuri le, 
programele şi planurile politice ale refugiaţilor. În urma acestei întâlniri, 
S. Puşcariu a înţeles, afirma 1 .  Nistor, că evenimentele "nu mai îngăduiau 
tratative îndelungate cu români i  din Transilvania şi Ungaria, cum cerea articolul 
2 din manifestul Constituantei Bucovinei" (urma să se renunţe la hotărârile CNR 
care prevedeau tratative prealabile cu transi lvănenii şi la ideea de a trimite 
delegaţi proprii la Congresul de Pace), acesta aderând la programul refugiaţilor 
bucovineni şi ardeleni care cereau "unirea imediată şi necondiţionată a 
Ardealului şi a Bucovinei cu Regatul liber al României"69• În cadrul aceleiaşi 
întâlniri, după ce s-a obţinut şi acordul aderării lui 1. Flondor la ideea unirii 
necondiţionate, s-a stabil it întoarcerea refugiaţilor în Bucovina şi includerea 
unora dintre ei în CNR. La 22 noiembrie 1 9 1 8, în fruntea primului grup de 
refugiaţi, 1. Nistor s-a întors în Bucovina. În urma întâlnirii avute cu 1. Flondor, la 
23 noiembrie, s-a hotărât includerea în CNR a unor refugiaţi şi convocarea unui 
congres general care urma să voteze unirea necondiţionată a provinciei cu 
România. Pe 24 noiembrie 1. Nistor s-a întors la Iaşi, prezentând un amplu raport 
asupra situaţiei din Bucovina, având întâlniri, între 26-27 noiembrie cu regele 
Ferdinand ş i  Ion 1 .  C. Brătianu cu privire la hotărârile ce urmau a fi adoptate la 

68 Ibidem, p. 25-26. 
69 Unirea Bucnvinei. 28 noiembrie 1918, p. 53. 
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Congresul general al Bucovinei. 1 .  Nistor a fost desemnat cu redactarea moţiunii 
de unire, care a fost aprobată la 27 noiembrie 1 9 1 8  de CNR70• 

Întrucât sentimentul favorabi l  unirii Bucovinei cu România era predominant, 
CNR a hotărât transformarea sa în Congres general al Bucovinei. Lucrările acestuia 
au fost deschise, la 1 5/28 noiembrie 1 9 1 8, de către D. Bejan, în prezenţa membrilor 
Consiliului Naţional Român (74, din care 1 4  reprezentau guvernul Bucovinei), 
Consi liului Naţional Polonez (6 reprezentanţi), Consil iul Naţional German 
(7 reprezentanţi)71 şi a unui număr de 1 3  primari şi reprezentati ai unor localităţi de 
peste Prut, cu majoritate ucraineană (Rarancea, Toporăuţi, Cuciurul Mic, lvăncăuţi 
şi Storojineţ - Putila)72 • Ca oaspeţi, au fost invitaţi reprezentanţi ai armatei române, 
membri ai Sfatului Ţării din Basarabia (4 delegaţi) şi ai Consil iului Naţional din 
Transilvania şi Ungaria (3 membri)73• În afara acestor participanţi, cu vot 
deliberativ, în Sala sinodală a Palatului Mitropolitan, unde se ţinea şedinţa, au fost 
prezente şi persoane particulare din întreaga Bucovină. După citirea unor telegrame 
şi scrisori adresate congresului74, 1. Flondor, şeful guvernului bucovinean, a dat 
citire Declaraţiei de unire, care a fost acceptată cu unanimitate de voturi75 : 
"Congresul general al Bucovinei, întrunit azi, joi, în 1 5/28 noiembrie 1 9 1 8, în Sala 
Sinodală din Cernăuţi, considerând: că, de la fundarea Principatelor române, 
Bucovina, care cuprinde vechile ţinuturi ale Sucevei şi Cernăuţilor, a făcut pururea 
parte din Moldova, care în jurul ei s-a închegat ca stat; că în cuprinsul hotarelor 
acestei ţări se găsesc vechiul scaun de domnie de la Suceava, gropniţele domneşti 
de la Rădăuţi, Putna şi Suceviţa, precum şi multe alte urme şi amintiri scumpe din 
trecutul Moldovei; că fii i  acestei ţări, umăr la umăr cu fraţii lor din Moldova şi sub 
conducerea aceloraşi domnitori, au apărat de-a lungul veacurilor fiinţa neamului lor 
împotriva tuturor încălcărilor din afară şi a cotropirii păgâne; că în 1 744, prin 

70 Se presupune că textul moţiunii de unire, în care se regăsesc idei centraliste în ce priveşte 
unificarea Bucovinei, i-a fost inspirat lui 1. Nistor de către 1. Gh. Duca Cf. Doina Alexa, Ion Nistor, p. 107. 

7 1  Liderii germanilor din Bucovina s-au declarat în favoarea unirii Bucovinei cu Transilvania 
(poziţia de atunci a Consiliului Naţional Român) încă din 27 octombrie 1 9 1 8. Ulterior, analizând 
conjunctura internaţională şi după ce guvernul Bucovinei, condus de 1. Flondor, în şedinţa din 25 
noiembrie 1 91 8, s-a pronunţat în favoarea asigurării drepturilor şi libertăţilor democratice pentru 
minorităţile naţionale, germanii au fost de acord cu unirea Bucovinei cu statul român. La 26 noiembrie 
1 9 1 8, la Cernăuţi, a avut loc Adunarea naţională a germanilor, care 1-a împuternicit pe Alois Lebouton să 
participe la lucrările Congresului General al Bucovinei şi să voteze unirea cu Regatul Român. Cf. 
O. Bozgan, op. cit. , p. 347; Şt. Purici, Continuitate şi schimbare în viaţa politică a Bucovinei interbelice, 

"Xenopoliana". Buletinul Fundaţiei Academice "A. D. Xenopol" din Iaşi, VI, 1 998, 1-2, p. 1 1 9. 
72 Numele participanţilor se regăsesc în 1. Nistor, op. cit. , p. 394-395 şi Unirea Basarabiei şi a 

Bucovinei, p. 330. 
73 R. Economu, op. cit. , p. 37. 
74 Au vorbit P. CHZliCU de la Ckişinllu, in numele Consiliului Director al Rosnrubici, G .  Marcu 

din partea Consi liulu i Na!ionalist din Craiova, P. Gore în numele societ!itilor culturale ale românilor 
bnsarabcni etc., ibidt::m, p. 38. 

·" Deşi n fost votată în unanimitnte, Declaratia de unire a fo�t �emna.tD. donr de I II perso3Ile. Cf. 
Mariana Hauslcitner, op. cit. , p. '.14. 
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vicleşug, Bucovina a fost smulsă din trupul Moldovei şi cu de-a sila alipită 
Coroanei Habsburgilor; că 1 44 de ani poporul bucovinean a îndurat suferinţele unei 
ocârmuiri străine, care îi nesocotea drepturile naţionale şi care, prin strâmbătăţi şi 
persecuţii căuta să-i înstrăineze firea şi să învrăjbească celelalte neamuri, cu care el 
voieşte să trăiască ca fraţi ;  că în scurgerea de 1 44 de ani, bucovinenii au luptat ca 
nişte mucenici pe toate câmpuri le de bătălie în Europa, sub steag străin, pentru 
menţinerea, slava şi mărirea asupritorilor lor, şi că ei drept răsplată aveau să îndure 
micşorarea drepturi lor moştenite, izgonirea l imbii lor din viaţa publică, din şcoală 
şi chiar din biserică; că, în acelaşi timp, poporul băştinaş a fost împiedicat, 
sistematic, de a se folosi de bogăţiile izvoarelor de câştig ale acestei ţări şi despuiat 
în mare parte de vechea sa moştenire; că, cu toate acestea, bucovinenii n-au pierdut 
nădejdea că ceasul mântuirii, aşteptat cu atâta dor şi suferinţă, va sosi şi că 
moştenirea lor străbună, tăiată prin graniţe nelegiuite, se va reîntregi prin alipirea 
Bucovinei la Moldova lui Ştefan, şi că au nutrit vecinic credinţa că marele vis al 
neamului se va înfăptui, când se vor uni toate ţările române de la Nistru şi Tisa 
într-un stat naţional unitar; constată că ceasul acesta mare a sunat! Astăzi, când 
după sforţări şi jertfe uriaşe din partea României şi a putemicilor şi nobili lor ei 
aliaţi, s-au întronat în lume principiile de drept şi umanitate pentru toate neamurile, 
şi când în urma loviturilor zdrobitoare monarhia austro-germană s-a zguduit în 
temel iile ei şi s-a prăbuşit şi toate neamurile încătuşate în cuprinsul ei şi-au câştigat 
dreptul de l iberă hotărâre de sine, cel dintâi gând al Bucovinei dezrobite se 
îndreaptă către Regatul României, de care întotdeauna am legat nădejdea dezrobirii 
noastre. Drept aceea noi, Congresul general al Bucovinei, întrupând suprema 
putere a ţării şi fiind investiţi singuri cu puterea legiuitoare, în numele suveranităţii 
naţionale, hotărâm: Unirea necondiţionată şi pentru vecie a Bucovinei, în vechile ei 
hotare până la Ceremuş, Clocacin şi Nistru, cu Regatul Românie1"'76• Pentru a 
argumenta şi susţine această moţiune, 1. Nistor a făcut o expunere istorică asupra 
perioadei de stăpânire austriacă a Bucovinei, recomandând votarea acestui act. 
Delegaţii naţionalităţii polone (Stanislau Kwiatkowski) şi germane (Alois 
Lebouton) au citit adeziunile la unire ale acestor etnii77 • Reprezentaţii celorlalte 
naţiuni conlocuitoare din Bucovina - evreii şi ucrainenii - n-au participat la 
lucrări le congresului. Conducerea Consiliului Naţional Evreiesc a decis, la 26 
noiembrie, să nu trimită nici un reprezentant la congres. Hotărârea a fost semnată 
de Mayer Ebner, Berthold Friedmann şi Jakob Pistiner şi a fost motivată de faptul 
ca evreii nu au primit garanţii de la 1 .  Plondor, referitoare la păstrarea dreţ�turilor 

7'' I. Scurtu, C. Mocanu, Duina Smdrcea, Documente privind istoria României intre anii 1918-
1 944, coonlunator 1. Scurtu, Ducurcşli, Ed itura Didactică şi l'cdagogic!l R. A, 1 995, p. 8-9. În arhiva 
personal li a lui I .  N istor se pastn:a:lli in manuscris textul acestei moţiuni şi un proces verbal al 
acesteia. Cf. Doina Alexa, op. cit. , p. 1 1 0. 

n Dupl!. încheierea lucrl!.rilor congresului, comunitatea armcneasc!l orit:nlală din Bucovina şi-a dat 
acordul (5 decembrie 1 9 1 8) favorabil unirii provinciei cu Romdnia. Cf. R. Economu, np. cit. , p. 38. 
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cetăţeneşti prin unirea provinciei cu România. 1. Flondor a insistat asupra faptului 
că rezolvarea problemelor naţionalităţilor era de competenţa guvernului român 78• 
Pe de altă parte, Gh. Şandru, primarul oraşului Cernăuţi, a arătat că evreii şi-au 
justificat neparticiparea lor la Congresul General al Bucovinei prin temerea de a nu 
expune pe coreligionarii lor din Galiţia unor represali i  din partea ucrainenilor 
extremişti79. Atitudinea rezervată a evreilor poate fi explicată şi prin excesele 
antisemite din toamna anului 1 9 1 8  în satele româneşti80. Mai târziu, la începutul 
anului 1 9 19, comunităţile evreieşti din Rădăuţi, Câmpulung şi Suceava şi-au dat 
acordul cu privire la unirea Bucovinei cu România, iar senatorul M. Hecht a făcut 
declaraţia de adeziune la unire8 1 •  Şi reprezentanţii ucrainenilor s-au abţinut de a 
participa la Congresul unirii, încrezători încă în formarea unei Ucraine Mari, care 
urma să cuprindă şi nordul Bucovinei. Membrii Comitetului Ţinutal Ucrainean s-au 
retras, la 1 O noiembrie 1 9 1 8, în Galiţia, fiind antrenaţi în luptele cu polonezii pentru 
teritoriile locuite de ucraineni, astfel încât, rară l ideri politici, ucrainenii nu au putut 
organiza o delegaţie naţională care să prezinte punctul lor de vedere la Congresul 
General al Bucovinei82• Chiar dacă, atât evreii cât şi ucrainenii, nu s-au opus în mod 
făţiş unirii Bucovinei cu România, "lipsa reprezentativităţii etnice substanţiale la 
Congresul General nu prevestea nimic bun pentru pacea socială din Bucovina 
românească"83, efectele acesteia resimţindu-se în întreaga perioadă interbelică. 

În încheierea lucrărilor Congresului s-au citit telegramele propuse spre a fi 
adresate regelui Ferdinand, guvernului român şi reprezentanţilor Angliei, Franţei, 
Italiei şi SUA de la Iaşi. O delegaţie a Congresului general al Bucovinei, din care 
făcea parte şi 1 .  Nistor, condusă de 1. Flondor, a prezentat actul unirii, în mod 
oficial, regelui şi guvernului român, la data de 29 noiembrie 1 9 1 8 . 

În prima etapă de integrare a Bucovinei în structurile statului român 
(noiembrie 1 9 1 8 - ianuarie 1 9 1 9), marcată în mod special de adoptarea declaraţiei 
de unire, provinciei i s-a asigurat o conducere locală, prin guvernul său, care şi-a 
exercitat atribuţiile sale de organ suprem al administraţiei prin emiterea de 
ordonanţe, cu caracter executiv, administrativ, dar şi legislativ, mai ales în ceea ce 
privea completarea şi modificarea legilor austriece rămase în vigoare. Organele 

78 Mariana Hausleitner, op. cit. , p. 1 00. 
79 R. Economu, op. cit. , p. 1 19. 
80 O. Bozgan, op. cit. ,  p. 247. 
81 Senatorul M. Hecht, ales în noiembrie 1 9 1 9, a dat aceste declaraţii după ce la Paris a fost 

semnat Tratatul pentru protecţia minorităţilor, tratat ce urma să fie dezbătut în Parlamentul României. 
Cf. R. Economu, op. cit. , p. 38; anexa XXI, p. 1 63-1 64. 

82 Ziarul "Glasul Bucovinei" semnala, în decembrie 1 9 1 8, atitudinea condamnabilă a 
publicaţiei rutene "Bukovyna", care sprijinea delegaţia ucraineană plecată la Stanislau pentru 
negocieri asupra teritoriilor nordice ale Bucovinei: "Ne mirăm foarte mult de tonul îndrăzneţ al unui 
ziar care apare în hotarele României" concluziona redacţia de la "Glasul Bucovinei". Cf. "Glasul 
Bucovinei", I, I l  decembrie 1 9 1 8, p. 3. 

83 Irina Livezeanu, Cultură şi naţionalism în România Mare. 1 918-1930, Bucureşti, Editura 
Humanitas, 1 998, p. 76. 
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centrale de la Bucureşti nu au emis nici o dispoziţie legislativă sau administrativă 
referitoare la organizarea provinciei, acest lucru nefiind posibil, sub aspect juridic, 
înaintea apariţiei actului de acceptare a unirii .  

O problemă de o deosebită importanţă pentru viitorul politic al României, 
după întregirea statului, a fost recunoaşterea internaţională a uniri i .  Încheierea 
tratativelor de pace după terminarea primului război mondial s-a făcut în baza 
documentelor prezentate la 9 ianuarie 1 9 1 8  Congresului SUA, care au fost 
acceptate de aliaţi. Este vorba despre cele 14  puncte al preşedintelui Americii, care 
priveau, printre altele, şi popoarele fostului Imperiu Austro-Ungar, cărora li se 
dădea posibil itatea unei dezvoltări autonome. 

România a avut o s ituaţie specială: ea a declarat război la 1 5/27 august 1 9 1 6  
Austro-Ungariei, "nevoită a intra în luptă alături de aceia care pot să-i asigure 
înfăptuirea unităţii sale naţionale"84 • Poziţia României faţă de Puterile Antantei s-a 
modificat după încheierea Păcii de la Bucureşti (7 mai 1 9 1 8) cu Puterile Centrale. 
Din 9 noiembrie 1 9 1 8, o dată cu declararea nulităţii Tratatului de Pace de la 
Bucureşti şi prin efectele Convenţiei de Armistiţiu din I l  noiembrie 1 9 1 8, 
România a devenit din nou aliata Puterilor Antantei .  Între timp, românii din 
Austro-Ungaria ş i  Basarabia, s-au organizat şi şi-au manifestat intenţia de unire 
într-un stat naţional. La 6 septembrie 1 9 1 8, la Paris, s-a constituit, sub preşedinţia 
lui Take Ionescu, Consiliul Naţional Român, în care au activat români din toate 
teritorii le, Bucovina fiind reprezentată de G. Rotică. În proclamaţia dată de acesta 
s-a reafirmat idealul unităţii români lor din teritorii le Austro-Ungariei şi Rusiei cu 
cei din Vechiul Regat. Consiliul Naţional Român a fost recunoscut de guvernele 
Franţei, Angliei, Italiei şi SUA85 • Paralel cu activitatea CNR de la Paris şi chiar 
înainte de înfiinţarea acestuia, au activat şi alte organisme care au informat opinia 
publică internaţională despre lupta românilor pentru unitate naţională. În Franţa, 
înainte de înfiinţarea CNR, a activat Comitetul franca-român, constituit din anul 
1 9 1 4  şi Misiunea universitară română, condusă de E. Pangratti86. Din anul 1 9 1 7  a 
activat, în Anglia, Societatea anglo-română şi un Comitet al prizonierilor români 
proveniţi din armata austro-ungară. Cu sprij inul ministrului român la Londra s-a 
organizat un serviciu de presă şi informaţie, menit a prezenta opiniei publice 
engleze aspiraţiile români lor. Asemenea servicii de presă au funcţionat şi la Berna 
şi Stockholm. La Roma a luat fiinţă, la 30 mai 1 9 1 8, comitetul "Pro România", iar 
la 1 8  iulie 1 9 1 8  s-a înfiinţat Comitetul de acţiune al români lor din Transilvania, 
Banat şi Bucovina. Aceste organizaţii erau conduse de S. Mândrescu şi mil itau 
pentru unitatea naţională a tuturor români lor. În SUA, din iniţiativa lui V. Lucaciu 
şi V. Stoica, s-a înfiinţat, la 5 iulie 1 9 1 8, Liga naţională a românilor din America, 
care exprima sprij inul români lor americani pentru eliberarea teritorii lor româneşti 
de sub dominaţia Austro-Ungariei87• 

84 R. Economu, op. cit. , p. 89. 
85 Ibidem, p. 89-90. 
86 Ibidem, p. 9 1 .  
87 Ibidem, p. 89-9 1 .  
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Toate aceste manifestări naţionale, în care a fost prezentă şi Bucovina, prin 
românii originari de aici şi prin referirile la realităţile din această provincie, au fost 
privite cu s impatie de statele în care activau aceste organisme, menţinând treaz 
interesul opiniei publice internaţionale pentru naţiunea română şi idealul ei  de unire. 

După terminarea războiului, noua organizare politică a lumii a fost consfinţită 
prin hotărârile Conferinţei de Pace de la Paris, ale cărei lucrări au început la 1 8  
ianuarie 1 9 1 9. Întrucât Austria îşi manifestase disponibilitatea de a renunţa la 
suveranitatea sa asupra Bucovinei, se considera că unirea acesteia cu România nu 
va ridica probleme. 

Delegaţia României la Conferinţa de Pace a fost condusă de Ion I .C. 
Brătianu, ·prim-ministrul ţării .  În ceea ce priveşte Bucovina, presa vremii  anunţa că 
aceasta va fi reprezentată de 1. Flondor, N. Flondor (pentru probleme economice şi 
financiare) şi Al. Vi ten cu (pentru probleme etnografice şi geografice). Datorită 
conjuncturii politice şi a relaţiilor dintre 1. Flondor şi Ion I .C. Brătianu, care nu 
erau dintre cele mai cordiale, Bucovina nu a mai fost reprezentată la Conferinţa de 
Pace prin delegaţi proprii, deşi punctul 3 al Moţiunii adoptată de Consiliul Naţional 
Român, din 27 octombrie 1 9 1 8, prevedea ca provincia să fie reprezentată prin 
mandatari ai acestui consiliu. CNR nu a fost însă consultat asupra numirii 
experţilor şi a consilierilor tehnici, iar unul dintre cei nominalizaţi - Al. Vitencu -
nu era nici membru al CNR88. 

La 2 1  ianuarie 1 9 1 9  România a prezentat, în cadrul lucrărilor Conferinţei, un 
Memoriu în care a expus pe larg contribuţia ţării la desfăşurarea războiului .  În ceea 
ce priveşte Bucovina, s-a specificat că, prin Tratatul de Al ianţă din 4/1 7  august 
1 9 1 6, s-au stabilit frontierele dintre România şi Rusia pe râul Prut, deoarece Rusia 
s-a opus ca frontiera să ajungă la Nistru. Prin actul uniri Basarabiei cu România (27 
martie 1 9 1 8), România şi-a stabi l it hotarul pe râul Nistru. Este important de relevat 
faptul că acest memoriu nu cuprindea date etnice şi nu comenta situaţia specială a 
români lor şi ucrainenilor din teritoriul Bucovinei . 

Pe baza memoriului din 2 1  ianuarie, Ion I.C. Brătianu a făcut, la 1 februarie 
1 9 1 9, o amplă expunere asupra situaţiei României. Ca urmare a insistenţelor 
oamenilor politici români, s-a hotărât constituirea unei comisii speciale pentru 
delimitarea frontierelor României89• În această comisie s-a dezbătut, fără 
participarea delegaţilor români, stabilirea teritoriului Bucovinei ce urma să revină 
României. Faţă de delegaţii le Franţei şi Angliei, care erau de acord cu restituirea 
integrală a provinciei către România, delegaţia SUA era favorabilă ideii divizării 
provinciei pe criterii etnice. La 22 februarie 1 9 1 9, Ion I.C. Brătianu a combătut, în 
şedinţa Comisiei pentru delimitarea frontierelor României, tendinţa de împărţire a 
Bucovinei .  Problemele au continuat să fie dezbătute în cadrul unei subcomisii, ale 
cărei concluzii au fost prezentate Comisiei pentru delimitarea frontierelor şi 
Consil iului Suprem al Conferinţei. S-a mers pe aceleaşi principii propuse de 

88 Ibidem, p. 93-94. 
89 Ibidem, p. 96. 

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



1 68 Rodica laţencu 24 

delegaţia SUA, de delimitare etnică a Bucovinei. Hotărârile au fost acceptate de 
Consiliul Ministerului de Externe (la 23 mai 1 9 1 9) şi Consiliul Suprem al Celor 
Patru (la 2 1  iunie 1 9 1 9), urmând ca ele să fie comunicate delegaţiei române90 . 

Consil iul Suprem al Conferinţei de pace a dezbătut şi problemele referitoare 
la stabi lirea graniţei româno-polone, iar hotărârile acestuia au fost date spre 
examinare celor doi experţi ai Bucovinei, N. Flondor şi Al. Vitencu. În memoriul 
lor, din 4 iulie 1 9 1 9, aceştia au adus argumente istorice şi economice în favoarea 
menţinerii integrităţii teritoriului Bucovinei, dar au afirmat că este posibil să se 
renunţe la districtul Storoj ineţ - Putila din circumscripţia Vijniţa, care nu ar 
constitui o pierdere etnică şi economică91 • Faţă de hotărâri le de trunchiere a 
teritoriului bucovinean, pe adresa Consiliului Suprem au fost primite o serie de 
proteste ale lui 1. Nistor, ale "Societăţii mazili lor şi răzeşilor" şi ale unor comune 
bucovinene92• 

Fiind informat despre intenţiile de împărţire a Bucovinei, Ion I.C. Brătianu şi-a 
exprimat o poziţie fermă, afirmând că România nu va semna Tratatul de Pace cu 
Austria, în cazul în care nu i se recunoaşte frontiera pe Nistru. La 2 1  iulie 1 9 1 9, Ion 
I .C. Brătianu a părăsit lucrările Conferinţei (a fost înlocuit cu N. Mişu), nu înainte de 
a depune la Consiliul Suprem un memoriu, intitulat România în faţa Congresului de 
Pace, prin care argumenta imposibilitatea României de a semna Tratatul de Pace cu 
Austria în forma în care fusese conceput. Acesta fusese adus la cunoştinţa delegaţiei 
României la 30 mai 1 9 1 9, care şi-a exprimat obiecţiile printr-o declaraţie în care a 
propus modificări referitoare la regimul frontierelor, al garanţiilor care trebuiau date 
minorităţilor şi a facilităţilor economice, întrucât toate acestea lezau grav 
suveranitatea României93• 

Referitor la problema delimitării hotarelor nordice ale României, Comisia 
pentru Delimitarea Frontierelor s-a întrunit din nou la 22-23 iulie 1 9 1 9, hotărând 
ca Poloniei să-i revină un mic teritoriu din nord-vestul Bucovinei (era vorba de . . )94 cmc1 comune . 

Tratatul de Pace cu Austria a fost semnat la 1 9  noiembrie 1 9 1 9  de Puterile 
Aliate şi Asociate şi Austria. Textele referitoare la regimul minorităţilor (faci lităţile 
economice care interesau România) nu au fost modificate. Textul referitor la 
transmiterea suveranităţii asupra Bucovinei a primit o altă formă, care însă rămânea 
nefavorabilă părţii române. În aceste condiţii, guvernul Ion I.C. Brătianu a 
demisionat. Noul guvern Al.  Văitoianu a continuat politica de rezistenţă, refuzând 
semnarea Tratatului  cu Austria. Datorită tensiunii existente între România şi 
Puterile Aliate şi Asociate, Consiliul Suprem a hotărât să ţină seama de observaţii le 

90 Ibidem, p. 99-100. 
91  Ibidem, anexa XLV, p. 1 87-188. Este de remarcat faptul că reprezentarea Bucovinei la 

Conferinţa de Pace de la Paris nu a fost una dintre cele mai bune, iar pregătirea celor ce trebuiau să 
susţină cauza provinciei nu a fost întotdeauna competentă. 

92 Ibidem, p. 1 0 1 .  
93 Ibidem, p .  98. 
94 Unirea Bucovinei. 28 noiembrie 1918, p. 73. 
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delegaţiei române. Pentru a se găsi o soluţie, în perioada septembrie - octombrie 
1 9 1 9  s-au purtat tratative între delegaţia română şi cea a principalelor puteri aliate 
şi asociate. În urma acestora, Consiliul Suprem al Conferinţei de Pace a fost de 
acord să introducă unele modificări referitoare la problema minorităţilor. Tratatul 
de Pace cu Austria şi Tratatul Minorităţilor a fost semnat la 1 0  decembrie 1 9 1 995, 
problema graniţelor Bucovinei rămânând neîncheiată. 

Ratificarea Tratatului  de Pace cu Austria în Parlamentul României (iulie 
1 920) a fost însoţită de dezbateri ample. Senatorul G. Meitani a criticat clauzele 
referitoare la minorităţi, iar G.G. Mironescu a evidenţiat drepturile românilor 
asupra Bucovinei în virtutea principiilor libertăţii popoarelor la autodeterminare 
naţională. Reprezentantul PNL, C.  Banu, a cerut să nu se adopte legea de ratificare, 
întrucât tratatul leza suveranitatea naţională a ţării .  T. Ionescu, ministrul de Externe 
al României, răspunzând acestor interpelări, a remarcat faptul că tratatul avea şi 
părţi bune, prin el recunoscându-se hotarele istorice ale Bucovinei .  În şedinţele 
parlamentare au luat cuvântul şi reprezentanţii acestei provincii. Gh. Grigorovici, 
senator de Cernăuţi, a prezentat o amplă expunere, în care relata lupta dusă de 
românii bucovineni pentru unire, semnalând şi unele excese şi abuzuri săvârşite 
după anul 1 9 1 8 . De asemenea, şi-a exprimat temerea că prevederile tratatului nu 
sunt clare în ceea ce priveşte revenirea întregii Bucovine la România. Senatorul 
1. Nistor aprecia valoarea tratatului din perspectiva ideii că prin acesta s-a reparat o 
nedreptate făcută Moldovei la 1 775, recunoscându-se dreptul istoric al românilor 
asupra Bucovinei. Interesantă a fost intervenţia deputatului bucovinean 
K. Krakal ia, care a cerut organizarea unui plebiscit pentru teritoriile bucovinene 
locuite în majoritate de ucraineni96• 

După ratificarea, în Parlamentul României, a Tratatului de Pace cu Austria, 
acesta a intrat în vigoare la 4 septembrie 1 920. Delegaţia României la negocierile 
cu guvernul austriac asupra problemelor ce decurgeau din aplicarea acestui tratat a 
fost condusă de 1. Nistor. Acesta a ridicat problema arhivelor şi obiectelor de artă, 
care priveau Bucovina, ce fuseseră depuse în timpul războiului la Viena. De 
asemenea, a fost pusă în discuţie problema anulării împrumuturi lor de război, 
restituirea hergheliei din Rădăuţi, ce fusese evacuată la Wiener Neustadt97 • 
Ulterior, Ministerul de Externe al României a delegat, în 1 922, la Viena, �e 
profesorul M. Popescu pentru a lua în primire arhiva Transilvaniei şi a Bucovinei 8• 

Stabi lirea frontierelor dintre statele succesorale ale fostei Austro-Ungarii şi 
cele cărora le-au revenit teritoriile acesteia s-a făcut printr-un tratat special, care 
stabi lea aceeaşi l inie de frontieră fixată de Consiliul Suprem al Conferinţei de Pace, 
la 30 iulie 1 9 1 9: Tratatul dintre principalele Puteri Aliate şi Asociate şi Polonia, 
România, statul cehoslovac şi statul sârbo-croato-sloven, relativ la unele frontiere 

9s R. Economu, op. cit. , p. 1 03. 
96 Ibidem, p. 1 03-104. 
97 O. Bozgan, op. cit. , p. 348. 
98 "Calendarul «Glasul Bucovinei>> pe anul 1 923", Ceml!.uţi, 1923, p. 1 28. 
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ale acestor state. Acesta a fost încheiat la 1 O august 1 920 Ia Sevres, iar România a 
aderat la el la 28 octombrie 1 92099• 

Delimitarea definitivă a frontierelor Bucovinei s-a făcut în cadrul comisiei 
mixte româno-polone, înfiinţată prin Tratatul de la Sevres, care a lucrat în perioada 
1 921-1935 .  Această comisie a stabilit ca teritoriul din nord-estul Bucovinei să 
revină României 100• 

Concluzionând, putem afirma că unirea Bucovinei cu România a fost 
recunoscută pe plan internaţional printr-o serie de tratate şi acte internaţionale 
asupra cărora oamenii politici români şi-au dat acordul numai după ce au fost 
convinşi că acestea nu lezează integritatea şi suveranitatea naţională. 

În ceea ce priveşte aspectele pol itico-juridice şi cele de drept internaţional 
ale evenimentelor care au marcat anul 1 9 1 8 10 1 , facem aprecierea că procesul 
unirii Bucovinei cu România a fost unul distinct. Prin constituirea, la 27 
octombrie 1 9 1 8, a Adunării Naţionale a români lor din Bucovina şi declararea 
acesteia drept Constituantă s-a exprimat dorinţa români lor, conform principi ilor 
autodeterminării naţionale, de unire într-un stat naţional. Datorită evenimentelor 
internaţionale, bucovinenii au votat şi revotat unirea, astfel încât, în cea de a doua 
etapă a procesului unirii, Congresul general al Uniri i ,  la care au participat 
Consil i i le Naţionale Român, German şi Polonez, a votat, la 28 noiembrie 1 9 1 8, 
unirea necondiţionată a Bucovinei cu Regatul României . Românii din Bucovina 
erau îndreptăţiţi de a lua hotărâri privitoare la viitorul acestui teritoriu, în virtutea 
trecutului istoric al provinciei .  De altfel, caracterul românesc al provinciei 
anexate Imperiului Habsburgic, a fost recunoscut, după obţinerea autonomiei 
acesteia, prin Diploma emisă la 9 decembrie 1 862, dată de împăratul Franz Iosef, 
în care se recunoştea că Bucovina "constituie o parte a Daciei vechi .  Această ţară 
[ . . .  ] a făcut parte, sub stăpânirea domnilor Moldovei, din aşa-zisa «Ţară de 
SUS»" 1 02 • 

Realizarea actului unirii, prin hotărârile Constituantei din 27 octombrie 
1 9 1 8  şi a Congresului general al Bucovinei, din 28 noiembrie 1 9 1 8, s-a făcut pe 
baza unei concepţii superioare, legată de faptul că acesta avea o caracteristică 
specifică103, aproape toată populaţia Bucovinei fi ind reprezentată în acest 
organism. 

99 R. Economu, op. cit. , p. 1 05.  
100 Ibidem, p. 1 05 .  
1 0 1 Vezi pe larg în Ibidem, p. 1 10-134. 
102 R. Grigorovici, Diploma imperială din 9 decembrie 1862, "Analele Bucovinei", Il, 1 995, 

nr. 2, p. 463-469. 
1 03 Dintre cele cinci principale naţionalităţi din Bucovina, trei (românii, germanii  şi polonezii) 

au fost reprezentate în Congres. Trebuie specificat faptul că Bucovina, din punct de vedere al 
naţionalităţilor, nu avea o situaţie comparabilă cu a celorlalte provincii realipite României. Regimul 
austriac a reuşit să confere provinciei o structură etnică aparte, naţionalitatea română fiind copleşită 
de continua creştere a forţei economice şi demografice a celorlalte naţionalităţi, pierzându-şi astfel 
caracterul dominant în administraţie. 
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Die Vereinigung der Bukowina mit dem Konigreicb Rumănien. 
Die politiscb-administrative Integration (1) 

(Zusammenfassung) 

Im ersten Teil dieser Studie werden die Erreignisse, die die Vereinigung der Bukowina mit 
Grofirumănien verkiindeten, und die Etappen der Durchflihrung dieser Vereinigung analysiert, 
nămlich die Bildung des Rumănischen Naţionalrats, die Bildung der rumanischen Yerwaltung der 
Bukowina, die Ausrufung der Vereinigung. Die Studie bezieht sich auch auf das Problem der 
intemationalen Anerkennung der Yereinigung. 
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CONSIDERATII ASUPRA EVOLUTIEI COMUNITĂTILOR 
POLONEZE DIN BUCOVINA ÎN PERIOADA INTERBELICĂ (I) 

DANIEL HRENCnJC 

A vând ecouri profunde în trecutul glorios al Moldovei lui Ştefan cel Mare şi 
Sfânt, istoria Bucovinei, adică a părţii de nord-vest a Moldovei, suscită un interes 
deosebit pentru toţi sluj itorii muzei Clio, români sau străini .  Destinul istoric de 
excepţie al acestei provincii începe practic la 7 mai 1 775, dată la care Austria 
obţinea, prin Convenţia încheiată cu Poarta, statuarea caracterului de provincie 
habsburgică pentru partea de nord-vest a Moldovei, îmbinând în mod pragmatic o 
diplomaţie flexibilă, desfăşurată atât pe lângă Imperiul Otoman, cât şi pe lângă 
Marile Puteri europene. 

Timp de 1 43 de ani ( 1 775- 19 1 8), interval în care provincia s-a aflat sub 
stăpânire austriacă, s-a derulat un proces complex şi sinuos de colonizare a zonei 
cu populaţii originare din alte provincii, precum germani, polonezi, maghiari, 
slovaci, ruşi, sârbi, ruteni, etc. gestionat de autorităţile habsburgice, la finele căruia, 
Bucovina, devenită un veritabi l  mozaic etnic, trebuia să capete un caracter 
german1 • 

Demersul nostru se concentrează pe analiza complexităţii evoluţiei statistice, 
educaţionale, culturale şi spirituale a polonezilor bucovineni .  Din această 
perspectivă, inserarea unor repere istorice devine absolut necesară. Stabilirea 
masivă a polonezilor în Bucovina a început o dată cu alipirea provinciei la Galiţia 
( 1 786), demers contestat de către românii autohtoni şi receptat, ca atare, ceva mai 
târziu de către autorităţile habsburgice. Din acest motiv, acestea decid, în 1 849 cu 
titlu provizoriu şi în 1 862 definitiv, oficializarea autonomiei Bucovinei, 
transformată în mare Ducat. 

O dată cu anexarea Bucovinei la Galiţia, colonizarea provinciei capătă un 
caracter masiv şi organizat, proces încurajat de către autorităţile habsburgice, 
interesate în valorificarea oportunităţilor economice provinciale. Alături de 
germani, evrei, ruteni etc., în provincie au fost colonizaţi şi polonezii originari în 
principal din Galiţia, dar şi din Czadca, o regiune aparţinând Teschen-ului, însă 

1 Mihai Iacobescu, Bucovina şi mitul habsburgic, în voi. Istorie şi conştiinţă. Profesorului Ion 
Agrigoroaiei la a 65-a aniversare, in "Analele Ştiintifice ale Universitătii «Al. 1. Cuza»", laşi, Serie 
nouă, Istorie, tomul XLVI-XLVII, Supliment 2000-2001 ,  p. 1 53 .  

Analele Bucovinei, IX, 1,  p. 173-1 94, Bucureşti, 2002 
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locuită în mare parte de o populaţie majoritar poloneză şi, din acest motiv, 
disputată în egală măsură atât de Polonia, cât şi de Cehoslovacia. 

În contextul acestor mutaţii demografice şi economice, în Bucovina au apărut 
local ităţi majoritar polone, precum Cacica, Soloneţul Nou, Huta Veche, Poiana 
Micului, Pleşa, Dunawiec-Sdreb, Caliceanca, Panca etc. Polonezii au devenit rapid 
foarte bine reprezentaţi în oraşe precum Cernăuţi, Storoj ineţ, Vijniţa, Suceava, 
Rădăuţi, Siret, Solca, motiv pentru care această etnie şi-a consolidat o elită bine 
reprezentată la nivel confesional, educaţional, politic şi chiar cultural. 

În urma celor trei împărţiri succesive ale Poloniei ( 1 772, 1 793 şi 1 795), 
Bucovina a devenit un spaţiu de refugiu pentru numeroşi mil itari sau civili, puşi în 
faţa unei alegeri dificile şi dureroase în acelaşi timp. Autorităţile habsburgice, din 
considerente politice (doreau să-şi atragă simpatia acestora în detrimentul Rusiei), 
dar mai ales români i  autohtoni, din motive afective ce ţin de spiritul tolerant al 
românului, au oferit sprijin şi adăpost emigranţilor polonezi . 

Astfel, Bucovina a devenit o a doua patrie a polonezilor vitregiţi de soartă, 
statut afectiv consolidat de generaţiile de polonezi născuţi şi crescuţi pe pământ 
bucovinean, venerând şi popularizând toleranţa acestui spaţiu multietnic, comparat 
adeseori cu o "Europă în miniatură" sau cu un "Tirol al Europei de Est", în 
contextul dezbaterilor actuale ale unei Europe comune2. 

După crearea României Mari ( 1 9 1 8), integrarea minorităţilor naţionale în 
statul român a constituit o preocupare constantă a autorităţilor române, un proces 
complex care a înregistrat momente pozitive, dar şi tensiuni inerente. Din acest 
motiv, la nivel legislativ, eforturile guvernanţilor au urmărit cu prioritate făurirea 
unui cadru optim, care să asigure deplina egalitate a tuturor cetăţenilor României. 
Astfel, decretul-lege pentru reforma electorală din noiembrie 1 9 1 8  preciza clar 
egalitatea dintre toţi cetăţeni i  ţării, indiferent de originea etnică: "Toţi cetăţenii 
români majori vor alege prin vot obştesc, obligator, egal, direct şi secret şi pe baza 
reprezentării proporţionale un număr de deputaţi, proporţional cu populaţia"3 • 

În baza acestui cadru democratic, doctorul Stanislaw Kwiatkowski a devenit 
parlamentar în legislatura 1 9 1 9-1920 a Parlamentului României Mari, reprezentând 
interesele comunităţilor poloneze din întreaga ţară4 • Din acest punct de vedere, 
trebuie să menţionăm că minoritatea poloneză a depus eforturi pentru integrarea în 
structurile administrative, educaţionale, culturale, politice şi economice ale statului 
român. În cele ce urmează, vom căuta să analizăm atitudinea polonezilor 

2 Daniel Hrenciuc, Relaţiile politice româno-polone (1918-1934) [Stosunski polityczne 
rumunsko-polskie ( 1 9 1 8- 1 934)]. în Polonezi şi români pe drumul cunoaşterii reciproce [Polska i 
Rumunia na drozde do wzajemnego poznania], Suceava, Uniunea Polonezilor din România - "Dom 
Polski", (editori: Stanislawa Iechimowski, Elzbieta Wieruszewska), 2002, p. 64. 

3 Ioan Scurtu, Liviu Boar (coordonatori), Minorităţile naţionale din România 1 918-1925. 
Documente, Bucureşti, Editura Arhivelor Nationale Istorice Centrale, 1 995, p. 8. 

4 Florin Pintescu, Daniel Hrenciuc, Din istoria polonezilor în Bucovina (1 774-2002), Suceava, 
Uniunea Polonezilor din România. p. 1 04. 
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bucovineni faţă de măsurile de integrare adoptate de autorităţile române, în strânsă 
legătură cu evoluţia trendului demografic înregistrat în rândurile acestora5 . 

După stabil izarea situaţiei, polonezii bucovineni s-au integrat din punct de 
vedere socio-economic şi cultural în structurile statului român, reprezentanţii lor 
fiind aleşi chiar în diverse structuri de conducere. Spre exemplu, din Consi liul de 
40 de membri al oraşului Cernăuţi, numit de Ministerul de Interne la 1 9  iunie 1 920, 
făceau parte şi patru poloned. Populaţia poloneză din Bucovina interbelică se 
compunea "în cea mai mare parte din funcţionari şi meseriaşi cari sunt îndeobşte 
răspândiţi prin oraşele din Bucovina"7 • Această populaţie a contribuit la înflorirea 
provinciei şi, aşa cum reiese din unele rapoarte ale Serviciului Român de Siguranţă 
din acele vremuri, a avut o atitudine deosebit de loială faţă de statul român8• 
Loial itatea populaţiei Bucovinei, fără deosebire de naţional itate, faţă de statul 
român era consemnată şi într-un raport din 5 martie 1 927 al prefectului de Rădăuţi, 
adresat reprezentantului delegat al Guvernului României la Cernăuţi. În acel raport 
se consemna că " . . .  am putut constata că spiritele populaţiunii, fără deosebire de 
naţional itate şi confesiune, sunt liniştite, loiale şi an imate de cele mai bune 
sentimente faţă de Dinastie şi de Statul Român. Populaţia Bucovinei nutreşte 
sentimente pronunţat monarhice şi este de o loial itate cunoscută. Se poate constata, 
de asemenea, pretutindeni bunăvoinţa de a învăţa limba Statului şi de a fi un bun 
cetăţean Român. La serbările naţionale, participarea populaţiunii creşte din an în 
an"9.  Cu prilejul Congresului polonezilor din România, ţinut pe data de 29 iunie 
1929 la "Dom Polski" (Casa Polonă) din Cernăuţi, vorbitorii "au îndemnat pe cei 
prezenţi pentru facerea unei propagande de fraternitate între poporul român şi cel 
polonez, exprimându-şi speranţa că actualul guvern va aduce la îndeplinire toate 
cereri le lor"10• 

Etapa anilor 19 1 8-1 925 (de la Marea Unire până la adoptarea legi i de 
unificare administrativă) este îndeobşte reperată în istoriografie drept etapa 
integrării minorităţilor în structurile administrative ale României Mari, interval în 
care polonezii s-au remarcat prin maniera pozitivă cu care au recepţionat această 
necesitate obiectivă ce decurgea din noul context socio-politic. Argumentele şi, mai 
ales, particularităţile integrării erau ajutate de relaţiile amicale dintre România şi 

5 Daniel Hrenciuc, Atitudinea minorităţii polone faţă de unirea Bucovinei cu România, 

"Polonus". Revista Uniunii Polonezilor din România - "Dom Polski" (Suceava), 200 1 ,  nr. 12 (9 1 ), 
decembrie, p. 9-10. 

6 Marian Olaru, Ştefan Purici, " Bucovinism " şi " homo Bucovinensis" - Consideraţii preliminare, 

"Analele Bucovinei", II I ,  1 996, nr. 1 ,  p. I l . 
7 Ioan Scurtu, Liviu Boar. op. cit. , p. 45 1 .  
8 Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Suceava (în continuare, se  va  cita DJANS), Fond 

Serviciul Special de Siguranţă Câmpulung-Moldovenesc. A se vedea în special notele informative din 
dosarul nr. 3/1 9 1 9, fila 50. 

9 DJANS, Fond Prefectura Judeţului Rădăuţi, dosar nr. 4 /1 927, fila 14. 
10 Ioan Scurtu, Ioan Dordea (coordonatori), Minorităţile naţionale din România, 1925-1931. 

Documente, Bucureşti, Editura Arhivelor Naţionale Istorice Centrale, 1 996, p. 380. 
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Polonia, concretizate prin semnarea unui tratat politic de al ianţă defensivă încheiat 
la 3 martie 1 92 1 ,  pe existenţa unei frontiere comune care unea cele două state, pe 
considerentul că Galiţia Orientală, veche provincie poloneză, a fost recunoscută 
internaţional ca aparţinând Poloniei, inclusiv prin suportul diplomatic al României. 

Crearea statului palon independent, la I l  noiembrie 1 9 1 8, a determinat, cel 
puţin în primii ani, un fenomen de reemigrare în rândurile populaţiei poloneze din 
Bucovina, fapt care explică o oarecare scădere a acesteia1 1 • Sursele studiate 
avansează însă cifre total diferite, fapt ce sporeşte dificultatea unui demers ştiinţific 
obiectiv. Astfel, ziarul polonez de limbă franceză "L'Echo de Pologne" prezenta, la 
19 iulie 1 9 1 9, un tabel al etniilor din Cernăuţi, în care populaţia oraşului era estimată 
la 85 000 de locuitori, cu următoarea structură etnică, potrivit tabelului de mai jos12: 

Tabelul nr. 1 

Etnie Populaţie % 
Evrei 35 000 4 1 ,2 
Polonezi 15 000 1 7,6 

Ruteni 14 000 16,5 
Români 10 000 1 1 ,8 
Germani 8 000 9,4 
Alte naţionalităţi 3 000 3,5 

Un alt ziar polonez, "Przegl�d Wieczony", publica la 14 aprilie 1 920 articolul 
În Bucovina. O călătorie în România. În acest articol se apreciau progresele făcute 
de polonezii bucovineni în plan educaţional, educaţional-social etc. 1 3 Formulări 
pozitive la adresa politicii statului român faţă de minoritatea polonă conţineau şi 
alte articole identificate în ziarele poloneze "Dziennik Powszechny" sau "Kurjer 
Warszawski", care salutau in iţiativa guvernului român de a deschide un seminar la 
Cernăuţi şi de a permite funcţionarea în continuare a l iceului polon14, condus de 
profesorul Isidor Pochmarski .  

Comunităţile de polonezi bucovineni şi-au păstrat în general ponderea 
demografică în ansamblul populaţiei provinciei şi, după Marea Unire, fapt care 
rezultă şi din interpretarea datelor recensământului din 1 9 1 9, reflectate în tabelul de 
mai jos1 5• 

· 

1 1  DJANS, Fond Prefectura judeţului Rădăuţi, dosarul nr. 29/1921 ,  fila 9. Legaţi a României 
din Varşovia atrăgea atenţia că un număr mare de persoane refugiate din Rusia, originare din 
Bucovina şi Basarabia, cereau de la autorităţile Legaţiei acte pentru a se întoarce acasă. Ibidem, Fond 
Prefectura judeţului Suceava, dosarul nr. 2/1922, fila 1 .  

1 2  Arhivele Ministerului de Externe (în continuare, A.M.A.E), Bucureşti, Fond 7111920-1944, 
voi. 123, fila 39. 

1 3  Ibidem. 
14  Ibidem, voi. 1 84, fila 16. 
1 5 Ioan Scurtu, Liviu Buar, op. cit. , p. 1 84.  Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în 

continuare, se va cita A .N.I.C.) Bucun:�ti, Fund Direcţia GenerallJ a Poliţiei (tn continuare, se va 
cita D.G.P.) dosarul nr. 69/1 926, fila 1 .  
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Tabelul nr. 2 

JUDEŢE Polonezi % 

Câmpulung 691 1 , 1  

Cernăuţi 3 485 3,6 
Cernăuţi oraş 10 848 1 1 ,8 

Coţmani 1 436 2,9 

Gura Humorului 3 377 5 ,0 

Rădăuţi 704 0,8 

Siret 2 343 3 ,4 
Storojineţ 4 909 6,7 

Suceava 1 585 2,4 
Văşcăuţi 2 233 5,5 

Vijniţa 1 352 2, 5 

Zastavna 1 156 2,4 

Suma totală în 19 19  34 1 19 4,2 

Recensământ din 19 10  36  210  4,5 

Ultimul recensământ austriac menţiona pentru anul 1 9 1 0  un număr de 36 2 1 0  
polonezi ce locuiau în Bucovina16• De aceea, considerăm că cifra de 34 1 19 
locuitori polonezi în Bucovina anului 1 9 1 9  este corectă, având în vedere 
schimbările inevitabile produse în structura populaţiei de un război.  Există câteva 
date statistice relative la locuitorii polonezi din Bucovina şi pentru anul 1 920 
(datele au fost centralizate de primării în perioada octombrie - decembrie 1 920). 
Astfel, la Frătăuţii Noi, erau consemnaţi 90 de locuitori polonezi 1 7, în Putna 22, 
Rădăuţi 1 40, Vicovu de Sus 24, Seletin 1 39, Şipotele Sucevei 30, Bahrineşti 9 1 ,  
Baineţ 1 05, Cerepcăuţi 20, Domeşti 48, H1iboca 5 1 1 ,  Oprişeni 1 76, Petriceni 64, 
Sinăuţi de Jos 30, Siret 1435 ,  Slobozia Bărbânţelor 44, Stârcea 88, Tereblecea 
Veche 3 87, Trestiana 56, Văşcăuţi pe Siret 1 1 6, Yolcineţ 1 06, Bănila pe Siret 1 1 36, 
Broscăuţii Vechi 20, Cireş 1 25,  Comăneşti 74, Crasna Ilschi 70, Crasna Putnei 56, 
Crăsnişoara Veche 254, Davideni 543 , Igeşti 22, Iordăneşti 29, Sadova 3 5 1 ,  Panca 
325, Pătrăuţi pe Siret 3 84, Ropcea 28, Storoj ineţ 1 3961 8 • 

O statistică ce consemna numărul şi naţional itatea locuitorilor din judeţul 
Rădăuţi în a doua jumătate a anului 1 92 1 ,  arăta că la Frătăuţii Noi (împreună cu 
Burta) locuiau 205 poloni, 9 1  la Horodnicul de Sus, 68 la Putna, 354 la Rădăuţi, 30  
la  Şipotele Sucevei, 45 la  Vicovu de  Sus (total judeţ 845)19 . O altă statistică 

16 FI. Pintcscu, D. Hrenciuc, op. cit., p.  1 09. 

1 7  DJANS, Fond Prefectura Rădăuţi, dosnrul nr. 7/ 1 920, fila 1 7. 

'" Ibidem, lila 29 şi 3 0 .  

1 �  ibidem, dosnrul nr. �M lj� 1 ,  fila Il 
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centralizatoare din 1 922, relativă la populaţia judeţului Rădăuţi, consemna că la 
Frătăuţii Noi locuiau 292 polonezi, Rădăuţi 140, Seletin 1 39, Şipotele Sucevei 30, 
Vicovu de Sus 2420 • 

Conform datelor statistice, polonezii reprezentau în perioada interbelică 3 ,3% 
din populaţia Bucovinei, respectiv 5 ,8% din populaţia urbană şi 2,4% din populaţia 
rurală a provincie?1 , după cum rezultă din tabelul de mai jos: 

Tabelul nr. 3 

Oraşul Polonezi 

Câmpulung 100 

Vatra Domei 250 

Cernăuţi 1 1 000 

Cotmani 600 

Gura Humorului 300 

Rădăuti 200 

Siret 400 

Storojinet 1 500 

Suceava 700 

Vijniţa 350 

Total 1 5  400 

Pentru anul 1 930, conform datelor recensământului oficial, numărul 
polonezilor se ridica la 48 3 1 0 (38 265, după limba vorbită), în timp ce sursele din 
interiorul comunităţii polone, de exemplu ziarul "Kurjer Polski w Rumunii" 
(Cernăuţi), apreciau că existau în Bucovina aproximativ 60 000 de polonezi, ce 
reprezentau aproximativ 6,5% din totalul populaţiei Bucovinei22• În acest caz se 
consemna practic o creştere semnificativă a populaţiei poloneze din provincie în 
doar patru ani de zile23 • Analiza statistică a situaţiei populaţiei polone24 din cele 
cinci judeţe bucovinene, conform datelor furnizate de recensământul din 1 930, 
prelucrat de Ion Nistor, se prezenta conform Tabelului nr. 4. 

Recensământul general al României din decembrie 1 930 ne oferă o statistică 
amănunţită, pe judeţe, privind situaţia etnicilor polonezi din Bucovina. Acest 
recensământ, efectuat la standardele internaţionale ale vremii, a prevăzut două 
criterii de înregistrare a naţionalităţi i locuitorilor, în funcţie de declaraţiile lor: după 
neam şi după limba maternă. 

�o Ibidem, dosar nr. 6/1 922, lila 2. 
21 Encic/opcdia României, l ,  Rucurcşt i,  1 938,  p. 1 48. 
11 , .Kurjcr Poisid w Rumunii" (Cern:i.uţi), 11, nr. 5 1 ,  22 iulie 1 934, p. 7; DJANS, f'ond Scn•iciul 

SpedCII ele Siguranţa C:âmpulung-Moldovt'nesc, llusarul nr. 8/ 1 920, fila 29;. 1\ . M . A . E . ,  Fond 
7 //Polonia, voi. 52, fi la  290. 

lJ Ibidem. 
�4 Sicli an N eagoe, lltltălia pentru Bucovina, Timişoara, Editura Hei icon, 1 992, p. 1 1 2. 
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Tabelul nr. 4 

Judeţul Polonezi şi alţii 

Cernăuţi 15 895 

Storojineţ 8 489 

Rădăuti 16 323 

Suceava 3 499 

Câmpulung 2 048 

Bucovina 46 254 

% 5,4 

Conform datelor aceluiaşi recensământ, localităţile în care trăiau cei mai 
mulţi polonezi din judeţul Câmpulung erau: Poiana Micului (74 1 ,  după neam, 
740, după l imba maternă), Pleşa (259, după neam şi l imba maternă), Gura 
Humorului ( 1 6 1 ,  după neam, 1 14, după l imba maternă), Vatra Domei ( 1 53, după 
neam, 1 39, după l imba maternă), Moldoviţa ( 1 1 1 , după neam, 1 1 3 ,  după l imba 
maternă) şi Câmpulung (97, după neam, 90, după limba maternă). Localităţile 
cele mai populate de polonezi în judeţul Cernăuţi erau: oraşul de reşedinţă 
(8 986, după neam, 8 403 , după l imba maternă), Sadagura, inclusiv cu comunele 
suburbane Jucica Nouă, Rohozna şi Şerăuţii de Jos (1 333 ,  după neam, 1 203 , 
după l imba maternă), Cosmeni (3 1 5, după neam, 270, după limba maternă), 
Zastavna (322, după neam, 3 1 6, după limba maternă, Boi an ( 4 75, după neam, 
466, după l imba maternă), Cuciurul Mare ( 1 30, după neam, 64, după l imba 
maternă), Lehăceni i  Tăutului ( 1 88, după neam, 1 79, după l imba maternă), 
Costrijeni (99, după neam, 87, după limba maternă), Cuciurul Mic ( 1 28, după 
neam, 1 00, după l imba maternă), Pohorlăuţi ( 1 2 1 ,  după neam, 1 1 5 ,  după l imba 
maternă), Vrânceni ( 1 1 2, după neam, 92, după l imba maternă), Cernauca ( 1 92, 
după neam, 1 63 ,  după limba maternă), Jucica Veche (353, după neam, 340, după 
limba maternă), Lenţeştii de Jos ( 1 6 1 ,  după neam, 1 59, după limba maternă), 
Rarancea (274, după neam, 265, după limba maternă), Şerăuţii de Sus ( 1 1 7, după 
neam, 96, după limba maternă), Toporăuţi ( 1 1 4, după neam, 1 03 ,  după l imba 
maternă), Lujeni (30 1 ,  după neam, 287, după l imba maternă), Nepolocăuţi (93, 
după neam, 73, după l imba maternă)25 • 

Localităţile din judeţul Rădăuţi, care aveau un procent semnificativ de 
populaţie polonă, erau: Siret (30 1 ,  după neam, 292, după limba maternă), Rădăuţi 
( 1 84, după neam, 1 49, după l imba maternă), Văşcăuţi (80, după neam şi limba 
maternă), Bahrineşti (329, după neam, 324, după limba maternă), Bălcăuţi ( 1 1 5 , 
după neam, 1 26, după limba maternă), Oprişeni ( 1 37, după neam, 1 3 8, după l imba 
maternă), Stârcea (98, după neam, 94, după l imba maternă), Tereblecea (4 1 7, după 
neam, 4 1 8, după limba maternă), Volcineţ (84, după neam, 80, după limba 
maternă), Putna ( 1 59, după neam, 1 67, după l imba maternă). 

25 Ibidem, p. 1 10. 
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În judeţul Storojineţ, polonezii locuiau în mod compact în localităţile 
Storoj ineţ ( 1 O 1 7, după neam, 90 1 ,  după limba maternă ), Văşcăuţi pe Ceremuş 
(797, după neam şi l imba maternă), Vijniţa ( 1 93 ,  după neam, 1 85 ,  după limba 
maternă), Banita pe Ceremuş (253 ,  după neam, 272, după limba maternă), 
Carapciu pe Ceremuş ( 1 76, după neam, 1 54, după limba maternă), Stăneştii de 
Jos pe Ceremuş ( 1 43 ,  după neam, 1 1 7, după limba maternă), Adâncata (347, după 
neam, 425, după limba maternă); Banita pe Siret ( 1  1 62, după neam, 1 1 36, după 
limba maternă), C ireş ( 1 54, după neam, 1 50, după limba maternă), Crăsnişoara 
Veche ( 1 66, după neam, 1 54, după limba maternă), Davideni (576, după neam, 
542, după l imba maternă), Jadova ( 1 07, după neam, 1 05, după limba maternă), 
Jadova Nouă ( 1 77, după neam, 1 7 1 ,  după limba maternă), Panca (558,  după 
neam, 480, după limba maternă), Pătrăuţii de Jos (330,  după neam şi limba 
maternă), Pătrăuţii de Sus ( 1 06, după neam, 97, după l imba maternă), Berhomet 
pe Siret ( 1 62, după neam, 1 45 ,  după limba maternă), Ispas (208, după neam, 204, 
după limba maternă) . 

Cei mai mulţi polonezi din judeţul Suceava locuiau în oraşul-reşedinţă de 
judeţ, la care se adăugau comunele suburbane Ipoteşti, Lisaura, Şcheia şi Sf. Ilie 
(433 ,  după neam, 342, după limba maternă), Cacica (703, după neam, 660, după 
limba maternă), Pârteştii de Sus ( 1 1 3 , după neam, 1 04, după limba maternă), 
Soloneţu Nou (895, după neam, 899, după limba maternă), Bosanci (602, după 
neam, 600, după limba maternă), lţcani-Gară (1 02, după neam, 87, după limba 
maternă), Mihoveni ( 1 29, după neam, 1 1 6, după limba maternăi6• 

În contextul geopolitic al anilor 1 9 1 8-1 920, situaţia statului polonez era, 
simultan, complicată şi sensibilă. Pe de o parte, graniţele sale nu erau în totalitate 
fixate (apartenenţa Galiţiei Orientale la Polonia va fi recunoscută la Conferinţa 
Ambasadorilor de la Paris, în 1 923, inclusiv datorită sprij inului diplomatic al 
României), iar pe de altă parte, între 25 apri lie 1920 şi 1 8  octombrie 1 920, 
sângerosul război purtat cu Rusia bolşevică a ameninţat-o cu desfiinţarea. În acest 
context, a fost vehiculată, la nivelul anumitor cercuri politice, ipoteza anexării unei 
părţi din Bucovina la statul polon. Polonia spera că teritoriul de pe linia 
Zaleszczyki - Luzany - Iabloniţa îi va fi cedat de către România27, deoarece era 
locuit de o populaţie predominant polonă. "Camera de lectură" polonă din Cernăuţi 
începuse chiar să facă propagandă în acest sens. În acest context, printre polonezii 
bucovineni s-au desfăşurat chiar acţiuni de propagandă pentru a se stabili 
legitimitatea aşa-numitelor drepturi ale Poloniei asupra Bucovinei şi Basarabiei. 
Dos Flora, corespondent al ziarului american "New York-World"28, de 
naţional itate evreu american, a cutreierat Bucovina, în iarna anului 1 920, pentru a 

26 Ibidem. 
27 A.N.I .C, Fond D.G.P., dosarul nr. 6, fila 204. 
28 DJANS, Fond Serviciul Special de Siguranţă r.âmpulung-Mofdovenesc, dosarul nr. 1 7/1 920, p. 2. 
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face propagandă în sprijinul celor relatate mai sus. E l  era, după cum însuşi se 
declara, un mare polonofil, intenţionând să plece în Rusia prin Kamenetz-Podolski, 
de unde să trimită rezultatul cercetărilor sale la New York şi Paris29. În acelaşi 
context, trebuie înţeleasă şi situaţia de la începutul anului 1 920, când unii mil itari 
polonezi, sosiţi în Bucovina în permisii, lansaseră zvonul că o parte din nordul şi 
nord-vestul Bucovinei urmau să fie alipite Poloniei şi sugestionau populaţia că 
stăpânirea românească este "provizorie"30• Această acţiune, ce nu a avut nici o 
urmare practică, a încetat odată cu ofensiva Armatei Roşii în Polonia3 1 • 

Cercetările efectuate în Arhivele Statului din Suceava, Arhivele Istorice 
Centrale şi, respectiv, Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe din 
Bucureşti au confirmat faptul că nu a existat nici o acţiune concretă din partea 
Poloniei care să vizeze desprinderea Bucovinei şi Basarabiei de la statul român. Se 
poate vorbi, însă, de înrolarea de voluntari din rândurile polonezilor bucovineni în 
timpul războiului sovieto-polonez ( 1 920), operaţiune împiedicată, în limita 
posibilităţilor, de către autorităţile române. Preotul catolic Grabski din Cacica, ce 
făcea propagandă printre polonezi în acest sens, a fost pus sub o strictă 
supraveghere32 • Mişcarea de creare a unui corp de voluntari polonezi din Bucovina, 
care să lupte pentru apărarea Poloniei de invazia bolşevică, I-a avut ca principal 
l ider pe dr. Sv(f)oracovschi din Câmpulung, pus sub supraveghere de autorităţi33, 
după înfrângerea Armatei Roşii de către trupele generalului J6sef PBsudski 
("miracolul de pe Vistula"), această mişcare s-a stins de Ia sine34 . 

Pretenţiile statului polonez la zona mai sus menţionată din Bucovina 
încetaseră o dată cu înfrângerea in iţială suferită din partea armatelor bolşevice35 . 
Această problemă delicată a luat sfârşit în mod benefic pentru ambele părţi, 
datorită realismului liderilor politici polonezi, în frunte cu J6zef Pilsudski . 

Având în vedere faptul că între România şi Polonia exista o frontieră 
comună, autorităţile române au luat măsuri de instituire a unui "cordon sanitar"36, 
întrucât foarte multe persoane din Galiţia Orientală veneau în Bucovina pentru a-şi 
procura alimente. Acest fapt i-a nemulţumit pe membrii comunităţilor polone din 
Văşcăuţi, decişi să meargă la Bucureşti pentru a cere anularea lor. În paralel, 
Serviciul de Siguranţă a trecut la o supraveghere strictă a etnicilor poloni din 

29 Ibidem. 
30 Ibidem, dosarul 71 1920, fila 5 şi 15 .  Situaţie analizată la 3 martie şi, respectiv, 9 iunie 1920. 
3 1  Ibidem, fila 1 5 . 
32 Ibidem. 
33 Ibidem, fila 22. Notă din 25 august 1 920. 
34 Ibidem, fila 34. Notă din 26 octombrie \ 920. 
35 Ibidem, dosarul nr. 1/ 1920, fila 108. 
36 A.N.I.C., Fond D.G.P., dosarul nr. 1 / 1920, fila 108-1 37. Este vorba despre localităţile 

Babin. Bănila.. Carapciu, Vilaucea.. Zamostea.. Măriciceni, Pietroşeni şi Gura Putilei, care formau 
"cordonul sanitar", instituit preventiv de autorităţile române. 
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Bucovina care se  înrolau voluntari în armata polonă37 • Documentele cercetate 
demonstrează faptul că autorităţile române din zonele l imitrofe războiului 
nu încurajau sub nici o formă [s .n .] înrolarea etnicilor polonezi ca voluntari în 
armata polonă38, pentr� a evita implicarea în război a statului român. Populaţia 
poloneză a dat însă dovadă de loial itate faţă de România, nealimentând unele 
provocări, de altfel, izolate39. 

Un aspect mai puţin tratat în istoriografie este cel al rolului jucat de minoritatea 
poloneză din Bucovina în stabilirea unor relaţii de apropiere dintre Bucureşti şi 
Varşovia40. Atitudinea autorităţilor române faţă de garantarea drepturilor 
minoritari lor polonezi4 1 , coroborată cu poziţia acestei minorităţi faţă de administraţia 
românească, au imprimat relaţi ilor bi laterale un aspect pozitiv42. Faptul că minoritarii 
poloni, în marea lor majoritate, proveneau din Galiţia, provincie de care erau în 
continuare ataşaţi afectiv şi unde aveau numeroase rude43, a determinat o atenţie 
sporită acordată de Polonia şi România stabilirii unei alianţe defensive pentru 
apărarea acestei provincii şi a Basarabiei împotriva pretenţiilor bolşevice44 .  

Integrarea polonezilor în structurile administrative ale României Mari nu  a 
fost un proces lipsit de momente tensionate, care au fost însă depăşite în mod 
raţional, având în vedere bunele raporturi bilaterale. Etnicii polonezi deţineau o 
poziţie privilegiată la Banca Regională şi Casa de Economii din Cernăuţi, situaţie 
identificabilă şi la nivelul clerului romano-catol ic, fapt care-i nemulţumea pe 
germani i  bucovineni .  În domeniul educaţiei, polonezii moşteniseră de la 
administraţia austriacă o situaţie foarte bună, demonstrată de funcţionarea 
gimnaziilor polone de stat sau particulare (a se vedea cazul celui stipendiat de 
Congregaţia "Familia Mariei" din Lwow şi a Liceului polon din Cernăuţi, condus 
de profesorul Isidor Pochmarski). 

Situaţia comunităţilor polone, a căror evoluţie ulterioară trebuie analizată 
nuanţat şi înţeleasă în funcţie şi de contextul geopolitic internaţional, a înregistrat şi 
momente de tensiune, mai cu seamă în cazul conflictului dintre Ion Nistor şi ziarele 
"Rzeczpospol ita" (Varşovia) şi "IIustrowany Kurjer Codzienny" (Cracovia). 

37 Ibidem. 
38 ibidem. 
39 ibidem, dosarul l 7/1920, fila 2-15 .  
40 DJANS, Fond Serviciul Special de Siguranţă Câmpulung-Moldovenesc, dosar nr. 1 7/1 920, 

fila 2 (corespondenţa privind propaganda poloneză). Ibidem, fila 8. (notă informativă din 21 martie 
1 920). Ibidem, fila 29. 

4 1 KrzysztofNowak, Bucovina în opinia misiunilor diplomatice, consulare şi militare poloneze 
în România (19i8-1939), în Kontakty polsko-rumufzskie na przestrzeni wiek6w [Relaţii polono
române de-a lungul timpului], Suceava, Uniunea Polonezilor din România, 200 1 ,  p. 87. 

42 Daniel Hrenciuc, Un episod mai puţin cunoscut: repatrierea polonilor din Bucovina, 

"Gazeta de Bucovina" (Suceava), 1, 200 1 ,  seria 1, nr. 1 2, 25-3 1 octombrie, p. 4. 
43 Idem, Minoritatea poiană din Bucovina în contextul relaţiilor româno-polone interbelice, 

"Gazeta de Bucovina" (Suceava), I, 2001 ,  seria 1, nr. 6, 1 0  septembrie, p. 6. 
44 DJANS, Fond Prefectura judeţului Câmpu/ung, dosarul nr. I 7/1 920, fila 4. 
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Solicitarea acestor ziare de a i se atribui comunităţii poloneze un mandat 
parlamentar, întrucât ar fi depăşit cifra de 50 000 de persoane, a trezit iritarea 
istoricului român, pe atunci ministru de stat pentru Bucovina, care preconiza în 
consecinţă "lichidarea acestei situaţiuni privi legiate, de care o mână de polonezi 
bucovineni se bucură de atâta vreme fără îndreptăţire"45 şi a generat suspendarea 
temporară a pătrunderii ziarului "Ilustrowany Kurjer Codzienny"46 în spaţiul 
bucovinean ( 1 923), precum şi închiderea Liceului polon din Cernăuţi în cursul 
anului 1 922. 

Faptul că un număr apreciabil de şcoli nu dispuneau de personal calificat, 
capabil să folosească l imba română în relaţiile normale cu autorităţile, a reclamat 
numirea la aceste şcoli, îndeosebi în funcţi ile de conducere, a unor cadre de etnie 
română în localităţile Poiana Micului, Pleşa, Soloneţu Nou47 . Această măsură a 
avut darul să-i nemulţumească pe polonezii bucovineni, care vor acuza autorităţile 
de "românizare", idee regăsită şi în rapoartele înaintate Varşoviei de către titularii 
Consulatului de la Cernăuţi (Eustachy Lorentowicz, 1 6  august 1 920-1 O iunie 1 928; 
Jan Rzewuski, I l  iunie 1 928 - 1 septembrie 1 928; Henryk Woroniecki-Korybut, 1 
septembrie 1 928 - 20 septembrie 1 929; Mieczyslaw Glabinski, 1 5  septembrie 1 929 
- 3 1  ianuarie 1 933 ;  Marjan Uzdowski, 1 februarie 1 933 - 1 5  martie 1 939; Tadeusz 
Buynowski, 1 940)48. În aceste condiţi i, s-a declanşat o mişcare amplă de protest, 
orchestrată de către Consulatul Polon din Cernăuţi, iar presa varşoviană a stimulat 
organizarea pe data de 28 octombrie 1 923 a unei adunări, condusă de Titus 
Czerkawski, în faţă la "Dom Polski" din Cernăuţi. Adunarea a adoptat o moţiune 
care condamna politica de "românizare" a copiilor poloni prin intermediul şcoli lor 
şi a învăţăto!il.or

_ 
ş�.Rrofesorilor polonezi trimişi în Regat sau Dobrogea, expuşi prin 

unnare romamzaru . 
Legislaţia românească în domeniul protecţiei drepturilor minorităţilor era 

generoasă şi nu făcea nici un fel de discriminare pe criterii etnice. Astfel, în 
chestiunea drepturilor cetăţenilor români, Constituţia României Mari, adoptată la 29 
martie 1 923, prevedea în primul articol că "Regatul României este un stat naţional 
unitar şi indivizibil". În acelaşi timp, Constituţia consfinţea drepturile şi l ibertăţile 
fundamentale ale cetăţenilor, arătând că: "Românii, fără deosebire de origine etnică, 
de limbă sau religie, se bucură de libertatea conştiinţei, de libertatea învăţământului, 
de libertatea presei, de libertatea întruniri lor, de libertatea de asociaţie, şi de toate 

45 Ioan Scurtu, Liviu Boar, op. cit., p. 452-453. Aprecierea lui Ion Nistor este conţinută într-un 
memoriu de răspuns al acestuia (22 mai 1 922), ce ahaliza plângerile polonezilor bucovineni, adresat 
ministrului de externe al Poloniei. Menţionăm faptul că, în ciuda durităţii răspunsului ministrului 
român, polonezii ocupau funcţii importante în Comisia interimară a oraşului Cernăuţi, în Casa de 
Economii (C.E.C.) sau Banca regională etc. Totodată, din Consiliul General al oraşului Cernăuţi, 
numit la 19 iunie 1 920 de Ministerul de Interne, făceau parte şi patru polonezi. 

46 A.N.I.C., Fond D.G.P., dosarul nr. 69/ 1920, fila 36. 
47 Ibidem, Fond Ministerul Instrucţiunii Publice, dosarul nr. 1 1/1 922, fila 94. 
48 KrzysztofNowak, op. cit. , p. 88. 
49 A.M.A.E., Fond 7111920-1944, voi. 385, fila 12 .  
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l ibertăţile ş i  drepturile stabilite prin legi" (art. 5)50. "Deosebirile de  credinţe religioase 
şi confesiune, de origine etnică şi limbă nu constituie în România o piedică spre a 
dobândi drepturile civile şi politice şi a le exercita" (art. 7i 1 •  "Toţi românii, fără 
deosebire etnică, de l imbă sau religie, sunt egali înaintea legii şi datori a contribui 
fără deosebire la dările şi sarcinile publice" (art. 8). 

Întreaga legislaţie, adoptată ulterior pe baza Constituţiei, consacra aceste 
generoase principi i .  Astfel, legea privitoare la dobândirea şi pierderea cetăţeniei 
române din 24 februarie 1 924, preciza "condiţi ile necesare pentru naturalizare şi 
cele în care o persoană pierdea cetăţenia română" (art. 1-53). Legea din 1924 
reconfirma tuturor cetăţenilor din provinciile unite, dacă ei nu optaseră pentru 
cetăţenie străină (art. 56), cetăţenia română; totodată, ea admitea românilor din 
local ităţile care, prin trasarea frontierelor de stat ale ţării, rămăseseră în 
componenţa altui stat, posibil itatea de a obţine cetăţenia română, dacă ei optau 
pentru aceasta (art. 56)52 . De asemenea, Legea pentru unificare administrativă din 
14 iunie 1 925 stipula că "fiecare locuitor al ţări i, fără deosebire de sex şi 
naţionalitate, trebuie să aparţină unei comune şi să participe la sarcinile ei" (art. 
7)53 • Autorităţile statului român au urmărit respectarea drepturi lor minoritarilor, 
mai ales că a existat şi o continuă preocupare din partea Marilor Puteri pentru 
această chestiune54 • 

După încheierea primului război mondial, situaţia învăţământului din 
Bucovina era precară din mai multe motive. În primul rând, în urma traumelor şi 
distrugerilor provocate de război, bucovineni i  nu mai manifestau aceeaşi disciplină 
şi interes faţă de şcoală şi învăţământ. Acest fapt este certificat de un interesant 
raport trimis în 1 5  septembrie 1 9 1 9  de către autorităţile şcolare din prefectura 
Suceava către Secretariatul de serviciu pentru instrucţiune publică din Cernăuţi55 • 
În al doilea rând, numeroase şcoli suferiseră distrugeri în timpul războiului56• În al 
treilea rând, unii învăţători erau angrenaţi în afaceri profitabile şi neglijau 
învăţământul57 • Credem că, involuntar, situaţia şcolară din 1 9 1 9  a judeţului 
Suceava se răsfrângea indirect asupra întregi i Bucovine, care suportase în 
totalitatea ei rigorile războiului. La data întocmirii raportului ( 1 5  septembrie 1 9 1 9), 
în judeţul Suceava existau 39 de şcoli româneşti, 6 germane şi una poloneză58 • 
Polonezii din Bucovina repurtaseră în primul deceniu al secolului XX frumoase 
succese pe planul învăţământului, reuşind ca în anul 1 908 să aibă nouă şcoli 

50 Ioan Scurtu, Liviu Boar, op. cit., p. 9.  
5 1  Ibidem. 
52 Dumitru Şandru, Populaţia rurală a României între cele două războaie mondiale, laşi, 

Editura Academiei, 1 980, p. 48. 
53 Ioan Scurtu, Liviu Boar, op. cit. p. 9. 
54 Legea pentru unificare administrativă, Bucureşti, Imprimeria Statului, 1 925. 
55 DJANS, Fond Prefectura Judeţului Suceava, dosarul 9/19 19, fila 36. 
56 Ibidem, fila 36-37. 
57 Ibidem. 
58 Ibidem. 
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primare pur poloneze59• S ituaţia s-a schimbat însă aproape radical în perioada 
interbelică, datorită în principal schimbării sistemului de învăţământ. 

Bucovina moştenise de la Imperiul Austriac o bună organizare a 
învăţământului, care nu corespundea însă cu cea din Regatul României, deoarece 
componenţa multietnică a Imperiului Austro-Ungar a determinat organizarea 
învăţământului primar şi secundar pe criteriul l imbi lor naţionale. De exemplu, 
elevii bucovineni din clasele 1 şi a II-a ale şcolilor primare comunale erau grupaţi 
în funcţie de l imba lor maternă. Încă de la sfârşitul secolului trecut, în primele 
două clase l imba de predare era l imba naţională (româna, germana, poiana sau 
· ucraineana). Elevii a căror l imbă maternă nu era l imba germană, învăţau, în clasa 
1, trei ore pe săptămână l imba germană, iar în clasa a doua, patru ore pe 
săptămână. Începând cu clasa a treia, germana devenea l imbă de predare, iar 
l imba naţională obiect de studiu60. Statul român avea un învăţământ de tip 
centralizat, bazat pe criteriul folosirii unei limbi unice de predare, limba română. 
La începutul administraţiei româneşti din Bucovina, a fost perpetuat sistemul de 
învăţământ moştenit de la austrieci. În mod treptat însă, în şcoli le primare şi 
secundare s-a introdus mai întâi studiul limbii române, ajungându-se apoi, 
conform surselor străine, la eliminarea aproape completă, exceptând şcol ile 
particulare, a învăţământului în l imbile minorităţilor naţionale din Bucovina. Deşi 
avea temeinice raţiuni de stat şi se înscria pe atunci într-o politică a 
învăţământului general-europeană, acest lucru a nemulţumit foarte mult pe 
locuitorii neromâni ai Bucovinei. În cazul comunităţii poloneze din Soloneţu 
Nou, introducerea limbii române ca l imbă de predare a generat o agitare a 
spiritelor urmată de o anchetă neobişnuită pe care o vom semnala în cursul 
acestui capitol al lucrări i .  

Revenirea Bucovinei la România nu a însemnat însă limitarea învăţământului 
în limba poiană, mai ales că numărul şcolilor polone din provincie chiar a crescut 
în primii anii, după Unire, iar situaţia acestora a fost, o perioadă, relativ mai bună 
în comparaţie cu perioada austriacă61 • Interesul pentru păstrarea predării l imbii 
polone era normal, după cum rezulta şi din introducerea unui curs de limbă şi 
l iteratură poiană predat de către profesorul Eduard Czernichowski în şcolile şi 
gimnazi i le din Cernăuţi, aspect sugerat de către Stanislaw Kwiatkowski în şedinţa 
Societăţii de Lectură (poloneze) din Cernăuţi62 . 

Autorităţile române înfiinţaseră la 20 februarie 1 9 1 9, în Cernăuţi, un liceu de 
stat palon (Liceul nr. 5), frecventat la început numai de elevi din cursul inferior. 
Elevii polonezi din cursul superior îşi făceau studiile la Liceul German din acelaşi 

59 Ion Nistor, Istoria Bucovinei. Ediţie şi studiu biobibl iografic de Stelian Neagoe, Bucureşti, 
Editura Humanitas, 1 99 1 ,  p. 324. 

60 Mircea Grigoroviţă, Învăţământu/ în nordul Bucovinei (1 775-1944), Bucureşti, Editura 
Didactică şi Pedagogică, 1 993, p. 47. 

61 Ioan Scurtu, Liviu Boar, op. cit., p. 454. 
62 A.M.A.E., Fond 7 1 / 1920--1944, vol. 385, fila 204. 
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oraş63. Din păcate, acest liceu s-a desfiinţat în 1 92264, fiind condus în acel an de 
profesorul Isidor Pochmarski65• În anul şcolar 1 92 1 1 1 922 elevii de origine polonă 
frecventau încă cursurile Şcoli i  Normale de Învăţători din Cernăuţi, în cadrul 
secţiei poloneze mixte de băieţi şi fete, sursele bibliografice oferind cifra de 92 de 
elevi poloni pentru această şcoală. Din anul şcolar 1922/ 1 923 limba de predare în 
această instituţie de învăţământ a devenit limba română66• În acelaşi oraş exista, în 
1 935 ,  un "Gimnaziu particular polonez',67 • 

Numărul elevilor de etnie poloneză care studiau la şcolile primare şi 
gimnazi i le din Coţmani,  Sadagura, Zastavna şi Cernăuţi atingea, în anul şcolar 
1 92 11 1922, cifra de 200. Elevii proveniţi din comunităţile poloneze studiau şi la 
şcolile şi l iceele unde programa şcolară nu stipula obligativitatea l imbii poloneze 
drept obiect de studiu. Datele statistice ne arată că învăţământul polonez din 
ciclurile primar şi secundar era bine dezvoltat în perioada de început a 
administraţiei româneşti în Bucovina. În anul 1 922 exista în Cernăuţi (Str. Gării) 
un edificiu ce adăpostea o şcoală primară cu patru secţii :  ucraineană (273 de elevi, 
grupaţi în patru clase), germană ( 1 24 de elevi, patru clase ), poloneză ( 1 70 de elevi 
grupaţi în cinci clase, dintre care una dublă, II A şi II B), israelită (cinci clase cu 
23 1 de elevi). Benea Valeria şi Cojocaru Mihai predau în acel an limba română la 
secţia de l imba poloneză68• Semnalăm şi faptul că, la nivelul învăţământului 
superior, la Facultatea de Drept de la Universitatea din Cernăuţi a funcţionat, în 
perioada 1 875-1 9 1 9, un singur profesor de etnie poloneză, 82 dintre profesori fiind 
austrieci, 20 români, 1 5  evrei, doi sloveni şi unul ceh69 • 

În domeniul învăţământului de stat au fost adoptate legi care urmau să 
armonizeze legislaţia în domeniu din Vechiul Regat cu cea din provinciile revenite 
la patria-mamă, cu toate că între anii 1 9 1 9  şi 1 922 actele care priveau învăţământul 
(instrucţiuni, ordine, regulamente, legi, procese verbale, tabele de funcţii etc.) au 
fost redactate în română şi germană70 • În mod oficial, limba română a înlocuit 
limba germană în Bucovina, toţi funcţionarii statului fiind obligaţi să şi-o 
însuşească în limitele anumitor termene, stabilite prin ordonanţa nr. 295 din 26 
februarie 1 9 1 9, publicată în "Monitorul Bucovinei". În articolul 1 al acestei 
ordonanţe se stipula faptul că "pentru orice numire definitivă sau întărire într-o 
funcţie publică în Bucovina se cere probarea cunoştinţei limbii române", care urma 

63 Mircea Grigoroviţă, op. cit. , p. 70. 
64 Ibidem, p. 75. 
65 Ion Scurtu, Liviu Boar, op. cit. , p. 452. 
66 Em. lliut, op. cit. p. 309. 
67 Mircea Grigorovită, op. cit. , p. 59. 
68 Ioan Scurtu, Liviu Boar, op. cit. , p. 454-455. 
69 Manfred Rehbinder, Facultatea de Drept şi Ştiinţe de stat a Universităţii Francisco-/osefină 

din Cernăuţi. Contribuţia ei la cercetarea rolului dreptului într-o societate multiculturală, în Procese 
politice, sociale, culturale şi economice în Bucovina, 1861-1918: Aspecte edificatoare pentru o 
Europă unită?, Suceava, Editura Universitătii "Ştefan cel Mare", 2002, p. 1 1 6. 

70 DJANS, Fond Inspectoratul şcolar Rădăuţi ( 1905-1949), fila l .  
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să se facă în faţa unei comisii speciale care acorda cinci grade de calificare71 . 
Cunoaşterea limbii române şi deţinerea cetăţeniei române reprezentau acum criterii 
esenţiale pentru ocuparea unor funcţii publice. 

Începând cu anul 1 9 1 8, Guvernul român încredinţează autoritatea unui 
Secretar de Stat al Instrucţiunii, iar prin decretul-lege din 1 8  decembrie 1 9 1 8  se 
stipula la articolul 7 că, pentru administrarea Bucovinei, se instituia sub conducerea 
şi organizarea Ministrului Delegat al guvernului un serviciu administrativ alcătuit 
din 9 secretari de serviciu, din care unul era însărcinat cu instrucţia publică. 
Ulterior, la conducerea învăţământului din Bucovina a fost desemnat un secretar 
general al instrucţiunii pentru Bucovina, apoi un director general. Prin decizia 
Ministerului Instrucţiunii Publice din 1 6  aprilie 1 923 se înfiinţau, cu începere de la 
data de 1 mai a aceluiaşi an, 1 6  inspectorate regionale, Bucovina formând, 
împreună cu inspectoratele Dorohoi şi Hotin, Inspectoratul XIV Cernăuţi72• 

În anul şcolar 1 9221 1923, dintr-un total de 508 şcoli primare, polonezii 
dispuneau de un număr de 25 de şcoli susţinute de stat, care funcţionau în 
localităţile unde erau majoritari73, existând, bineînţeles, şi soluţia şcolilor 
particulare. La aceste şcoli, eforturile elevilor erau răsplătite prin acordarea unor 
burse (cazul celei care purta numele Adam Mickiewicz), oferită de unele societăţi 
culturale poloneze74 ("Ognisko", "Sok6l", "Gwiazda" etc.) împreună cu băncile 
polone (Bank Rolniczo-Przemyslow, RumUJ1sko-Polski Bank Akcyjn/5 şi Banca 
Româno-Polonă S.A.)76 din Cernăuţi, care asigurau un suport material individual 
cifrat la suma de 3 000 lei. 

În domeniul învăţământului secundar, existau la Cernăuţi o şcoală civilă de 
fete şi o Şcoală Normală de Fete, ambele susţinute de Congregaţia de maici 
catolice "Familia Mariei" din Lwow - Polonia77 •  Aceasta din urmă primeşte "drept 
de publicitate", în sensul că diplomele de absolvire erau recunoscute de stat. 
Conform unui raport de inspecţie al acestei şcoli, semnat de către inspectorul şcolar 
Nicolae Tcaciuc-Albu, instituţia dispunea de o grădiniţă, o şcoală primară de 4 
clase şi de o şcoală civilă cu trei clase, iar limba de predare era polona, cu excepţia 
istoriei şi geografiei78, predate de un anume Halus, institutor urban de origine 

7 1 "Monitorul Bucovinei" (Cernauti), fascicula 1 5, 7 martie 19 19, p. 1-2. 
72 Emanuil ll iuţ, Învăţământul primar şi normal primar în Bucovina, după Unire, în Zece ani 

de la Unirea Bucovinei (1918-1928), Cernauti, Editura Glasul Bucovinei, 1 928, p. 302. 
71 Ioan Agrigoroaiei, România interbelică, Iaşi, Editura Universităţii, voi. 1, 2002, p. 247. 
74 "Gazeta Polska", nr. 533 , 14  aprilie 1 928, p. 3 .  
7 5  Archiwum Akt Nowych w Warsawie (în continuare, se  va  cita A .  A .  N . )  Fond Komitet 

Narodowy Polski ( în continuare, se va cita K. N. P.), Varşovia, dosarul nr. 82, fila 30. 
76 Vasile Ungurean, Mişcarea bancară din Bucovina în ultimii 10 ani, în Zece ani de la Unirea 

Bucovinei (1918-1928), Cernauti, Editura Glasul Bucovinei, 1 928, p. 333 .  Banca avea un capital de 
doua milioane de lei. 

77 A.N.I.C., Fond Ministerul Instrucţiunii Publice, dosarul nr. 594/1 922, fila 9. 
78 Ibidem, fila 13, copie raport de inspectie nr. 327311 922, semnat de inspectorul şcolar 

Nicolae Tcaciuc-Albu. 
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română. Şcoala era de  fapt o filială a Centralei din Lemberg, iar fostul său director, 
Otton Zukowski, emigrat în Polonia din 1 92 1 ,  continua să influenţeze destinele 
instituţiei . Clasele aveau efective de 30 de elevi, care, însă, nu stăpâneau foarte 
bine limba română. Corpul profesoral era format din maici catolice, dintre care 
două nu cunoşteau limba română79• 

Legea pentru învăţământul primar al statului din 26 iulie 1 924 prevedea: 
"Învăţământul primar în şcoalele statului se predă în limba română. În comunele cu 
populaţie de altă limbă decât l imba română, Ministerul Instrucţiuni i  Publice va 
înfiinţa şcoale cu limba de predare a populaţiei respective, în aceeaşi proporţie ca şi 
în comunele româneşti. În aceste şcoale studiul l imbii române va fi însă obligatoriu 
în numărul de ore stabi l it prin regulament"80. 

Potrivit Legii învăţământului particular, adoptată în decembrie 1 925, 
minorităţile naţionale îşi puteau construi şcoli proprii, după ce obţineau aprobarea 
Ministerului Instrucţiunii Publice, cu condiţia obligatorie ca istoria, geografia şi 
limba română să se predea în l imba română. 

Pentru anul şcolar 1 925-1926 dispunem de următorul tabel statistic privind 
lista şcolilor primare poloneze din Bucovina81 :  

Tabelul nr. 5 

Nr. crt. Localitatea Nr. clase 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10  
I l  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
20 

CernăutC(Piata Centrală) 
Cernăuţi (str. Transilvaniei) 
Cernăutf7str.Gării) 
Cernăuti (suburbia Caliceanca) 
Sada.e;ura 
Boi an 
Cotmani 
vis-căuti 
Banii a 
Davideni 
Dunavăt 
Laurenca 
Jadova 
Storoiinet 
Hliboca 
Siret 
Tereblecea 
Viinlta 
Zastavna 
Caci ca 

79 Ibidem, fila 14. 
80 Ioan Scurtu, Liviu Boar, op. cit. p. 1 1-12. 

6 
4 
3 
2 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

Nr. elevi N r .învliţlitori/profesori 
342 5 + 1 inspector şcolar 
203 4 
1 67 3 
1 14 2 
1 79 4 
103 1 
74 1 

1 32 2 
46 1 
8 1  1 
96 1 
73 1 
75 1 

1 68 4 
92 1 
62 1 
45 1 român 
70 1 
63 1 

136 2 

81 Florin Anghel, Evoluţia comunităţii polone din România (1918-1926), "Glasul Bucovinei", 
(Cernăuţi - Bucureşti) VII, 2000, nr. 3 (27), p. 34-35. 
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Organizaţia Polska Macierz Szkolna se îngrijea în 1 925 de buna funcţionare a 
1 1  şcoli primare, 4 clase gimnaziale şi, respectiv, 3 şcoli de vară în l imba polonă82 • 
Potrivit informaţiilor furnizate de "Gazeta Polska" din 1 7  ianuarie 1 926, în acel an 
funcţionau şcoli primare în limba maternă în localităţile cu etnici polonezi din 
spaţiul bucovinean, precum Sadagura (Sadag6ra), Boian (Bojany), Banila pe 
Ceremuş (Banil6w), Storoj ineţ (StoroZ}'niec ), Siret (Seret), Suceava (Suczawa), 
Vicşani (Ruda), Zastavna, Soloneţu Nou (Nowy Soloniec), Berhomet, Dunavăţ 
(Dunawiec), Davideni (Dawideny), Hliboca, Stara Huta, Pătrăuţi, Cacica 
(Kaczyka), Panca, Poiana Micului (Pojana Mikuli), Vijniţa (Wysznica), Pleşa 
(Piesza)83• 

Legea pentru învăţământul secundar din 1 928 prevedea că acest tip de 
învăţământ se desfăşura atât în şcolile de stat, cât şi în şcolile particulare autorizate 
de stat. De asemenea, în şcolile secundare situate în localităţile cu o minoritate 
etnică se putea introduce în programă - facultativ - limba minorităţii respective, cu 
posibilitatea înfiinţării, în mod precumpănitor în aceste localităţi, a unor secţi i pe 
lângă unele l icee, în care limba minoritară să poată fi predată. Prin Legea cultelor 
din 1 928 se asigura egalitatea între culte, după ce în mai 1 927 fusese semnat un 
Concordat cu Vaticanul. 

Şcolile în l imba poloneză au continuat să funcţioneze pe baza acestei noi legi, 
legislaţia şcolară în domeniu fiind permisivă, aşa cum lesne se poate constata 
studi ind documentele păstrate. 

Sintetizând aceste cifre, rezultă un total general de 34 de şcoli primare, cu 
1 795 de elevi ce beneficiau de serviciile a 75 de învăţători de origine poloneză. 

Minoritatea poloneză din Bucovina a beneficiat de un grad de instrucţie 
ridicat, perpetuându-şi astfel individualitatea culturală, religioasă şi economică 
distinctă. Analiza anuarelor şcolare de la diferitele licee din Bucovina surprinde 
existenţa unui număr mare de cadre didactice şi elevi de origine poloneză. Astfel, 
la Liceul real din Cernăuţi, condus de Anton Romanowski, identificăm, în 
interiorul corpului profesoral, etnici polonezi precum Adam Kratokwila, suplinitor 
de arte, ş i  elevi numiţi Adamowski, Besiadowski, A. Dabrowski, L. Praglowski, 
V. Zamianski, E. Iereczyski, G. Grabowiecki, Podolski, A. Opalski, Rzepecki, 
Gilewicz, Strutinski, Pzedziecki, Zarynski etc84• În anul şcolar 1 92511 926, Liceul 
de Fete din oraşul Rădăuţi era frecventat de către eleve ce aparţineau comunităţii 
poloneze din oraş, precum Comarnicki Maria85, Gruszczynski Hennina86, Polanski 

82 Ibidem, p. 28. 
83 "Gazeta Polska" (Cernăuţi), anul 44, nr. 366, 17 ianuarie 1 926, p. 1 .  
84 "Anuarul Liceului Real din Cernăuţi pe anii şcolari 19 19-1920, 1 921-1 922, 1 922/1 923, 

1 923/1 924", Cernăuţi, Tipografia Mitropolitul Silvestru, 1 926, p. 3-3 1 .  
85 "Anuarul Liceului de Fete al Statului din Rădăuţi, Il, pe anii şcolari 1 92311 924 - 24/25, -

25/26 - 26/27", publicat de Nicodim lţcuş, directorul liceului, Cernăuţi, Tipografia Mitropolitul 
Si lvestru, 1927, p. 14 .  

8 6  Ibidem. 
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Vanda-Maria87 ş i  Da,_brawski Lidia88• Polonezii bucovineni au înfiinţat în perioada 
interbelică mai multe şcoli particulare. Astfel, în perioada 1 925- 194 1 s-au înfiinţat 
1 1  şcoli generale, 4 clase gimnaziale la Cernăuţi, o şcoală profesională de trei ani şi 
s-au organizat opt cursuri de l imbă poloneză89• 

Începând cu anul 1 930, învăţământul în limba poloneză din Bucovina, dar şi 
din restul spaţiului românesc, intră într-o criză profundă, aspect sesizat şi criticat de 
presa poloneză în frunte cu "I Iustrowany Kurjer Codzienny"90, "Kurjer 
Warszawski"91 • Fenomenul este destul de complex şi credem că merită o dezbatere 
specială. În relaţiile bilaterale româna-poloneze, anul 1 93 1  marchează cronologic 
apogeul unei perioade de colaborare foarte strânsă. Începând cu această perioadă, 
asistăm la intrarea raporturilor reciproce într-un nemeritat "con de umbră", datorat 
încercării Poloniei de a duce o politică de mare putere numită îndeobşte de 
istoriografie "politica celei de a treia Europe" sau "era Beck" (după numele 
ministrului polonez de externe J6zef Beck, s.n.). Îndepărtarea perceptibilă a 
Poloniei de Franţa, încheierea unui tratat de neagresiune cu Uniunea Sovietică în 
1 932 şi materializarea, doi ani mai târziu, a unei apropieri periculoase de 
Germania, prin încheierea tratatului de neagresiune din 1 934, rival itatea personală 
dintre Nicolae Titulescu şi J6zef Beck, conturează imaginea unui context 
internaţional agitat, privit din sfera relaţii lor româno-polone. 

J6zef Pilsudski rămânea acelaşi prieten devotat al României, emiţându-se 
chiar, la un moment dat, ideea realizării unei alianţe monarhice între România şi 
Polonia, prinţul Nicolae, fratele regelui Carol Il, urmând să devină monarh al 
Poloniei prin căsătoria contractată cu fiica lui Pilsudski92 . Relaţiile româno-polone 
nu depăşeau, însă, caracterul lor asimetric, iar în mod particular schimburile 
economice se menţineau la o cotă scăzută. Între cele două state nu se rezolvase 
satisfăcător chestiunea despăgubirii proprietarilor polonezi. Amintim aici problema 
bunurilor Fundaţiei Rudkowski din Vijniţa, reclamate de statul polonez, sau 
problema Bisericii Ortodoxe române din Lwow, care interesa România93 •  

Din alt punct de vedere, închiderea unor şcoli primare poloneze semnalează 
criza învăţământului palon în sine, aspect ce poate contraria, fie şi numai dacă 
luăm în calcul s ituaţia avantajoasă pe care o aveau, în aceeaşi perioadă, 
ucrainenii sau germanii .  În anul şcolar 1 934/ 1 93 5  de p ildă, la Soloneţu Nou, unde 

87 Ibidem, p. 59. 
88 Ibidem, p. 60. 
89 Michal Jurecki, Bukowina. Kraina lagodnosci [Bucovina. Ţinut al l iniştii], Cracovia, 2001 ,  

p. 43-44. 
90 Florin Anghel, op. cit., p. 43. 
9 1  A.M.A.E., Fond 71/Po/onia. General, voi. 3,  fila I l . Pe de altă parte, chiar "Siowo Polskie" 

recunoştea faptul că şcoala nonnală în limba poloneză din Cernăuţi a primit drept de publicitate din 
partea autorităţilor. 

n D. Hr�du�. Rom&lliil 1i Pilfllnil1 1918-1931. R�ll1fii palitie2. tiiplamnliel! si mililtm, 
Dotoşani, Editura Axa, 2002, p. 207. 

93 A.M.A.E. , Fond 71/Polonia. Rt:lalii cu Rumânia, 1 92Q-1 944, vul. 53, fila 246. 
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existau 227 de  elevi polonezi şi doi învăţători - Witold D�browski şi Olga 
Lepatynska -, autorităţile române au refuzat reînfi inţarea şcoli i  în l imba polonă. 
Acelaşi tratament a fost aplicat şi în alte cazuri precum Storoj ineţ, 1 1  O copii şi 
trei învăţători (Valeria Wojcichowska, Ana Swiderska şi Rudolf Kokoszka), 
Dunavăţ, cu 1 20 de copii şi un învăţător (Elisabeta Orz�dowicz), Bănila pe 
Ceremuş, 9 1  de copii şi doi învăţători (Jan Rainer şi Maria Donabidowicz) sau 
Văşcăuţi ( 1 1  O copii şi doi învăţători (Mieczyslaw Jaworowski şi Stefan ia 
Bernaczek)94• S ituaţia era asemănătoare şi în alte localităţi cu majoritate polonă, 
precum Stăneştii de Jos, Cuciurul Mic, Cacica, Tereblecea, Zastavna şi Lehăceni i  
Tăutului95, după cum se sublinia într-un memoriu adresat autorităţilor române de 
resort de către Polska Macierz Szkolna, în care se reclama tratament egal cu cel al 
germani lor şi ucrainenilor96. Autorităţile române au replicat imediat, afirmând că 
au asigurat pe depl in nevoi le culturale şi educaţionale ale comunităţii poloneze, 
sugerând că situaţia acesteia este incomparabi l  mai bună în timpul administraţiei 
româneşti, decât în perioada austriacă97• În continuare se sublinia că "poloni i  
constituie în Bucovina centre sporadice", afirmându-se că acordarea de tratament 
egal pe teren şcolar între polonezi şi germani sau ucraineni presupune un demers 
politic98• În această delicată chestiune a intervenit şi problema originii  etnice a 
locuitorilor din Soloneţu Nou şi Poiana Micului, autorităţilor române nefiindu-le 
prea clar dacă aceştia erau polonezi sau slovaci, întrucât proveneau, cum s-a 
amintit anterior, d intr-o zonă de confluenţă polono-slovacă: Czadca-Teschen. 
Conform datelor furnizate de recensământul oficial din 1 930, care a util izat ca 
principal criteriu de cuantificare a datelor, neamul (naţional itatea, s .n .), în 
localităţile sus menţionate nu mai existau slovaci, însă datele rivalităţii polono
cehoslovace mutate în Bucovina au presupus o întreagă dispută pe marginea 
identităţii  etnice a acestora99. 

În ceea ce priveşte reproşurile aduse autorităţilor române de către presa 
poloneză ("Glos Narodu", "Slowo Polskie" şi, bineînţeles, "Ilustrat6w 
Codzienny")100, ele se bazau pe declaraţiile nefondate făcute la Geneva de către dr. 
Grzegorz Szymonowicz, referitoare la faptul că autorităţi le române au închis câteva 
şcoli din Cernăuţi destinate comunităţii poloneze. Aceste declaraţii au fost, însă, 

94 A.N.I .C., Fond Ministerul Instrucţiunii Publice, dosar 59/1934, fila 1 55-1 57. 
95 Ibidem, fila 1 60. 
96 A.M.A.E., Fond 71 !Polonia, voi. 52, filă nenumerotată. 
97 Ibidem. 
98 Ibidem, fi la 54. 
99 Krzystof Nowak, În ţinutul Czadca şi în Bucovina, (II). "Polonus", nr. 5 (78), mai 2000, 

p. 8-9. A se vedea şi excelentul articol al acestui autor, " O  dusze " g6rali bukowil1skich. Polsko
czechosllowacki konjlikt na Bukowinie po I wojnie swiatowej ["Despre conştiinţa" muntenilor 
bucovineni. Conflictul polono-cehoslovac din Bucovina, după primul război mondial], în Kazimierz 
Feleszko, O Bukowinie. Razem czy oddzielnie? [Despre Bucovina. Împreună sau separat?], Varşovia, 
Pila, 2000, p. 207-2 1 9. 

100 A.M.A.E., Fond 71 /Polonia. Relaţii cu România 1920--1944, voi. 3, fila 240. 
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rapid dezavuate chiar de către conducerea acestei comunităţi 101 . În fapt, chiar 
autorităţile române au decis să introducă cursuri de l imbă polonă în liceele 
bucureştene precum "Spiru Haret'' sau "Gheorghe Lazăr", aspect apreciat ca atare 
de autorităţile politice ale statului polon102 •  În plus, trebuie precizat faptul că 
legislaţia şcolară introdusă între anii 1 93 1  şi 1 93 7 completa drepturile 
minoritarilor, inclusiv cele ale polonezilor, în sensul că aceştia puteau desraşura 
dezbaterile în consilii le locale sau judeţene inclusiv în limba maternă, iar şcolile 
confesionale minoritare căpătau un grad sporit de autonomie 103. 

Continuau să funcţioneze şcoli particulare în l imba poloneză ( 1 6  elevi 
polonezi frecventau cursurile unor şcoli comerciale particulare în 1 928/ 1 929, s.n .), 
la care se adăugau elevii preparaţi în familie şi care susţineau doar examenele 
finale la şcolile de stat. Numai în anul şcolar 1 930/ 1 93 1 ,  în grădiniţele particulare 
din România erau înscrişi 56  de polonezi, la şcolile primare 757 de elevi polonezi, 
iar un număr de 28 de elevi frecventau şcoli le secundare. Acestora li se adăugau 36  
de  elevi polonezi pregătiţi în familie şi prezentaţi l a  examenele organizate în şcol ile 
secundare de stat. În anul şcolar 1 9341 1935  învăţau în şcolile primare din România 
5 3 84 de polonezi, dintre care 3 285 în Bucovina. Numărul polonezilor din 
învăţământul universitar era atunci de 78, dintre care 54 studenţi şi 24 studente. 
Şapte studenţi şi o studentă de origine polonă erau doctori licenţiaţi şi diplomaţi 
universitari în anul şcolar 1 934/1935 104• 

În anul 1 936, în localitatea Poiana Micului, pe baza unui acord intervenit 
între România şi Cehoslovacia, membră a Micii Înţelegeri, este trimis învăţătorul 
cehoslovac Rudolf Kovalik Ustianski pentru a "reslovaciza" populaţia autohtonă105 . 
Pornind de la premisele greşite preluate de la istoricul R. Fr. Kaindl, care nu agrea 
faptul că locuitorii regiunii Czadca erau în realitate poloni, Kovalik a pornit o 
puternică propagandă pentru a "recupera" identitatea etnică a unor persoane, care, 
de fapt şi de drept, nu erau slovaci, ci, aşa cum am mai spus, poloni106. De altfel, 
teoria istoricului austriac a fost puternic combătută în paginile ziarului "Kurjer 
Polski" de către Walery Sztefanowicz, care a adus nenumărate contraargumente de 
ordin ştiinţific. La această dispută a participat şi Grigore Nandriş, profesor la 
Universitatea din Cernăuţi, format în mediul universitar polonez. În ajutorul său a 

101 Ibidem. 
102 Ibidem. 
103 Ibidem. 
104 FI. Pintescu, D.Hrenciuc, op. cit. , p. 1 37. 
105 "Kurjer Polski" (Cernăuţi), anul IV (VI), nr. 278 ( 1 59), 1 O mai 1 936, p. 3 .  
106 Eugeniusz Klosek, O niekJorych elementach iwiadomosci i kultury Polak6w z bukowinskich 

wsi w Rumunii (doniesienie z badan) - Elemente de conştiinţă şi cultură a polonezilor din satele din 
Sudul Bucovinei, în Kazimierz Feleszko (redactor), Bukowina po stranie dialogu [Bucovina de partea 
dialogului], Pogranicze-Seiny, 1 999, p. 1 55 ;  "Kurjer Polski" (Cernăuţi), anul IV (VI), nr. 278 ( 1 59), 
1 0  mai 1 936, p. 3 .  
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sărit imediat profesorul Mieczyslaw Malecki, de la Universitatea Jagiellonă din 
Cracovia 107 • 

În toamna anului 1 937, au sosit în Bucovina profesorul Semkowicz şi dr. 
Marian Gotkiewicz care conştientizau pericolul slovacizării locuitorilor din Poiana 
Micului. Aproximativ 200 de famili i  din această local itate erau dispuse să-şi 
declare apartenenţa etnică slovacă. Rudolf Kovalik Ustianski a înfiinţat o şcoală 
cehoslovacă pentru 55 de copii, iar restul de până la 77 frecventau şcoala română, 
întrucât nu existau cursuri în limba polonă108• Situaţia a fost rezolvată în favoarea 
polonezilor, deoarece subprefectul fi lopolonez de Cernăuţi, colonelul Teodorescu, 
a dispus în ziua de 7 martie 1938  închiderea şcolilor slovace din Pleşa şi Poiana 
Micului. 

"Uniunea Mondială a Polonezilor de peste hotare" a acordat un substanţial 
ajutor confraţilor lor bucovineni. Analizarea registrelor de naşteri făcută de către 
profesorul Gotkiewicz, atât în ţinutul Czadca (localităţile Podhale, Orawa, Spisz), 
cât şi în Bucovina, a confirmat legăturile profunde dintre locuitorii acestor 
localităţi, prin existenţa unor nume comune precum Najdek, Drozdek, Zielonka, 
Pazdziora, Swancar, Juraszek, Luptwiek, Gajdosz, Biwesz, Drozd, Haratyk, 
Kubacza şi Ramza1 09• Acestor cercetări, deosebit de importante privind originea 
polonezilor din localităţile mai sus amintite, li se adaugă abordările etnologice şi 
etnografice relative la polonezii din satele din sudul Bucovinei efectuate în 
perioada recentă de Eugeniusz Klosek1 10. 

Faptul că polonezii nu au mai beneficiat de reprezentativitate parlamentară 
până în legislatura 1939-1 940, a făcut ca doleanţele comunităţilor polone să fie 
preluate şi comunicate fie de Consulatul Polon din Cernăuţi, fie de către presă, care 
a semnalat diverse aspecte, în general negative, fie de către Polska Macierz 
Szkolna. 

În localităţile cu populaţie poloneză din Bucovina funcţionau în continuare, 
după 1 9 1 8, "Casele Polone" (Dom Polski), al căror scop fundamental era 
conservarea şi promovarea valorilor polonismului. Amintim aici casele poloneze de 
la Boian, Lehăceni, Noua Suliţă, Gogolina, Rarancea, Sadagura, Coţmani, Rădăuţi, 
Vijniţa, Suceava (înfiinţată în anul 1 903), Soloneţu Nou, Cernauca, Storoj ineţ, 
Hliboca, Tereblecea, Rohozna, Pleşa, Poiana Micului, Banita pe Ceremuş, Serăuţi, 
Jadova, Jucica, Zastavna şi, desigur, Cernăuţi . Toate erau reunite în Rada 
Narodowa şi se aflau sub autoritatea a doi lideri proeminenţi, prelatul Andrej 
Lukasiewicz şi Tytus Czerkawski 1 1 1 • 

107 Ibidem. 
108 Ibidem. 
109 

"Kurjer Polski"(Cemăuţi), anul IV (VI), nr. 366 (236), l O decembrie 1 938, p. l .  
1 10 E. Klosek, op. cit., p. 1 54-163. 
1 1 1  Florin Anghel, op. cit., p. 40. 
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Betracbtungen zur Entwicklung 
der polnischen Gemeinscbaften aus der Bukowina 

in der Zwiscbenkriegszeit (1) 

(Zusammenfassung) 

22 

Die polnischen Gemeinschaften aus der Bukowina hatten eine posJtJve Haltung ihrer 
Einbeziehung in die Strukturen GroBrum!iniens gegenUber. Der muttersprachliche Unterricht wurde 
von den rumanischen Behorden in den Ortschaften genehmigt, wo die Polen mehrheitlich waren. Sie 
waren auch in den regierenden stădtlichen Insitutionen in Cemowitz, Storojinetz, Suczawa, Vijnitz, 
Sereth usw. vertreten. In allen polnischen Ortschaften waren Polnische Hăuser - Dom Polski tatig und 
ihr Ziei war, durch spezifische Mitteln die polnische Eigenart zu bewahren. 
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ENTOPICUL ROMANESC H O R  D A, H O R  D E  (II) 

ION POPESCU-SIRETEANU 

Hodoba este nume de vale în judeţul Buzău; începe de la poalele muntelui 
Cerbul (MDGR, III, 722). Se cunoaşte şi entopicul hodoabă, cu sensul "prăpastie, 
prăpăsti i", înregistrat în Munţii Apuseni :  Câte hodoabe şi râpti s-o făcut din 
bălaurii aceia când o pticat (Maria Ioniţă, Cartea vâlvelor, 1 45). Din Bonţ, 
judeţul Cluj , este semnalat cuvântul hod6be cu sensul cam vag "nume de ocară" 
(Coman, 40). În aceeaşi arie l ingvistică, Hodoabă este nume de dealuri (Magher, 
Ţinutul Hălmagiului, 1, 1 32, 1 35). Cuvântul, în forma hudobe (cu o deschis!),  
este cunoscut în dialectul istroromân, unde are sensul "drac" (Cantemir, Texte, 
168). Considerăm că hodoabă este un derivat al lui hod-, din hard-, cu suf. -obă 1 -
oabă. Numele de dealuri Hodoabă din hotarul satelor hălmăgene Budeşti şi Gura 
Văii confirmă această derivare. Sensul lui hod6be (desigur plural) din Bonţ este în 
concordanţă cu sensul "femeie de moravuri uşoare" al unor cuvinte înrudite. Iar 
sensul "drac" al ir. hudobe se explică prin cel de "duh rău, trăitor în locuri pustii". 
Din Banat s-a înregistrat numele topic Hudoabe care denumeşte o "coastă de deal" 
(DTB, V, 2 1 ). 

Hudubă are sensurile "colibă, bordei" (Candrea, OM, după Densusianu, 
Graiul, 58), "pasăre răpitoare" (DA). Este cunoscută şi forma hurdubă cu sensul 
"casă mică, veche, sărăcăcioasă" (Moldovanu, Chestionar, 1 55, nr. 848). În cele 
trei dicţionare, care îl înregistrează, cuvântul este fără etimologie. Considerăm că 
hudubă este variantă cu r disimilat a lui hurdubă, care se explică prin hard-, cu suf. 
-ob şi cu închiderea lui o la u. Se înţelege că hudubă poate fi considerat şi derivat al 
lui hudă "casă . . .  ", cu suf. -ubă (-obă), dar această precizare nu schimbă cu nimic 
esenţa explicaţiei de mai sus, întrucât hudă este variantă cu r disimilat a lui hurdă. 
Sensul "colibă, bordei" şi sensul "casă mică, veche, sărăcăcioasă" se explică în 
acelaşi chip în care am explicat apariţia sensului "casă . . .  " al lui hudă şi al lui 
hodaie, odaie. Celălalt sens, "pasăre răpitoare", reptezintă o deviere a sensului 
"prăpastie, râpă, văgăună" al lui hudubă, de la aspectul locului la numele acestei 
specii răpitoare, numită şi hudubleajă. Odobleja este nume de familie. 

• Partea 1 a studiului Entopicul românesc "h o r d ă. h o r d e "  a apărut în "Studii şi  cercetări 
de onomastică" (SCO) (Craiova), 6, 200 1 ,  Editura Universitaria, p. 39-52. 

Analele Bucovinei, IX, 1, p. 195-233, Bucureşti, 2002 
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Din părţi le Fălticenilor, a fost înregistrat adj . hudubău care are, despre 
oameni, sensul "greoi" (Lexic reg. , 2, 1 23). Îl explicăm prin tema hudub-, cu suf. 
-ău, sensul fiind probabil în legătură cu mersul greoi al omului prin locuri 
prăpăstioase. Prin hudubău se explică numele de familie Dubău, cu afereză. 

Hurdubac este nume românesc înregistrat în DOR, 439, explicat prin vb. a 
hurduca şi prin expr. hurdug- burdug. Noi explicăm numele prin tema hurdub-, cu 
suf. diminutival -ac. 

Uneori se întâlneşte entopicul hudup "adâncitură mare, de formă rotundă, cu 
malurile râpoase" (Moldovanu, Chestionar, 87, nr. 388), pe · care îl considerăm 
variantă a lui hudubă ( < hurdub-). Cunoaştem şi apelativul hudubă cu sensul "casă 
mică, veche şi sărăcăcioasă" (Moldovanu, Chestionar, p. 1 55 ,  nr. 848). Tot variantă, 
dar a lui hurdub-, este huzdup, interjecţie care arată căderea într-un loc adânc, de 
unde s-a derivat porecla Huzdup, devenită nume de familie. Huzdoapă are sensul 
"hârtop" (Frăţilă, Glosar, 29). Prin afereză de la hurdubac, hudup se explică dup, 

"cuvânt care imită zgomotul înfundat produs de o izbitură", în cazul căderilor de 
pietre în aceste adâncituri; "smoc de lână sau de păr făcut mototol", care rămâne de 
obicei prin tufişurile din aceste locuri . Din dup, dar şi ca formă cu afereză de Ia 
hurdubac, *hudupac, se explică subst. dupac, bine cunoscut graiurilor 
moldoveneşti, cu sensul "pumn (dat mai ales în spate, făcând un zgomot anume, 
redat prin interj .  dup)". Tot prin hurdubac, prin metateza lui r se explică 
hudurbacă, de unde, prin afereză se ajunge la durbacă "adâncitură", "vas folosit la 
zdrobit strugurii". Durbacă este şi nume de familie în părţile Buzăului (vezi şi 
Iordan, Dicţionar, 1 86). 

Hurdubină are sensul "femeie grasă, nesimţită" (Lexic reg., 2, 60, din Sibiel, 
jud. Sibiu). Este un derivat de la hurdub-, cu suf. -ină. 

În Măţău - Muscel, hodoghină are sensul "vizuină (gaură) adâncă şi fioroasă 
(cu râpi periculoase, cu surpături adânci), scorbură adâncă". Este un derivat de la 
hodob-, variantă a temei hordob-, cu suf. -ină şi cu palatal izarea lui b urmat de i. 

Hodobana este nume de cătun al satului Arieşeni, jud. Alba; nume topic la 
Păuşeni, jud. Arad; nume topic în hotarul satului Răstoci;  nume topic în hotarul 
satului Tălagiu; nume de izvor în ţarină în hotarul satului Vidra (acestea din urmă 
în părţile Hălmagiului, vezi Magher, Ţinutul Hălmagiului, I, 1 63, 1 67, 1 76). 
Numele se explică printr-un apelativ topic hodobană, existent în limbă cu sensul 
"râpă, prăpastie", derivat cu suf. -ană de la tema hodob-, variantă a temei hordob-. 

Prin Hodobana, cu haplologie, se explică numele pârâului Hobana, afluent al 
Bârladului, a cărui albie este într-o zonă accidentată, cu multe râpi.  Prima atestare, 
de la 1 429, şi următoarea, de la 1 436, este Hubalna (DRH. A., 1, 1 27, 228), formă 
care s-ar explica prin metateza lui 1 din Hulbana, formă de feminin a lui Hulban. 
Există un apelativ topic hobană, formă cu haplologie a lui hodobană. Este şi verbul 
hobăni "a umbla legănându-se" (Paşca, Glosar, 33), "(despre un vehicul sau obiect, 
despre o persoană din vehicul) a (se) scutura în timpul mersului, mişcându-se într-o 
parte şi-n alta; a (se) hurduca" (MCD, 1, 74), "a se apleca dintr-o parte în alta; a se 
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legăna" (MCD, 1, 2 1 1 ); "a se legăna, a se balansa" (Lexic reg., 2, 208). L-a 
înregistrat Scriban, hobanie, pl. hobănii, ca variantă a lui hobaie. A fost înregistrat 
şi verbul hobăna "a se legăna, a se balansa" cu participiu! hobănat "legănat" (Lexic 
reg., 2, 1 1 1 ,  din Libotin, jud. Maramureş). Sensul se poate explica mulţumitor prin 
mersul legănat sau scuturat al unei căruţe pe drumuri cu hârtoape. 

Candrea a înregistrat subst. hobciie cu sensurile "vale înfundată", "râpă 
prăpăstioasă". În DA, hobaie are înţelesul "vale prea mică şi puţin adâncă, vale 
înfundată, groapă între două dealuri în formă de şa", cu contextul ilustrativ: Porni 
Costea oile Pe toate hobăile. Şi Scriban a înregistrat cuvântul cu sensul "vale, 
vălcică, hoancă" şi cu varianta hobanie, pl. -ănii (din părţi le Argeşului). În OM 
găsim numai sensul "râpă". Cuvântul este înregistrat şi în unele glosare: "groapă 
mare de sub culmea unui deal, deasupra obârşiei unui pârâu" (Moldovanu, 
Chestionar, 87, nr. 390), sinonim cu hobaică şi hobană. Am găsit cuvântul acesta 
şi în folclor: Cinci-şase hobăi Pline sânt de oi, Cinci-şase vâlcele Pline sân! de 
miele (Fochi, Mioriţa, 782, din Valea Rea, jud. Buzău); Ca s-aşeze stânele, C-a 
fătat oiţele Şi-a umplut hobăile Şi toate vâlcelele Şi toate dealurile ! (Caraman, 
35 1 ); Să te duci cu oile Prin toate hobăile (Manolache, Ciobănaş, 1 75) . Hobaia şi 
diminutivul Hobăiţa sunt discutate de Iorgu Iordan, în Toponimia, 5 1 4, unde 
numele propriu Hobaia se explică prin apelativul hobaie cu sensul din DA. 
Hobaică este "numele unei adâncituri, al unei înfundături într-un deal". "Este un 
derivat de la hobaie" (N. Bîldea, în CL, 1 973, nr. 2, p. 233 ). Apelativul hobaică, 
sinonim cu hobaie, hobană, are sensul "groapă mare sub culmea unui deal, 
deasupra obârşiei unui pârâu" (Moldovanu, Chestionar, 87, nr. 390). Apelativul 
hobaie are diminutivul hobiţă, înregistrat în zona Rădăuţilor, cu sensurile 
"încărcătură mare de buşteni" şi "buştean din cale afară de gros" (Lexic reg., 1 ,  
1 03) .  Aceste sensuri se pot explica prin locurile în care sunt păduri bătrâne, dar ş i  
prin faptul că buştenii, chiar dacă sunt tăiaţi pe coastele dealurilor, sunt traşi sau 
rostogoliţi spre văi, unde sunt clădiţi . Prin urmare aspectul locului a dat nume 
buştenilor. Cuvântul hobaie este cu etimologie necunoscută în dicţionarele care îl 
înregistrează. Noi îl considerăm formă cu haplologie din hodobaie ( < hordobaie). 

Variantă cu asimilaţie a lui hobaie 1 hobane este bobaie 1 hobane "râpă, teren 
accidentat" (Ioniţă, Glosar, 1 7, unde se prezintă şi numele topice Obania, Obiţa, 
Furca Obiţei etc.). Şt. Paşca, Nume, 1 80, cunoaşte numele Bobaia. Variantă a lui 
hobaie este obaie: Ia umpleţi voi văile Şi toate obăile (Codin, 1, 258). 

Hurdubciie, pl. hurdubăi, a fost înregistrat în Păuşeşti - Otăsău, jud. Vâlcea, 
cu sensul "vas mare, butie largă" (Coman, 4 1  ) . L-a mai înregistrat, din Argeş, 
D. Udrescu, 1 23 ,  cu înţelesul "obiect sau construcţie de proporţi i exagerate, 
disproporţionat; dam, hantilă; hardughie", cu varianta hudubciie, pl. hudubăi. 
Dorina Bărbuţ, în Dicţionar, 1 00, înregistrează hudubaie, pl. hudubăi, din Oltenia, 
cu sensul "încăpere mare şi necorespunzătoare". Cuvântul hurdubaie are, deci, 
varianta hudubaie, care a fost glosată şi cu sensurile "pasăre monstruoasă", 
"monstru" (Candrea). Tot variante trebuie socotite odobciie, hodobciie, udubaie, 
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hudubtiie, care în Moldova au sensurile "mare ştiubei sau trunchi scobit în care se 
opăresc (se zolesc) rufele", (fig.) "bănănaie, lucru sau fiinţă voluminoasă, namilă, 
monstru", "vehicul mare (haraba), casă mare (hardughie)", "claie dublă (24 snopi)" 
(Scriban). Autorii DA nu cunosc cuvântul hurdubaie, şi nici pe hudubaie, iar 
hodobaie are sens nesigur în DA: "Pe cât se pare, hodobaia era odinioară o măsură 
de capacitate cu care se măsura fânul; azi are înţelesul vag de 'ceva mare, grămadă 
mare' şi se întrebuinţează numai în poezia populară, în rimă cu claie": Din snop 
claie, din claie hobaie. Credem, însă, că nu poate fi vorba de o unitate de măsură, 
mai ales că fânul se vindea (se vinde şi acum, la munte) cu stogul, din ochi. Dar 
sensul "grămadă mare" este real, hobaie denumind o grămadă mare de fân, făcută 
din mai multe clăi şi căpiţe fiind sinonim al lui stog. Hurdubaie a circulat ca 
apelativ, care a putut evolua semantic de la "munte", "râpă, prăpastie", "loc ridicat" 
(privit de jos în sus) la "obiect de mari proporţii sau fi inţă mare, pasăre 
monstruoasă, monstru". Cuvântul a avut şi sensul "vale adâncă". Cu timpul, el a 
devenit nume de fami l ie, desigur prin intermediul poreclei Hurdubaie. Iorgu Iordan 
îl înregistrează în Dicţionar, 249, explicându-1, corect, prin apelativul hurdubaie 
(subînţelegându-se porecla), dar crede că apelativul reprezintă o variantă a lui 
hardughie (în DA şi arduvie, hurdubie). În aceeaşi lucrare a lui Iorgu Iordan este 
înscris şi numele Hurdubelea, pe care îl explică prin hurdubaie, "cu un fel de sufix 
compus -el + -ea" ca în numele propriu Motovelea, adăugăm noi. În Prăjăşti, 
ţinutul Roman, a fost înregistrat, la 1 774, numele de famil ie Hurdubei 
(Recensămintele, II, 268). Îl explicăm prin Hurdubel-, eventual printr-un diminutiv 
hurdubeli necunoscut dicţionarelor. Dispariţia lui 1 din Hurdubel-, hurdubeli se 
explică prin articularea lui palatală şi apoi prin vocalizare. 

În DM şi în DEX, hudubaie este glosat cu sensurile "casă mare, încăpere 
foarte spaţioasă", "fiinţă monstruoasă, fantastică, monstru". Tiktin nu înregistrează 
hurdubaie şi nici hudubaie, ci doar odobaie, cu etimologie necunoscută. Candrea 
nu dă indicaţii etimologice pentru hudubaie, udubaie "pasăre monstruoasă". 
Scriban crede că odobaie etc. se explică prin dubă. Autorii DM explică hudubaie 
prin hudubă "colibă, bordei". În DEX, cuvântul este prezentat cu etimologie 
necunoscută. Autorii SDE înregistrează hudubaie cu variantele hodobaie, odobaie, 
ca "format prin contaminarea lui hudă 'casă', 'gaură' cu harabaie 'casă mare', 
'încăpere mare', 'vehicul mare' ,  'haraba"'. Nu există, prin urmare, un punct de 
vedere unitar, lexicografii exprimând ipoteze dintre care unele trebuie luate în 
seamă, chiar dacă nu aduc soluţii sigure. Avem în vedere, în primul rând, părerea 
autorilor DM, care este foarte aproape de explicaţia pe care o propunem. Părerea 
noastră, deja exprimată, este că odobaie, udubaie, hodobaie, hudubaie sunt 
variante cu r disimilat ale lui (h)ordobaie, (h)urdubaie, care derivă din tema 
(h)ordob-, respectiv (h)urdub-, cu suf. -aie, variantă teritorială a terminaţiei de 
plural -auă. Această soluţie este susţinută atât fonetic, cât şi semantic. Pentru 
odobaie menţionăm şi sensul "gireadă de fân, de paie"; "stog mare": Şi-au făcut 
clăi, din clăi - odobăi (F. Mold. , Il ,  27); Din c/aie - odobaie (N. Densuşianu, 48); Cu 
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stânga polog făcea, Din polog snop, Din snop claie, Din claie odobaie (Caraman, 
1 1 5); Şedea snopii ca corbii, Clăi/e ca odobăile (Jula, Tradiţii. 98). Tot aici 
consemnăm, pentru hudubaie 1 odobaie sensurile "hudubaie, pasăre monstruoasă, 
arătare fantastică" şi "şură imensă" (Tradiţii, 4 1 6). Odobâncă este glosat în DLR 
cu sensul "adâncitură în pământ, nu prea mare, în care te poţi poticni"; este cu 
etimologie necunoscută. Considerăm că se explică prin odob-, cu suf. -âncă, aşa ca 
în bocâncă, ciobâncă, motâncă, zămâncă. Odobaie este cuvânt cu etimologie 
necunoscută. 

Hardughie are sensurile "clădire mare şi deşartă, neproporţionată, casă· 
ruinată, ruină", "trăsură mare". În DA are variantele arduvie şi hurdubie. Cihac a 
crezut că acesta se încadrează între cuvintele din familia lui gard şi 1-a trecut între 
elementele slave ale limbii române (Il, 1 1 5) .  Cu etimologie necunoscută îl prezintă 
Tiktin, Candrea şi autorii DA. Scriban, însă, 1-a explicat prin ngr. harturgia 
"fabrică de hârtie", cu următoarea motivaţie: "Prima fabrică de hârtie exista deja în 
Ţara Românească la 1 768.  De la una din aceste fabrici, care era, desigur, mare, 
hardughie a ajuns să însemne 'casă colosală' şi, după ce va fi fost părăsită, 'casă 
ruinată"'. El prezintă şi varianta hurdughie. Explicaţia lui Scriban a fost preluată în 
DM şi în SDE, iar autorii DEX cred că hardughie se explică tot printr-un cuvânt 
neogrec, anume prin hartopiia, soluţie apropiată de cea propusă de Scriban. 
Cuvântul, însă, se explică printr-o variantă neînregistrată hărdughie, care reprezintă 
o variantă a lui hordobie, prin care se explică şi varianta hurdughie. În ce priveşte 
formele hordoghie şi hurdughie, ele se explică prin *hordobie, hordubie, prima 
neatestată, dar absolut posibilă. 

Numele Odobeşti nu a fost discutat de Iordan în Toponimia, unde s-a ocupat 
doar de Odobasca (Focşani) şi Odobeasca (Roşiorii de Vede). N.A. Constantinescu 
înregistrează în DOR, 338,  nume precum Odobă, Odobul, Odoabă, Odobean, 
Odobeni, Odobasca, Odobeşti, Odobac, Hodobeni, Hodobeşti, Hodoba, Udob, 
Udoba, Udobă, Doba, Dobă, Dobeşti, Dohan, Dobul. Vorbind despre Dobă (la 
p. 26 1 ), N.A. Constantinescu spune chiar că acesta "este scurtarea lui Odobif', dar 
explică numele Doboş şi Dobăş prin magh. dobos "toboşar" şi nu observă că 
Duboş este varianta cu o închis la u a lui Doboş. Nu observă, de asemenea, că 
Dubar, Dubău, Dubală (în DOR, p. 267) sunt înrudite cu Duboş, Doboş, Dobăş. 
Pentru explicarea lui Odobă, autorul DOR încearcă două ipoteze: 1 )  prin rus. 
hudoba "posesiune" şi 2) prin si. hudu "prost" (după Vasmer). Dar N.A. 
Constantinescu nu a fost l ingvist, aşa că nu vom avea prea mari pretenţii în ce 
priveşte etimologia numelor discutate, inclusiv a celor la care ne oprim aici. Cu 
mai multă atenţie şi cu priceperea specialistului deprins cu cercetarea etimologică, 
s-a ocupat de numele acestea 1 . Pătruţ, în Onomastică, I l  7-120. Cu privire la 
etimologia dată de Constantinescu, în DOR, Pătruţ spune că este inexactă şi 
inacceptabilă: "Prenumele Odoabă trebuia să fie un avertisment pentru autorul 
DOR împotriva explicării antroponimelor respective dintr-un nume comun. Cum 
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pot proveni nişte nume româneşti ,  printre care şi prenume, dintr-un ' si .  rus. 
chudoba' ? Dar forma Dobul ?" În DOR s-au înregistrat, cum am văzut, numele 
topice Hodobeni (sat din care era un Odobean Giurgea), Hodobeşti (variantă a 
numelui Odobeşti) şi Hodoba, iar acestora 1. Pătruţ le adaugă Hodobana, nume de 
sat din jud. Alba (dintr-un antroponim Hodobă + suf. -an). 1. Pătruţ scrie că "toate 
numele menţionate au la bază tema Hodo(a)b-; dispariţia lui h- este un fenomen 
obişnuit" şi :  "toate numele amintite conţin un sufix -ob-, care mai apare şi în alte 
antroponime şi toponime româneşti". Cercetătorul este de părere că Udob, Udoba 
"reprezintă alte nume formate (tot cu elementul -ob-) de la o temă Ud-, de la care 
provine numele satului Udeşti''. Dar am spus că Udeşti are forma anterioară Uideşti 
şi, deci, iese din discuţie cel puţin pentru tema Ud-. Pătruţ exprimă părerea că 
Odo(a)bă, Odoba, Odobul derivă de la tema Hod-, care are radicalul Ho- şi suf. -d, 
ceea ce este imposibil de demonstrat şi, deci, de admis câtă vreme Hod- se explică 
prin hod- din hard sau chiar din hold. Hod este un radical, nu o temă, iar d face 
parte din acest radical. Formele cu h- sunt variante ale celor cu o- şi nicidecum 
invers, prin urmare Hodobă este o variantă a lui Odobă. Revenind la numele 
Odobă, considerăm şi noi că este derivat cu suf. -ob, dar din radicalul Od-, acesta 
explicabil prin ard- sau prin old- din care r, respectiv /, preconsonantic a fost 
disimilat. Aşa stând lucrurile, ard-, o/d- ar fi trebuit să dea ordob-, *oldob- (acesta 
foarte aproape de o/tavan) şi apoi odob-, de unde Odob, Odobă etc . 

Odobei este nume de persoană în toponimul Barzi lu Odobei, din Runcu, jud. 
Gorj (Radu Sp. Popescu, Graiul, 1 19), în care la tema Odob- s-a ataşat suf. -ei. 

Udobă ar fi, după N .A. Constantinescu, un nume slav; a fost găsit în 
inscripţiile din necropola domnească de la Argeş ca nume al unui fiu de domn 
român, (DOR, XLV). Nan Udobă numit şi Nan Dobă era boier al lui Mircea cel 
Bătrân la 1 3 88, 1 392 (DRH. B, 1, p. 27, 44, 559, dac. 9, 1 7), iar un Giurgiu Udoba 
a fost menţionat în DRH. A, III, p. 42 1 ,  la anul 1 499. Se vede că afirmaţia din 
DOR a fost cu totul necontrolată de vreme ce în Udobă avem pur şi simplu o 
variantă a lui Odobă cu vocala iniţială închisă la u, aşa că Udobă, ca şi Odobă, este 
un vechi nume românesc de persoană şi nu are a face cu vreo origine slavă. 

Am văzut, aşadar, că în numele Odobă, Udobă se identifică radicalul Od-, 
respectiv Ud- şi suf. -ob, căruia i se pot adăuga altele, ca în Odobescu, Odobei etc. 
Mai sus au fost citate formele "scurtate", adică cele cu afereză din Odob, Odobă 
etc, anume Doba, Dobă, Dobu/, Dohan, Dobeşti. Dobaie este şi subst. comun, 
explicabil prin odobaie, cu afereza lui o: Snop la oboroc, Claie la o dobaie 
(Voronca, 1, 1 08). Autorul DOR (vezi p. 26 1 ), înclină să explice aceste nume prin 
tobă, probabil având în vedere posibilitatea de sonorizare a lui t, dar subst. tobă 
este considerat împrumut, iar numele Dobă Nan, menţionat în anul 1 392, dată la 
care un cuvânt maghiar nu ar fi putut ajunge până la stadiul de nume propriu în 
română. Asupra acestei chestiuni vom reveni mai departe. Arătăm acum că 1. Pătruţ, 
în Onomastică, 70, vorbind despre numele Doba, Dobă, consideră că "acestea pot 
fi abrevieri din Odoabă [( . . .  )], dar trebuie raportate şi la bg. D6be nb, D6bo nb 
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(Ilcev), ser. (cu suf. -i.f) Dobis nfam, (cu suf. -oj) Doboj top (RJA), rus D6ba". 
Dacă raportarea invocată de cercetător trebuie înţeleasă ca o încadrare a numelor 
din bulgară, sârbocroată şi rusă în familia cuvântului românesc, lucrurile se pot 
interpreta ca vechi influenţe româneşti în antroponimia acestor l imbi, dar dacă 
raportarea trebuie înţeleasă ca influenţă asupra antroponimiei româneşti, aceasta nu 
se poate admite câtă vreme Dobă, Doba sunt incontestabile forme cu afereză din 
Odoba, Odobă, iar acestea au mari şi numeroase ramificaţii în lexicul românesc, 
atât în sfera apelativelor, cât şi în aceea a numelor proprii. 

Odovajniţa este nume al braţului principal desprins din Râul Mare la ieşirea 
din munte (Conea, Clopotiva, 1, 54). 1. Conea crede că acest nume este slav. Noi 
considerâm că se explică prin Ordob- + aş +  niţă, cu r disimilat şi cu b înlocuit cu v. 

Numele Duba, Dubeşti, Dubina, Dubova sunt cunoscute şi ca nume de locuri. 
lorgu Iordan, în Toponimia, 70, le consideră înrudite îndeaproape cu Dâmbău, 
Dâmbova, Dumbrău, dar nu precizează cum înţelege această înrudire. Noi credem 
că Dub- are altă explicaţie decât Dumb-, Dâmb-. În orice caz, Duh- din cele patru 
nume de locuri este explicabil prin dob, acesta din odob, hodob, cum am şi spus, cu 
închiderea lui o la u şi cu afereza vocalei iniţiale din odob, udub. 

Doba şi Duba au vechi atestări în toponimie. 
Localitatea Doba Mare din jud. Sălaj a fost atestată la 1 220 ca vi/la Duba. La 

1 334  numele era scris Daba (= Doba în română). Începând cu sec. al XV - lea se 
diferenţiază Kisdoba şi Nagydoba (Doba Mică şi Doba Mare). C. Suciu scrie în 
Dicţionar, 1, 202: "În sec. XIII-XIV era un singur sat Doba". Documentele 
menţionează, în sec. al XIV - lea - a 1 XV - lea şi alte localităţi ardeleneşti al căror 
nume derivă din Dob-, în câteva rânduri, mai ales în primele atestări, fiind notat u 
în locul lui o: Dub, Duby, Dwb, Duba, (Suciu, 1, 202), ceea ce arată că u era o 
prezenţă veche. Sunt nume Doba, Duba sau derivate ale acestora şi în alte părţi ale 
ţării. Vechimea numelor Doba, Duba este cu totul apreciabilă dacă avem în vedere 
atestarea din 1 220, citată mai sus, şi cea din 1 388, 1 392 a numelui de persoană 
Dobă Nan. 

În familia lui odob-, hodob-, hudub- se poate include şi trebuie să includem 
cuvântul udup "văgăună, râpă"; "poreclă dată unui om voinic, greoi, puternic" 
(Udrescu, 28 1  ), "râpă, adâncitură într-un deal; vale pustie" (Lexic reg., 1, 43, din 
Oltenia). Asurzirea lui b din udub în udup este o realitate (vezi mai sus huzdup ş.a.). 

Apelativele dobă şi tobă trebuie explicate prin limba română şi nu ca fiind de 
origine maghiară, cum crede Al. Philippide în OR, Il, 7 1 1-7 1 2, ori cum se spune în 
unele dicţionare (vezi DEX, DLR). În această serie se încadrează şi cuvântul dop, 
comparat uneori cu săsescul dop. 

Dobuca (Doboca, desigur şi Dobica, Doboc) era numit tatăl lui Sunad sau 
Ceanad, latinizat Chanadinus, Ceanadinus, asasinul ducelui bănăţean Ohtum 
(= O/tu), după cum ne informează Anonymus în Gesta Hungarorum, 83-84; vezi şi 
Arad, 1 1 8). Dacă trădarea lui Ceanad a avut loc în anul 1 028, înseamnă că tatăl său 
Dobuca 1 Doboca era născut pe la anul 950-960. Cu privire la numele Dobuca, 
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Doboca, Dobâca, se crede că ar fi de origine slavă sau maghiară (vezi DOR, 26 1 ;  
Iordan, Toponimia, 1 05 ,  nota 2). După Legenda mare a Sf Gerard, dar mai ales 
după informaţiile cronicarului Mahmud Terdztiman (acesta povesteşte că ducele 
"s-a retras într-o cetate puternică, unde comanda aparţinea unui om de încredere al 
său. Acesta însă a intrat în contact cu inamicii voievodului şi l-a ucis pe Ahtum, 
predând fortăreaţa". Eugen Gltick, în Arad, 1 34) . Este clar că Chanadinus (Ceănad, 
Sunad) nu era ungur, ci nobil al ducelui bănăţean; l-a trădat pe acesta în favoarea 
regelui maghiar cu preţul unor demnităţi ce i-au fost acordate mai târziu şi care au 
fost transmise şi fami liei sale. Numele lui, pe care l-am analizat cu alt prilej ,  este 
românesc, apropiat de Cănădin (atestat la 1483 în Ţara Românească, DOR, 425), 
de Cănde (azi Cândea), Chendea etc. Originea românească a familiei acestuia o 
dovedeşte şi numele tatălui său, Dobuca, Doboca, iar vechimea acestor nume 
interesează în chip deosebit, întrucât ele reprezintă probe de antroponimie 
românească din secolele al X - lea şi al XI - lea. Etimologia lui Dobuca, Doboca, 
Dăbîca, Doboc este destul de clară după ce am vorbit despre Odobă şi despre 
formele cu afereză ale acestui nume: Doba, Dobă etc. Este vorba de numele Odobă 
sau Odoba derivat cu suf. -oc, -uc devenit şi -îc prin velarizarea lui o, u, în cazul în 
care avem în atenţie varianta Dobâca. Se înţelege că Odoboc, Odoboca, Odobâca 
(pentru acesta, vezi numele contemporan Otobâcu, variantă a ,Jui Odobâcu) au 
cunoscut de multă vreme afereza lui 0-, schimbare fonetică frecventă în toate 
perioadele istoriei l imbii noastre. 

Dar numele Doboca, Dobuca nu este izolat în onomastica românească, ci îl 
găsim prezent şi în toponimie. Localitatea Dăbâca, jud. Cluj,  a fost atestată în 1 2 1 9  
în forma greşită (?) Dobur, în 1 279 era vi/la castri de Doboka Dobokawarfolua 
vocala, numele menţionându-se frecvent, cu unele deosebiri de grafie (Debika, 
adică Dăbâca). Alt sat Doboca, azi Dăbâceni, a fost atestat tot în jud. Cluj în 1 5 53 
(Suciu, 1, 1 9 1 ). Un nume de localitate atestat în 1464 este de asemenea Doboka 
(Suciu, 1, 203), azi Dobâca, jud. Hunedoara. 

Aceste nume de locuri 1 local ităţi pot fi considerate ca provenind de la nume 
de persoane. 

* 

Laurian - Massim, în Glossariu, 43-45, se ocupă de subst. baie şi de vb. 
băiare. Baie are sensurile: 1 )  "vas de lemn sau de metal în care îşi la cineva corpul 
întreg sau o parte a corpului; construcţie, casă, încăpere care serve la îmbăiare; şi de 
aici :  scăldare, Iare sau spălare pre corpul întreg sau pre o parte a corpului ;  apa din 
baie în care se scaldă cineva"; "plur. Baie sau băi se zice în special de locurile cu 
fonţi sau ape curate sau metalice unde în timpul verei mai ales merg oameni mulţi 
spre a face băi pentru vindecarea de diverse neputinţe"; 2) "loc din care se scot 
metale". În continuare, autori i  arată că Miklosich prezintă acest cuvânt şi derivatele 
lui ca împrumuturi slave în română. Acesta mai citează cuvântul mediolatin banna 
"coş de nuiele" care s-ar explica prin germ. wane "coş de nuiele pentru vânturat 
grâne şi vas ce serve la îmbăiat şi alte lipse". Laurian-Massim, însă, nu admit acest 
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punct de vedere: "Noi credem că neci istoria, neci fonna şi înţelesul vorbei nu pennit 
asemenea etimologie"; "numai baniţă s-ar putea referi la asemenea rădăcină". "Cât 
pentru cuvântul Baie, el vine de cert de acolo de unde-I au şi cele alte limbe romanice 
şi de la cari apoi I-au împrumutat şi slavii, de la latin. ba/neum sau ba/nea". Ei ştiu că 
n se mai păstre� în unele graiuri româneşti. "În fonnă aşa dară, ca şi în înţeles, 
cuvântul bania sau baia corespunde pre deplin celui latin şi nu se înţelege de ce, 
chiar în contra istoriei, s-ar căuta aiurea originea lui, şi nu mai bine la aceia la cari 
uzul băielor ajunsese aşa de comun şi necesar ca şi uzul pânei". Autorii văd o piedică 
şi în admiterea opiniei lor: "Singura obiecţiune de fonnă, ce s-ar putea face contra 
părerei ce noi susţinem ar fi că a înainte de n ar fi căutat, ca de regulă, să se pronunţe 
foarte obscur", dar a s-a păstrat în annus devenit an. Obiecţiunea aceasta, însă, 
rămâne valabilă şi acum. "Pentru această dificultate de fonnă sau pentru că fonna 
Baie este, l iteral vorbind, mai apropiată de latinescul baiae, învăţatul Diez este de 
părere că din acest din unnă cuvânt latin ar fi ieşit cel românesc" dar, spun autorii 
mai departe, rom. baia sau bae nu este un pl. feminin; lat. baiae "nu este decât 
numele propriu Baiae sau Bajae, cetate în Campania, situată pe ţănnul mărei, şi 
foarte vizitată de romani pentru frumoasa ei poziţiune cum şi pentru băile calde". 
Acest nume s-ar fi generalizat, dar nu ar fi ajuns şi la români. Pe de altă parte, din 
acest cuvânt nu se poate explica fonna cu n, cum se aude în gura unei părţi de 
români". Concluzia lui Laurian - Massim este că "fonna curată a cuvântului, aşa 
cum se cade să intre în dicţionarul limbei, este bania = baia". Vb. băiare este 
prezentat 1 )  ca tranzitiv, cu sensurile: "a la, a spăla, a scălda, a băga în baie, a 
îmbăia"; "a da ţâţă unui copil, a-1 îngrij i, a-1 creşte, a-1 priveghea" şi 2) intranzitiv, "a 
fi băiaş, mai ales la o baie de metale, a căuta şi scoate metale din o baie". Atât băiare 
cât şi băire nu par a fi cunoscute dincoace de Carpaţi, iar în Transilvania "băire are 
mai mult înţelesul de sub 2, şi numai băiare se aplică în toate însemnările date, dar 
mai ales în însemnarea de alăptare şi ingrijire a unui copif'. Se pune întrebarea dacă 
băire şi băiare îşi au originea în baie. "De partea fonnei nemica nu se opune la 
această presupunere; de partea înţelesului încă nu pare a se ridica nici cu o piedică 
deoarece însemnarea cea mai depărtată de înţelesul cuvântului Baie, adică 
însemnarea alăptare şi creştere a unui copil, se poate uşor reduce la cea de Baie şi 
imbăiare, scăldarea copilului fiind una din cele mai însemnate operaţiuni ale celei ce 
alaptă, îngrijeşte şi creşte un copil. Totuşi această etimologie nu esclude pre cea dată 
de învăţatul Diez, care lega cuvântul nostru băiare, cu însemnarea de creştere, de 
aceeaşi rădăcină cu itai. bai/o şi balio, fem. ba/ia, ispan. bay/e, vechi franc. baif'. 

Cihac, Il, 5, preia întru totul părerea lui Miklosich din diverse scrieri ale 
acestuia (vezi locul citat) şi încadrează cuvântul românesc între elementele slave. 

Tiktin, I, 1 40, spune că baie "scaldă, scăldătoare" vine din vsl. banja şi că 
baie "mină" vine din magh. banya; "Directe Herleitung v. lat. balneum, pl. -nea ist 
wegen des a ausgeschlossen: *banya (vgl. it. bagno, frz. hain etc.) hatte bânye, 
bâe ergeben" . 

Autorii DA au înregistrat, pentru baie, unnătoarele sensuri: 1, 1 )  "teren, din 
sânul pământului, în care se găsesc şi se exploatează metale (preţioase) sau 
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minerale; mină", sinonim cu ocnă, carieră; 2) "pe cât se  pare, baie mai însemna 
odinioară ' loc cu izvoare tămăduitoare'", sens care reiese din numele topic Baia 
din Moldova, local itate aşezată pe râul Topliţa; Il) din sensul "loc cu izvoare 
tămăduitoare" s-ar fi născut, prin generalizare, sensul "loc unde se scaldă cineva" şi 
apoi "scăldătură" sau "scăldătoare". Aici avem: 1 )  "locul unde se scaldă cineva sau 
faptul de a se scălda"; 2) "vasul, cada, putina etc sau lichidul în care ne scăldăm"; 
3)  "stabiliment (public) în care, în schimbul unei plăţi, poţi să te scalzi"; 4) "latrină, 
privată, umblătoare". Cu privire la origine, autorii DA spun că aceasta este 
nesigură, dar că "legătura etimologică cu lat. ba/(i)neum, bal(i)nea ' scăldătoare' e 
neîndoioasă (itai. bagno ' scăldătoare' ;  ocnă [pentru condamnaţi]; eng. ban 
' scăldătoare' [în numiri de localităţi şi cu sensul de ' loc cu izvoare minerale'] ;  
prov. banh ' scăldătoare', fran. hain, span. baiio ' scăldătoare' ,  ocnă [pentru 
condamnaţi], la plur. ' izvoare tămăduitoare', portg. banho 'scăldătoare') .  Îndoios e 
numai dacă cuvântul nostru e urmaşul direct al celui latin (baie < bane < *bannea 
< ba/nea) sau dacă-1 avem prin mijlocire slavă . . .  " Ş i  mai departe: ,,Remarcabil e 
faptul că sensul 'mină ' lipseşte atât În latineşte, cât şi la popoarele romanice, iar 
dintre slavi il cunosc numai cehii şi, judecînd după numirile de localităţi, bulgarii. 
Ungurii il pot avea de la români, dat fiind că Transilvania e bogată in băi. 
Aromânescul bane are numai sensul 'scăldătoare ' " [subl. ns., I.P.-S.] . Autorii DA 
fac distincţie între verbul a băi "(la moţi) a exploata (o mină de aur)", "băiesc = 
lucru la vreo baie"; "a se scălda, a se îmbăia, a face baie" şi verbul băia "a creşte, a 
hrăni, a alăpta un copil", "a mângâia cu mâna, pe obraz, un copil", "a naşte". 

1.-A. Candrea compară cuvântul, pentru sensul "mină", cu magh. banya, iar 
pentru celelalte sensuri îl prezintă ca împrumut slav, din banja. Şi el desparte vb. 
băi de băia. A. Scriban crede că baie "mină, ocnă" este împrumut maghiar, iar baie 
cu sensul celălalt ar fi un împrumut slav, punct de vedere însuşit de la unii 
înaintaşi, preluat şi  în OM. Autorii SDE prezintă, în chip inexplicabil, numai baie 

"scăldătoare", ca şi cum nici nu s-ar şti de existenţa lui baie "mină, ocnă", cu 
numele topic Baia în Moldova, şi susţin originea veche slavă a acestuia. Loc aparte 
ocupă DEX, lucrare în care baie "scăldat, scaldă, îmbăiere", "cadă, vas special de 
îmbăiat", este prezentat ca element latin, din banna (= balnea), comparat cu si. 
banja, dar baie "mină" este considerat tot împrumut maghiar. Ocupându-se de 
terminologia mineritului, în FD, 1, 1 58, Liviu Onu are în atenţie şi termenul baie pe 
care îl folosesc ardeleni i ,  moţi i , maramureşeni i .  Din informaţiile prezentate de 
Onu, reţinem că sunt şi băi de cărbuni, aşa cum, după alte informaţii, ştim că există 
şi băi de unde se scoate piatră (Moldovanu, Chestionar, 93, nr. 439). După Anan. 
Carans., vedem că băile pot fi şi pentru alte metale (aramă, cositor), nu doar pentru 
aur, băi de aur. O. Densusianu, în Graiul, 308, prezintă şi sensul "carieră de 
piatră", semnalat de noi mai sus, şi spune că în Ţara Haţegului termenul pare să fie 
adus din alte părţi, altfel s-ar fi păstrat n din forma bane. Liviu Onu, loc. cit., nu 
admite soluţiile etimologice date de alţi cercetători şi propune, pentru sensul "mină, 
carieră", o comparaţie cu magh. banya "mină", ceh. bane "mină", iar pentru 
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"încăpere de scăldat, scaldă, scăldătoare", îl compară cu sb., rus., bg. banja, pol. 
bania, lat. ba/nea devenit *bannea "din care se explică şi v. si. banja" . Vom vedea 
în ce măsură se confirmă aceste încercări de soluţionare etimologică a rom. baie. 

Baie s. f., are pl. băi. La începutul sec. al XIX-lea, în Banat era şi pl. bae 
(= baie), art. baele (vezi N. Stoica de Haţeg, 58). Forma de neutru este băi, un băi, 

cu pl. băiuri: Din băiul ăsta s-o gătat aurul (MCD, 1, 248, din Cavnic - Lăpuş; în 
toponimia zonei este şi numele dimimitival Băiuţ, iar în hotarul localităţii Jieţ -
Petroşani sunt toponimele Băfm de Sus şi BăfiU de Jos).  

Antroponimia cunoaşte Baia, Baie, Bai ca prenume de bărbaţi; Băiasa, 
Băioae ca nume de femei derivate de la numele bărbaţilor; Baia şi Băiţa ca nume 
feminine; Baiu nume de munte; Băieşti şi Băiuţ sunt nume de sate, toate explicate 
în DOR, 1 87, "din subst. bae sau vb. a băia 'a educa, a mângâia copilul ' ,  'a  
naşte"'. Se invocă în DOR, pentru comparaţie, inutil, şi bg. baj "nene" şi te. bay 

"bogat". La informaţiile preluate din DOR, prezentăm şi altele: Băia este nume de 
familie în satul Pustiniş (NALR. Banat. Date, 79); Dealul Banii, La Băni, Bănia, 
Băneş, Băniuţa, Bănila sunt nume topice în jud. Caraş-Severin (loniţă, Glosar, 1 7, 
4 1 ;  idem, Nume, 29, 30); Băniaşi apare într-un doc. din 1 597, dar şi Dosu 
Băniaşului, Pădurea Băniaşului, Valea Băniaşului (idem, Nume, 33), Bănişoarele 
este diminutiv pl .  de Ia bane "mină, carieră" (FD, 1, 63); Băiţa este pădure şi vale 
în Botiza, jud. Maramureş (Papahagi, Graiul, 203); Băiţa este nume de deal în 
Baia, jud. Suceava (NALR. MB, D, 229). Şi în alte părţi entopicul baie 1 bane şi 
unele derivate ale lui devin nume topice. O cetate Baia a fost menţionată în 
Descriptio Europae orientalis, la anul 1 308 (vezi Popa - Lisseanu, Izvoarele, II, 
59). Numele de familie Bania era întrebuinţat şi în Moldova: Toader Bania şi 
Gheorghe Bania erau trăitori în satul Găiceana, ţinutul Tecuci, la 1 772 
(Recensămintele, 1, 59 1 ). O potecă Baia din plaiul (plasa) Cloşani - Mehedinţi, a 
fost menţionată într-un document de la 1 844 (Constantinescu - Mirceşti, 30). 

Un număr important de localităţi din Transilvania, Banat, Crişana şi 
Maramureş poartă numele Ban, Baia, Bania sau derivate ale acestora: Băiţa, Băuiţ, 
Băiuţa, Băneşti, Bănicel, Bănişor, Băniţa (Suciu, 1, Il, passim). Din cauza aceasta 
sunt unele dificultăţi în a stabili când Baia, Bania, Băniţa derivă de la baie 1 bane 

"mină" şi când de la ban ca rang social. Această diferenţiere se face însă, prin 
"identificarea locurilor cu fostele exploatări miniere" (loniţă, Studii, 5 1  ) . La 
acestea se adaugă şi numele altor locuri în afară de localităţi. În Moldova, 
Muntenia şi Oltenia sunt, de asemenea, numeroase nume de locuri şi local ităţi 
Baia, Baniul, sau derivate de la acestea (vezi MDGR, 1, 197-20 1 ,  236-239, 3 1 3-
3 1 8) .  Ne reţine atenţia faptul că Baia etc. reprezintă nume de dealuri, de văi, 
desigur şi nume de locuri prăpăstioase, de surpături ca în cazul unor cariere. Baia 
Bogata era numele satului Baia (Serafim Ionescu, Dicţ. Suceava, 9); aflăm că baia 
de aur s-ar fi aflat pe teritoriul satului Bogata şi că locuitorii din Baia sunt numiţi 
băieşi (NALR. MB. D, 228). 

Baie este, cum am văzut în DA, un "teren, din sânul pământului, în care se 
găseşte şi se exploatează metale (preţioase) sau minerale; "mină", "ocuă", 
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"carieră". Deducem că terenul, nu metalul ş i  n ici spălarea lui ,  a primit numele baie, 
bm1e. Un sens al lui baie este "izvor mineral", cum se vede şi din numele Baia 
Dulce, Baia Sărată (DTRO, I, 243). Pe baza aceleiaşi surse bibliografice, am putea 
spune că baie este şi nume de pâraie, explicabil prin apa băii, deci "apa care iese 
din baie". Cât despre sensul "mină de cărbuni", acesta este mai nou, din secolul al 
XVIII-lea, de când au început exploatările din Valea Jiului. De altfel, pentru a se 
preciza felul bogăţii lor extrase, se adaugă, pe lângă baie, un atribut: de aur, de 
aramă, de cărbuni . . .  În Oltenia sunt mai multe locuri cu numele Baia. Cea mai 
veche atestare o are, după DTRO, I, 24 1-243, Baia4, sat în corn. Baia de Fier, jud. 
G01j , în forma Banea la 1 480, 1 488, Bania în 1 502 etc. Tot aici, un nume de pârâu, 
de munte, de pădure se expl ică prin baie "mină". Baia5 este sat în or. Baia de 
Aramă, atestat începînd cu anul 1 5 1 8, Baia de Fier cu atestare din 1 644. Baie se 
numesc pâraie, munţi . 

Bane şi baie au avut răspândire generală în l imba română, în toate dialectele 
ei. La informaţii le despre baie în dialectul dacoromân, adăugăm că ar. btine 
înseamnă "baie", fr. "hain", cuvânt asupra originii căruia T. Papahagi, în DDA, 
256, se îndoieşte şi-1 compară cu v. si .  banja "balneum", alb. banje, gr. wcavw, te. 
bania, it. bagno. Ar. băiasă, cu pluralul necunoscut şi cu sensul "heleşteu, lac, 
ghiol", este folosit într-un text aromân: O moi Tasă, moi apreasă, nicaşi Tancul tu 
băiasă (hei tu Tasă, tu aprinsă (arzătoare, înfierbântată), ai înecat pe Tancul în 
baltă). T. Papahagi arată că acest cuvânt îi este necunoscut. "Construcţia în care 
apare (tu băiasă) nu ne-ar putea îndreptăţi să credem că ar fi vorba de numele 
satului Băiasa, dar ar fi normal ca în acest băiasă să vedem numele râului satului 
Băiasa: nicaşi Tancul tu Băiasii'. Cuvântul este cu etimologie necunoscută în 
DDA. Se vede din spusele lui T. Papahagi că este şi o localitate aromânească 
Băiasa. Satul este în Pind. În Băiasa este şi numele de fami l ie Baia, (Caragiani, II, 
1 04, 2 1 3 ,  2 1 4). Se pare că Băiasa este femininul lui Baia, cu suf. marital -easă, ca 
în primar, primăreasă, stolnic, stolniceasă. 

O parte a satului aromânesc Cemeşi se numeşte Băieşi, Băeşi (Caragiani, II, 
47) şi derivă din Baie (Capidan, Toponymie, 53). Este sigur că aceste nume nu au 
nici o legătură cu numele localităţii ital iene Baia (din golful Neapole). Ne 
întrebăm, însă, dacă Băiasa, Baia, Băieşi au aceeaşi origine cu ar. btine; avem în 
vedere faptul că n din bane s-a păstrat în acest dialect, dar el a evoluat la i în graiul 
fărşeroţilor, prin urmare explicaţia este verosimilă. Cuvântul baie nu poate fi 
împrumutat din albaneză de vreme ce în română are o prezenţă impresionantă. Un 
sat aromânesc din Olimp are numele Banitza (Fontes, IV, 1 1 9) .  Băniţa este un 
cătun de lângă Perivoli (Capidan, Rom. nom. , 48). Băeasă este nume vechi al 
satului Leşniţa (Caragiani ,  II, 1 04). Băiţu este 1 era nume de fami l ie în Avela 1 
Avdela (Caragiani, 1, 4 1 ;  II, 39), iar Băiţu "este diminutiv lui Baiu şi Baia, care se 
zice şi Vaia. S unt şi local ităţi cari poartă numele Buia. Este şi o comună 
românească pe Pind care se numeşte Baieasă . . .  " (Caragiani, 1, 62). Dar Th. 
Capidan, în Rom. nom., 1 63-1 64, spune că numele arom. Băiasa este gr. Voiusa 
sau Vovu.w şi că nu arc nici o legătură cu baie. 
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La cele spuse adăugăm că la aromâni i  fărşeroţi găsim numele de sate Bania şi 
Băniţa (Capidan, Românii nomazi, 48, 63), care nu pot fi despărţite de ar. bane şi 
nici de dr. bane "mină", "ocnă", "carieră". Tot la aromâni găsim şi numele topic 
Băneşti "loc unde au fost altădată băi" (Iordan, Toponimia, 52, nota 3 ;  cum nu ştim 
de unde deţine Iordan informaţia, se poate presupune că este o citare defectuoasă 
sau o greşeală de tipar pentru Bănişti, nume de loc de lângă Lugunţa (în Meglen.), 
unde au fost cândva băi (ce fel de băi ?). Th. Capidan, în Meglenoromânii, III, 33 ,  
unde citează acest nume, mai prezintă, pentru meglenoromâni, şi bcină "baie", 
bănez "fac baie", bănar şi băinar "băiaş" (ce înseamnă băiaş?) şi afirmă că bcină 
vine din bg. banja. Pentru Băiasa, Bănişti, Baie, Băieşi, vezi Capidan, Toponymie, 
52, 53,  unde se spune, între altele, că Bănişti derivă din bcină (bg. banja) cu suf. -
işti. Istroromâni i  au ban, banu, pl. bani, banurle (Popovici, Il, 9 1 )  sau ban, bane 
(Cantemir, Texte, 1 58). Tot aici sunt cunoscute poreclele Bana (Popovici, 1, 37) şi 
Banea (Cantemir, Texte, 1 53) . 

Banjani (= Baniani) era nume al unor vlahi; familie cunoscută; nume de sat 
românesc în părţile Raguzei (Dragomir, Vlahii şi morlacii, 74, 1 00). Banişor este 
nume topic în apropiere de Sofia. Si lviu Dragomir, în Vlahii, aminteşte nume de 
români trăitori în evul mediu în nordul Peninsulei Balcanice, dar şi nume de locuri, 
între care: Bagnanj (= Banan) la 1 422 şi Katun Banjani (= Cătunul Baniani) ( 1 436) 
(p. 43); Banja era localitate în distr. Skoplje în ani i  1 309-1 3 1 6  (p. 22, 3 1 ,  33 ş.a.) 
ş i  o mănăstire. 

Toate aceste nume (dacoromâne, aromâne, meglenoromâne, istroromâne) 
sunt îndeaproape înrudite şi ele reprezintă o dovadă a unităţii limbii noastre. Pe de 
altă parte, răspândirea numelor de locuri şi de persoane Baia, Bania, Băniţa, Băniu 
etc. la toţi românii, atât în nordul, cât şi în sudul Dunării este cea mai importantă 
probă împotriva originii maghiare a acestui cuvânt şi o confirmare că în maghiară 
baie este cuvânt românesc. Altfel n ici nu se poate, pentru că nomazii stepelor nu 
pot avea o terminologie a mineritului, constituită exclusiv în regiuni muntoase sau 
deluroase. Cât despre f'arşeroţi, se ştie că unii d intre aceştia au devenit nomazi din 
sedentari, în urma alungării lor de către nomazi i maghiari, din locurile pe care le 
stăpâneau de secole în partea de vest a ariei lingvistice româneşti, adică în vestul 
României de azi şi în Pannonia. 

Este posibil ca lat. ba/nea să fi dat * bannea şi  apoi, în română, bane şi baie, 

"baie, scaldă", dar la aceste forme se putea ajunge mai uşor prin afereză de la 
(h)urdubciie, (h)urdubcine, (h)odobane, (h)udubane, (h)odobaie, (h)udubaie, 
(h)obane, (h)obaie etc., motivaţia privitoare la aspectul locului fiind evidentă. 

Ceea ce ştie orice om din preajma minelor este că în galeri i  se fac întotdeauna 
canale de scurgere a apei, dacă prin baie nu trece vreun curs de apă, numit de 
obicei apa băii (pentru exemple, vezi DTRO, 1, p. 24 1 ) . În epoca romană, poate 
încă din epoca dacică, se utiliza roata hidraulică cu cupe pentru evacuarea apei 
(Maghiar-Oiteanu, Din istoria mineritului, 56, 57). Prezenţa apei, a puţurilor de 
colectare a apei, putea determina ca sensul "mină" 1 "ocnă" să evalueze spre cel de 
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"loc cu apă", "loc cu izvoare tămăduitoare", desigur şi la "scaldă", "scăldătoare", 
aşa cum ştiolnă, ştioalnă, ştolnă "galerie în mină" înseamnă şi "gaură prin care te 
bagi în mină", "fântână neîncărcată cu pietre", "bulboacă", "băltoacă" (vezi Liviu 
Onu, în FD, 1, 1 74-1 75). Lipsa în latină şi în l imbile romanice a sensului "mină" 
("ocnă") poate susţine că lat. *bannea, devenit în română bane, s-a contopit cu 
baie, bane rezultate prin afereză, şi-a consolidat sensul "scăldătoare", "scaldă", 
"loc de scăldat" şi s-a îmbogăţit cu sensuri noi referitoare la exploatarea 
mineralelor (metale, sare, piatră de var sau de construcţie, marmură). Cuvintele 
romanice pentru "scăldătoare", "scaldă", "cameră de scăldat" probează păstrarea 
lui *bannea în română. 

Acum, însă, baie şi bane se explică în primul rând prin afereză, din cuvintele 
(h)urdubciie, (h)urdubcine, (h)ordobciie, (h)ordbcine, corobaie etc. la care se adaugă 
variantele cu r disimilat ale acestora: (h)udubaie, (h)odobaie, (h)odobane, apoi şi 
hobaie, hobane etc. Termenul  cu variantele au denumit ·mai întâi, după aspectul lor, 
locurile prăpăstioase, râpile în care se găseau izvoare (şi cu apă caldă), intrări în 
peşteri, în hrube, apoi locurile din care se extrăgeau minereuri, piatră, sare. Prin 
populaţia românească aşezată în Moravia şi în Polonia, termenul a ajuns la cehi şi 
la poloni .  Păstrarea termenului în toponimia balcanică este probă că era cunoscut şi 
folosit de românii care locuiau în evul mediu în Balcani şi de la care se păstrează 
până astăzi destule nume de locuri. De la aceşti români, termenul a trecut în limba 
vechilor texte bulgăreşti prin care a pătruns la ruşi. Expl icarea lui baie, bane prin 
afereză din (h)urdubaie, (h)urdubane etc. este probată şi prin aceea că minele şi 
carierele de piatră sau ocnele de sare sunt în regiuni de munte ori de dealuri, în 
locuri accidentate, în înfundături de văi .  

Consemnăm faptul important că baie chiar apare ca formă cu afereză a lui 
hurdubaie în versurile Hurdubaie-baie, Bună de bătaie (Manolache, Ciobănaş, 
332), cu varianta Hodobaie, baie, bună de bătaie, ghicitoare pentru tobă (Scriban, 
s. v. odobaie). Cuvântul baie trebuie considerat în imediata apropiere a lui horde 

"coclauri" şi a lui hudă (şi hudră) despre care am spus că are şi sensul "ocnă, baie". 
În Transilvania baie este sinonim cu hudă (Lex. B., DA, Candrea, Scriban, SDE, 
s.v. hudă, Paşca, Glosar, 3). 

Baie păstrează şi sensul "construcţie mare . . .  ", sensul "hurdubie", dar şi pe cel 
de "vale . . .  ", de "gaură". Frecventele surpări ale galeriilor insuficient consolidate au 
determinat executarea unor construcţii de mari proporţii, dar în mare măsură 
improvizate, numite hurdubăi, hurdubii. Transferarea acestor nume la unele 
construcţii mari, gata să se dărâme, de pe dealuri s-a putut petrece destul de uşor. 
Baie, dar mai întâi bane, trebuie să fi denumit cândva adăposturile provizorii, în 
locuri ascunse, între dealuri, în munţi, sub stânci. Creşterea rolului economic al 
metalelor şi întrebuinţarea pe un plan mai larg a pietrei de construcţie sau de var, 
creşterea exportului de sare din Moldova, Muntenia, Oltenia, dar mai ales din 
Transilvania, a putut duce la un important transfer semantic, astfel baie s-a putut lega 
definitiv de aceste realităţi. Avându-se în vedere importanţa economică a băilor, 
adică a m inelor (în special a celor de aramă, fier, aur şi argint), Baie, Baia s-au putut 
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acorda cu timpul ca nume proprii unor locuri din care se extrăgeau diferite minereuri, 
forma aferezată specializându-se în acest fel şi trecând ca element românesc în unele 
limbi vecine. 

Am spus că vb. a băia are şi sensul "a educa, a mângâia copilul". Acest sens 
s-ar putea explica prin educaţia, pregătirea ce li se făcea tinerilor care urmau să 
devină băieşi. Este vorba mai ales de evitarea pericolelor, dar şi de cunoaşterea 
rocilor, de mitologia băilor. Sensul "a naşte" al aceluiaşi verb poate sta în legătură 
cu un fel de botez la prima intrare în baie a unui tânăr. 

Am făcut afirmaţia că între entopicele ma/dă şi baie sunt înrudiri care nu au 
fost până acum puse în evidenţă (v. Popescu - Sireteanu, Memoria, I, 23). După ce 
am analizat o seamă de forme şi variante ale lui hordobaie, formulăm ipoteza că a 
putut exista un cuvânt *moldobaie, derivat cu suf. -tiie din tema moldov-, cu 
varianta *moldob-. Facem aici precizarea că, în afară de numele fostului oraş Baia, 
şi alte nume de localităţi 1 locuri din Moldova se expl ică prin baie 1 bane. Aici 
consemnăm informaţia că Al. Lăpuşneanu, într-un hrisov din 1 5 6 1 ,  spune: "în 
târgui nostru Baia, care pe nemţeşte se zice Moldova" (A. Bena, Încercare, 1 66, 
după N.  Iorga, Documentele Bistriţei, I, p. LXI-LXII). 

Sensul "locul amenajat pentru scăldat" al lui baie poate fi în legătură cu locul 
special amenajat pentru spălarea nisipurilor aurifere extrase din râuri ori a 
minereurilor aurifere măcinate, extrase din mine, din băi. Această semnificaţie s-a 
putut răspândi mult peste aria lui baie "ocnă, mină", limitată la zonele de munte sau 
de dealuri şi în special la cele în care românii extrăgeau aramă, fier, aur, argint etc. 
De aceea aromânii nu cunosc bane "mină", ei ocupându-se cu păstoritul, nu cu 
mineritul. La ei btină înseamnă "trai", "viaţă", "pace", cuvânt pe care Hasdeu, în 
Etymologicum, 3, 1 68-1 69, îl consideră "o formaţiune ulterioară din verbul bănare 
'vivre'", care este "necesară sub raport fonetic" şi "se justifică nu mai puţin şi din 
punctul de vedere logic". Hasdeu crede că din lat. annare "vivre, passer l'annee et les 
annees", "termen curat rustic, de tot străin clasicităţii", căruia i se adaugă prepoziţia 
ab şi devine abannare "vivre long-temps". Abannare, cuvânt rustic, a devenit 
bannare, iar acesta a fost moştenit în forma bănare. "Dispariţiunea acestui termen se 
explică la noi prin ciocnirea sa cu vorbele ban, bănat, bănuiesc etc.", pe care le crede 
împrumutate de la vecini, inexistente la aromâni, din care cauză la ei nu s-au putut 
face confuzi i .  Tache Papahagi, în DDA, însă, consideră că bană este cuvânt cu 
etimologie necunoscută, neadmiţând explicaţia lui Hasdeu. Părerea noastră este că 
bană "trai, viaţă, pace" este în strânsă legătură cu sensul "casă, adăpost" al lui 
hurdubaie, care trebuie să fi avut şi o formă *hurdubană, cum dovedesc apelative 
precum hobană, hobănti sau nume proprii precum Hodobana, Hobana, Odobean, 
Odobeni, Hodobeni, Dohan. De la sensul (larg) "casă, adăpost", desigur prin 
intermediul sensului "casă, adăpost în locuri retrase, greu accesibile", s-a putut 
ajunge la cel de "trai, viaţă în locuri lipsite de mari primejdii", "loc în care omul 
trăieşte în pace, în linişte" şi, prin generalizare, s-a ajuns la sensurile actuale. 
Cuvântul bană reprezintă o formă cu afereză de la ho(r)dobană, hobană, corobană, 
cabană etc. Expl icaţia propusă de noi este susţinută de felul cum sunt aşezate 
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casele ş i  satele aromânilor, în locuri greu accesibile. Este de presupus că forma cu 
afereză bană a avut mai întâi sensurile formelor ample, referitoare la relief şi la 
adăposturile construite în locurile respective. De altfel, Th. Capidan, în DR, Il, 5 1 9, 
chiar îl explică pe bană prin bane "adăpost, locuinţă, casă", cunoscut şi  în albaneza 
de nord. Cuvântul albanez este, desigur, împrumut românesc. 

Este şi posibil itatea ca bane să fie moştenit din l imba autohtonilor. Ca 
argument în favoarea acestei posibilităţi, Octavian Răuţ citează numele Banna 
(Bewcastle) în nordul Britaniei, unde în timpul împăratului Hadrian ( 1 1 7- 138  d.H.) 
staţiona cohorta 1 Dacorum. Dacii, acum ostaşi romani, au dat nume din limba lor 
acelui avanpost fortificat, banne însemnând "locuinţă, casă". O. Răuţ scrie: "dacii, 
transplantaţi în Britania ca soldaţi ai Romei, la scurt timp du.pă transformarea ţării 
lor în provincie romană, puteau încă să vorbească l imba maternă şi să boteze 
fortificaţia cu un apelativ al cărui sens le era cunoscut" (Răuţ, Studii, 28). Dacă 
această identificare se va adeveri, s-ar putea susţine existenţa cuvântului în l imba 
dacilor, ceea ce este cu totul posibi l .  Afereza despre care am vorbit mai sus s-a 
putut petrece încă în l imba autohtoni lor ca procedeu curent de îmbogăţire a 
lexicului. Aici este locul să amintim că dacii cunoşteau bine extragerea 
minereurilor, reducerea lor şi prelucrarea metalelor (Hadrian Daicoviciu, Dacia de 
la Burebista la cucerirea romană, 1 68 şi urm.), fără a mai vorbi de extragerea şi 
prelucrarea pietrei de construcţie, cum o dovedesc cetăţile lor. 

Ar. bană este în apropiată înrudire cu dr. băici "a naşte", "a educa, a creşte un 
copil", "a mângâia", sensuri care s-au dezvoltat şi  din sensurile subst. bană. Este de 
presupus că româna comună avea şi subst *bană, pl. *bane, şi vb. *bănci sau *bănci 
prin care se explică atât vb. ar. bănedzu, cât şi  dr. bănci, băici. La acestea, se adaugă 
mr. bană, pl. bonur, bon (Capidan, III; GS, III, 1 87), cu derivatele bănez "fac 
baie", băncir, băincir "băiaş", banişti "nume de loc, unde au fost odată băi" 
(Capidan, loc. cit. , unde se spune că mr. bană este împrumutat din bg. banja). 
Amintim aici că aromâni i  au derivatele bănare "vieţuire", bănat cu citatul oamini 
bănaţ tu păduri, adică "oameni trăiţi în păduri". 

Din câte ştim, dacoromâni i  nu au un apelativ bană, dar el a existat. Sunt 
menţionate în documente nume de persoane precum Bana, mase. şi fem., Bană, 
mase. (DOR, 1 90, s. v. Ban. 1. 1 ,  2). Credem că dr. pană "colină; vârf de deal", pe 
care îl semnalează Ioniţă, Nume, 229, reprezintă o variantă a lui bană, cu asurzirea 
lui b. Această asurzire este prezentă în multe cuvinte, precum huzdup, huzdoapă, 
dupac, dup etc. O înrudire între ar. bană şi numele dacoromâneşti Bana, Bană a 
fost remarcată de Vasile Ioniţă, în locul citat mai sus. 

Într-o anchetă dialectală în satul Frumosu, jud. Suceava, am înregistrat 
cuvântul banaţă, în transcriere literară băneciţă, cu sensul "găleată": le banciţa şî 
adu nişti cipâ. Avem, neîndoielnic, un derivat de la bane, cu suf. -eaţă, care 
denumea, probabil,  vasul în care se aduna şi  cu care se scotea din bane minereul 
(de aur, de argint etc.). Băneaţa era, în acest caz, şi unitate de măsură. Cu timpul, 
suf. -eaţă a fost înlocuit cu -iţă. Dar trebuie să precizăm că banciţă are pl. bliniţ, de 
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unde s-a refăcut un sg. bimiţă. Încadrarea lui baniţă în famil ia lui bafze, baie este, 
aşadar, şi corectă şi necesară. Această în cadrare era operată încă de Ci hac, II, 5 .  

Baie mină" este sinonim cu rudă, rudărie, ştiol, vatră (Moldovanu, 
Chestionar, 

"
95, nr. 456), dar mai ales cu hudă, despre care am spus că în 

Transilvania (vezi Lex. B. , DA, Candrea, Scriban, SDE; Paşca, Glosar), are sensul 
"ocnă, baie". 

Este de admis că oraşul Baia a devenit capitală a Moldovei din cauza 
importanţei economice şi a faimei pe care o avea ca loc din care se extrăgea metal 
preţios (acad. Liviu Ionesi ne spune, oral, că se extrăgea argint, nu aur). Numele 
este vechi românesc. Stabilirea străinilor (saşi) a fost determinată tocmai de bogăţia 
locului şi aceasta s-a întâmplat înainte de întemeierea statului moldovenesc. 

Legenda spune că la Ben ia, în corn. Moldova Suliţa, jud. Suceava, în munţii 
Bucovinei, era o baie de argint. Aşa se explică numele Drumul argintului. "Era o 
baie ca orice baie din vremurile acelea [ . . .  ]; o hrubă în care intrau oamenii de 
zdrurnicau în pântece le munţilor şi spărgeau drob de piatră. [ . . . ] apoi încărcau 
drobul în burdufe de piele pe cai sau în cară şi-1 duceau la cuptorul de lămurit", 
care era la Baia. (Filipciuc, Şi pietrele curg, 45--46). 

S-ar părea că numele localităţii Benia este explicabil prin beni, băni, pluralul 
lui bane. V. Tufescu, în Oameni, 1 1 2, spune că Benia este variantă a numelui Baia. 
Există şi o altă localitate Benea, dispărută, de fapt contopită cu satul Pătrăşcani din 
fostul ocol al Trotuşului, numită şi  Beneştii, Băneştii, Bena (Tezaurul toponimie, 
Moldova, 1, 1 ,  p. 70). Benea este şi antroponim (vezi Andronic, Huţulii, 32). 

Este cunoscut, din sec. al XVI-lea, un loc numit Baia lui Albaş, inclus în 
oraşul Chişinău. Baia Coziei este numele vechi al localităţii Molodia; era loc la 
Cozmin în ţinutul Cernăuţilor, menţionat în sec. al XV -lea (Gonţa, Locuri, 2 1  ). 
Aşadar şi în Moldova erau băi . 

Numele satului Băişeşti din corn. Cornu Luncii, jud. Suceava, atestat în sec. 
al XV-lea (idem, Tradiţii, 24-25) se explică prin numele Băieş 1 Băieşu. 

Printr-un nume topic sau printr-un Bane sau Baie se explică numele satului 
Bainţi 1 Baenţi (astăzi Baineţ, jud. Suceava), menţionat mai întâi la 1 5  martie 1490, 
când Ştefan cel Mare face confirmarea unei danii  a lui Alexandru cel Bun. În forma 
veche, numele se menţine până pe la 1900. Îl explicăm prin Baie cu suf. -inţi (acest 
sufix este sinonim cu -eşti) (vezi şi Hasdeu, Etymologicum, 3, 41 5) .  Avem 
informaţii că în hotarul satului a fost în vechime o carieră de piatră şi de nisip. Mai 
mult, în sat îşi are obârşia pârâul Ruda (= Baia), afluent al Sucevei .  Numele Ruda 
înlocuieşte un nume mai vechi Baia (Emilian Drehuţă, informaţie orală). 

Letopiseţul haliciano-volhinian aminteşte că, la 1 235 ,  Rostislav "a fugit pe 
drumul unguresc" şi "a ajuns la Baia, denumită şi Rodna". Victor Spinei, Realităţi, 
87, după care cităm, spune că "Pasajul respectiv indică existenţa unei semnificative 
duble nomenclaturi pentru Rodna, denumirea de Baia reflectându-i cal itatea de 
aşezare minieră" . Prin urmare, un nume, astăzi uitat, al localităţi i Rodna a fost Baia 
şi trebuie pus în legătură cu zona minieră, cum procedează V. Spinei. Celălalt 
nume, Rodna, nu reprezintă decât o traducere slavă a numelui Baia. C. Suciu, în 
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Dicţionar, Il, 8 1-82, glosează sub numele Rodna unnătoarele variante grafice: 
Rodna ( 1 235), Rudana ( 1 24 1 ), vii/a Rodona ( 1 264), Rodna şi Rudna ( 1 268), 
Radna ( 1 358; citeşte Rodna); la 1 520 se menţionează Radnabanya. Numele este 
explicabil prin rudă, care înseamnă "mină" (vezi Iordan, Toponimia, 98-99) şi este 
un împrumut slav, ruda. 

Laurian-Massim, în Glossariu, 296, înregistrează hrubă, cu variantele hrupă, 
hurubă, hurupă, urubă, urupă, cu sensurile "groapă săpată în pământ, mai ales 
pentru conservaţiune de vinuri în mare cantitate", "casă strâmtă, întunerecoasă şi 
nespus de �midă şi sordidă", "bordei", "gaură în pământ pentru repaosul fiinţei 
omeneşti". Incercările lor de etimologizare sunt greşite. Nu se poate lua în seamă nici 
comparaţia cu genn. Grube "groapă". Cihac, Il, 507, încadrează cuvântul între 
elementele maghiare ale românei. El înregistrează varianta hurubă şi derivatele 
hrubaş, hurubaş "habitant d'une cabane sous terre". Între înrudirile cuvântului 
românesc sunt amintite: pol. gruba "fosse" şi o seamă de variante gennane ale lui 
Grube. Tiktin, Il, 742, atrage atenţia asupra genn. Grube. Candrea, Scriban, autorii 
OM, autorii DEX şi autorii SDE îl consideră împrumut ucrainean, din hruba, gruba 

"sobă", "cămară cu sobă" (în ucraineană fiind probabil împrumut gennan, din 
Grube). Autorii DA glosează hrubă cu sensurile: "gaură sub pământ, peşteră, cotlon 
subteran, pivniţă mare cu multe cotituri, nezidită"; "un fel de casă primitivă, cu 
acoperişul de pământ"; "partea homului de deasupra acoperemântului casei". Are 
variantele: hurubă, holubă "bordei", grubă (cuvânt dispărut). Ca derivat, este 
prezentat hurubaş "cel care locuieşte într-o hrubă". Autorii cred că acest cuvânt vine 
"Din ung. huruba, hurba "colibă, bordei sub pământ" (legătura cu genn. Grube, 
palon. gruba "groapă", rut. hruba "gaura sobei", nu-i sigură)". Nu admitem n ici una 
dintre explicaţiile date. Încercarea de a-l lămuri pe hrubă, prin maghiară (Cihac, DA) 
este contrazisă de Mărton, Împrumuturile, 1 77, care consideră că magh. huruba 

"bordei, cocioabă", hilrba "pivniţă făcută în pământ", "coliba baciului la stână" (mai 
nou: "încăpere unde se dansează"), cu varianta hurba (dar şi cu alte variante fonetice) 
este un împrumut românesc, din hrubă, hurubă. Ne surprinde pozitiv această 
corectitudine a cercetătorilor de la Cluj, care nu admit un punct de vedere cu totul 
nejustificat, după cum vom vedea. Nici originea ucraineană nu poate fi admisă, 
întrucât în ucraineană cuvântul are sensuri derivate din cele româneşti. 

Cum am văzut, hurubă este considerat în unele lucrări lexicografice ca 
variantă a lui hrubă. Dragoş Moldovanu, în Chestionar, 89, nr. 393, glosează 
horubă, hrubă, hudă, hudră cu sensul "scobitură în adâncul muntelui, unde pot 
încăpea mai mulţi oameni". Cu sensul "gaură în acoperiş, pe unde iese fumul din 
podul casei", hurubă (cu varianta hrubă) a fost înregistrat în Glosar reg., 40, din 
Vicovul de Sus - Rădăuţi, iar cu sensul "casă (de obicei modestă) dărăpănată, 
cocioabă" a fost înregistrat în MCD, 1, 75, din Vâlcele - Turda, de către 
R. Todoran. Iorgu Iordan, în Dicţionar, explică numele de familie Hurubă prin 
apelativul hurubă, variantă a lui hrubă. 
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Noi considerăm că  hrubă este variantă a l u i  hurubă, horubă, iar acestea se 
explică prin hurdubă, hordubă, cu disimilarea lui d. Din română, cuvântul a fost 
împrumutat în maghiară, cum spun Mărton Gyula şi colaboratorii .  Prin hrubă se 
explică hubă "casă mare, care stă să se prăbuşească", din Vâlcea (Lexic reg., 1, 8 1  ). 
Disimilarea lui r din hrubă se poate admite. 

De la horubă derivă horubilie "deal cu grui; o parte a satului; uliţă a satului" 
(desigur, într-o zonă cu teren accidentat) (pe Valea Secaşului - Târnavei) (în AUT, 
X, 1 972, 1 53). Horuba este nume de loc în Suplai, jud. B istriţa-Năsăud (Giuglea, 
Cuvinte, 338).  

Hurubişte "surpătură" (MCD, I, 228, din Vâlcea) şi hurubişte "o şandrama, o 
surpătură de casă, o dărăpănătură, o chichineaţă" (Ciauşanu, Glosar, 30), este, de 
asemenea, derivat al lui hurubă. Th. Capidan, în Toponymie, 83, înregistrează 
Hrupişte, nume de sat românesc în Macedonia. În ciuda numelui slav, crede 
autorul, satul este românesc şi are mare vechime. Ar deriva din bg. hrupamu "a 
roade, a ronţăi", "a zăngăni". Noi punem numele alături de hrubişte şi-1 socotim 
creaţie românească. Asurzirea lui b: Hrup- este cunoscută mai ales în graiurile 
dacoromâneşti sudice şi  sud -vestice. Numele ne spune că terenul pe care este 
localitatea are accidente. 

Tot un derivat al lui hurubă este hurubele (pl .) "ferestruici în acoperişul casei 
ţărăneşti, prin care iese fumul" (Lexic reg., 1, 8 1 ,  din părţile Rădăuţilor). 

Hărăbilie este "casă mare şi gol ită de lucruri (şi rău împărţită)" (Coman, 39, 
din Păuşeşti - Otăsău). Cuvântul a fost înregistrat şi de Udrescu, 1 1 3 ,  cu varianta 
harabaie, ca derivat al lui haraba "obiect de proporţii neobişnuite; obiect vechi, 
stricat, dărăpănat, hodorogit; dărăpănătură, vechitură". Iar harabană este înregistrat 
cu sensul "căruţă mare de transport; baraba". Credem că hărăbaie este o variantă a 
lui horobaie, horubaie, iar harabană este variantă a lui hărăbană, explicabilă prin 
hor(d)obană, cu precizarea că de aceste cuvinte vechi româneşti a fost apropiat te. 
araba "căruţă". 

* 

Se pare că o istorie dintre cele mai surprinzătoare are cuvântul ban. Autorii 
Lex. B. au crezut că ban se explică prin pecunia, soluţie pe care Laurian-Massim, în 
Glossariu, 59, n-o acceptă, dar nici părerea lor nu interesează. Cihac, II, 8-9, a 
afirmat că ban "monedă" ne vine de la poloni, soluţie respinsă încă de Hasdeu, 
Etymologicum, 3, 1 65 .  Dar C ihac a înţeles că din fami l ia lui ban fac parte bănişor, 
bănuţ, bănuţel, bănărie, bănărit, bănet, bănesc, băneşte, bănos. El face legătură 
între ban ş i  baie, idee respinsă de Hasdeu, dar pe nedrept, după cum o să vedem. 
Tot Cihac arată că funcţia de ban vine la noi de la slavi şi c itează vsl. banii 

"banus", pol . ,  ceh, croat, sb. ban, magh. ban, mgr. banos "banus". Aici aminteşte 
numele proprii : Ban, Băneasa, Băneşti, Bănila, Banov, Banovca, Banoviţa "noms 
de beaucoup de local ites" . 

B.P. Hasdeu, Etymologicum, 3, 1 39, scrie: "Ierarhia curţi i princiare la români 
era modelată întreagă după tipicul bulgar din epoca Asăneştilor, adecă după 
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ierarhia bizantină slavizată [ . . .  ] .  Numai ban se sustrage acestei ierarhii, fiind o 
demnitate supraierarhică cu mult mai veche". El spune (p. 1 40) că banii de Severin 
stăpâneau părţile de vest ale Olteniei de pe la ani i  I l  00-1 1 50 şi că banii "cei 
ungureşti n-au fost niciodată decât un fel de reacţiune contra Basarabilor un titlu 
aşa-zicând de contrabandă". În ani i  1 1 89-1 3 78, principele Bosniei se num�a ban şi  
mare ban. De pe la 1 1 50  sunt cunoscuţi bani i  de Slavonia, Croaţia şi Dalmaţia. Pe 
la 1 253 era un ban la Ragusa, iar în Serbia pe la 1270 (p. 1 40). Ţinutul Timişului se 
numeş!e Banat din sec. al XVI-lea, "Banat de Lugoş şi de Caransebeş" (p. 1 40-
1 4 1  ). In _!3ulgaria nu au fost bani, dar erau cunoscuţi cei din Oltenia şi Serbia 
(p. 1 4 1  ). In spaţiul dunărean, băniile s-ar fi înfiinţat "cel puţin în secolul XII, între 
I l  00-1 200" (p. 1 4 1  ). B izantinii menţionează funcţia de ban la sârbi, în forma 
mpanos (= ban), în sec. al XIII-lea. -La sârbi, ban e împrumut românesc. 

Cuvântul ban ar fi persan: "nemic nu poate fi mai persian ca ban", cuvânt 
adus la noi de pecenegi şi cumani (p. 1 42) şi poate fi considerat peceneg şi cuman. 

Plecarea românilor din Panonia după venirea ungurilor a însemnat şi  
transmiterea termenului ban în Bosnia, Dalmaţia, apoi serbilor (p.  1 42). 

Românii  au avut şi titlul ban şi numele Ban "din aceeaşi vechime" şi în 
fami l ia aceasta sunt Bănilă, Bănică, Bănău, Banciu, Băncilă, Banş etc. (p. 143). 

"Ca monetă specială, banul este şi  a fost totdauna cea mai mică sau aproape 
cea mai mică monetă de aramă, care preţuieşte atât de puţin, încât expresiunea 'nici 
un ban' înseamnă ' mai n imic"' (p. 1 49). 

Legendele pe bani i  d in primele domnii sunt latineşti (p. 1 5 1  ). 
Cu timpul, ban a devenit o denumire generică. 
Extragerea aramei la Baia de Aramă a uşurat apariţia banilor de aramă: "acei 

bani nu erau decât neşte bucă� de aramă cu o ştampilă oarecare"; "termenul ban 
[este] identic cu titlul suverani lor de atunci ai Olteniei" (p. 1 63). 

"Acei bani nu erau bătuţi [ . . .  ], ci erau tăiaţi'', iar forma lor era pătrată. 
Hasdeu are informaţia că la bănăţeni "bucăţi de aluat 'tăiate în cuadrat' se cheamă 
bănuţei". Mai clară este informaţia în DA: bănuţel este "aluat tăiat mărunt, în 
pătrat; se fierbe în zeamă de carne de vită" (din Grădiştea Mică), fapt care confirmă 
forma iniţială a banilor olteneşti, neatestaţi arheologic. Apariţia banilor rotunzi a 
dus la dispariţia celor pătraţi. Banul era "moneta banului", cum se confirmă şi prin 
it. ducato (p. 1 64), moneda ducelui .  Din Oltenia, termenul ban s-a răspândit peste 
tot şi Hasdeu explică aceasta prin faptul real al creşterii populaţiei într-un ritm 
neîntâln it în alte regiuni (p. 1 65) .  

Hasdeu, p. 1 65-1 66, adaugă, la numele topice prezentate de C ihac, o seamă 
de nume de persoane. El spune că numele propriu Ban "poate fi acelaşi cuvânt cu 
ban 'vice-ro i ' ,  iar prin urmare de origine pecenegă, sau poate să nu fie altceva 
decât o scurtare din Şerban, după cum Dan e scurtat din Bogdan, Din din 
Costandin etc. Oricum ar fi, este un nume românesc vechi şi foarte poporan" şi 
autorul prezintă extrase din texte vechi în care apar numele de persoane Ban, 
Banul, Banciu, Bănău, Bănică, Băni/a (acesta nume topic), Bănachi, Băncilă, 
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Bănescu ş. a. Hasdeu, p .  1 67-1 68, spune că ar. bană nu  este cuvânt moştenit, c i  că 
a fost derivat pe teren românesc, din vb. bănare "a trăi", care s-ar fi născut din ab 
şi annare, evoluat la bannare prin afereză. "Dispariţiunea acestui tennen se explică 
Ia noi prin ciocnirea sa cu vorbele ban, bănat, bănuiesc etc., împrumutate mai în 
unnă de Ia vecini şi pe cari nu le au de loc macedo-români i" (p. 1 69). 

Nu facem un istoric al problemei, întrucât 1-a făcut A. Sacerdoţeanu, în 
Originea băniei şi a " banilor " la români, "Historica", Il, 1 97 1 ,  p. 79-95 . Preluăm 
din acest studiu unele infonnaţii .  

D.  Onciul, Scrieri, II, 61-62, crede că titlul ban este cuvânt vechi ;  î l  purta 
Mircea. Ungurii I-au găsit la noi. Se găseşte mai întâi la slavii de sud, în sec. al X-lea, 
în Croaţia, Slavonia, Dalmaţia, în sec.al XII-lea în Bosnia, cu sensul de "guvernator". 
N. Iorga credea că români i  au luat de la unguri numirea de ban odată cu luarea 
Banatului de Severin (în Istoria poporului român, trad. din l imba germană, Il, 
Bucureşti, 1925, p. 9; Istoria românilor în chipuri şi icoane, Il, 1 905, p. 1 53 :  "Banul 
oltenesc din Severin, strămutat apoi la Craiova"). I.C. Filitti consideră instituţia ca 
fiind împrumutată de la unguri, ca şi Iorga. Const. C. Giurescu, în Contribuţiuni la 
studiul marilor dregătorii în secolele XIV şi XV, publicat în "Bul. Corn. Ist. a 
României", V ( 1 926), p. 63-64, nu crede că banul ar fi un dregător vechi; am luat 
dregătoria de la unguri, în prima jumătate a sec. al XIV-lea. G. Tzenoff, într-o lucrare 
privitoare la bulgari, considera tennenul ca bulgăresc (v. Sacerdoţeanu, p. 8 1 ,  nota 
4). Ion Nistor, în Ţara Severinului şi Banatului timişan, din AAR. MSI, XXVII, 
1945, considera tennenul ca avar. A. Sacerdoţeanu îşi propune să cerceteze "originea 
băniei ca demnitate şi a banilor ca monedă" (p. 82); îl interesează originea 
cuvântului, dar şi răspândirea instituţiei. 

Fr. Miklosich, în Lexicon, 1 862-1 865, consideră că banus este nsl., cuvântul 
fi ind cunoscut de croaţi şi sârbi. Aici am adăuga că încă Laurian şi Massim, în 
Glossariu, 58 ,  spuneau: "După învăţatul slavist Miklosich cuvântul ar fi trecut din 
l imbile slavice în cea română; dar marea vechime a cuvântului, numeroasa sa 
famil ie de derivate, variatele semnificaţiuni ce are cuvântul în l imba românească, 
vorbesc cu putere contra acestei supoziţiuni .  De altmintrele însuşi menţionatul 
învăţat mărturiseşte că originea cuvântului este obscură şi anevoie de urmărit". 

În DA, I, se recunoaşte că originea cuvântului nu este clară şi că se poate să fi 
venit de la unguri . A. Sacerdoţeanu scrie mai departe: "Putem afirma de la început 
că bănia de formă primitivă a existat şi la români înainte de înfiinţarea statelor 
proprii .  Încă în secolul al XIII-lea o întâlnim în Transilvania ca o instituţie minoră, 
probabil aşa cum au găsit-o ungurii când au cuprins ţara" (p. 83). În Ardeal bănia 
nu a evoluat. Şi nici în Moldova, unde "a fost o dregătorie mică, de ţară, dar 
veche", pe care "o adeveresc puţinele mărturii care au supravieţuit", iar între 
acestea se aminteşte de un suret din timpul lui Ştefan cel Mare în care se vorbeşte 
de "fii i  banului" (Costăchescu, Dac. mold. în. de Ştefan cel Mare, I, 2 1 7):  "să o 
stăpânească Draga şi verii ei Ioan, Petre şi sora Lenea, fiii Banului". Dar aici nu 
este nume de persoană şi aceasta se dovedeşte printr-un urie tot de la Ştefan, în care 
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se vorbeşte de "fetele lui Dragomir banul'' (Bogdan, Documentele lui Ştefan cel 
Mare, Il, p. 7, 1 1 ) (acestea împart moşia unchiului lor Şoldea). În Moldova, 
apelativul ban este bine reprezentat prin nume de persoane (Gonţa, Persoane, 62), 
dar şi prin toponimice. Astfel, la 1 4 1  O se menţionează Păltinişul lui Banca (în 
DRH. A, 1, doc. IV, p. 420, 42 1 ,  Banca, deci Bancu, în corn. Doma Candrenilor, 
voi. citat, p. 437). Banciul era membru al sfatului domnesc între 1 433 şi 1 443 (vezi 
şi DRH. A, 1, indice, p. 437). Satul Bănila, azi în teritoriul ocupat al Bucovinei, a 
fost menţionat la 1 428 (DRH. A, I, doc. 78, p. 1 14). Bancu (= Bano = Banul) a fost 
menţionat la 1 5 1 8, 1 586, 1 6 1 7, 1 625 (Gonţa, Persoane, 62); Bancină la 1 546 
(derivat de la Bancea, cu înlocuirea suf. -cea cu -cină). În DOR, 1 90 se spune: 
,,Banul apare în Moldova în sec. al XV-lea, înainte de introducerea funcţiei". Satul 
menţionat greşit ca Batăcăuţi, la 1 437, este Băncăuţi (DRH. A, I, doc. 1 68, p. 235-
236) formă de cancelarie pentru Bănceşti, un plural al lui Bancu 1 Banciul, Bancea. 
A. Sacerdoţeanu spune că în Transilvania au existat bani de sate sau de grupuri de 
sate (p. 84); vezi şi p. 84, nota 1 3 :  la 1 228 existau instituţia, antroponimul Ban şi · 

numele topic Bana. Sunt amintite numele topice: Ban (Felsăbaan), Bănişor 
(A/sobcin) în jud. Sălaj ;  Băneşti (Banesd) în Gurahonţ, jud. Arad; Bănie (Banya) în 
Bozovici, jud. Caraş-Severin; Băniţa (Banicza) în Petroşani; Bănloca (Banlak), 
Ban/ac (Banlok), Banpotoc (Banpotok) etc. Între antroponime, c itează: Bana 
kenezius de Chinka ( 1 3 7 1 ,  în Jdioara, jud. Timiş); Andreas dictus Bano de Luchca 
( 1 4 1 9-1423, vicecomite în Maramureş); famil i i  Banffy. Sunt citate şi exemple din 
Moldova încă de dinainte de Ştefan cel Mare. 

Tot A. Sacerdoţeanu demonstrează că "bănia primordială se întâlneşte la toţi 
români i  nord -dunăreni" (p. 84; vezi şi notele). "Cât priveşte banul monedă la noi, 
toţi cercetătorii i-au văzut originea în numele dregătoriei ban, dar calea pe care a 
ajuns în l imba română a fost văzută diferit" (p. 85). Istoricul maghiar Rethy credea 
că este moneda bătută de bani i  Slavoniei şi de bani i  de Severin, dar "n ici unguri i, 
n ici slavii de sud nu au folosit acest cuvânt pentru a arăta moneda lor în general sau 
monedă măruntă, pentru care au alţi termeni tehnici". Ipoteza lui  Rethy nu poate fi 
admisă astăzi. Tiktin credea că ban vine probabi l  de la numele dregătoriei ban. DA 
îl consideră cu etimologie necunoscută: "Părerea că banul ar fi fost la origine 
moneta bătută de banul Olteniei, îndeobşte admisă . . .  , nu este îndeajuns dovedită 
istoriceşte". Autorii DM consideră că ban vine de la dregătoria ban. În DER, 1, se 
spune că ban vine "de la moneda banului Slavoniei". 

Istoricul Const. Moisil, în Contribuţiuni la originea cuvântului ban, din 
"Bulet. Soc. numismatice române", XV, 1 920, p.  27-34, vede la originea 
cuvântului românesc dinarii slavoni, dar şi banales regales, pe care îi băteau regi i  
unguri, de  la Bela IV I a  Carol Robert, după model slavon. El  credea că ban a fost 
i ntrodus întâi în Transilvania şi de aici s-a răspândit în Moldova şi Ţara 
Românească. Dar cuvântul l ipseşte la unguri ş i  sârbi. În DOR, 1 89-1 90, se afinnă 
că antroponime precum Ban, Bana au trecut de la avari la unguri şi apoi la români .  
Iorgu Iordan, Toponimia, 306-307, socoteşte că, deşi s-ar putea să vină de  la 
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demnitatea de  ban, antroponimul vine mai sigur d in  bg. Bano. De la  ban derivă 
Banat 1 Bănat. 

Concluzia lui A. Sacerdoţeanu: "Ungurii găsesc bănia la slavii de sud, unde o 
păstrează şi o ridică în prestigiu şi sarcini . Ea nu l ipseşte nici la români, unde însă 
ca instituţie dezvoltarea este mai lentă". El vrea "să recurgem la atestări 
documentare mai vechi încă şi să-i fixăm etimologia cea mai sigură" (p. 89), de 
aceea aduce şi alte păreri privitoare la originea lui ban. Jirecek spune că ban este 
vechi mongol bajan, Bajan, fiind nume personal la avari . Unii cercetători văd în 
ban un cuvânt de origine avaro-bulgară, deci turcică, iar A. Sacerdoţeanu crede că 
opinia lui Moravcsik "este documentată rară posibilitate de îndoială", dar 
etimologia "propusă de Moravcsik credem însă că trebuie explicată în sensul că la 
bază este un nume personal avar, Bajan, care, devenit apelativ comun, este adoptat 
de slavi şi apoi împrumutat de unguri" (p. 89). Baian a fost un hagan avar. Cei ce 
strângeau birul pentru el erau numiţi ban (singular) (p. 9 1  ). 

S-a făcut în DA o apropiere între ban "monetă" şi ar. băna "a trăi", de la 
care a derivat ban "vită", această apropiere "devenind o chestiune-cheie" pentru 
Al. Sacerdoţeanu. "Rămâne învederat că în timpul stăpânirii avare tributul 
producătorilor locali, constând în special din vite, care se luau în numele haganului, 
a ajuns să fie cunoscut sub apelativul ban, cuvânt care arăta totodată şi numele 
funcţiei colectorului .  Cu timpul cuvântul a ajuns onomastic şi toponim, cu arie de 
răspândire relativ întinsă" (p. 92). O dată cu avarii au venit şi slavii .  Peste Dunăre 
se aşează bulgarii .  Fratele lui Asparuh se numea tot Baian. Aceşti bulgari au păstrat 
cuvântul ban, pe care I-au făcut antroponim şi toponimie. Dar instituţiile lor au luat 
nume bizantine. La slavii din Dacia, din Panonia şi I llyricum sarcina pe care o avea 
colectorul a devenit funcţie "câştigând ascendenţă". Statul avar dispare pe la 800, 
dar funcţia de ban s-a păstrat, ea căpătând "un caracter de suveranitate din ce în ce 
mai accentuat sau măcar de putere guvemativă". Bănia s-a menţinut în părţile de 
sud -vest ale Peninsulei Balcanice, dar la sârbi a dispărut pentru că aceştia erau 
integraţi în statul bulgar. La dacoromâni lucrurile s-au păstrat la  fel şi sub celelalte 
stăpâniri turanice (cazari, pecenegi, uzi, cumani). Acum şi moneta s-a numit ban la 
dacoromâni (p. 94 ). La unguri, care au trecut sub influenţă apuseană, "bănia nu-şi 
mai avea rost" (p. 95). 

,,Bănia şi banii în l imba noastră îşi au originea în tributul plătit avarilor în 
vite (hrană) şi continuat faţă de succesorii acestora" (p. 95). Între dare şi colector s-a 
creat o relaţie care a dat naştere băniei, "una din cele mai vechi funcţii româneşti" 
(p. 95). 

Interesantă este speculaţia lui A. Sacerdoţeanu de la p. 94: "Acest dublet 
bană - piculiu arată cât se poate de limpede că în perioada de trecere a l imbii 
noastre de la latina străromână, când folosirea monetei se făcea tot mai rar (sec. 
III-IV), nu s-a întrebuinţat decât cuvântul piculium cu sensul de 'avere, bucate' .  
Mai târziu, când o parte din această avere mergea l a  stăpâni i  politici, a apărut şi 
termenul de bană sau ban, care cu timpul a devenit dublet în l imbă (sec. VI-VIII). 
În acest timp a intervenit despărţirea l imbi i  străromâne în dialecte. Macedoromâna 
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a păstrat amândoi termenii cu sensurile deosebite câştigate între timp, în vreme ce 
dacoromâna n-a mai păstrat decât termenul de actualitate, moneda nemaifiind în 
circuit obişnuit (sec. VIII-IX). Revenind în circulaţie într-o vreme ea nu a mai 
creat un termen nou, ci a dat încă un sens cuvântului ban deja în uz (sec. IX-X). Cu 
acest sens dublu banul a continuat să circule" (p. 94). Aşadar, bană era un tribut 
plătit avari lor şi ar veni de la numele avar de persoană Bayan, devenit apelativ. 
Bană însemna viaţă"; de la bană s-a creat ban cu sensul "vită". 

Într-o altă contribuţie, A. Sacerdoţeanu scrie: "Ca instituţie veche, bănia în 
sine, cu al ei banat, îşi are începutul în vremea dominaţiei avare, când s-a creat o 
dregătorie la început cu scopul să strângă tributul în hrană datorat hanului, iar mai 
tîrziu şi în bani, de unde şi numele monedei mărunte în limba noastră. Bănia 
aceasta nu s-a format numai la noi, ci pe teritoriul întregii romanităţi orientale, în 
mai mare sau mai mică legătură politică cu avari i sau cu succesorii acestora cu 
viaţă de tip nomad. Ea a trecut apoi şi  la slavo-bulgari. Ungurii au împrumutat-o 
târziu, când era socotită deja o forţă politică. În nici un caz nu se poate vorbi la noi 
de o bănie împrumutată de la unguri, prin faptul că a existat o bănie de Severin, 
tutelată de regele Ungariei .  O asemenea concluzie a fost trasă pe baza unor 
observaţii  de suprafaţă" (Bănia Craiovei, în "Ramuri", 1 975, nr. 9, p. 7). 

H. Mihăescu, în articolul Originea lui ban "monedă", SCL, XVIII, 1 967, 
p. 343-347, crede că ban a pătruns în l imba noastră după năvălirea tătari lor, când 
dispare moneda ungurească şi începe să câştige teren (după 1270) moneda banilor 
din Croaţia şi S lavonia; la noi este de aceeaşi origine. La 1 3 65, când Vlaicu Vodă 
bate monedă proprie, o numeşte tot ban. 

Deşi acceptă, după A. Sacerdoţeanu, originea lui ban şi a băniei în numele 
avar Bayan, Octavian Răuţ scrie: "Credem însă că originea termenului ban şi a 
băniei poate fi explicată şi pornind de la albanezul bane 'demeure habitation ' ,  care, 
provenind probabi l  din substrat, a putut exista în protoromână cu acelaşi înţeles, 
procesul de evoluţie fiind asemănător cu cel al ohabei din lat. habitatio, aceeaşi 
instituţie fi inţând un timp cu două denumiri, bănie şi ohabă'' (p. 28). 

Titlul de mare ban are o justificare în faptul că erau şi bani de sate sau de 
grupuri de sate, cum erau în Banat. Octavian Răuţ, p. 26--28, arată: "În toponimia 
Banatului se păstrează şi amintirea băniei ca străveche instituţie sătească, deosebită 
de cea a Banatului de Severin". El citează nume topice precum: Bansarzowa, 

"moşie pe lângă Giera în vestul Banatului, la 1 322, care ar putea însemna 'mocirla 
banului ' ,  cu sufixul slav -ova", Banligeth "adică 'crângul sau păduricea banului ' ,  
aşezare pomenită la 1358 pe lângă Lipova, azi dispărută; Banya, bănia, la 1 45 1 ,  pe 
lângă Făget, dispărută; Banya, la anul 1 484, azi Bănia în Ţara Almăjului" (p. 26). 
"Ca toponime se păstrează: Banyafalva, 'satul băniei ' ,  la anul 1 5 14-1 5 1 6, pe lângă 
Făget, dispărută; Banovăţ, la Mehadica; Bănaţi, la Valea Bolvaşniţa; Băneasa la 
Mehadica şi Bănila la Câlnic" (p. 26). Tot el spune: "Caracterul sătesc al băniei 
rezultă şi din vechi balade bănăţene". 

Bani de sate sau grupuri de sate au fost şi în Transilvania, poate şi în 
Moldova (Răuţ-Ioniţă, Studii şi materiale de istorie şi toponimie). 
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Şi  Ştefan Ştefănescu s-a ocupat de  instituţia băniei . "Cu înţelesul de 
guvernator, banul se întâlneşte, mai întâi, la slavii de sud: din secolul al X-lea în 
Croaţia, Slavonia şi Dalmaţia, de la mij locul secolului al XIII-lea în Bosnia. 
Demnitatea de ban s-a menţinut în ţinuturile amintite şi după cucerirea lor de către 
regatul maghiar. Puternica tradiţie a acestei instituţii în lumea slavilor de sud a 
obligat pe cuceritori ca în părţile sudice supuse regatului maghiar, şi numai în 
aceste părţi, să păstreze vechile banate sau să creeze altele noi. Simi lar mărcilor 
militatre de graniţă de tip carolingian, banatul era menit să asigure paza graniţei" 
(p. 19) .  Despre Banatul Severinului se spune: "Este foarte probabil ca titlul de ban, 
pe care tradiţia noastră îl dă vechi lor conducători ai Olteniei, să fi existat în ţinutul 
respectiv la data cuceririi lui de către regatul maghiar". Acest titlu "a fost păstrat şi 
după aceea şi transmis dregătorului maghiar care a preluat conducerea banatului de 
Severin" (p. 1 9) .  

G. lvănescu, în ILR, 423, spune că ban "dregător" a pătruns la toţi români i  ca 
element sârbo-croat, iar bănia ca instituţie a fost prezentă la toţi români i ,  dar 
respinge părerea lui Sacerdoţeanu de a se face legătură de origine între ban, ar. 
bănare "a trăi" şi bană "viaţă" sau de a nu admite originea maghiară şi sârbocroată 
a lui ban. "Cuvântul a pătruns în l imbă atunci când s-a creat Banatul de Severin de 
către unguri şi are o dublă origine: ungurească şi sârbească. În ce priveşte cuvântul 
ban "monedă", el admite părerea lui H. Mihăescu. 

Toponimia şi antroponimia ne dau informaţii foarte importante. 
Un nume de sat Ban (în jud. Sălaj) a fost menţionat la 1 2 1 3  în RO, p. 4 7, nr. 

22, la baza căruia stă un nume de persoană, Ban, cum se menţionează tot la 1 2 1 3 , 
"Satul lui Ban" (RO, p. 56, nr. 59). La 1 2 1 9  este menţionat numele unui bărbat 
Banus (latinizat) (RO, p. 94, nr. 2 1 0), ca peste doi ani să fie menţionat un alt 
Banus, acesta din satul Zaar (RO, p. 1 1 5 ,  nr. 286). La 1 220 este înscris un nume de 
bărbat Ocyus Banus (RO, p. 1 08, nr. 259). Un sat Ban, Bani, în jud. Sălaj ,  a fost 
menţionat prima dată la 1 2 1 3 ;  la 1 332 este poss. Band (cu suf. magh. -d); la 1 34 1  
se menţionează possesio olachalis Bantheluke (Suciu, 1, 5 5), în care numele Ban 
este clar. Localitatea este şi astăzi .  Ş i  N. Drăganu, Românii, 298, spune că este un 
nume românesc. Despre numele Banlus, menţionat tot în RO, N. Drăganu, 
Românii, 295, scrie că "pare a fi forma articulată a lui Ban, deci Banuf', "alături de 
Banus". Numele satului  dispărut Banka, menţionat la 1 350 (Suciu, II, 294, pe lângă 
Racâş, jud. Sălaj)  este un derivat de la Ban; românesc este şi Bankakenezfalwa 
( = Satul chenezului Banca), de asemenea dispărut, consemnat la 1 4 1  O, în zona 
Lugoj (idem, 294); Bankafalwa era un sat tot în zona Lugojului, la 1 447, 1 493 
(idem, 294). Numele de sat dispărut, din părţile Lipovei, Banligeth, menţionat la 
1 358, are baza românească Ban (idem, 294), şi tot românesc este Banhodos, 
menţionat la 1 56 1  în Crişana (idem, 340), compus din Ban şi Hodoş. Aici se 
încadrează şi numele satului Băneşti, menţionat la 1 690-1 700 (idem, 293).  Pentru 
alte nume, vezi Suciu, 1, Il. 

O seamă de nume derivate de la funcţia de ban sau de la numele de persoană 
din nordul Peninsulei Balcanice sunt înregistrate de Si lviu Dragomir, Vlahii (vezi 
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indicele); între acestea Banişor (p. 1 3 ,  14, nume existent şi în Dicţionarul lui 
Suciu), Banciulovici (p. 53), din Banciul, cu suf. -ovici. 

În documentele româneşti, ban "demnitar" apare mai întâi la 1 389-1 400 în 
Ţara Românească, iar în Moldova la 1 5 1  O; ca antroponim apare în Ţara 
Românească la 1 494, iar în Moldova la 1 555 ;  ca nume topic, în Ţara Românească 
la 1498; ca nume de monedă apare în Ţara Românească la 1 4 1 3 , iar în Moldova la 
1 598 (DERS, 1 1- 12).  Bănie "reşedinţa banului" apare documentar în Ţara 
Românească abia la 1 454 ( 1456), iar băneasă "soţia banului" apare tot în Ţara 
Românească la 1 545 (Tradiţii, 1 4). 

Cu toate că în Moldova ban, apelativ, şi Ban, nume propriu, apar mai târziu 
decât în Ţara Românească, este de reţinut că numele Bănila, din judeţul Storoj ineţ, 
a fost menţionat prima dată la 1428, într-un document de la Alexandru cel Bun 
(DRH. A, 1 ,  doc. 78, p. 1 1 4); numele unui boier Banciul apare în documente 
începând cu anul 1 433 (DRH. A, 1, doc. 1 1 8, p. 1 70 şi passim), iar satul Bănceşti se 
numeşte în 1 43 7 Bătăcăuţi, formă greşită pentru Băncăuţi, recte: Bănceşti 
(Tradiţii, doc. 1 69, p. 237). Un număr mare de nume topice legate de subiectul 
nostru se găsesc în MDGR, 1, 236--237, 239, 3 1 8; Frăţilă ş.a., DTB, 1, 39-40, 53-
54; DTRO, 1 ,  269, 293-294; loniţă, Glosar, 4 1 ;  Pătruţ, Onomastică, 85; Gonţa, 
Locuri, 23, 26; idem, Persoane, 62, 66--67; informaţiile etimologice prezentate de 
Iordan, în Dicţionar, 46, trebuie preluate cu multă prudenţă, întrucât unele nume 
vechi româneşti sunt considerate ca împrumuturi din bulgară sau din greacă. 

Din cele prezentate, se vede că nu este un punct de vedere sigur cu privire la 
originea cuvântului ban (funcţie şi moneda). 

Prezenţa banului ca demnitar în Oltenia (mai ales) şi Muntenia, în 
Transi lvania şi în Moldova este de dată străveche. Părerea lui H. Mihăescu 
(preluată de G. lvănescu), potrivit căreia banul a pătruns la noi după invazia 
tătari lor la 124 1 ,  mai cu seamă după 1 270, este contrazisă de numele proprii pe 
care le-am prezentat mai sus. Dacă aceste nume erau active îndată după 1 200, ele 
aveau un trecut îndelungat în l imba noastră, iar cucerirea temporară a Severinului 
de către unguri nu a făcut decât să întărească instituţia băniei şi s-o extindă. 

Numele monedei trebuie căutat în numele dregătorului, dar nu numai. 
Noi credem că este o legătură strânsă, de origine, între bană, bane ,,mină" şi 

ban "demnitar" şi "monedă" şi vom încerca în cele ce urmează să aducem 
argumente în sprij inul ipotezei pe care o formulăm. 

Dacă bană, bane "mină" este un cuvânt vechi românesc, explicabil prin 
(h)ordobană, (h)urdubană, hobană 1 hobane, hodobană 1 hodobane etc., cu afereză, 
putem spune că în imediată legătură cu acestea s-a născut cuvântul ban care va fi 
însemnat la început "administrator al bănilor, aJ minelor", ceea ce este firesc. Nu se 
puteau extrage metale de mare trebuinţă, cum erau arama şi fierul ( cf. Baia de 
Aramă, Baia de Fier), ca să nu mai vorbim de băile de aur, fără ca procesul tehnic şi 
de producţie să nu fi fost organizat şi stăpânit de o anumită autoritate locală şi rară a 
se ţine o evidenţă precisă a cantităţii de minereu extras şi a cantităţii de metal rezultat 
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din topirea minereului. Era o tradiţie din lumea autohtonilor şi din vremea romanilor, 
păstrată şi în secolele marilor migraţii. Putem admite şi trebuie să admitem că hunii, 
mai târziu avarii, aveau nevoie de metalele extrase şi că băieşii lucrau în folosul 
acestora, fiind plătiţi probabil în natură. Cu ceea ce dobândeau, băieşii îşi procurau 
bunurile necesare traiului, ştiindu-se că în regiunile muntoase ale băilor nu se făcea 
agricultură. Destrămarea stăpânirii neamurilor nomade a schimbat raporturile dintre 
băieşi şi administratorul băilor, banul dobândind o autoritate mai mare, munca 
extractivă şi de lămurire a metalelor făcându-se acum în folosul lui sau al autorităţii 
locale, dacă banul şi autoritatea locală nu erau una şi aceeaşi persoană. Funcţia de 
administrator sau chiar de stăpân al bănei a crescut în importanţă, el devenind 
conducătorul unei regiuni, al unei zone, cu vremea devenind şeful unei formaţiuni 
politice. Voievodatul de sud-vest, condus de Glad, apoi de aşa-numitul Ohtu (al cărui 
nume l-am restabi l it ca fiind O/tu) şi mai târziu Litovoi (Lituon), se bizuia pe bogăţia 
în metale a teritoriului pe care îl stăpâneau. Severinul trebuie să fi fost una dintre cele 
mai însemnate cetăţi ale acestora. Morisena (Cenaclul de mai târziu) trebuie să se fi 
dezvoltat ca punct strategic important numai după ce puterea militară a ungurilor a 
început să crească mai mult şi să se îndrepte spre teritoriul vechi i  Dacii (după ce au 
fost nimiciţi în luptele cu germanii !) .  Numele Banat de Severin stă în legătură 
nemij locită cu bănile "minele" din zonă. Cel care conducea acest Banat era banul, cu 
siguranţă unul dintre demnitarii voievodului sau ducelui .  Istoria nu cunoaşte şi alte 
banate în sud-vest, să zicem în Hunedoara, în Haţeg, dar domnii Ţării Româneşti 
erau duci ai Almaşului şi Făgăraşului. Abia mai târziu sunt menţionaţi bani ai 
Mehedinţului "Radulo Bano de Mehedince", la 1 5 1 1 ,  un ban al Jiiului, la 1 533 .  
Existenţa acestora este, însă, mult anterioară. 

Moneda numită ban a avut o circulaţie generală pe întreg teritoriul 
dacoromân. În sec. al IX-lea - al X-lea, alături de monedele bizantine (bronz, aur), 
circula probabil  şi banul autohton (de aramă), cu circulaţie la început în zonele 
miniere şi folosit ca plată băieşilor, care la rândul lor îl foloseau în procurarea celor 
necesare traiului. 

Banul, în terminologia minieră, era o "măsură veche de o jumătate de gram" 
(cf. Viciu, Glosar, 1 54). Cuvântul este cunoscut de meglenoromâni, unde ban 1 
bani, are sensul "monedă veche de aramă; gologan" (Capidan, III, 33 )  şi ar fi un 
împrumut din bulgară, ceea ce nu se poate confirma, dar este posibil ca din română 
cuvântul să fi trecut în bulgară. 

Vechimea termenului ban este probată şi de folosirea lui într-un mare număr 
de expresi i .  Astfel :  

-A fi în banii lui = a lucra cu bani proprii; a-şi recupera sumele investite, a-şi 
reface capitalul; a fi bine dispus, a fi în apele lui, a fi la 1 în largul lui .  

-A arunca banii pe fereastră = a cheltui fără socoteală, a fi risipitor. 
- A  avea bani de buzunar = a avea bani de cheltuială. 
- Bani bătuţi = bani întregi, neschimbaţi în monedă măruntă. Expresia s-a 

născut în vremea în care banii puteau fi tăiaţi, având formă pătrată şi fiind doar o 

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



222 Ion Popescu-Sireteanu 28 

bucăţică de metal fără însemne, şi bătuţi, de formă rotundă, cu figuri imprimate pe 
suprafaţa metalului. 

- Bani gheaţă = bani la îndemână, gata, număraţi, l ichizi. 
- A  face bani = a agonisi bani,  a face parale, a câştiga. 
- A lăsa pe cineva în banii lui = a-1 lăsa în plata domnului, a nu stabi l i  

relaţii cu e l .  
- A lua ceva drept bani buni = a considera că un lucru, o informaţie 

reprezintă un adevăr, a nu avea capacitatea de a distinge între adevăr şi minciună. 
- A  nu face, a nu plăti un ban 1 doi bani 1 un ban chior = a fi fără valoare, a 

nu merita interes. 
- A trăi pe lângă cineva ca banul cel bun = a se bucura de mare cinste, de 

mare consideraţie. Deducem că circulau şi bani răi, neoficiali .  
- A vâna banul = a alerga după bani, după avere, după câştig, indiferent de 

mij loacele folosite. 
- A  nu mai face ceva 1 cineva doi bani uscaţi sau a nu plăti banii = a nu mai 

fi bun de n ici o treabă 1 de n imic. 
- A  râni, a vântura banii cu lopata = a fi bogat, a avea bani mulţi . 
- A  lupta în bani = a face faţă unor împrejurări dând bani mulţi, a se bizui pe 

ban i .  
Se  pot prezenta şi  alte exemple, inclusiv proverbe. 
Banul a fost şi monedă de aur. Cuvântul chiar denumea şi denumeşte şi acum 

"unitatea de măsură a aurului". Înţelegem şi admitem că este un cuvânt vechi, creat 
şi de locuitorii regiuni lor aurifere, de cei care extrăgeau aurul şi, în anumite 
condiţii, îl predau sau îl vindeau în unităţi de o anume mărime. 

Ban fiind un vechi cuvânt românesc, deducem că şi bănia este o străveche 
instituţie românească, de unde au împrumutat-o, atât slavii de sud, cât şi ungurii .  
Cuvântul denumea şi  instituJia, dar şi casa, deci sediul conducătorului local, 
administrator sau şef politic. In bănie se tăia monedă. A tăia monedă însemna "a 
bate monedă, a fabrica bani", foaia de metal (aramă, aur) putând fi divizată în 
forme cu aspect diferit. 

Magh. bani "monedă" este un împrumut din română (Mărton, 56). 
De la ban s-au realizat unele derivate. Verbul a băni "a îndeplini funcţia de 

ban" derivă, evident, de la ban cu suf. -i: Că te-oi ridica Ban la Craiova, Şi tu că-i 
băni De te-i ferici (Teodorescu, 48; ediţia 1 982, p. 57;  versuri reproduse de 
Hasdeu, Etymologicum, 3, 1 3 8). 

Un diminutiv al lui ban "funcţie" este băniţă "fata banului", cum se vede din 
versurile: Băniţă, băniţă, Fatăfecioriţă. Băniţa strigară Jos să o coboară (Ant. jud. 
Maram. ,  73). 

Bămir (şi Banar) era "omul care făcea bani" sau "omul care avea mulţi bani"; 
la meglenoromâni bănăr ş i  băinăr înseamnă "băieş". Cuvântul a devenit 
supranume şi apoi nume de fami l ie (vezi Recensămintele, 1, 462, din Prigoreni,  
ţinutul Cârligăturii ;  520, din Sârbi,  ţ in .  Dorohoi; Il, 1 5 1 ,  1 52, 1 58, 1 68, 203, din 

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



29 Entopicul românesc h o r d â, h o r d e (II) 223 

Ocniţa, Reuseni, Ghilavăuţi, Costeşti, ţin. Hotin; târgui Botoşani). De la bănar 
derivă bănăret "mulţime de bani". Verbul a băni avea sensul "a domni, a deţine 
funcţia de ban" (vezi şi Hasdeu, Etymologicum, 3, 1 3 8). De la ban "monedă" s-a 
realizat derivatul bănet, sinonim al lui bănăret. 

Verbul a bănui este considerat pe nedrept ca împrumutat din magh. banni 
care înseamnă "a-i părea (cuiva) rău (de ceva), a se căi, a-i păsa (cuiva de ceva)"; 
în DA se spune: "cuvântul a pătruns şi la slavi". Sensurile lui bănui sunt: 1 )  "a 
presupune, a presimţi; a întrevedea o anumită situaţie, o anumită soluţie"; 2) "a 
considera pe c ineva drept autor al unei fapte (rele); a suspecta"; 3) "a se supăra pe 
cineva; a-i face mustrări"; 4) "a regreta, a se căi" (DEX ). Acest verb trebuie să fie 
pus în legătură cu atitudinea banului ("guvernatorului; administratorului") faţă de 
băneşi 1 Băieşi, care, desigur, îşi însuşeau în chip nepermis o parte din metalul scos 
din baie. Bănui înseamnă, despre dregătorul numit ban, "a presupune că cineva îl 
înşeală, îl păcăleşte, îl subminează; că îi ascunde o parte din metalul scos din bane" 
şi "a fi supărat din una din cauzele de mai sus". Banul bănea, deci "administra", 
dar şi bănuia. Magh. bimni are sensurile lui bănui din română, de unde deducem că 
verbul rom. a băni, care avea şi sensurile lui bănui, stă la baza împrumutului 
maghiar. Verbul a bănui s-a realizat mai târziu dintr-o formă *bănuli (cf. numele 
Bănulescu), din care 1 a dispărut prin vocalizare. Se înţelege că *bănuli derivă din 
banul cu suf. -i. 

Cuvântul baniţă este un apelativ topic şi înseamnă "vale adâncă, 
prăpăstioasă, dar îngustă", "hoagă", "izvor cu apă caldă", primele două sensuri 
fiind înregistrate în jud. Braşov, iar al treilea prin sudul jud. Dolj .  Prin acest 
apelativ se explică numele unei măguri Baniţa din satul Catane, jud. Dolj, şi 
numele unei părţi de sat în Gvardiniţa, jud. Mehedinţi (DTRO, I, 269, s.v. Baniţa1 ). 
Socotim că avem un derivat al lui bane cu suf. -iţă despre care am spus că se 
explică prin afereză de la hordobane, hobane etc. Baniţă, ca "unitate de măsură de 
capacitate pentru cereale", "vas făcut din doage, care are această capacitate", ar fi 
un împrumut vechi sârbesc, după Hasdeu, Etymologicum, 3, 1 73 ,  bulgăresc după 
alţi autori. În DA, însă, se spune: "În l imbile slave există un cuvânt banja, cu 
înţelesul de: vas (rotund), baie, ulcior" etc. (Berneker, SL. WB: 43) al cărui 
diminutiv banica (citeşte baniţa) se găseşte bunăoară la bulgari (cu sensul de 
"baie"). Înţelesul special al cuvântului nostru pare a se fi dezvoltat pe teren 
românesc". În maghiară, banica este împrumutat din română (Mârton, 56).  Credem 
că baniţă "vas . . .  " prezintă un sens metaforic al apelativului topic baniţă, vasul 
fi ind comparat cu un loc denumit cu acest cuvânt. 

Spre deosebire de banat "provincie sau ţinut administrat de un ban", derivat 
de la ban, cu suf. -at, bănat (şi banat), care are sensurile: 1 )  "stare de durere 
sufletească, de jale, de tristeţe, de părere de rău", 2) "supărare, necaz, ciudă", 
3) "învinuire, reproş, imputare", este considerat a fi un împrumut din magh. b a n at 
"părere de rău, tristeţe". Hasdeu, în Etymologicum, 3, 5 1 2, spune: "Venit d-a 
dreptul din maghiarul banat 'chagrin, affliction, regret' , al nostru bănat a păstrat 
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întocmai aceeaşi semnificaţiune". Iar cu privire la răspândirea cuvântului, scrie: 
"Noi credem că ceea ce a înlesnit cuvântului bănat introducerea şi răspândirea Ia 
români a fost mai ales asonanţa sa cu păcat, de care se apropie şi  prin sens şi graţie 
căruia se părea poporului a fi o formaţiune curat românească". Suntem obligaţi de 
tot ceea ce am spus până aici despre ban să afirmăm că bănat nu este un împrumut 
maghiar, ci că în maghiară este cuvânt românesc. Bănat, cu sensurile pe care le are, 
este o creaţie a limbii române. Cuvântul, derivat de la ban "demnitar", trebuie să fi 
avut mai întâi sensul "impozit, taxă, bir", sau "obligaţie a locuitorilor de a da 
banilor de sate o anumită parte din veniturile lor". De aici s-au dezvoltat sensuri le 
pe care le are cuvântul de o vreme încoace. 

Am arătat că afereza este o veche schimbare fonetică, prezentă atât în latina 
populară, cât şi în l imba autohtoni lor. Dacă se va dovedi că n. top. Banna din 
nordul Britaniei va fi fost dus acolo cu adevărat de dacii  din armata lui Hadrian, 
atunci vom avea un argument serios în a susţine că ban este şi cuvânt moştenit din 
l imba daco-traci lor. 

* 

Hordob "loc accidentat" a avut varianta horob-, cu d disimi lat, păstrată în 
varianta horubă (vezi numele topice Horuba, în Suplai, jud. Bistriţa-Năsăud, şi 
Coruba "coastă, fânaţ", în Zagra, Giuglea, Cuvinte, 335 ,  338).  Antroponimia 
cunoaşte numele Horobeţ, cu varianta Horobăţ, pe care Iordan, în Dicţionar, 246, 
le consideră expl icabile prin ucr. gorobets "vrabie", indus în eroare de fonetismul 
aparent ucrainean. Constatăm că a existat şi un apelativ corobă, variantă a lui 
horobă, cu sensul acestuia. În DOR, 249, a fost înregistrat un nume de persoană 
Corob, iar Iordan, op. cit. , 1 48, înregistrează numele Coroban şi Corobea, 
expl icate prin corobă, "cuvânt de ocară dat unui bou, probabil: slab (ca o scândură 
coroj ită)", comparat în DA cu coroagă. Explicaţia semantică prezentată ca 
probabilă în DA se confirmă prin cuvântul coroabcă "vacă foarte slabă", (Lexic 
reg., 1 ,  60, din Bogdana, jud. Vaslui), apoi prin coroabă "om bătrân, prăpădit, 
uscat, slab, scofâlcit" (Udrescu, 58). Tot aici trebuie încadrat derivatul corobete, cu 
varianta corobeţ, "poreclă dată unui om mare, mătăhălos; mărgin it, prost" (idem). 
Aceste cuvinte stau în legătură cu sensul "loc accidentat şi  neproductiv", cu care 
sunt asemănate animalele slabe sau omul bătrân şi  slab de minte (însă mare, 
mătăhălos). Facem aici precizarea că în DA este înregistrat cuvântul coroapcă 
(variantă a lui coropcă, cu sensul "poreclă pentru vite, mai ales pentru vaci" (din 
Hânţeşti - Dorohoi). Se consideră că coropcă ("ladă lunguiaţă cu mai multe 
despărţituri în care îşi pun negustorii ambulanţi ["marchidani" în Muntenia, 
"coropcari" în Moldova] marfa pe care o poartă în spinare"); "uşciorul sau rama 
ferestrei"; "blăni scumpe (vândute în legături de 40 de piei") este împrumut din rus. 
korobka "cutie", comparat cu coroagă, corobaie. Dar cuvântul este cunoscut şi în 
Muntenia: coroapcă înseamnă "vas de doage (butoi, putină etc.) fără nici un fund, 
urloi, văcălie", înregistrat de Udrescu, 58, unde găsim şi derivatul coropcar cu 
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sensul "gheşeftar, chilipirgiu, pungaş", derivat evident din cel de "negustor . . .  ". În 
Vâlcea, coropcar circulă cu sensul "cârcotaş, care caută ceartă, care e mereu 
nemulţumit" (Traian Cantemir, în Lexic reg., 2, 23), iar coropcan circulă cu 
sensurile "nătărău", "derbedeu, haimana" (idem, Tradiţii, loc. cit. ) .  Cum se vede 
din materialul adus aici în discuţie, etimologia din DA trebuie reconsiderată, deşi a 
fost admisă de Scriban, de autorii DM. Nici părerea autorilor DEX, după care 
coropcă (s. v. coropcar) este împrumut ucrainean, nu poate fi admisă. Noi credem 
că, în cazul lui coropcă, trebuie considerate două cuvinte, al doilea având sensul 
"ladă lunguiaţă cu mai multe despărţituri, în care îşi pun negustorii ambulanţi 
marfa pe care o poartă în spinare". Acesta poate fi împrumut. Vechimea acestui 
împrumut nu poate fi prea mare, probabil de pe la începutul sec. al XIX-lea. De la 
corobă cu sensul probabil  "loc accidentat şi neproductiv", derivă corobeţe "fructe" 
(Lexic reg., 2, 83, din Şicula, jud. Arad), "fructe acre" (Tradiţii, 76, din Feldru, jud. 
Bistriţa-Năsăud), "fructe acre, necoapte" (MCD, 1, 208, din Someş - Guruslău, jud. 
Sălaj), sensul, acelaşi în toate local ităţile, fiind în legătură cu fructele pădureţe, care 
cresc în locuri numite corobă. Tot aici se încadrează derivatul corobete (vezi şi 
scorobete) "coropişniţă" (Paşca, Glosar, 22, din Jina, jud. Sibiu), "vierme, 
viermuleţ" şi "coropişniţă" (în DA, unde se prezintă şi varianta corobeţ, apoi şi 
scorobete, "larvă de insecte ascunsă subt pietre şi pe care cei ce pescuiesc o pun în 
undiţă). Numele insectei şi al larvei stau în legătură cu locurile în care se găsesc 
acestea, sub pietre, în găuri, de unde ies afară (ceea ce se marchează prin pref. s
din scorobete). 

Verbul corobi are sensul "(despre varul de pe pereţi) a se umfla şi apoi a se 
găunoşi, a se coşcovi" (Coman, 24, din Nerău, jud. Timiş). Cuvântul l ipseşte din 
DA. De fapt, este acelaşi cu corogi, care are sensul "a se gheboşa" (Lexic reg., 1, 
1 00, zona Rădăuţi), în DA coroji, cu sensurile. 1 )  "(despre lemn, cu deosebire 
despre cel cioplit sau despre scânduri care stau la căldură, despre doage) a se 
strâmba, (despre piele) a se usca, a se strânge"; 2) "a ridica partea sau pojghiţa de 
deasupra a unui obiect, a coşcovi, a coj i"; 3) "a snopi în bătăi". În afară de coroji, 
în DA este menţionată şi  varianta scoroji (scorogz). Dintre derivate, ne reţine 
atenţia scoroşitură "surpătură, mâncătură". Cu privire la etimologie, Cihac, Il, 73, 
consideră că verbul în discuţie este împrumut rus, din korobiti "courber, 
contracter". Candrea trimite, pentru corogi, la coroagă, iar pentru scoroji la corogi. 
Scriban consideră că forma corogesc se întâlneşte în nord, iar scorojesc în sud, 
ceea ce corespunde real ităţi i numai în parte. El crede că verbul trebuie raportat la 
coroagă, dar şi la rus. kor6biti şi skor6biti "a încovoia". Autorii DM reţin numai 
forma considerată de noi ca având prefix, scoroji, comparată cu v. si. skora. În 
DEX, ca şi în DM, nu este înregistrat coroji dar scoroji este considerat cuvânt cu 
etimologie necunoscută. Autorii SDE înscriu în titlu forma corogi, considerând că 
în coroji avem o variantă, punct de vedere pe care îl admitem. Ei cred că la baza lui 
corogi stă coroagă, aşa cum spunea Candrea, dar coroagă are sensurile "coajă de 
tei", "piele uscată de miel" şi că este împrumutat din bg. koruba. Autorii DA, 
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cronologic după A. Scriban, aftnnă că vb. coroji este împrumut slav ş i  recomandă 
comparaţii cu bg. korubja se "mă îndoi, mă scovârdez", rut. korobyty sa "a se 
strâmba, a se încovoia", rus. kor6biti "a strâmba, a îndoi, a încovoia". Se 
recomandă şi comparaţii cu coroagă, corobaie, corobană. Noi adoptăm punctul de 
vedere exprimat în DEX, anume că verbul în discuţie este cu etimologie 
necunoscută. Comparaţiile cu coroagă, corobaie, corobană sunt necesare, ele 
ajutându-ne să încadrăm cuvântul în fami l ia lui corob- ( < hordob-). Această 
încadrare este justificată şi fonetic şi semantic, după cum se va vedea şi mai jos. 

Coroagă este "scândură uscată şi  strâmbată". Are derivatul coruga cu 
sensurile "(despre lemn) a se îndoi, a se scovârda, a se (s)coroj i ;  (despre casă, 
ciubăr etc) a se surpa". Ar ft, după părerea autorilor DA, împrumut bulgar, din 
koruba "scorbură, boltitură, ceaşcă", comparabi l  cu rut. korobka "cutie făcută din 
scoarţă", apoi comparabil  cu corobă, corobană, corobaie, scoroji, scorbură, 
coropcă, coropcar. Şi Cihac, II, 493, încadra cuvintele între împrumuturile 
maghiare, comparate cu magh. kereg "ecorce, croute", comparate cu vsl . kora 

"cortex". Candrea prezintă cuvântul cu sensurile "coajă de tei" şi "piele uscată de 
miel" şi îl crede împrumut vechi slav, din kora, iar autorii SDE, vorbind despre 
corogi, prezintă subst. coroagă cu sensurile din dicţionarul lui Candrea, dar cu 
originea în bg. koruba "scorbură". Cum vedem, unele dicţionare nu înregistreză 
acest cuvânt, iar cele care îl cunosc nu au un punct de vedere unitar în ce priveşte 
originea lui. Considerăm că avem a face cu un cuvânt creat în limba română, 
variantă a lui corog-, din corob-. 

În DTRO, II, p. 205, se înregistrează numele de loc Coroaba, în Lungeşti, 
jud. Vâlcea. Autorii preiau etimologia din DA, unde se explică prin coroabă 

"porumbă, porumbea" (fructul mărăcinelui), iar din anchete a fost reţinută 
explicaţia "coroabe = cişmele". Corobdia este nume de dealuri în satul Giurcani, 
corn. Isvema, jud. Mehedinţi, ş i  în multe alte localităţi, nume explicat prin 
corobaie "vale adâncă şi râpoasă, ca o scobitură, ca o scorbură"; se cunoaşte şi 
sensul "copac scorburos". Autorii menţionează un mare număr de local ităţi cu 
numele Corobăi, apoi nume de moşie, deal, vale. Coroboi este un deal în corn. 
Schela, jud. Gorj .  

Corobdie este glosat în DA cu sensurile: l )  "scorbură; trunchi de copac 
găunos, scorbură de copac"; 2) "(prin Oltenia) vale adâncă", sinonim cu 
hodoghină, scochină "văgăună", pentru acest sens prezentându-se mai multe citate 
i lustrative: Şi să plece brânca În mari văi, În văi corobăi (Toci lescu); Te du În văi, 
În scorobăi (Graiul, 1, 22); Şi te du În văi, În corovăi (Tocilescu); Ci ieşiţi şi 
mergeţi În ale văi, În scorovăi (idem). Din Răchitoasa, jud. Bacău, ni-l comunică 
Puiu Filipescu, dar cu varianta corobdnă, pl. corobăni. Tot în DA ni se spune că în 
Banat se pronunţă corobdne, iar o variantă a cuvântului este scorobaie, "nume dat 
unor văi cu maluri foarte repezi, al unui torent care trece printr-o margine a 
oraşului Piteşti". Precizăm că toponimicul piteştean este Scoroboaia; valea 
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porneşte din apropierea stadionului şi coboară paralel cu strada. Este o vale scurtă, 
dar destul de adâncă, prezentând caracteristicile văilor create de torenţi . Rosetti, în 
Limba dese. , 42, prezintă, după Tocilescu, 564, din jud. Romanaţi şi Gorj, 
scorobaie cu sensul "văgăună". O altă variantă prezentată în DA, cum reiese şi din 
unele exemple, este (s)corovaie. De fapt aici sunt două variante: corovaie şi 
scorovaie. În Banat se foloseşte adj . corobm16s. Autorii precizează, cu îndreptăţire, 
că acest cuvânt este "înrudit cu scorbură, corobană şi coroagă'', comparat cu bg. 
koruba "scorbură", sb. koruba ,jgheab" şi este comparat, de asemenea, cu 
scorbură şi corobană. Candrea glosează corobtiie, corobtină (în Moldova), 
corobanie, deci corobtine, (în Banat) cu sensul "scorbură, trunchi de copac 
găunos", comparat cu bg. koruba, cu derivatul bănăţean corobănios "scorburos". 
Scriban nu propune pentru corobaie un etimon, ci doar spune că acesta este înrudit 
cu adj . coroboios. El precizează că în Transilvania, la Turda, cuvântul are sensul 
"stâncă pleşuvă"; în Argeş scoroboaie înseamnă "văgăună". În DM şi în DEX nu 
este înregistrat, iar în SDE este considerat variantă a lui corobană. Despre 
corobană, Scriban afirmă că este rudă cu acelaşi adj . coroboios (din coroagă). În 
DM şi în DEX, corobană "scorbură de copac" este cu etimologie necunoscută. În 
SDE corobană "scorbură de copac" are variantele corobanie şi corobaie, 
considerat ca împrumut sud- slav. Autorii SDE propun comparaţii cu bg. koruba 

"scorbură", korubene "găunoşare, găunoşitură", maced. koruba "scorbură", 
"coajă", "pojghiţă". Noi considerăm că în corobană avem un derivat, cu suf. -ană, 
al temei corob-. Înrudirile cu celelalte cuvinte care au această temă sunt evidente. 
Bg. koruba şi maced. koruba sunt, în aceste l imbi, vechi împrumuturi româneşti, 
cum se poate susţine prin fami lia lui corob- şi prin sensurile acestei teme. Forma 
corobană poate fi considerată ca posibilă bază a lui bană, rezultată prin afereză. 
Prin corobane se expl ică, în mod firesc, cuvântul corobaie. Precizăm că apelativul 
corobaie a mai fost înregistrat cu sensurile "bucată de piatră, care iese din coasta 
unui deal sau a unui munte" (Moldovanu, Chestionar, 75, nr. 3 1 8);  "groapă adâncă, 
cu pante prăpăstioase, între dealuri sau între munţi" (idem, Tradiţii, 97, nr. 459); 
alături de corhodol, corobană, hodobaie, hodobană, hodoghină, hodoroagă, 
hududău, hududoi: "adâncitură mare, de formă rotunj ită, cu malurile râpoase" 
(idem, Tradiţii, 87, nr. 388); alături de corobană, corobăios, corhănos: "copac cu 
scorbură" (idem, Tradiţii, 1 1 1 , nr. 542); "lemn scorburos" (Gregorian, 403); "lemn 
uscat şi  găunos" (idem, 458, 468). În DA se glosează colobtiie, cu sens neclar, 
dintr-un descântec: Ci tu, brâncă, să te duci în alte văi, În alte colobăi (Tocilescu), 
fără etimologie. Îl considerăm variantă a lui corobaie, pl . corobăi, cu 1 în locul lui 
r. Aceeaşi modificare fonetică, deci înlocuirea lui r prin 1, se poate identifica în vb. 
co/oboti "a hodorogi" şi în coloboţi "a încâlci, a încurca (vorba)", din Munţii 
Apuseni .  În DA se apelează la o comparaţie cu magh. kalabtilni "a vorbi încurcat, 
alandala". Verbele derivă din tema colob-, variantă a temei corob-. Din aceeaşi 
temă derivă Coroban, nume de fami l i i  în ţinuturile Vaslui şi Tecuci 
(Recensămintele, 1, 226; Il, 5 7 1 ,  579); Corobană, nume de familie în Botoşani 
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(Tradiţii, Il, 203), Corobăile, Corobăneşti (acesta din Coroban, cu suf. -eşti), 
Corobeşti (de la un antropon im Corobea, cu suf. -eşti), Corobeţ (MDGR, II, 663). 
Corobană este un "loc între păduri" (LR, 1 978, nr. 1, 98), La Râtu Corobănii este 
nume de fânaţ în jud. B istriţa-Năsăud (SMO, 1 69), iar un teren arabil ,  în acelaşi 
judeţ, se numeşte Pe Corobăni (Tradiţii, 1 72), Corobanea şi Coroboasa sunt nume 
topice în sudul Banatului  (Ioniţă, Glosar, 22). 

Al. Vasil iu, în Descântece din Moldova, a înregistrat verbul corovăni: Vinili 
i-o corovănit, Spatili i-o corovănit, Keptu i 1-o râdicat, Inima i-o mâncat (GS, VI, 
283). Comentând acest cuvânt, culegătorul spune că pare a avea sensul "a strica, a 
încovoia". El arată că Tiktin a glosat corobană "Krone eines Baumes", din 
exemple ca: Strânge toate ciolanele . . .  şi să te duci în corobana copacului (din 
"Şezătoarea", I, 207); Şi cine n-a zâce 

"
amin", Să tragă o corobană de arin 

(Marian, Nunta, 323). Tiktin compară cuvântul cu rus. korobu "coş". Dar Tiktin 
greşeşte când spune că apelativul corobană înseamnă "coroană a unui copac", în 
loc de "scorbură", cum reiese chiar din contextul prezentat. Corovăni derivă din 
corovană, variantă neînregistrată în DA, a lui corobană. De la corobăi (pl.) s-a 
creat varianta corovăi, despre care Al. Rosetti, în Limba descântecelor, 25, spune 
că este corovă "vacă", fiind indus în eroare de o asemănare fonetică întâmplătoare. 
Prin haplologie, de la corovaie s-a ajuns la covaie (vezi cuvântul la Dragoş 
Moldovanu, Chestionar, 89, nr. 393, unde are sensul "scobitură în adâncul 
muntelui") .  Se pare că ovăi, din versurile: Neguricî hăi, Ia-ti di pi văi Şi di pi ovăi 
(Diaconu, Vrancea, 1, 330), este variantă a lui covăi sau a lui hobăi. Covaie şi ovăi 
nu s-au înregistrat în DA, respectiv DLR. Credem că variantă a lui corobană, cu 
sincopa celui de-al doilea o, este corbană "coastă abruptă de deal" (1-a înregistrat 
Traian Cantemir, din Vâlcea, în Lexic reg., 2, 23). 

Cu etimologie necunoscută este subst. scorbură "scobitură mare în trunchiul 
unui copac putrezit pe dinăuntru", "gaură, văgăună mică într-un mal, în stâncă etc. ;  
peşteră", "cavitate, gaură, scobitură" (DEX ). Credem că se explică prin scorb-, în 
care avem prefixul s-, ca în scorobană, Scoroboaia, iar corb- este temă identică 
temei din corbană. În scorbură, avem un singular refăcut din pl .  scorburi, de la un 
singular scorb ( < scorob ) .  

Verbul cărăbăni are multe sensuri: "a căra, a lua repede, cu fuga, a lua mai 
multe lucruri, a le transporta; a duce ceva greu, sau pe cineva, rară voia lui sau ceva 
furat; a băga repede, cu lăcomie în gură"; "a da cuiva lovituri dese cu palma, cu 
pumnul sau cu băţul,  a bate, a snopi în bătăi"; "a ucide"; "a-şi lua catrafusele şi a 
pleca repede de undeva, a pleca oarecum fără voie, a părăsi locul, a fugi undeva 
pentru a scăpa de o primejdie". Autorii DA spun că "pare a fi derivat din caravană 
'car mare de transport' (cf. chervan şi ruten. karavan 'car mortuar'), cu o 
dezvoltare semantică influenţată de căra" (după Pascu, Etimologii, 63). Scriban 
compară cuvântul cu caravană şi chervan. Candrea şi autorii DM prezintă cuvântul 
fără etimologie. Autorii DEX îl explică "probabil din expr. te. �ek arabayi (literal 
"trage-ţi căruţa"), influenţată de a (se) căra. 
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După ce am prezentat subst. corobană, scorobană, scoroboaie (din 
scoroboane), Coroban etc., având în atenţie sensul "vale adâncă", dar şi "vale 
adâncă făcută de torenţi", "groapă adâncă cu pante prăpăstioase, între dealuri sau 
între munţi", putem spune că verbul cărăbăni derivă din corobană, corobane (de 
unde şi corobaie), cu suf. -i şi cu velarizarea lui o. Sensurile lui se explică prin 
repeziciunea cu care torenţii iau şi duc la vale tot ce întâlnesc în cale. Este 
interesant de consemnat că aromânii au subst. cărăbănisire, cu sensul "fugă 
sănătoasă", rară etimologie. Acest subst. ne spune că a existat şi un verb, 
*cărăbănisescu, neatestat sau necunoscut astăzi. În legătură cu cărăbăni (despre 
torenţi) "a duce la vale repede tot ce găseşte în cale", stă adj . cărăbănos, care în 
DA este prezentat cu sensul "de jos, gospodăresc, nu boieresc", din Dorohoi, fără 
etimologie. Sensul trebuie să fie "ceea ce este jos", "ceea ce este adus de torenţi ş i  
aşezat în straturi" şi s-a pus în legătură cu numele talpa ţării dat ţăranului şi 
gospodăriei lui. 
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F. Mold. II = Folclor din Moldova, voi. Il . 1. Oprişan, Folclor din Moldova de Jos; Stelian Cârstean, 

Folclor din Moldova de Sus, Bucureşti, EPL, 1 969. 
Fochi, Mioriţa = Adrian Fochi, Mioriţa. Tipologie, circulaţie, geneză, texte. Cu un studiu introductiv 

de Pavel Apostol, Bucureşti, Editura Academiei, 1 964. 
Frăţilă, Glosar = Vasile Frăţilă, Glosar dialectal. Valea superioară a Târnavelor, în "Anuar de 

lingvistică şi istorie literară", tomul XXIX, 1 983-1984, A, Iaşi, [f. a.], p. 265-319. 
Giuglea, Cuvinte = George Giuglea, Cuvinte româneşti şi romanice. Studii de istoria limbii, 

etimologie, toponimie. Ediţie de Florenţa Sădeanu, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 
1 983. 

Giurescu, Constantin C., Contribuţii la studiul marilor dregători În secolele XIV şi XV, în "Bul. Corn. 
Ist. a României", V, 1 926. 

Glosar reg. = V. Arvinte, D. Ursu, M. Bordeianu, Glosar regional, Bucureşti, Editura Academiei, 
1 96 1 .  

Gonţa, Locuri = Alexandru 1 .  Gonţa, Documente privind istoria României. A .  Moldova. Veacurile 
XIV-XVII (1384-1625). Indicele numelor de locuri. Editie de 1. Caproşu, Bucureşti, Editura 
Academiei, 1 990. 
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Gonţa, Persoane = Alexandru l. Gonţa, Documente privind istoria României. A. Moldova. Veacurile 
XIV-XVII ( 1 384-1 625). Indicele numelor de persoane. Ediţie de I. Caproşu, Bucureşti, 
Editura Academiei, 1 995. 

Gregorian = Mihail Gregorian, Folclor din Oltenia şi Banatul răsăritean şi Folclor din Oltenia de 
sud, în seria Folclor din Oltenia şi Muntenia, I, Bucureşti, EPL, 1 967. 

GS, I = "Grai şi suflet", I ( 1 923-1 924). 
Hasdeu, Etymologicum, 3 = B.P. Hasdeu, Etymologicum magnum Romaniae. Dicţionarul limbii istorice 

şi poporane a românilor. Ediţie de Grigore Brâncuş, voi. 3, Bucureşti, Editura Minerva, 1976. 
Ionescu, Dicţ. Suceava = Serafim Ionescu, Dicţionar geografic al judeţului Suceava, Bucureşti, 

1 894. 
Ioniţă, Maria, Cartea vâlvelor. Legende din Apuseni, cu un cuvânt introductiv de Ion Şeuleanu, Cluj-

Napoca, Editura Dacia, 1 982. 
Ioniţă, Glosar = Vasile Ioniţă, Glosar toponimie Caraş-Severin, Reşiţa, 1 972. 
Ioniţă, Nume = Vasile Ioniţă, Nume de locuri din Banat, Timişoara, Editura Facla, 1 982. 
Ioniţă, Studii = Octavian Răuţ, Vasile loniţă, Studii şi cercetări de istorie şi toponimie, Reşiţa, 1 976 

(vezi şi Răut). 
Iordan, Dicţionar = lorgu Iordan, Dicţionar al numelor de familie româneşti, Bucureşti, Editura 

Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1 983. 
Iordan, Toponim ia = Iorgu Iordan, Toponim ia românească, Bucureşti, Editura Academiei, 1963. 
Iorga, N., Istoria poporului român. Traducere din limba germană, II, Bucureşti, 1 925. 
Iorga, N., Istoria românilor în chipuri şi icoane, II, 1 905. 
Jula, Tradiţii = N. Jula, V. M!ln!lstireanu, Tradiţii şi obiceiuri româneşti. Anul Nou în Moldova şi 

Bucovina, Bucureşti, EPL, 1 968. 
Laurian - Massim, = T. Laurian şi l .  C. Massim, Glossariu, Bucureşti, 1 876. 
Lex. B. = Lexiconul de la Buda = Les icon rom!lnescu -1 ătinescu -u ngurescu- n emţescu care de mai 

mulţi autori în cursul a treizeci şi mai multoru ani s-au lucrat, Budae, 1 825. 
Lexic reg. , /, 2 = Lexic regional [voi. 1], Bucureşti, Editura Academiei, 1 960; [voi. 2], Editura 

Ştiinţifică, 1 967. 
LR = "Limba română", Bucureşti, I ( 1952). 
Magher, Traian, Ţinutul Hălmagiului. Partea 1, Arad, 1 938. 
Maghiar-Oiteanu, Din istoria mineritului = Nicolae Maghiar, Ştefan Olteanu, Din istoria mineritului 

în România, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1 970. 
Manolache, Ciobănaş = Constantin Manolache, Ciobănaş de la mi ori. Culegere de folclor poetic de pe 

Valea Teleajenului, Ploieşti, 197 1 .  
Mari an, Nunta = s .  FI. Marian. Nunta la români, Bucureşti, 1 890. 
Mărton, Împrumuturile = Mărton Gyula, Pentek Jănos, VM lstvan, A magyar nyelvjarasok roman 

Kolcsonszavai 1 Împrumuturile româneşti ale dialectelor maghiare, Bucureşti, Editura 
Kriterion, 1 977. 

MCD, 1 = Materiale şi cercetări dialectale, 1, Bucureşti, Editura Academiei, 1 960. 
MDGR, 1, III = Marele dicţionar geografic al României, Bucureşti, 1, 1 898; III, 1 900. 
Mih!lescu, H., Originea lui ban . ,monedă ", în SCL, XVIII, 1 967, p. 343-347. 
Moisil, Const., Contribuţiuni la originea cuvântului ban, in "Buletinul Societăţii Numismatice 

Române", XV, 1 920. 
Moldovanu, Chestionar = [Dragoş Moldovanu], Chestionar toponimie şi entopic general, cu un 

glosar de entopice onomasiologic, Iaşi, 1 978. 
NALR. Banat. Date = Noul atlas lingvistic român pe regiuni. Banat. Date despre localităţi şi 

informatori, sub conducerea lui Petru Neiescu, de Eugen Beltechi, Ioan Faiciuc, Nicolae 
Mocanu, Bucureşti, Editura Academiei, 1 980. 

NALR. MB. D. = Noul atlas lingvistic al României. Moldova şi Bucovina. Date despre localităţi şi 
informatori, de Vasile Arvinte, Stelian Dumistrăcel, Ion A. Florea, Ion Nuţă, Adrian Turculeţ, 
Bucureşti, Editura Academiei, 1 987. 
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Nistor, Ion, Ţara Severinului şi Banatului timişan, în "Analele Academiei Române. Memoriile 
Sectiunii Istorice", XXVII, 1 945. 

Onciul, D., Scrieri, 1-11 = Dimitrie Onciul, Scrieri istorice, voi. 1-11 .  Editie critică de Aurelian 

Sacerdoteanu, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1 968. 
Papahagi, Graiul = Tache Papahagi, Graiul şi folclorul Maramureşului, Bucureşti, 1 925. 
Paşca, Glosar = Ştefan Paşca, Glosar dialectal, alcătuit după materialul cules de corespondenti din 

diferite regiuni, Bucureşti, 1 928. 
Paşca, Nume = Ştefan Paşca, Nume de persoane şi nume de animale în Ţara 0/tului, Bucureşti, 

1 936. 
Pătrut, Onomastică = Ioan Pătrut, Onomastică românească, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi 

Enciclopedică, 1 980. 
Phil ippide, OR, II = Alexandru Phi lippide, Originea românilor, II, Iaşi, 1 927. 

Popa-Lisseanu, Izvoarele, II  = Gh. Popa-Lisseanu, Izvoarele istoriei românilor, II, Bucureşti, 1 934. 
Radu Sp. Popescu, Graiul = Radu Sp. Popescu, Graiul gorjenilor de lângă munte, Craiova, Editura 

Scrisul Românesc, 1 980. 
Popovici, 1, II = Iosif Popovici, Dialectele române. IX. Dialectele române din Istria, Halle, 1 909, 

1 9 1 4. 
Răul, Studii = vezi Ionită. Studii. 

Recensămintele !, II = Academia de Ştiinţe a R.S.S. Moldoveneşti, Institutul de istorie. Moldova în 

epocafeudalismului, voi. VII, Chişinău, Editura Ştiinţa, 1975. 
RO = Registrul de la Oradea ( 1 205-1235), în Documente privind istoria României, veacul XI, XII şi 

XIII. C. Transilvania, voi. I ( 1 075-1250), Bucureşti, Editura Academiei, 1 95 1 .  
' Rosetti, Limba dese. = Al. Rosetti, Limba descântecelor româneşti, Editura Minerva, 1975. 

Sacerdoteanu, A., Originea băniei şi a .. banilor " la români, în "Historica", II, 1 97 1 ,  p. 79-95. 
Sacerdoţeanu, A., Bănia Craiovei, în "Ramuri", 1 975, nr. 9, p. 7. 
Scriban = August Scriban, Dicţionaru limbii româneşti, Iaşi, 1939. 

SDE = Scurt dicţionar etimologic al limbii moldoveneşti. Redactori: N. Raievschi, M. Gabinschi, 
Chişinău, 1 978. 

Spinei, Victor, Realităţi = Victor Spinei, Realităţi etnice şi politice în Moldova meridională în 

secolele X-XIII. Românii şi turanicii, laşi, Editura Junimea, 1 985. 
Stoica de Hateg = Nicolae Stoica de Haţeg, Cronica Banatului, Bucureşti, Editura Academiei, 

1 969. 
Suciu, I-II = Coriolan Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, I-II, Bucureşti, 

Editura Academiei, 1 967, 1 968. 
ŞtefWlescu, Bănia = Ştefan Ştetwlescu, Bănia în Ţara Românească, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 

1 965. 
Teodorescu = G. Dem. Teodorescu, Poezii populare române, Bucureşti, 1 885. 
Tezaurul toponimie. Moldova, 1 = Tezaurul toponimie al României. Moldova, voi. I. Repertoriul 

istoric al unităţilor administrativ-teritoriale, 1 772-1988. Partea 1 .  A. Unităţi simple. A-0, 
Bucureşti, Editura Academiei, 1 99 1 .  

Tiktin, 1 = H .  Tiktin, Rumănisch - deutsches Worterbuch, l ,  Bucureşti, 1 903. 
Tufescu, Oameni = Victor Tufescu, Oameni din Carpaţi, Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1 982. 
Udrescu = D. Udrescu, Glosar regional Argeş, Bucureşti, Editura Academiei, 1 967. 
Vasiliu, Al., Descântece din Moldova, Bucureşti, 1 934. 
Voronca, I = Elena Niculită Voronca, Datinele şi credinţele poporului român, adunate şi aşezate în 

ordine mitologică de . . .  , I, Cernăuţi, 1 903, 1 295 p. 
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Die Rumănischen topischen Appellativa "h o r d ă, h o r d e" 

(Zusammenfassung) 

In der heutigen rumănischen Sprache sind die Appellativa "h o r d ă" (Singular) und "h o r d e" 

(Plural) nicht ·mehr bekannt. Sie wurden aber im 1 7. Jahrhundert verwendet und kommen in der 
Chronik von Grigore Ureche hăufig vor, und zwar mit den Bedeutungen: "Bodensenkungen", "steile 
Felsenschluchten", "holperige HUgelgebiete", "schroffe Gebiete, KIUfte". 

Diese Appellativa sind heute verschwunden; trotzdem sind in der rumănischen Onomastik 
viele Varianten und Ableitungswtirter entstanden. In der vorliegenden Nummer wird die Fortsetzung 
der Arbeit prăsentiert, deren ersten Teil schon in der Zeitschrift "Onomastikstudien und
forschungen" (Craiova), 200 1 ,  Nr. 6, S. 39--52 vertiffentlicht wurde. 
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FOLCLOR. ETNOGRAFIE, ARHITECTURĂ 

OBICEIURI CU MĂŞTI ÎN ZONA RĂDĂUŢI - "IROZII", 
"BANDA LUI JIANU", "BABA" ŞI "MOŞNEAGUL" 

IULIA BRÂNZĂ 

"Irozii" 

În comunicarea noastră, am pus accentul pe vestimentaţie, celelalte aspecte 
ale acestor obiceiuri fiind abordate şi de alţi cercetători . Unul dintre costumele 
populare larg răspândite în zonă este cel de "irod". 

P iesa de teatru popular, numită "Irozi i", înfăţişează momentul întâlnirii celor 
trei magi, porniţi în căutarea lui Hristos, cu împăratul Irod. Acesta vrea să-i arunce 
în temniţă, dar, speriat de puterea lor (ei vor să dea peste dânsul "catran, smoală şi 
pucioasă"), se răzgândeşte, îndemnându-i să găsească Pruncul şi  să-I vestească şi 
pe el, pentru că vrea să i se închine ca unui Dumnezeu. În zonă, la spectacolul 
respectiv participă şi alte personaje: "doamnele", mascaţii .  Costumele de "irozi" se 
poartă rară măşti pe figură. Sunt considerate cele mai frumoase. Azi, ca şi 
odinioară, se uti lizează aceleaşi piese vestimentare: vestonul, "cascheta" 
("capela"), epoleţi. Aceste elemente obl igatorii diferă însă de la sat la sat în ce 
priveşte ornamentaţia şi accesorii le secundare. 

Vestonul e improvizat din unul de ofiţer militar, împodobit cu şiraguri de 
mărgele (la Volovăţ) sau panglici încreţite (Bădeuţi, Arbore); hurmuzul este 
elementul principal de ornamentare. Pe spatele vestonului se cos şiraguri de 
mărgele; la Volovăţ se pun salbe de bani vechi .  Jucătorul de măşti din această 
localitate, Constantin Ungureanu, ne-a arătat o salbă în formă de plasă 
triunghiulară, având la încheieturi monede de câte o sută de lei cu efigia regelui 
Mihai 1 .  La Bădeuţi se cos panglici încreţite în formă de inimi concentrice. 

În comuna Arbore, baza costumului de "irod" o constituie cămaşa naţională. 
Pe piept se atârnă şiraguri de hurmuz; la mij loc se leagă un brâu de lână cu 
strămătură,. ţesut la stative. În partea de jos a mâneci i  şi pe poale se aplică o fâşie 
de pânză, pe care se cos panglici colorate, ornamentale cu găitan şi  mărgele 
mărunte în formă de romburi; pe piept se pun două funde colorate în părţi şi una 
tricoloră la mij loc. 

La Volovăţ, se poartă chimir cu mărgele. Se împodobeşte în special pieptul şi 
spatele costum ului, pe partea de jos aplicându-se funde roşii ,  galbene, albastre. La 
Bădeuţi şi Arbore costumul se împodobeşte integral. De asemenea, se poartă 

Analele Bucovinei, IX, 1, p. 235-240, Bucureşti, 2002 
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pantaloni militari, în Bădeuţi ş i  Arbore, iţari. Pe partea exterioară, în lungimea 
pantalonilor, se coase o panglică încreţită de culoare roşie ("vi puşcă"). 

Epoleţii. În Volovăţ şi Bădeuţi, se fac din franjuri de perdele. La Volovăţ, unii 
lasă descoperiţi epoleţii originali ai vestonului militar. La Arbore şi Bădeuţi, se mai 
confecţionează şi din mătase albastră şi roşie cu fir alb, lungă până mai jos de cot. 

Cascheta. În unele localităţi "irozii" poartă caschete militare. În partea din 
faţă se coase o placă din carton în formă de scut, împodobită cu şiraguri de mărgele 
sau hurmuz, punctate cu mărgele mărunte formând cercuri, romburi, triunghiuri; 
centrul e marcat cu o broşă, o stea, nasturi coloraţi, oglinjoare; în vârf se pune o 
floare de mărgele, pene de păun, de fazan, fire colorate de negară. 

În Arbore, "irozii" poartă căciuli de astrahan (negre sau brumării), acoperite 
cu "spoială" (foiţe de staniol colorat), ornate cu mărgele, flori din hârtie creponată; 
pe altele se cos salbe de hurmuz, în frunte se pune o stea în şase colţuri din 
mărgele. Vârful e împodobit cu o pană de păun sau de fazan. În această localitate 
se mai poartă "capele" făcute din căşti de electrician sau din carcase de carton pe 
care se montează o bucată de lemn strunj it; de ea se prinde o placă de carton, iar în 
interior se pune o căptuşeală sau se îmbracă un fes, ca să nu roadă pielea capului. 
"Capetele" se împodobesc la fel ca şi  caschetele. 

Doamnele "irozilor" se îmbracă în cămăşi naţionale femeieşti. Pe piept îşi 
pun un batic mare cu franjuri (cu unghiul în jos). Dânsele se împodobesc cu mai 
multe şiraguri de mărgele decât "domni i"; pe umeri şi pe spate îşi cos panglici 
multicolore, lungi până mai jos de cot. 

La Volovăţ, "irozii" şi ,jieni i" (care au acelaşi costum) poartă cravată 
modernă la gât. Căpitanul "irozilor", ca şi căprarul de la Căiuţi, se îmbracă, în 
semn de distincţie, în pantaloni albi .  

Procesul îmbrăcării unui "irod" e destul de complicat. După spusele subiecţilor 
intervievaţi, durează 6-7 ore. La împodobirea lor participă toată famil ia. Fiecare 
şirag de mărgele se coase la 4-5 cm distanţă unul de altul, ca să nu se "bălăngăne", 
să nu se bată unul de altul şi să se rupă. În legătură cu obiceiurile calendaristice cu 
măşti şi costume populare, am observat un obicei frumos: în famil i i le în care există 
o tradiţie a jocurilor cu măşti, părinţii participă activ la pregătirea costumelor. 
Famil ia lui Gheorghe Buliga din Arbore participă, de la mic la mare, la 
împodobirea fiului adolescent în costum de irod, costum preluat de la tatăl său, care 
acum se maschează în "urât", însoţindu-şi fiul la colindat spre a-1 îndruma, dar mai 
mult spre a-1 proteja. "Înainte, bunica nu-şi bătea capul de costumul copilului. Eu îi 
ajut, însă, soţului să-şi pregătească costumul . Am zis: să nu dispară obiceiul .  Acum 
nu-s nici hore în centrul satului, n ici baluri de sărbători nu se mai fac. Acum, de 
când au ieşit distracţii le moderne ale tineretului (discoteci, baruri), nu prea este loc 
pentru obiceiurile tradiţionale", mi-a mărturisit Catrina Ungureanu (24 ani), soţia 
lui Constantin Ungureanu din Volovăţ. 

Căpitanul "irozilor" are un statut aparte în cadrul cetei. Îl deosebeşte 
vestimentaţia: poartă pantaloni albi, pe cap are un coif mai deosebit (în formă 
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conică) sau căciulă neagră cu fundul "ţuguiat" şi  cu o broşă în frunte (ceilalţi 
membri poartă căciuli brumării sau capele obişnuite). Uneori, are în vârful capului 
un pampon cu franjuri . Ţinuta lui e sobră şi  impunătoare. Căpitanul e ales sau "se 
alege singur" (C. Ungureanu). Dânsul trebuie să posede calităţi de organizator, căci 
are multe îndatoriri : caută instrumentişti, controlează dacă toţi membrii cetei au 
costume, la el se adună cetaşii înainte de a porni cu colindatul. Căpitanul are o 
responsabi litate deosebită: dacă în gospodăria unui cetăţean se strică ceva în timpul 
colindatu lui, răspunde el; la rândul său, trage la răspundere pe făptaşi .  De regulă 
însă, nu se întâmplă cazuri scandaloase. Legea nescrisă impune colindătorilor o 
comportare în limitele decenţei. 

În comuna Arbore, căpitanul merge înainte, întrebând gospodarul dacă 
primeşte ceata. Când e acceptată, fluieră dintr-o "ţâpă" (fluier pentru copii) şi 
cetaşi i  intră în curte. În casă dansează câteva jocuri, începând cu "Moldoveneasca". 
Unnează, apoi,  "Pădureţul", "Ceasul", "Ţânţăroiul", "Cazaciocul". Spectacolul se 
încheie cu dansul mascaţilor. 

Mascaţii. Pe cât de sobri şi strălucitori sunt "irozii", pe atât de urâţi şi 
caraghioşi sunt mascaţii care-i însoţesc. Ş i  ei poartă "salbe" la gât, ale lor fiind însă 
făcute din dopuri metalice de la cutii le cu bere, ca să zornăie cât mai tare. Se 
îmbracă în halate vechi, pe care sunt cusute bucăţi din piele de oaie, fâşii  de cârpe. 
În mână ţin cârje, coşuri vechi, păpuşi sau capete de păpuşi, b iberoane pline cu 
votcă. Pe figură poartă măşti confecţionate de meşteri locali .  Unii mascaţi din satul 
Bădeuţi nu poartă măşti; ei se ung pe faţă cu slănină murdărită cu funingine 
(trecută peste fundul ceaunului sau pe gurarul sobei). (Acest subiect a fost tratat de 
noi mai pe larg în comunicarea "Gospodăria ţărănească, spaţiu de desfăşurare a 
spectacolelor cu măşti", "Făt-Frumos", anul Il, 2000, "Anuarul Muzeului Naţional 
al Bucovinei", Suceava, nr. 2, p. 243-245). 

"Banda lui Jianu" 

"Banda lui  Jianu" prezintă o scenă dramatică din viaţa haiducului Iancu 
Jianu. Căpitanul şi sergentul vin să-1 aresteze în numele stăpâniri i .  Jianu îi zice 
căpitanului :  "Eu am omorât mulţi păgâni ca voi 1 ce sugeţi sângele din noi". Apoi 
le oferă bani şi e scăpat de sergent sau de soldat; în alte variante, de însuşi 
căpitanul. În unele texte apare ca personaj iubita lui Jianu; în altele, Anul Nou şi 
Anul Vechi. Primul îl numeşte pe al doilea "ghiuj bătrân 1 cu barba albă de păgân"; 
dar, în final, îşi strâng mâinile şi cântă împreună un cântec. 

Turcul din "Banda lui Jianu" e îmbrăcat, de obicei, în costum de culoare 
roşie, pantaloni i  ş i  haina având la poale şi  la mâneci fâşi i  de culoare albă; pe cap 
poartă un fes roşu, înfăşurat cu o bucată de material alb lăsat pe spate. În mână ţine 
un băţ înfăşurat în hârtie roşie. Alţi "turci" poartă turbane cu fire colorate de negară 
în vârf. Nu au mască pe faţă. 
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Vânătorul are haine de vânător, cu toate accesorii le specifice acestui 
personaj :  puşcă adevărată (fireşte, neîncărcată) sau de lemn, cartuşieră (fără 
cartuşe); uneori e îmbrăcat în haine militare. 

Anul Nou poartă costum naţional cu eşarfă tricoloră la piept; pe cap are 
căciulă de astrahan cu pene de fazan în vârf. 

Jianu e îmbrăcat, de asemenea, în costum popular. 
Florea, fratele lui Jianu, şi Căpitanul sunt îmbrăcaţi ca "irozii". În Arbore, 

fratele lui Jianu poartă numele de Codreanu. 

"Baba" şi "Moşneagul" 

În localitatea Solca am întâln it perechi de mascaţi care umblă fără 
instrumentişti. Unul dintre membrii perechii se maschează în "babă", altul în 
"moşneag". "Moşneagul" îşi pune o mască pe faţă (cele mai multe sunt 
confecţionate de meşterul local Gheorghe Tupişca), iar "baba" îşi acoperă figura cu 
o bucată de tifon, îmbrobodindu-se cu un batic vechi şi îmbrăcându-se în haine 
ponosite, ca să nu fie recunoscută. Aceste perechi îşi vizitează vecinii  şi rudele. 
Spre deosebire de şătrarii care însoţesc cetele şi sunt foarte gălăgioşi, aceşti mascaţi 
sunt aproape muţi . Intrând în casă, ei salută gazdele prin înclinări de cap, dau mâna 
cu cei prezenţi, dar evită să rostească cuvinte. Scopul lor e să rămână neidentificaţi, 
încercarea de a-i identifica fi ind marea distracţie a stăpânilor casei. Răspund la 
întrebări monosilabic şi schimbându-şi glasul, subţirel dacă e "babă" şi gros dacă e 
"moşneag". 

În legătură cu acest obicei mai menţionăm un aspect specific pentru Solca: 
aici se maschează şi  femeile. Colţun Ioana (68 de ani) şi  Furdui Minodora (63 de 
ani) au umblat de Crăciun ( 1996) mascate în "babă" şi "moşneag". La Crăciunul 
din 1 997 au mers dintr-un capăt în altul al localităţii cu o ceată de femei mascate, 
dintre care una era din Luxemburg. 

În ciuda invaziei agresive a unor elemente de civilizaţie străină - prin 
intermediul televizorului, al cinematografului, al radioului, precum şi a altor căi 
moderne de comunicare -, obiceiurile vechi continuă să existe în satele 
bucovinene. În timpul cercetărilor pe teren am observat o mare varietate în ce 
priveşte vestimentaţia, accesoriile secundare şi măştile. 

În satele noastre se întâmplă un minunat fenomen folcloric: în decursul 
anului, ţăranii muncesc, adună averi materiale, sunt copleşiţi de griji ,  vorbesc de 
bani, de unelte, de preţuri . Dar cu câteva săptămâni înainte de Crăciun ei îşi aruncă 
grij ile din spate şi încep să trăiască o viaţă spirituală: copii i  îşi caută clopoţei i  şi 
buhaii, tinerii plugurile ş i  bicele, iar adolescenţii se adună în cete şi  scot de prin 
dulapuri costumele de irozi şi  j ieni sau le improvizează din resturi şi vechituri pe 
cele de şătrari, mascaţi şi urâţi, scot de prin poduri măştile sau merg la meşter să 
comande altele şi  mai grozave. Şi astfel, satul bucovinean i lustrează un fenomen 
general al psihologiei umane, surprins de James Frazer la sfârşitul secolului al 
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XIX-lea, dar valabil încă şi  azi pe toate meridianele. În cartea Creanga de aur, 
etnograful britanic remarca "stratul puternic de primitivism aflat aproape de 
suprafaţa societăţii şi care nu este afectat de schimbările superficiale ale religiei şi 
culturi i . . .  "1 (fireşte, aici cuvântul primitivism nu are conotaţie peiorativă, ci e 
util izat cu sensul de vechime). "Păşim cu toţii pe acest strat care nici în zilele 
noastre - aici în Europa -, nu este prea adânc îngropat . . .  "2 • 

Fenomenul manifestării străvechi lor obiceiuri populare nu a putut fi stăvil it 
n ici chiar de interdicţii le sistemului comunist, fiindcă nimic nu poate stăvil i  
energiile formidabile generate de instinctul tradiţiei, de capacitatea artistică a 
omului în general şi a ţăranului în special. Datorită traiului nemij locit în mij locul 
naturii şi a muncii  sale, ce se desfăşoară strict după ciclurile naturii, firea ţăranului 
se manifestă ca şi  natura: ciclic, spontan şi impetuos. 

Alecsandri zicea că românul s-a născut poet. Noi am îndrăzni să afirmăm că 
românul  s-a născut actor şi cu un minunat dar al improvizaţiei .  Lucrul acesta se 
observă mai ales în timpul spectacolelor organizate ad-hoc în gospodăria ţăranului 
vizitată de colindători . În desfăşurarea reprezentaţiei cu măşti sunt antrenaţi şi 
stăpâni i  casei şi  musafirii prezenţi acolo. Dialogul musteşte de glume, de vorbe de 
duh, toate vizând actualitatea, realitatea, concretul .  Sunt texte coerente de critică şi 
satiră socială născute de geniul popular, picurat câte un strop în sufletul fiecărui 
ţăran. 

Puterea tradiţiei se manifestă şi în păstrarea costumului tradiţional de irod sau 
j ian, care au la bază costumul naţional românesc. În costum naţional umblă şi 
colindătorii cu plugul şi unii instrumentişti care însoţesc cetele, sumanul fiind 
păstrat cu sfinţenie anume pentru aceste ocazii, căci azi tinerii nu mai poartă nici în 
zilele de muncă, n ici de sărbători, sumane sau alte piese de vestimentaţie populară. 

Despre vivacitatea obiceiurilor cu măşti mărturiseşte şi faptul că în satele din 
Bucovina sunt o mulţime de meşteri ce confecţionează măşti din hârtie, carton, 
lemn, piele, cârpe, stuf sau din paste speciale (hârtie igienică amestecată cu aracet): 
Gheorghe Tupişca, Paraşciuc Andrei, Coval Mariana din Solca, Pascal Gheorghe, 
Dani leţ S ilvestru, Laurus Mihai din Milişăuţi şi mulţi alţi i .  Prezenţa lor vorbeşte 
despre o cerere de măşti, colindătorii preferându-le pe cele confecţionate manual de 
meşterii populari; cele din magazin li se par l ipsite de original itate. 

E drept că unele obiceiuri dispar pentru un timp într-o localitate (de exemplu, 
în Arbore nu se mai joacă "Capra" şi  "Ursul". Gheorghe Buliga, fost jucător de 
măşti, s-a exprimat plastic: "La noi e ca într-o rezervaţie: dispare ursul şi capra 
neagră". În comuna Arbore, "Ursul" nu s-a jucat din anul 1 993, atunci ceata 
respectivă fiind organizată de ţigani i  din localitate); în schimb, aceste jocuri se 
practică în alte localităţi, cum ar fi Solca, Volovăţ ş.a. 

Dăinuirea obiceiurilor populare cu măşti vorbeşte, pe de o parte, despre o 
ambiţie a ţăranului de a-şi organiza proprii le-i spectacole, care nu sunt mai puţin 

1 Jarnes George Frazer, Creanga de aur, voi. I, Bucureşti, Editura Minerva, 1 980, p. 1 2 1 .  
2 Ibidem, p .  1 20. 
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interesante decât cele străine, de la televizor, despre dorinţa lui de a fi el însuşi 
regizor şi protagonist, nu doar spectator; pe de altă parte, ea reprezintă o mărturie 
că ţăranul mai trăieşte încă o viaţă, axată pe tradiţie, spre deosebire de alte pături, 
care se grăbesc să împrumute năravurile de pe aiurea, lepădându-se cu uşurinţă de 
obiceiurile strămoşilor, statul în faţa televizorului părându-l i-se un lucru mai 
civilizat. 

Conservarea obiceiurilor cu măşti până în epoca modernă se datorează unui 
instinct puternic de conservare a tradiţiei, chiar dacă ea vine din timpuri păgâne. 
Omul modern a uitat sau a neglijat conştient, datorită noii credinţe creştine, sensul 
magico-mitologic al acestor obiceiuri, conferindu-le o puternică notă de 
divertisment, punând accentul pe structura lor artistică, mai cu seamă pe latura 
comică - în cazul mascaţilor -, fapt recunoscut de colindătorii înşişi : "Scopul e să 
înveselim lumea, să nu facem scandal, ci de râs", ne-a mărturisit Constantin 
Ungureanu din Volovăţ. Despre acest ţăran, pasionat păstrător de obiceiuri 
străvechi, aş vrea să spun câteva cuvinte aparte. Dânsul mi s-a înfăţişat ca un 
reprezentant tipic al jucătorului modern de măşti populare. După ce, în decursul 
anului, ară, seamănă, paşte oile, iarna, tânărul ţăran se apucă, cu aceeaşi râvnă şi 
vitalitate demnă de strămoşi, să reînvie spiritul unei lumi de mult apuse, dar ale 
cărei simboluri mărturisesc dorinţa de realizare artistică a omului din popor. Cu faţa 
obosită de clăditul strujenilor pe un frig de toamnă căzut prea devreme, dânsul a 
trecut cu mâna-i muncită peste multele-i fotografii, pe care le fac de obicei grupurile 
de mascaţi în Rădăuţi la sfârşitul sărbătorilor de iarnă, povestindu-mi despre fiecare 
costum şi mască: de căiuţ, de irod, de şătrar etc. Sub ochii  mei, ţăranul obosit de 
muncă s-a transformat treptat într-un creator pasionat de arta lui . Vitalitatea şi  
entuziasmul său te fac să înţelegi de ce, în ciuda vremurilor grele, a muncii 
istovitoare şi chiar a interdicţiilor, obiceiurile populare au supravieţuit până azi. 

Maskenbrauche in der Radautzer Zone - volkstiimliche 
Weihnachtsschauspieler: die "Iroden", die "Schar von Jianu", 

"das alte Weib" und "der Greis" 

(Zusammenfassung) 

Die Verfasserin Iulia Brânză bezieht sich im vorliegenden Anikel auf die Kleidung der 
Schauspieler, die verschiedene Masken w!ilirend der sogenannten volkstilmlichen Theaterstilcke 
tragen. Es werden analysiert: die Darstellung der Geschichte von den drei Weisen aus dem 
Morgenlande und die einer dramatischen Szene aus dem Leben des R!iubers Iancu Jianu, sowie einen 
Brauch aus Solca, wo die Schauspieler die Masken 

"
das alte Weib" und "der Greis" tragen. 

Die Kleider der Schauspieler (meistens Bauern) bestehen aus schlin verzierter alten 
Milit!irkleidung oder aus einfach drolligen, der Unterhaltung dienenden Kostilmen. 
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ŞTIINŢELE NATURII 

REZERV AŢIA GEOL�GICĂ 
"PIATRA ŢIBAULUI" - CARLIBABA 

OVIDIU BÂTĂ 

Caracterizare. Masiv de calcare eocene bogat fosilifere, o stâncă 
proeminentă, cu pereţi abrupţi de circa 75 de metri înălţime, care permite urmărirea 
succesiunii Eocenului în detal iu. Constituie terminaţia estică a fl işului 
transcarpatic. 

Localizare. Rezervaţia este situată în partea de nord-vest a judeţului 
Suceava, în Munţii Ţibăului .  

Stânca "Piatra Ţibău lui" este aşezată pe versantul stâng al pârâului Ţibău, în 
apropiere de confluenţa acestuia cu râul Bistriţa Aurie. 

Administrativ-teritorial, rezervaţia se găseşte pe teritoriul satului Ţibău, 
comuna Cârlibaba. 

Din punct de vedere cadastral - stâncă. 
Statutul juridic al terenului - fond forestier, în administrarea Ocolului Silvic 

Cârlibaba. 
A fost declarată rezervaţie şi pusă sub ocrotire prin Decizia 433/ 1 97 1  a 

Consiliului Popular al Judeţului Suceava. 
Ocupă o suprafaţă de 1 O hectare. 
Cuprinsă între văile Ţibău (în vest), Cârlibaba (în est) şi valea râului Bistriţa 

Aurie (în sud), această zonă montană mai este cunoscută şi sub denumirea de 
Munţii Zimbroslavei sau ai Ţapului. Incluşi multă vreme la Munţii Maramureşului, 
Munţii Ţibăului sunt consideraţi, în ultimul timp, ca o subunitate de n ivel local în 
cadrul grupei de munţi ai Bistriţei Aurii - alături de Munţii Zimbroslavei şi Munţii 
Suhardului. 

Munţii Ţibăului se conturează ca o unitate geografică şi geomorfologică cu 
orientare de la nord la sud, prezentându-se ca o culme, relativ largă în partea 
nordică, ce se îngustează continuu înspre sud, cu altitudini maxime în partea ei 
centrală (Vf. Ţapu Mare, 1 66 1  m). 

În cadrul Munţilor Ţibăului se conturează trei masive, despărţite de înşeuări 
relativ adânci: Masivul Măgura în nord, Masivul Ţapu în centru şi Masivul 
Fluturica în sud (fig. 1 ) .  

Analele Bucovinei, IX, /, p .  241-246, Bucureşti, 2002 
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Căi de acces. Accesul la rezervaţie se poate face urmând spre izvoare valea 
Bistriţei Auri i  - 45 km de la Vatra Domei, 34 km de la Iacobeni - pe şoseaua 
Iacobeni - Borşa (DN 1 8). 

Geologia regiunii. Zona fl işului transcarpatic este constituită din depozite 
Cretacic superioare şi paleogene variate ca facies, antrenate într-o cutare largă. 
Depozitele post-tectogenetice care s-au acumulat în acest timp sunt predominant 
detritice (psefito-psamitice, pelitice), depozitele carbonatice de tip l itoral având 
dezvoltare episodică. Acestea acoperă suprafeţe întinse de la marginea masivelor 
cristaline spre vest, în Maramureş şi în Munţii Bârgăului, iar în aria de răspândire a 
şisturilor cristal ine ocupă suprafeţe mai restrânse, sub formă de petice, cum sunt 
acelea de la Ţibău. 

Cretacicul superior. Depozitele care reprezintă Cretacicul superior au o 
poziţie transgresivă şi sunt dezvoltate pe rama vestică a zonei cristalino-mezozoice 
(Munţii Bârgăului) şi în sinclinalul Ţibău. 

Depozitele din sinclinalul Ţibău, în facies marginal predominant grosier, sunt 
reprezentate prin brecii grosiere, conglomerate poligene grosiere şi gresii cu 
Exogyra columba, Mantelliceras mantelli şi Puzosia planulata aparţinând 
Cenomanianului, dispuse discordant peste şisturile cristaline. 

Discordant peste Cenomanian, în sinclinalul Ţibău se dispune o serie 
constituită din mame roşii, mame cenuşii-verzui, cu intercalaţii de gresii fine 
micacee, cu Inoceramus /abiatus, Vaccinites sulcatus, Globotruncana arca, care 
aparţin Turonianului şi Senonianului. 

Paleogenul. Include conglomerate, gresii ,  mame, calcare cu numul iţi, 
atribuite Eocenului şi Oligocenului .  

Eocenul aflorează pe suprafeţe largi. În sinclinalul Ţibău depozitele acestui 
interval depăşesc transgresiv Cretacicul superior şi iau contact direct cu şisturile 
cristaline. 

Depozitele eocene sunt reprezentate în principal prin conglomerate 
( conglomeratele de Prislop) - ce înglobează blocuri de calcar cu Nummulites 
perforatus - care trec la partea superioară la gresii micacee grosiere şi fine, mame 
cu globigerine. Cu dezvoltare lenticulară se întâlnesc şi calcare organogene. Din 
lentile de calcare este menţionată asociaţia: Nummulites striatus minor, Nummulites 
perforatus, Nummulites millecaput, Nummulites variolarius, Nummulites gallensis, 
Nummulites partschi, conţinut paleontologic care indică Luteţianul .  

Intervalul Luteţian terminal - Priabonian inferior este reprezentat prin 
formaţiunea de Vişeu, mamoasă cu intercalaţii de breci i  şi mamocalcare. 

Priabonianul este reprezentat prin formaţiunea de Vaser, cu care începe 
ultimul ciclu de sedimentare eocen ce se continuă fără întrerupere şi în Oligocen. 
Mamele de Vaser sunt înlocuite spre est şi sud-est, în zonele mai ridicate, parţial 
sau în totalitate, de calcare organogene. 

Peste conglomerate, în versantul drept al Ţibăului se găsesc calcare cu 
numul iţi de vârstă priaboniană - Nummulites chavannesi, Nummulites pulchellus, 
Nummul ites bodensis, Nummulites problematicus, Nummulites variolarius, 
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Nummulites fabiani -, unnate de mame argiloase negre, care alcătuiesc umplutura 
sinclinalului .  

0/igocenu/ cuprinde depozite groase de peste 2 000 de metri, reprezentate 
printr-o alternanţă unifonnă de pachete de gresii în strate groase, cu intercalaţii de 
pachete argiloase, bituminoase, cu Ostrea cyathula, Cyrena semistriata, Potamides 
/amarcki, Tympanotonus labirinthum, Pecten ornatus etc., adesea şi menil ite, 
întreaga suită alcătuind Oligocenul în faciesul gresiei de Borşa. 

Obiectul ocrotirii. "Piatra Ţibăului" se încadrează în unitatea structurală a 
flişului transcarpatic, a cărui tenninaţie estică o constituie sinclinalul Ţibău. 

Succesiunea sedimentară începe cu brecii  grosiere, conglomerate şi gresii, 
dispuse discordant peste şisturile cristaline. Pe baza faunei cu numuliţi, succesiunea 
este atribuită Eocenului. Unnează un pachet subţire de mame roşii, gălbui ş i  
cenuşi i-verzui ,  peste care se dispun calcare, la  început stratificate, apoi masive. 
Calcarele conţin numuliţi, bivalve, gasteropode şi corali, asociaţie paleontologică 
ce conferă întregului pachet vârsta eocenă şi anume Eocenul mediu (Luteţian) şi 
partea inferioară a Eocenului superior (Priabonian). 

Calcarele eocene fonnează în malul stâng al văii pârâului Ţibău (Masivul 
Fluturica) o stâncă proeminentă, impunătoare, cu pereţi abrupţi de circa 75 de metri 
înălţime, cu microrelief complex, în cadrul căruia se disting mici pol iţe structurale, 
fisuri verticale ş.a. Grosimea mare a calcarelor (peste 50 de metri), ce reprezintă 
faciesul litoral al Eocenului, pennite unnărirea succesiunii Eocenului în detaliu (fig. 2). 

Fig. 2 - Piatra Ţibăului (foto V. Boaru). 
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Pentru a preîntâmpina dispariţia stâncii - datorită calităţii bune a calcarelor 
de la "Piatra Ţibăului", în mai multe rânduri au fost deschise cariere în vederea 
exploatării lor pentru construcţii de drumuri, fapt care ar fi periclitat existenţa ei -, 
foarte pitorească şi de mare importanţă ştiinţifică, a fost creată aici o rezervaţie cu 
o suprafaţă de 1 O hectare. 

În afara atracţiei dată de această impunătoare stâncă, Munţii Ţibăului mai 
prezintă o serie de elemente care pot să atragă turistul îndrăgostit de zona montană 
a Bucovinei . 

Alcătuiţi predominant din roci metamorfice, sedimente mezozoice (dolomite, 
gresii, calcare) şi paleogene, Munţii Ţibăului prezintă o serie de tipuri de 
microrel ief distincte în peisajul geomorfologic. 

Cel mai spectaculos microrelief se dezvoltă pe dolomite, în Masivul Ţapu. 
Sunt prezente microforme - pseudochei, turnuri, piramide, stâlpi, ciuperci -
rezultate în urma proceselor de dezagregare (fig. 3). 

Fig. 3 - Microrelief rezidual pe dolomite (foto V. Boaru). 

În Masivul Măgura, pe gresii şi conglomerate s-a format un microrel ief, 
generat de eroziunea selectivă, cu aspect de babe, turnuri, piramide, streşini, 
alveole etc. 

Formaţiuni le paleogene, în special calcarele, se impun prin forme 
proeminente, mărginite frecvent de abrupturi. 
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Văile Ţibăului şi Cârlibabei sunt foarte înguste pe mari distanţe. Adâncimea 
lor, până la peste 500 de metri, le dă aspectul unor adevărate canioane. Sunt 
prezente numeroase sectoare de defilee şi chei cu versanţi abrupţi care au 
determinat apariţia un microrelief rezidual variat - turnuri, forme piramidale, mici 
creste. 

În înşeuarea largă dintre Masivul Măgura şi Masivul Ţapul, într-o 
microdepresiune nivală, a fost cantonat un mic lac, care, datorită intensei colmatări, 
se află în faza de mlaştină. 
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Das geologische Naturschutzgebiet 

"Piatra Ţibăului" - Kârlibaba 

(Zusammenfassung) 

Das wichtige geologische und pal!iontologische Naturschutzgebiet "Piatra Ţibăului", das sich 
im gleichnamigen Gebirge, am Zussamenflull des Ţibău-Baches und der Goldenen Bistritz, im 
Nordwesten des Kreises Suczawa befindet, hat eine Oberfl!iche von 1 O Hektar. 

Das Gebiet beherbergt ein wertvolles Naturdenkmal, d. h. ein grolles Felsen, mit steilen, cea. 
75 Meter hohen W!inden, das aus eoz!ine versteinerte Kalksteine besteht. Die grolle Dicke der 
Kalksteine, die Nummuliten, Mollusken und Korallen enthalten, ermoglicht eine ausfilhrliche 
Forschung der Etappen des Mitteleoz!inen. 
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Autori i acestui studiu actualizează inventarul plantelor ierboase şi lemnoase, 
indigene şi exotice, cultivate în scop ornamental în judeţul Suceava. 

Datorită rapidei urbanizări a local ităţilor, s-au modificat mult datele existente 
în literatura de specialitate, referitoare la acest teritoriu: 1. Dumitriu-Tătăranu 
( 1 960), Gh. Mihai şi C.  Toma ( 1 963, 1 964), D. Mititelu şi colab. ( 1968), P.  Ţaranu 
şi Georgeta Ţaranu ( 198 1  ), Angela Toniuc şi 1. Sârbu ( 1984), Corina Ionescu 
( 1 994), Angela Toniuc şi colab. ( 1 995), Carmen Constantineanu ( 1 996), 
V. Zanoschi, 1. Sârbu, Angela Toniuc ( 1 996, 2000, 2002). 

Judeţul Suceava este aşezat în partea de nord a României şi ocupă o suprafaţă 
de 8 555 km2, ce reprezintă 4% din teritoriul României. Principalele tipuri de forme 
de relief sunt aranjate în benzi paralele, dispuse în direcţia nord-sud: de la Munţii 
Călimani, Suhardului şi Bistriţei se coboară către col inele subcarpatice (Obcina 
Mestecănişului, Obcina Feredeului, Obcina Mare) şi văile Moldovei, Sucevei şi 
Siretului [3]. 

Elementele climatice caracteristice judeţului Suceava au caracter l imitativ în 
ceea ce priveşte specii care pot fi cultivate în acest teritoriu [2 1 ] .  

Temperatura aerului: variaţia plurianuală a temperaturi i aerului se 
caracterizează printr-un regim cu un minim în luna ianuarie, când temperatura scade 
sub -4,9°C la Rădăuţi şi -4,4 ce la Fălticeni. Iarna (ianuarie 1 963) s-au înregistrat 
şi temperaturi de -3 1 ,7°C la Rădăuţi şi -26,9°C la Fălticeni .  Vara (august 1957) 
temperatura s-a ridicat, la Suceava, până la 37,8°C. Reiese că l imitele între care 
variază temperatura aerului în timp sunt extrem de largi. 

Fenomenul de îngheţ este dăunător, mai ales atunci când se produce toamna 
timpuriu (de exemplu anii  1 929, 1 946) şi primăvara târziu (anii 1 952, 1954, 1 956, 
1 957, 1 968, 200 1 ). Numărul mediu anual al zi lelor cu îngheţ variază mult, fiind de 

1 Universitatea "Al. 1. Cuza", Iaşi, Grădina Botanică. 
2 Universitatea "Al. 1. Cuza", Iaşi, Facultatea de Biologie. 
3 Colegiul Naţional "Ştefan cel Mare", Suceava. 
4 Colegiul Naţional "Eudoxiu Hunnuzachi", Rădăuţi. 

Analele Bucovinei, IX, 1, p. 247-260, Bucureşti, 2002 
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1 40, la Rădăuţi, şi 1 32, la Suceava. Din analiza datelor plurianuale ( 1 895-2000) 
rezultă că cea mai timpurie dată de producere a primului îngheţ s-a înregistrat la 22 
septembrie la Rădăuţi. Data ultimului îngheţ de primăvară s-a înregistrat (cel mai 
târziu) Ia 5 mai la Rădăuţi. Îngheţurile târzii de primăvară ce apar la începutul lunii 
mai sunt deosebit de dăunătoare pentru vegetaţie, ele impunând luarea unor măsuri 
de prevenire sau de diminuare a efectelor negative. 

Valorile medi i  anuale ale umidităţii relative a aerului sunt cuprinse între 80 şi 
90%. În extremitatea nord-vestică se înregistrează două maxime (lunile decembrie 
şi iunie), când valorile medi i  lunare variază între 82 şi 90%, şi două minime (lunile 
aprilie-mai şi  iul ie), când acestea scad între 60 şi  65%. Atât în luni le de iarnă, cât şi 
în cele de vară valorile cele mai ridicate ale umezelii relative corespund regiunilor 
mai înalte, cu temperaturi mai scăzute. 

Nebulozitatea se caracterizează printr-o distribuţie variabilă, în timpul anului 
fiind minimă, la sfârşitul verii, şi maximă, la începutul iernii .  

Precipitaţiile atmosferice care sunt caracterizate printr-o mare variabil itate, 
fiind influenţate de condiţi ile fizica-geografice şi, în special, de altitudinea 
reliefului, sunt de peste 700 mm în Podişul Sucevei .  

Observaţiile s-au făcut în 8 oraşe - Câmpulung-Moldovenesc, Fălticeni, Gura 
Humorului, Rădăuţi, S iret, Salca, Suceava, Vatra Domei - şi 24 de local ităţi rurale 
- Arbore, Bădeuţi, Brodina, Broşteni, Cacica, Crucea, Domeşti, Frasin, Grăniceşti, 
Horodnic, Marginea, Mălini, Moldoviţa, Panaci, Pătrăuţi, Pojorâta, Prisaca Domei, 
Sadova, Satu Mare, Stulpicani,  Suceviţa, Vama, Volovăţ, U lma. 

Atenţia noastră a fost îndreptată către plantele cultivate în parcuri [ 1 0], spaţii 
verzi stradale, cimitire, zone verzi din jurul blocurilor de locuinţe şi  a obiectivelor 
industriale cât şi spre plantele din grădini le particulare şi în apartamente (în măsură 
mai mică). 

Determinarea plantelor s-a făcut conform cu literatura botanică [ 1 ,  2, 22] şi 
horticolă [6, 8, 9, 1 5] .  

Enumerarea taxoni lor decorativi semnalaţi în  teren se  face în ordine 
alfabetică în fiecare famil ie şi a famil i i lor în cadrul claselor. 

Încrengătura PTERIDOPHYT A 

Aspleniaceae - Asplenium trichomanes L.;  Athyrium filix-femina (L.) Roth; 
Dryopteris filix-mas (L.) Schott; Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro. 

Încrengătura SPERMA TOPHYTA 

Subîncrengătura PINOPHYTIN� (GYJ\t!NOSPERMAE) 

Cepbalotaxaceae-Cephalotaxus fortunei Hook; Cephalotaxus harringtonia 
(Knight ex Forb.) K. Koch var. drupacea (Sieb. et Zucc.) Koidz. 
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Cupressaceae - Calocedrus deccurens (Torr.) Florin; Chamaecyparis 
lawsoniana (A. Murr.) Pari . ;  Chamaecyparis lawsoniana 'Aiumii ' ;  Chamaecyparis 
lawsoniana 'Erecta'; Chamaecyparis lawsoniana 'Nana' ;  Chamaecyparis 
nootkatensis (D. Don.) Spach; Chamaecyparis obtusa (Sieb. et Zucc.) S ieb. et 
Zucc. ex Endl . ;  Chamaecyparis pisifera (Sieb. et Zucc.) Sieb. et Zucc. ex Endl . ;  
Juniperus chinensis L. ;  Juniperus communis L. var. communis; Juniperus 
communis 'Hibernica'; Juniperus communis ' Suecica'; Juniperus communis var. 
intermedia (Schur) Sania; Juniperus horizontalis Moench; Juniperus sabina L.; 
Juniperus virginiana L.; Thuja occidentalis L.; Thuja occidentalis 'Aureo
variegata' ; Thuja occidentalis 'Fastigiata'; Thuja occidental is 'Giobosa'; Thuja 
oriental is L.; Thuja orientalis 'Aurea' ; Thuja orientalis 'Giobosa' ; Thuja plicata 
Donn ex D.  Don. 

Ginkgoaceae - Ginkgo bi loba L. 
Pinaceae - Abies alba Miii.; Abies concolor (Gard . et Glend.) Lindl. ; Abies 

nordmanniana (Stev.) Spach; Larix decidua Miii . ssp. decidua; Larix decidua ssp. 
polonica (Racib.) Domin.; Larix kaempferi (Lamb.) Carr.; Larix sibirica (Muenchh.) 
Ledeb.; Picea abies (L.) Karst.; Picea abies 'Virgata' ;  Picea glauca (Moench) Voss. ;  
Picea pungens Engelm.; Picea pungens 'Argentea' ; Pinus banksiana Lamb. ;  Pinus 
cembra L.; Pinus contorta Dougl. ex Laud. var. latifolia Engelm. ex S. Wats; Pinus 
monticola Dougl. ex D. Don; Pinus mugo Turra; Pinus nigra Amold ssp. nigra; Pinus 
nigra Am. ssp. banatica (Borbas) Novâk; Pinus ponderosa Dougl. ex P. et C.  Laws. 
Pinus ponderosa var. scopulorum Engelm.; Pinus strobus L.; Pinus sylvestris L.; 
Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franca var. menziesi i ;  Pseudotsuga menziesii 
(Mirbel) Franca var. galuca (Beissn.) Franca; Tsuga canadensis (L.) Carr. 

Taxaceae - Taxus baccata L. ;  Taxus baccata 'Adpressa' ;  Taxus baccata 
'Aurea' ;  Taxus baccata 'Fastigiata'; Taxus cuspidata Sieb. et Zucc.; Torreya 
nucifera (L.) Sieb. et Zucc. 

Taxodiaceae - Taxodium distichum (L.) Rich. 

Subîncrengătura MAGNOLIOPHYTINA (ANGIOSP ERMAE) 

Clasa Magnoliopsida (Dicotyledonatae) 

Aceraceae - Acer campestre L. ;  Acer campestre var. lobatum (Pax) Beldie; 
Acer ginnala Maxim.; Acer grosseri Pax var. hersii (Rehd.) Rehd.; Acer hyrcanum 
Fisch et Mey. ;  Acer monspessulanum L.; Acer negundo L.; Acer negundo 

' 'Variegatum' ;  Acer platanoides L. ;  Acer platanoides 'Giobosum' ; Acer platanoides 
' Schwedleri' ;  Acer pseudoplatanus L. ;  Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum';  
Acer pseudoplatanus ' Flore Pleno'; Acer pseudoplatanus 'Variegatum' ;  Acer 
sacharinum L.; Acer sacharinum ' Wieri' ;  Acer tataricum L. 

Alangiaceae - Alangium platanifolium (Sieb. et Zucc.) Harms. 
Amaranthaceae - Altemanthera amoena (Lem.) Voss; Alternanthera 

versicolor (Lem.) Seubert; Amaranthus caudatus L.; Amaranthus paniculatus L.; 
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Celosia argentea L. var. cristata (L.) O. Kuntze; Celosia argentea var. plumosa 
Vass; Iresine herbstii Haak. f. ;  Iresine l indenii Van Hautte. 

Anacardiaceae - Cotinus coggygria Scop. ;  Rhus aromatica Ait.; Rhus 
typhina L. ;  Rhus typhina 'Dissecta' ;  Rhus typhina 'Laciniata' .  

Apocynaceae - Nerium aleander L.;  Nerium oleander 'Album'; Vinca minor L. 
Aquifoliaceae - Ilex aquifalium L. 
Araliaceae - Aralia racemosa L.; Hedera helix L. 
Aristolochiaceae - Aristolochia macrophylla Lam. 
Asclepiadaceae - Hoya camasa (L.) R. Br. 
Asteraceae (Compositae) - Achillea ptarmica L.; Achillea ptannica 'Flare

plena'; Achillea setacea Waldst. et Kit.; Ageratum haustanianum Miii . ; Amberbaa 
maschata (L.) DC. (Centaurea moschata L.); Anaphalis margaritacea (L.) C.B. Clarke; 
Anthemis tinctaria L.; Artemisia abratanum L.; Artemisia dracunculus L.; Aster 
alpinus L.; Aster navi-belgii L.; Aster novae-angliae L.; Bellis perennis L.; Dahlia 
coccinea Cav.; Dahlia x cultarum Thorsr. et Reis.; Calendula afficinalis L.; 
Callistephus chinensis (L.) Nees; Centaurea cyanus L.; Centaurea cyanus 'Fiare plena' ;  
Chrysanthemum carinatum Schousb.; Chrysanthemum indicum L.; Chrysanthemum 
Ieucanthemum L.; Chrysanthemum maximum Ram.; Chrysanthemum parthenium (L.) 
Bernh.; Coreopsis tinctoria Nutt.; Cosmos bipinnatus Cav.; Doronicum orientale 
Haffin.; Erigeron caucasicus Stev.; Gaillardia aristata Pursh; Gazania splendens Hort.; 
Gynura procumbens (Lour.) Merr.; Helianthus decapetalus L.; Helichrysum 
bracteatum (Vent.) Willd.; Rudbeckia Iaciniata L.; Rudbeckia Iaciniata 'Goldball'; 
Rudbeckia fulgida Ait. var. speciasa (Wender.) Perdue; Santolina virens Miii . ; Senecia 
cineraria DC.; Solidago canadensis L.; Tagetes erecta L.; Tagetes patula L.; Tagetes 
tenuifolia Cav.; Zinnia elegans Jacq. ;  Zinnia pauciflora L. 

Balsaminaceae - Impatiens balsamina L; Impatiens balsamina L 'Fiore 
plena ' ;  Impatiens walleriana Hook. f. 

Begoniaceae - Begonia gracilis H.B.K.; Begonia imperial is Lem.; Begonia 
metall ica W.G.Sm.; Begonia rex Putz.;  Begonia x ricinifolia A. Dietr.; Begonia 
semperflarens Link et Otto; Begania semperflarens 'Atrapurpurea' ;  Begonia 
semperflarens 'Nana' ; Begania x tuberhybrida Vass 'Flore-plena' ;  Begania x 
tuberhybrida 'Gigantea Plena' ;  Begonia x tuberhybrida 'Heimat' ;  Begonia x 
tuberhybrida 'Tasa' ;  Begonia x tuberhybrida 'Mandarin ' 

Berberidaceae - Berberis amurensis Rupr.; Berberis amurensis Rupr. var. 
japonica (Rgl.) Rehd. ;  Berberis aristata DC.; Berberis asiatica Raxb.; Berberis x 
cerasina Schrad.;  Berberis circumserrata (Schneid.) Schneid. ;  Berberis flarida 
Wall. ;  Berberis gagnepainii Schneid . ;  Berberis gilgiana Fedde; Berberis jamesiana 
Forr. et W.W. Sm.; Berberis julianae Schneid.; Berberis kareana Palib.; Berberis x 
attawensis Schneid. ;  Berberis pallens Franch.; Berberis x rubrostilla Chitt. ; 
Berberis thunbergii DC. ;  Berberis thunbergii 'Atropurpurea' ; Berberis vulgaris L.; 
Berberis vulgaris 'Atropurpurea' ;  Berberis wilsoniae Hemsl. et Wils. ;  Mahania 
aquifal ium (Pursh) Nutt. 
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Betulaceae - Alnus glutinosa (L.) Gaertn. ;  Alnus incana (L.) Moench; Alnus 
incana 'Laciniata' ; Alnus viridis (Chaix) DC.; Betula nana L.; Betula pendula 
Roth; Betula pendula 'Tristis ' ;  Betula pubescens Ehrh. ;  Carpinus betulus L. ;  
Carpinus orientalis Mil l . ;  Corylus avellana L.; Corylus avel lana 'Fuscorubra'; 
Corylus chinensis Franch. 'Purpurea' ; Corylus columa L.; Corylus maxima Mil l . ;  
Corylus maxima 'Purpurea' ; Ostrya carpinifolia Scop. 

Bignoniaceae - Campsis radicans (L.) Seem.; Catalpa bignonioides Walt.; 
Catalpa speciosa Walt. 

Boraginaceae - Brunnera macrophylla (Adams.) Johnst.; Myosotis palustris 
Roth; Pulmonaria officinalis L. 

Brassicaceae (Cruciferae) - Alyssum saxatile L.; Arabis caucasica Schlecht.; 
Arabis caucasica 'Piena' ; Cheiranthus cheiri L.; Hesperis matronalis L. ;  Hesperis 
matronalis 'Alba' ; lberis amara L.; lberis umbellata L.; Lunaria anuua L.;  
Matthiola incana (L.) R. Br. 

Buddlejaceae - Buddleja david i i  Franch. 
Buxaceae - Buxus colchica Pojark.; Buxus sempervirens L.; Buxus 

sempervirens 'Aureo-variegata';  Buxus sempervirens f. grandifolia Mti l l . ;  Buxus 
sempervirens var. arborescens L. 

Cactaceae - Aporocactus flagellifonnis (L.) Lem.; Opuntia vulgaris Mii i . ;  
Zygocactus truncatus (Haw.) K. Schum. (Epiphyllum truncatum Haw.). 

Calycanthaceae - Calycanthus floridus L.; Calycanthus occidentalis Hook. 
et Am. 

Campanulaceae - Campanula glomerata L.; Campanula isophylla Moretti; 
Campanula medium L.; Campanula persicifol ia L.; Lobelia erinus L.; Lobelia 
erinus 'Alba' 

Cannabaceae - Humulus lupulus L. 
Cannaceae - Canna indica L. 
Caprifoliaceae - Diervilla rivularis Gatt.; Kolkwitzia amabilis Graebn.; 

Lonicera alpigena L.; Lonicera altmannii Rege! et Schmalh.; Lonicera caerulea L.; 
Lonicera canadensis Bartr. ex Marsh.; Lonicera caprifolium L.; Lonicera 
chrysantha Turcz. ; Lonicera deflexicalyx Batai.; Lonicera discolor Lindl . ;  Lonicera 
fragrantissima Lindl. et Paxt.; Lonicera involucrata (Richards.) Banks ex Spreng.;  
Lonicera japonica Thunb.;  Lonicera japonica 'Reticulata'; Lonicera korolkowi i  
Stapf; Lonicera ledebourii Eschsch.; Lonicera maackii (Rupr.) Maxim. f. 
podocarpa Franch. ex Rehd.; Lonicer� morrowii A. Gray; Lonicera nigra L. ;  
Lonicera orientalis Lam. var. caucasica (Pali .) Zab.;  Lonicera pileata Oliv.; 
Lonicera x pseudochrysantha A. Br. ex Rehd.; Lonicera pyrenaica L.; Lonicera 
sempervirens L.;  Lonicera standishii Jacques; Lonicera tatarica L.;  Lonicera 
tatarica ' Eiegans';  Lonicera tatarica 'Grandiflora'; Lonicera tatarica. 'Nana' ; 
Lonicera xylosteum L.; Sambucus canadensis L.; Sambucus nigra L.; Sambucus 
nigra 'Laciniata';  Sambucus nigra 'Variegata' ; Sambucus racemosa L.; Sambucus 
racemosa 'Tenuifolia'; Symphoricarpos albus (L.) S.F. Blake var. albus; 
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Symphoricarpos albus var. laevigatus (Fem.) S.F. Blake; Symphoricarpos mollis 
Nutt.; Symphoricarpos occidentalis Hook.; Symphoricarpus orbiculatus Moench; 
Weigella florida (Bunge) A. DC.; Weigela hortensis (Sieb. et Zucc.) K. Koch; 
Weigela japonica Thunb.; Vibumum lantana L. ;  Vibumum opulus L.;  Vibumum 
opulus L. ' Roseum' ;  Vibumum rhytidophyllum Hemsl. 

Caryophyllaceae - Cerastium alpinum L. ssp. lanatum (Lam.) Aschers. et 
Graebn. ;  Cerastium arvense L.; Cerastium grandiflorum Waldst. et Kit.; Cerastium 
tomentosum L. ; Dianthus barbatus L.; Dianthus caryophyllus L. var. semperflorens 
Hort.; Dianthus chinensis L. ;  Dianthus plumarius L.; Gypsophila paniculata L.; 
Lychnis chalcedonica L.; Lychnis coronaria Thunb.; Lychnis viscaria L. ssp. 
atropurpurea (Griseb.) Chater; Saponaria officinalis L.; Saponaria officinalis 
'Piena' ; Stellaria holostea L. 

Celastraceae - Celastrus orbiculatus Thunb.; Euonymus americanus L.; 
Euonymus europaeus L.; Euonymus europaeus var. grandifolia Fonn.; Euonymus 
nanus M.B. ;  Euonymus verrucosus Scop. 

Chenopodiaceae - Kochia scoparia (L.) Schrad. 'Trichophylla' . 
Convolvulaceae - Calystegia sepium (L.) R. Br.; Convolvulus tricolor L.; 

Convolvulus tricolor 'Aibus' ;  Ipomoea purpurea Roth; Quamoclit coccinea (L.) 
Moench. 

Cornaceae - Cornus alba L.; Camus alba 'Argenteo-marginata' ;  Cornus 
coreana Wang.; Camus mas L.; Comus pumila Koehne; Camus sanguinea L.; 
Cornus sanguinea var. australis C. A. Mey.; Camus stolonifera Michx. 

Crassulaceae - Crassula arborescens (Miii .) Willd.; Echeveria secunda 
Booth; Jovibarba sobolifera (Sims) Opiz; Kalanchoe blossfeldiana v. Poelln.; 
Sedum album L.; Sedum hybridum L.; Sedum sieboldii Sweet; Sedum spectabile 
Bor. ; Sedum spurium M. B. ;  Sempervivum arachnoideum L. 

Dipsacaceae - Scabiosa atropurpurea L. 
Ebenaceae - Diospyos ebenum J.G. Koenig; Diospyos kaki Thunb.; 

Diospyos lotus L.; Diospyos virginiana L. 
Elaegnaceae - Elaeagnus angustifolia L.; Elaeagnus umbellata Thunb.; 

Hippophae rhamnoides L. 
Ericaceae - Calluna vulgaris (L.) Hul i; Rhododendron myrtifolium Schott et 

Kotschy; Vaccinium corymbosum L. ;  Vaccinium myrtillus L.; Vaccinium vitis
idaea L. 

Euphorbiaceae - Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch; Ricinus 
communis L. 

Fagaceae - Castanea sativa Mii i . ;  Fagus orientalis Lipsky; Fagus sylvatica 
L.; Fagus sylvatica L. 'Atropunicea';  Fagus x taurica Popi . ;  Quercus bicolor 
Willd.; Quercus cerris L.; Quercus dalechampi i  Ten. ;  Quercus macranthera Fisch . 
et Mey.; Quercus petraea (Mattuschka) Liebl .; Quercus prinus L.; Quercus robur 
L.; Quercus rubra L.; Quercus virgiliana Ten. 
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Geraniaceae - Geranium macrorrhizum L.; Geranium sanguineum L.; 
Pelargonium odoratissimum (L.) L'Herit.; Pelargonium peltatum (L.) L'Herit. ex 
Ait.; Pelargonium zonale (L.) L'Herit. ex Ait. 

Gesneriaceae - Saintpaulia ionantha H. Wendl.; S inningia speciosa (Lodd.) 
Hiern. 

Hamamelidaceae - Liquidambar orientalis Mii i . ;  Liquidambar styraciflua L. 
Hippocastanaceae - Aesculus x carnea Hayne; Aesculus chinensis Bge.; 

Aesculus x hemiacantha Ţopa; Aesculus h ippocastanum L.; Aesculus hippocastanum 
'Baumanni i ' ;  Aesculus hippocastanum 'Globosa' ; Aesculus octandra Marsh. ;  
Aesculus parviflora Walt.; Aesculus pavia L.;  Aesculus turbinata Blume. 

Hypericaceae - Hypericum chinense L.; Hypericum olympicum L. 
Juglandaceae - Carya il l inoiensis (Wangenh.) K. Koch; Carya ovata (Mii i .) 

K. Koch; Carya tomentosa (Poir.) Nutt.; Juglans cathayensis Dode; Juglans cinerea 
L.; Juglans n igra L.; Juglans regia L.; Pterocarya fraxinifolia (Lam.) Spach. 

Lamiaceae (Labiatae) - Ajuga reptans L.; Coleus blumei Benth . ;  Lavandula 
angustifolia Mil l . ; Melissa officinalis L.; Mentha x piperita L.; Mentha spicata L.;  
Monarda didyma L. ;  Ocimum basilicum L.; Plectranthus oertendahli i  Th. Fries jr.; 
Salvia splendens Sello ex Nees; Stachys olympica Poir.; Thymus serpyllum L. 

Lauraceae - Sassafras albidum (Nutt.) Nees. 
Leguminosae - Albizia julibrissin Durazz.; Amorpha fruticosa L.; Amorpha 

fruticosa 'Crispa'; Caragana arborescens Lam.; Caragana arborescens 'Pendula' ; 
Caragana frutex (L.) K. Koch; Caragana spinosa (L). DC.; Caragana tangutica 
Maxim.; Caragana tragacanthoides (Ball.) Poir.; Cercis canadensis L.; Cercis griffithii 
Boiss.; Cercis siliquastrum L.; Cladrastis lutea (Michx.) K.  Koch; Colutea arborescens 
L.; Colutea orientalis Mill.; Colutea persica Boiss.; Cytisus austriacus L.; Cytisus 
nigricans L.; Cytisus purpureus Scop.; Cytisus ratisbonensis Schaeffer; Cytisus 
rochelli Wierzb.; Cytisus scoparius (L.) Link; Cytisus supinus L.; Genista ovata W. et 
K.; Genista pilosa L.; Genista tinctoria L.; Gleditsia japonica Miq.; Gleditsia 
triacanthos L.; Gleditsia triacanthos ' Inermis'; Gymnocladus dioicus (L.) K. Koch; 
Halimodendron halodendron (Pali.) Schneid. ;  Labumum alpinum (Mii i . )  Bercht. et 
J.S. Presl; Labumum anagyroides Medik.; Labumum anagyroides 'Aureum' ;  
Labumum anagyroides 'Pendulum'; Labumum x watereri (Kirchn.) Dipp.; Lupinus 
polyphyllus Lindl.; Robinia x ambigua Poir. 'Decaisneana'; Robinia hispida L.;  
Robinia neomexicana A. Gray; Robinia pseudoacacia L.; Robinia pseudoacacia 
'Amorphifolia'; Robinia pseudoacacia 'Appalachia' ;  Robinia pseudoacacia 
' Bessoniana' ; Robinia pseudoacacia ' Inermis'; Robinia pseudoacacia 'Linearis'; 
Robinia pseudoacacia 'Microphylla'; Robinia pseudoacacia 'Semperflorens' ;  Robinia 
pseudoacacia 'Umbracul ifera'; Robinia pseudoacacia 'Unifoliola' ; Robinia viscosa 
Vent.; Sophora japonica L.; Sophora japonica 'Pendula'; Spartium junceum L.; 
Wisteria sinensis (Sims) Sweet; Wisteria sinensis 'Flore Plena'. 

Magnoliaceae - Liriodendron tul ipifera L.; Liriodendron tulipifera 
'Aureomarginata' ;  Magnolia acuminata (L.) L.; Magnol ia denudata Desr.; 
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Magnolia kobus DC. ;  Magnolia l i l i iflora Desr.; Magnolia x soulangiana Soui.
Bod. ;  Magnolia stellata (Sieb. et Zucc.) Maxim. 

Malvaceae - Althaea rosea (L.) Cav.; Althaea sulphurea Boiss. et Hohen.; 
Hibiscus syriacus L. ;  Hibiscus syriacus 'Totus Albus'; Hibiscus syriacus 
'Monstrosus' ;  Hibiscus syriacus 'Lady Satanley';  Hibiscus rosa-sinensis L. ;  
Lavatera trimestris L.; Lavatera trimestris 'Mont Blanc ' .  

Moraceae - Broussonetia papyrifera (L.) Vent.; Ficus benjamina L . ;  Ficus 
carica L. ;  F icus elastica Roxb. ;  Maclura pomifera (Raf.) Schneid.; Morus alba L.; 
Morus alba ' Pendula' ; Morus nigra L. 

Myrtaceae - Myrtus communis L. 
Nyctaginaceae - Mirabilis jalapa L. 
Oleaceae - Fontanesia fortunei Carr.; Fontanesia phi llyreoides Labili . ; 

Forsythia x intermedia Zab.; Forsythia x intermedia 'Densiflora' ;  Forsythia x 
intermedia ' Spectabil is ' ;  Forsythia ovata Nakai ;  Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl; 
Forsythia suspensa 'Variegata' ;  Forsythia viridissima Lindl.; Fraxinus americana 
L.; Fraxinus chinensis Roxb. ;  Fraxinus chinensis var. rhynchophylla (Hance) 
Hemsl.; Fraxinus excelsior L. ;  Fraxinus excelsior 'Pendula' ;  Fraxinus pall isae 
Wilmott. ; Fraxinus pennsylvanica Marsh; Fraxinus pennsylvanica ssp. velutina 
(Torr.) G.N. Mil ler; Fraxinus pennsylvanica 'Pendula' ; Jasminum fruticans L. ;  
Ligustrum ovalifolium Hassk. ;  Ligustrum quihoui Carr.; Ligustrum vulgare L. ;  
Syringa x chinensis Willd.; Syringa josikaea Jacq. f.;  Syringa komarowi i  Schneid.; 
Syringa laciniata Mii i . ;  Syringa pekinensis Rupr.; Syringa x persica L. ;  Syringa 
reflexa Schneid.; Syringa vi llosa Wahl . ;  Syringa vulgaris L.; Syringa vulgaris. 
'Alba' ; Syringa vulgaris 'Buffon' ;  Syringa vulgaris 'Jeanne d'Arc';  Syringa 
vulgaris 'P lena';  Syringa wolfii Schneid.; Syringa yunnanensis Franch. 

Onagraceae - Fuchsia cocccinea Soland.; Fuchsia x hybrida Voss; 
Oenothera biennis L. 

Oxalidaceae - Oxalis deppei Lodd. ex Sweet. 
Papaveraceae - Corydalis solida (L.) Clairv.; Dicentra spectabilis (L.) Lem.; 

Eschscholtzia cal ifornica Cham.; Papaver bracteatum Lindl . ;  Papaver orientale L.; 
Papaver rhoeas L . ;  Papaver somniferum L. 

Passifloraceae - Passiflora caerulea L. 
Phytolaccaceae - Phytolacca acinosa Roxb. (P. esculenta Van Houte). 
Platanaceae - Platanus x hybrida Brot.; Platanus occidentalis L.; Platanus 

orientalis L. 
Polemoniaceae - Phlox divaricata L.; Phlox drummondii  Hook.; Phlox 

paniculata L. 
Polygonaceae - Bi lderdykia baldschuanica (Rege!) D.A. Webb; Rheum 

rhabarbarum L. 
Portulacaceae - Portulaca grandiflora Hook.; Portulaca grandiflora 'Fiore 

pleno alba'; Portulaca grandiflora 'Fiore pleno rosea'; Portulaca grandiflora 'Fiore 
pleno splendens' .  
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Primulaceae - Cyclamen persicum Mii i . ;  Primula acaulis (L.) Hill . ;  Primula 
acaulis 'Grandiflora' ; Primula malacoides Franch.; Primula obconica Hance. 

Ranunculaceae - Aconitum napel lus L.; Anemone sylvestris L.; Anemone 
nemorosa L. ;  Aqui legia vulgaris L.; Clematis alpina (L.) Mii i . ;  Clematis x 
jackmani i  Th. Moore; Clematis vitalba L. ;  Clematis viticella L.; Delphinium ajacis 
L.; Delphinium x cultorum Voss; Hepatica nobilis Mii i . ;  Nigella damascena L.; 
Paeonia Iactiflora Pal l . ;  Pulsatilla montana (Hoppe) Rchb. 

Rhamnaceae - Frangula alnus Mii i . ;  Rhamnus catharticus L.; Rhamnus 
erytroxylon Pali .  

Rosaceae - Amelanchier alnifolia (Nutt.) Nutt.; Amelanchier canadensis (L.) 
Medik.; Amelanchier ovalis Medik.; Aronia arbutifolia (L.) Pers. ;  Aruncus dioicus 
(Walt.) Fern.; Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach; Chaenomeles 
japonica 'Pygmaea' ; Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai; Chaenomeles speciosa 
'Nivalis ' ;  Chaenomeles x superba (Frahm) Rehd. ;  Cotoneaster acuminatus Lindl.; 
Cotoneaster bullatus Bois; Cotoneaster divaricatus Rehd. et Wils.; Cotoneaster 
foveolatus Rehd. et Wils.; Cotoneaster franchetii Bois; Cotoneaster frigidus Wall. ex 
Lindl.; Cotoneaster horizontalis Decne.; Cotoneaster integerrimus Medik. ;  
Cotoneaster lucidus Schlechtend; Cotoneaster multiflorus Bunge; Cotoneaster 
nebrodensis (Guss.) K. Koch; Cotoneaster niger (Thunb.) Fries; Cotoneaster nitens 
Rehd. et Wils.; Cotoneaster praecox (Bois et Berthault) Wilmorin-Andrieux; 
Cotoneaster racemiflorus (Desf.) K. Koch; Crataegus crus-galli L.;  Crataegus 
fecunda Sarg.; Crataegus intricata Lange; Crataegus laevigata (Poir.) DC. Crataegus 
laevigata 'Pauli i ' ; Crataegus monogyna Jacq.; Crataegus monogyna 'Pendula' ; 
Crataegus monogyna 'Rosea' ; Crataegus monogyna 'Semperflorens'; Crataegus 
monogyna 'Variegata' ;  Crataegus pentagyna Waldst. et Kit. ex Willd.; Crataegus 
remotilobata H. Raik.; Cydonia oblonga Miii . ;  Cydonia sinensis (Dum.-Cours.) 
Thouin; Dryas octopetala L.; Exochorda korolkowii Lavall . ;  Exochorda racemosa 
(Lindl.) Rehd.; Kerria japonica DC.; Kerria japonica 'Picta'; Kerria japonica 
'Pieniflora' ; Malus baccata (L.) Moench 'Fiore rosea-plena'; Malus coronaria (L.) 
Miii . ;  Malus floribunda Van Houtte; Malus prunifolia (Willd.) Borkh. ;  Malus 
prunifolia 'Pendula'; Malus x purpurea (Barbier) Rehd.; Malus sylvestris (L.) Miii . ;  
Malus sylvestris var. niedzwetzkiana (Dieck) L.H. Bailey; Malus sylvestris ssp. mitis 
(Wallr.) Mansf.; Malus x zumii  (Matsum.) Rehd. ;  Mespilus germanica L.; 
Physocarpus amurensis (Maxim.) Maxim; Physocarpus capitataus (Pursh) O. Kuntze; 
Physocarpus intermedius (Rydb.) Schneid.; Physocarpus opulifolius (L.) Maxim.; 
Physocarpus opulifolius var. tomentellus Ser.; Potentilla fruticosa L.; Prinsepia 
uniflora Batai.; Prunus armeniaca L.; Prunus avium (L.) L.; Prunus avium 'Piena' ; 
Prunus avium 'Salicifolia'; Prunus cerasifera Ehrh.; Prunus cerasifera 'Nigra'; 
Prunus cerasifera var. pissardii (Carr.) L.H. Bailey; Prunus cerasus L.; Prunus 
cerasus 'Plena' ; Prunus domestica L.; Prunus domestica ssp. insititia (L.) Schneid.; 
Prunus dulcis (Miii .) D.A. Webb; Prunus dulcis 'Purpurea' ;  Prunus dulcis 'Pendula'; 
Prunus dulcis var. amara (DC.) Focke; Prunus fruticosa Pali. ;  Prunus glandulosa 
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Thunb. ; Prunus japonica Thunb.; Prunus laurocerasus L.; Prunus mahaleb L.  ; Prunus 
mahaleb 'Monstrosa' ; Prunus mahaleb 'Xanthocarpa' ; Prunus padus L.; Prunus 
padus var. laxa Rehd.; Prunus padus 'Aucubaefolia'; Prunus padus 'Pendula' ; Prunus 
padus 'Plena';  Prunus serotina Ehrh.; Prunus serotina 'Aurea'; Prunus serotina 
'Pyramidalis' ; Prunus spinosa L.; Prunus spinosa 'Plena' ; Prunus spinosa 'Purpurea' ; 
Prunus spinosa 'Variegata' ; Prunus tenella Batsch.; Prunus triloba Lindl. 
'Multiplex' ; Pyrus betulaefolia Bunge; Pyrus communis L.; Pyrus elaeagrifolia Pali . ;  
Pyrus pyraster (L.) Burgsd. ;  Rhodotypos scandens (Thunb.) Mak.; Rosa x alba L.; 
Rosa canina L.; Rosa centifolia L.; Rosa chinensis Jacq. ;  Rosa corymbifera Borkh.; 
Rosa damascena Miii . ;  Rosa foetida J. Herrm.; Rosa gallica L.; Rosa glauca Pourr. ; 
Rosa majalis J. Herrm. ;  Rosa multiflora Thunb.; Rosa pendulina L.; Rosa 
pimpinell ifolia L.; Rosa rubiginosa L.; Rosa rugosa Thunb.; Rosa rugosa 
'Hollandica' ; Rosa timisorensis Prodan; Rubus caesius L.; Rubus hirtus W. et K.; 
Rubus idaeus L.; Sorbaria arborea Schneid.; Sorbaria arborea var. subtomentosa 
Rehd. ;  Sorbaria assurgens Vilm. et Bois; Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br.; Sorbaria 
tomentosa (Lindl.) Rehd.; Sorbus aria (L.) Crantz; Sorbus aucuparia L.; Sorbus 
aucuparia 'Fastigiata' ;  Sorbus chameamespilus (L.) Crantz; Sorbus domestica L.; 
Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.; Sorbus mougeotii Soy.-Wil lem.et Godr.; Sorbus 
torminalis (L.) Crantz; Spiraea alba Du Roi; Spiraea x arguta Zab.; Spiraea bella 
Sims; Spiraea betulifolia Pali . ;  Spiraea x billardii Hort.; Spiraea bullata Maxim.; 
Spiraea x bumalda Burv.; Spiraea x bumalda 'Froebel i i ' ;  Spiraea x bumalda 'Rosea' ; 
Spiraea chamaedryfolia L. ; Spiraea crenata L.; Spiraea douglasii Hook.; Spiraea 
hypericifolia L.; Spiraea japonica L.f.; Spiraea prunifolia Sieb. et Zucc.; Spiraea 
prunifolia 'Piena'; Spiraea salicifolia L.; Spiraea salicifolia f. alpestris Pali . ;  Spiraea 
salicifolia var. grandifolia Loud.; Spiraea x vanhouttei (Briot) Zab. 

Rutaceae - Citrus limon (L.) Burm. f.; Phelodendron amurense Rupr.; Ptelea 
serrata Small . ;  Ptelea trifoliata L.; Zanthoxylum alatum Roxb. var. planispinum 
(Sieb. et Zucc.) Rehd. et Wils. 

Salicaceae - alba L.; Populus alba 'Nivea' ; Populus x balsamifera L.; Populus 
x balsamifera 'Fastigiata'; Populus x canadensis Moench 'Eugenei' ;  Populus x 
canadensis 'Marilandica'; Populus x canadensis 'Regenerata' ;  Populus x canadensis 
'Robusta' ; Populus x canadensis 'Serotina' ; Populus x canescens (Ait.) Sm.; Populus 
nigra L.; Populus nigra 'Italica' ; Populus nigra var. thevestina (Dode) Bean; Populus 
tremula L.; Salix alba L.; Salix alba 'Pendula' ; Salix alba 'Sericea' ; Salix babylonica 
L.; Salix caprea L.; Salix cinerea L.; Salix elaeagnos Scop.; Salix fragi lis L.; Salix 
matsudana Koidz. 'Tortuosa' ; Salix pentandra L.; Salix purpurea L.; Salix repens L.; 
Salix silesiaca Willd.; Salix triandra L.; Salix x velenovskyi Ser.; Salix viminalis L. 

Sapindaceae - Koelreuteria paniculata Laxm. ;  Xanthoceras sorbifolia 
Bunge. 

Saxifragaceae - Bergenia crassifolia (L.) Fritsch. ;  Deutzia discolor Hemsl . ;  
Deutzia gracilis S ieb. et Zucc. ;  Deutzia scabra Thunb. ;  Deutzia scabra 
'Candidissima' ; Deutzia scabra 'Plena' ; Deutzia vilmorinae Lemoine; Heuchera 
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americana L.; Heuchera sanguinea Engelm.; Hydrangea arborescens L.; Hydrangea 
paniculata Sieb.; Hydrangea quercifolia Bartr. ; Philadelphus caucasicus Koechne 
'Aureus';  Philadelphus coronarius L.; Philadelphus coronarium 'Duplex' ; 
Philadelphus x cymosus Rehd.;  Philadelphus x falconeri Sarg.; Philadelphus 
inodorus L.; Philadelphus latifolius Schrad.; Philadelphus x lemoinei Lemoine; 
Philadelphus pubescens Loisel . ;  Philadelphus pubescens var. verrucosus (Schrad. 
ex DC.) Shiu-ying; Philadelphus sericanthus Koehne; Philadelphus subcanus 
Koechne var. wilsonii (Koehne) Rehd.; Philadelphus x virginalis Rehd.; Ribes 
alpinum L.; Ribes americanum Mill . ;  Ribes aureum Pursh; Ribes nigrum L.;  Ribes 
petraeum Wulf.; Ribes spicatum Robs. ; Ribes uva-crispa L.; Saxifraga cespitosa L.; 
Saxifraga stolonifera Meerb. ;  Saxifraga stolonifera 'Tricolor' . 

Scrophulariaceae - Antirrhinum majus L.; Calceolaria x hybrida Hort.; 
Digitalis ferruginea L.; Digitalis grandiflora Miii . ;  Digitalis purpurea L.;  Paulownia 
tomentosa (Thunb.) Steud. 

Simaroubacease - Ailanthus altissima (Mil l .) Swingle. 
Solanaceae - Lycium barbarum L.;  Nicotiana alata Link et Otto; Petunia x 

hybrida Vilm.;  Petunia x hybrida 'Nana compacta' ;  Petunia x hybrida 'Pendula' . 
Staphyleaceae - Staphylea pinnata L. 
Tamaricaceae - Myricaria germanica (L.) Desv. ;  Tamarix pentandra Pali . ;  

Tamarix ramosissima Ledeb.; Tamarix tetranda Pali .  ex M. B .  
Thymeleaceae - Daphne blagayana Freyer; Daphne cneorum L. ;  Daphne 

mezereum L. 
Tiliaceae - Tilia americana L.; Tilia cordata Miii . ;  Tilia cordata 

'Pyramidalis' ;  Tilia platyphyl los Scop.; Tilia tomentosa Moench. 
Tropaeolaceae - Tropaeolum majus L. 
Ulmaceae - Celtis australis L.; Celtis occidentalis L.; Celtis reticulata Torr.; 

Ulmus glabra Huds. ;  U lmus glabra 'Pendula';  Ulmus laevis Pal i . ;  Ulmus minor 
Mii i . ;  U lmus minor var. su�erosa Rehd.;  Ulmus procera Salisb. ;  Ulmus pumila L. 
var. pinnato-ramosa (Koehne) Henry. 

Urticaceae - Soleirolia soleirolii (Req.) Dandy. 
Verbenaceae - Lantana camara L.; Verbena x hybrida Voss. 
Violaceae - Viola x witrockiana Gams; Viola suavis M. B .  
Vitaceae - Parthenocissus inserta (Kemer) Fritsch; Parthenocissus quinquefolia 

(L.) Planch.; Parthenocissus tricuspidata (Sieb. et Zucc.) Planch.; Parthenocissus 
tricuspidata 'Purpurea' ;  Parthenocissus tricuspidata (Sieb. et Zucc.) Planch. 
'Veitchii' ; Vitis coignetiae Pedliat ex Planch.; Vitis riparia Michx.; Vitis vinifera 
L. ssp. sylvestris (C.C. Gmel.) Berger; Vitis vinifera L. ssp. vinifera. 

Clasa Liliopsida (Monocotyledonatae) 

Agavaceae - Agave americana L.; Polianthes tuberosa L. ;  Sansevieria 
trifasciata Prain; Sansevieria trifasciata 'Laurentii ' ;  Yucca filamentosa L. 

Amarylidaceae - Alstroemeria aurantiaca D. Don; Galanthus nivalis L.; 
Leucojum vemum L.; Narcissus poeticus L.; Narcisus pseudonarcissus L. 
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Araceae - Monstera deliciosa Liebm.; Rhaphidophora aurea (Lindl. et 
Andre) Birdsey; Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng. 

Commelinaceae - Tradescantia albiflora Kunth; Tradescantia blossfeldiana 
Mildbr.; Tradescantia fluminensis Vel l . ;  Tradescantia virginiana L.; Zebrina 
pendula Schnizl . 

Cyperaceae - Cyperus altemifolius L. 
Iridaceae - Crocosmia x crocosmiiflora (Lemoine) N. E. Br.; Crocus 

heuffelianus Herb.; Freesia x hybrida Hort. ; Gladiolus x gandavensis Van Houtte; 
Iris gennanica L.; Iris pseudacorus L.; Iris pumila L.; Iris sibirica L. 

Liliaceae - Agapanthus africanus (L.) Hoffmagg.; Aloe arborescens Miii . ;  
Asparagus densiflorus (Kunt) Jessop ' Sprengeri ' Regel;  Asparagus officinalis L.; 
Asparagus setaceus (Kunth) Jessop; Chlorophytum capense (L.) Voss; 
Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacques. ; Conval laria majalis L.; Fritillaria 
imperialis L. ;  Fritil laria meleagris L.; Hemerocallis fulva L. ;  Hemerocallis flava L.; 
Hippeastrum v ittatum (L'Herit.) Herb.; Hosta plantaginea (Lam.) Aschers.; Hosta 
plantaginea 'Variegata' ;  Hosta ventricosa (Sal isb.) Steam; Hyacinthus orientalis L.; 
Lilium candidum L.; Li lium regale Wills.; Lilium tigrinum Ker-Gawl. ;  
Omithogalum gussonei Ten. ;  Polygonatum latifolium (Jacq.) Desf.; Sci l la bifolia 
L.; Tulipa gesneriana L. ;  Zephyranthes grandiflora Lindl .  

Poaceae - Pennisetum vil losum R. Br. ;  Typhoides arundinacea (L.) Moench 
ssp. picta (L.) Janch. 

În unna cercetări lor noastre s-au identificat 920 de taxoni ierboşi şi lemnoşi, 
indigeni şi exotici, repartizaţi ca în Tabel. 

Prelucrarea datelor privind taxoni i  identificaţi în teren s-a realizat avându-se 
în vedere şi gruparea după locul în care sunt cultivaţi, în interior sau exterior, 
numărul plantelor lemnoase şi ierboase cultivate în exterior. 

La plantele lemnoase s-au stabil it tipurile biomorfologice, raportul dintre 
taxonii indigeni ş i  exotici şi elemntele fitogeografice. La plantele ierboase s-a 
observat că trei sferturi sunt taxoni exotici şi un sfert taxoni indigeni, iar în funcţie 
de durata de viaţă a plantelor, cele mai multe sunt perene, unnate de cele anuale şi  
un mic procent de bianuale. 

Tabel 

Încadrarea sistematică a taxonilor decorativi semnalaţi în teren 

Încrengătura Subîncrengătura Clasa Familii Genuri Specii Soiuri 

Pteridophyta 1 4 4 
Pinophytina 6 1 5  47 1 5  

Spermatophyta 82 256 662 
8 36 53 
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Concluzii 

În localităţile luate în observaţie: 
- se culti vă ca decorative multe plante indigene, atât lemn oase (conifere -

Picea, Pinus, Juniperus şi foioase - Cornus, Crataegus, Prunus, Sorbus, Spiraea, 
Ulmus) cât şi ierboase ( Aruncus, Stellaria, Sempervivum); 

- spaţi i le verzi de dimensiuni mari (de exemplu parcurile oraşelor şi 
cimitirele) care nu sunt îngrij ite periodic, sunt invadate de specii indigene, cum ar 
fi Frangula alnus, Prunus spinosa, Rosa canina, Rubus caesius etc.; 

- în tot teritoriul cercetat s-au naturalizat specii exotice, precum Robinia 
pseudoacaccia, Aesculus hippocastanum; 

- în ultimii  ani clima a fost deosebit de capricioasă: îngheţuri foarte timpurii 
(octombrie 1 993), iarnă foarte lungă ( 1 995-1 996) combinată cu debut brusc al 
temperaturilor foarte ridicate (primăvara 1 996), temperaturi foarte scăzute până la 
sfârşitul lunii aprilie ( 1 997, 2000) etc. 

Toate aceste condiţii au determinat: 
- eliminarea plantelor exotice sensibile: Albizia julibrissin Durazz. şi 

Castanea saliva Miii din Rădăuţi, Aristolochia macrophylla Lam., speci ile de 
Diospyros, Prunus triloba Lindl. ,  Sassafras albidum (Nutt.) Nees din Gura 
Humorului. 

- degerarea parţială a părţilor aeriene: Broussonetia papyrifera (L.) Vent., 
Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., Salix matsudana Koidz. 'Tortuosa', 
Cotoneaster horizontalis Decne., Kerria japonica (L.) DC. 'Pieniflora', Paulownia 
tomentosa (Thunb.) Steud., Wistaria sinensis (Sims) Sweet. 
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Betrachtungen zu den Zierpflanzen des Kreises Suczawa 

(Zusammenfassung) 

Diese Studie bezieht sich auf die ornamentalen Pflanzen, die sich im Kreis Suczawa befinden. 
Die Forschung solcher Pflanzen erfolgte in den verschiedenen Rasenplătzen und, teilweise, in den 
Wohnungen aus 8 Stădten und 24 Dllrfern im obengenannten Gebiet. Laut den 
Forschungsergebnissen werden hauptsăchlich einheimische (sowohl holzartige Pflanzen, als auch 
Krăutergewăchs), aber auch exotische Pflanzen gezilchtet. 
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O ÎNTÂMPLARE 
DEMNĂ DE TRADIŢIA EUROPEANĂ A BUCOVINEI 

DUMITRU TEODORESCU 

Acolo unde nu te afli, nu exişti . Adâncă sau nu, filosofia acestei sentinţe 
defineşte cât se poate de exact situaţia în care s-a găsit partea română atunci când a 
fost nevoită să ia decizia într-o chestiune, care într-un fel i s-a impus şi care trebuia 
rezolvată: se alătură sau nu celor doi parteneri cu care urma să constituie o echipă 
cu veleităţi europene, într-o variantă cât se poate de modernă? O echipă percepută 
ca monstruoasă de mulţi dintre noi la începutul ultimului deceniu al secolului 
trecut, gândită ca o reprezentativă a Bucovinei istorice într-o competiţie care-şi 
revendica renumele provinciei de Europă în miniatură ca pe o nobilă tradiţie . Ea 
urma să fie formată din bucovineni i  suceveni, trăitori în sudul Bucovinei istorice, 
aparţinând României, din nord-bucovinenii  cernăuţeni, vieţuitori ai actualei 
Ucraine, şi din nemţii şvabi, adăpostiţi după 1 940, când Hitler îi readucea în 
patria-mumă, în Schwaben. Ei se constituiau într-o asociaţie, Landsmannschaft, cu 
sediul în capitala regiunii - Augsburg. 

Iniţiativa a venit dinspre şvabi .  Mulţi dintre cei născuţi în Bucovina călcaseră 
deja locurile natale, sosind imediat după Revoluţie cu ajutoare de tot felul, fie în 
aşezările în care se născuseră, fie acolo unde au ştiut sau au aflat că este nevoie de 
sprij inul lor. Se reîntorceau în Suceava Erwin Misakewicz, cu mulţi şi buni prieteni 
români în urbe, Horst Romankewicz, în Putna, Eva Markus, în Milişăuţiul său, 
unde a şi avut experienţe care au mâhnit-o profund . . .  Ei şi încă destui ca ei. S-au 
întors în Bavaria cu informaţii preţioase pentru autorităţile de acolo, care 
înfiinţaseră deja, cam pe când cădeau zidurile Berlinului, un institut ce-şi propunea, 
în esenţă, evaluarea şi conservarea, pe cât posibil, în vechile vetre sau măcar la 
sediul său, într-un muzeu ad-hoc, a urmelor treceri i şvabilor prin străvechiul 
pământ românesc. L-au numit Institutul Bukowina şi au încercat să-I apropie de 
Universitatea din Augsburg. În fruntea sa, ca preşedinte, se afla profesorul 
universitar dr. Johannes Hampel, iar ca director D octoral în istorie Ortfried 
Kotzian. Peste ei, însă, veritabil mentor, gira totul însuşi preşedintele Consiliului 
Regional Schwaben, om politic cu o respectabilă şi recunoscută faimă, creştin
socialul Georg Simnacher, afl;:tt de ani şi ani în fruntea regiunii .  El şi consilierii 
regional i şvabi aveau deja experienţa unui remarcabil  parteneriat cu Departamentul 
Mayenne, din vechea rivală a Germaniei, acum prietena Franţă. Acestei echipe de 

Analele Bucovinei, IX, 1, p. 261-268, Bucureşti, 2002 
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şefi i se alăturau doi buni cunoscători ai românilor, amândoi provenind din 
România -, cercetătorii Otto Hallabrin, plecat din Timişoara prin anii şaptezeci, şi 
Luzian Geier, bănăţean, plecat imediat după Revoluţie. 

Între timp, cu siguranţă ca o reacţie la înfiinţarea Institutului Bukowina din 
Augsburg, au fost create centre ştiinţifice de cercetare la Rădăuţi, subordonat - fapt 
singular, remarcabi l  şi extrem de productiv în perspectivă - Academiei Române, şi  
la Cernăuţi, pe lângă Universitatea de aici. Ele îşi subsumau eforturile ştiinţifice 
cercetării spiritualităţii româneşti şi, respectiv, ucrainene din spaţiul bucovinean 
istoric. Iată un parteneriat creat prin ricoşeu! Care, în pofida tuturor piedici lor şi 
l imitelor, îl va prefigura pe cel semnat, oficial şi cu obstacole, în 2 mai 1 997, în 
Sala de Aur a Primăriei din Augsburg. 

Echipa trimisă în cercetare în Bucovina a fost formată din eşalonul doi al 
institutului - cei originari din România - avându-1 în frunte pe directorul Ortfried 
Kotzian. Ei aveau o misiune pol itică, şi anume de a crea firescul cap de pod pentru 
viitoarele relaţii oficiale dintre cele trei regiuni, una ştiinţifică, urmând a fi 
identificate şi contactate instituţii le cu care se dorea colaborarea, şi una umană, de 
reluare a contactelor cu organizaţi i le deja constituite ale germanilor trăitori în 
Bucovina, şi, în acelaşi timp, de cunoaştere nemijlocită a unor personaje interesante 
din varii domeni i  de activitate din cele două jumătăţi de provincie, aflate sub 
suveranităţi d iferite. La noi, ei aveau să fie primiţi de Constantin Sofroni, 
preşedinte, la vremea aceea, al Consi l iului Judeţean Suceava. Atunci, avea să ia 
contact cu ei şi subsemnatul,  ca reprezentant al presei, ziarul "Crai nou" fiind 
singurul cotidian al judeţului. 

Venirea lor a fost privită cu suspiciune, de-a valma: şi de către autorităţi, şi 
de către o bună parte din comunitate (inclusiv de către cea de origine germană!), şi, 
bineînţeles, de către acele organe ale statului, puse să vegheze la apărarea 
intereselor lui. Problema a fost pusă de un interviu, luat de subsemnatul 
directorului  Ortfried Kotzian, prin care se lansa ideea unei euroregiuni în spaţiul 
binecuvântatei de Dumnezeu Bucovine. Cam confuz, dar, în orice caz, nereceptat 
cu bunăvoinţă şi cu dorinţa reală de a-i percepe ş i  analiza la rece mesajul, interviul 
avea să polarizeze rapid comunitatea românească: la un pol, covârşitor de bine 
populat, se aflau cei care se temeau de oferta germană ca de darul grecilor, iar, la 
celălalt, foarte, foarte puţini i  care întrevedeau avantaje ale unei asemenea relaţii 
europenizante. Primi i, care aveau apoi să provoace adevărate scandaluri de presă în 
noile publ icaţii apărute în judeţ, vedeau în prezenţa nemţilor ameninţarea 
regionalizării teritoriului, până la pierderea suveranităţii româneşti asupra lui .  
Oameni de bine, insuficient informaţi asupra realităţilor intrinseci ale Europei 
occidentale, asupra modului în care aceasta funcţionează, asupra rolului regiunilor 
în gestionarea administrativă a diferitelor teritorii , au muşcat din momeala otrăvită 
de intransigenţii naţionalişti ai locului, devenind duşmani activi sau aflaţi în 
expectativă ai ideii, deja evidentă, de parteneriat cu nişte nemţi cu propuneri 
dubioase şi periculoase şi mai ales cu nişte ucraineni despre a căror atitudine ostilă 
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şi sfidătoare cei mai mulţi dintre noi ne convinseserăm din contactele de până 
atunci. Puţinii care tratau cu bunăvoinţă şi răbdare aceste întâlniri suceveano
şvabo-cernăuţene îşi argumentau atitudinea, în faţa refuzului reprezentanţilor 
celuilalt pol de a se da gir parteneriatului, astfel: nemţii ne deschid o poartă către 
Europa, oferindu-ne, totodată, din proprie iniţiativă şi plătindu-ne biletul, un loc pe 
nava purtătoare. De ce să refuzăm călătoria? Iar, dacă, ferească Dumnezeu, au 
gânduri necurate, nu e mai bine să l i  te afli în preajmă, să le poţi intui mişcările 
viitoare şi să-ţi iei precauţiile necesare? Judecată perfect valabilă şi în cazul 
ucrainenilor. Aşadar: acolo unde nu te afli, nu exişti . Iar absenţa poate deveni 
periculoasă. 

Am apelat la această retrospectivă pentru a lămuri auspiciile sub care 
parteneriatul de astăzi - poate nu atât de dezvoltat, pe cât cei mai mulţi dintre cei 
care I-au apărat atunci când acesta a fost atacat şi-ar fi dorit - şi-a făcut loc în 
sufletul şi conştiinţa Bucovinei. Este interesant să urmărim dimensiunile dezvoltării 
sale, pe cele trei importante direcţii, deja amintite: politică, ştiinţifică, umană. 

Primele relaţii cu spaţiul sucevean 1-a avut, imediat după Revoluţie, asociaţia 
şvabi lor. Circa doi ani, Landsmannschaft-ul a fost cel care a reprezentat oficial 
Regiunea Schwaben în faţa autorităţilor sucevene. Ştafeta a fost preluată de cei trei 
soli ai Institutului Bukowina. Misiunea lor în acest plan a fost aceea de a contacta 
autorităţile, de a le convinge de intenţiile paşnice şi productive ale părţii germane 
şi, o dată trecut acest prag, de a pregăti vizita în Bucovina a inspiratorului acestui 
întreg program, preşedintele Simnacher. Au avut loc nu una, ci mai multe vizite. 
Încet, încet, o anume reticenţă faţă de partea română, alimentată probabil de 
înaintemergătorii preşedintelui, se estompa. Afirm aceasta, pentru că una era 
atitudinea nemţilor faţă de noi până prin 1996, şi alta pe măsură ce se consolida 
relaţia dintre preşedintele Simnacher şi noul preşedinte al Consi liului Judeţean, 
Gavril Mîrza. Îmi amintesc reproşul dur al lui Otto Hallabrin, adus echipei 
româneşti, prezente la Cernăuţi la una din ediţiile simpozionului anual organizat de 
Institutul Bukowina, în 1 994 . El ne acuza de refuz de a colabora cu partea 
ucraineană. Era o acuzaţie, trebuie să recunosc, în parte, întemeiată. Dar Otto 
Hallabrin nu ştia că aveam motive suficiente pentru a păstra răceala faţă de 
ucraineni, care nu ratau nici o ocazie ca să ne amintească faptul că nu ne bucurăm 
deloc de simpatia lor. Zeci de şicane făcute de la intrarea în vama de la Tereblecea 
şi, apoi, pe întreg parcursul şederii într-un spaţiu din care, slavă Domnului, încă nu 
au dispărut total urmele românismului, împingerea în ridicol a reuniunii ştiinţifice 
organizate la ei de către nemţi, adevăratele gazde ale manifestări i, prin introducerea 
în program, cam si l it, a unor teme mai degrabă de talia unei reuniuni ştiinţifice 
studenţeşti, decât de cea cel puţin universitară, dacă nu academică - propusă, prin 
onoranta sa subordonare, de Centrul de Studii de la Rădăuţi, aparţinând, după cum 
se ştie, de Academia Română -, ostilitatea gazdelor, cu excepţia celor de origine 
română, toate acestea numai amabili cu ucrainenii nu ne determinau să fim. Plus că 
plana impresia că nemţii manifestau oarece simpatie pentru partea ucraineană, 
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emanaţie, probabi l ,  a politici i  mari a Germaniei faţă de Ucraina. Dar, pe măsură ce 
nemţii înşişi au început să se izbească de mizerii asemănătoare, pe măsură ce s-au 
convins că prezenţa lor în regiune, ca şi cea a delegaţiei ucrainene la reuniunile 
organizate în Bavaria - Schwaben este parte a Bavariei - sau în România sunt în 
mod evident controlate de servicii speciale ucrainene, pe măsură ce au înţeles că 
parteneriatul nu e pe placul autorităţilor respective, lucrurile s-au schimbat. Relaţia 
specială care s-a consolidat apoi între preşedinţii Simnacher şi Mîrza a modificat 
balanţa. Îmi pot permite să afirm că atitudinea faţă de noi s-a schimbat hotărâtor. 

Probabi l  că adevăratul impas în care s-a aflat parteneriatul tripartit s-a 
petrecut în 1 996, când la conducerea Consi liului Judeţean venea Gavril Mîrza. 
Nemţii se obişnuiau cu atmosfera neprietenoasă, creată la Cernăuţi şi luată în 
valize, oriunde cernăuţenii se deplasau. Se obişnuiau cu aceeaşi atitudine, creată la 
Suceava, probabi l  tot de către profesionişti. Au apărut ziare noi, astfel încât 
ostil itatea faţă de oficializarea pareteneriatului a putut fi transferată, prin 
intermediul acestora, în conştiinţa publică. Ziarul "Crai nou" a încercat în câteva 
rânduri să lămurească lucrurile, de notorietate rămânând masa rotundă organizată 
de redacţie, prin grija celui ce semnează aceste rânduri, cu bucovineni de prestigiu 
naţional şi  internaţional, precum academicieni i  Radu Grigorovici şi Vladimir 
Trebici, dar şi  cu autorităţi politice locale - Constantin Sofroni, de exemplu, şeful 
executivului judeţean atunci -, masă rotundă care impunea concluzia că, cel puţin 
din perspectivele politică şi ştiinţifică, un parteneriat poate fi mai mult decât 
folositor, dacă dorim cu adevărat să desţelenim căi către Europa. Nu ştiu n ici astăzi 
cine este autorul scenariului, dar câteva personaje - academicienii amintiţi, cărora 
l i  se adăugau alte nume celebre: Dimitrie Vatamaniuc, Radu Economu şi alţi i - au 
fost maculate fără jenă în presă, acreditându-se ideea că numai senilitatea şi 
revolutul simţ bucovinean al convieţuirii paşnice a românului cu cel de altă etnie i
au pus în inadmisibila situaţie de a fi de acord, nu-i, aşa?, cu un adevărat act de 
trădare a intereselor naţionale. Este deosebit de onorantă asocierea numelui 
jurnalistului, care organiza masa rotundă amintită, cu cele pomenite mai sus, căci şi 
el devenea trădător, sugerându-se chiar, într-un articol publicat într-unul din ziarele 
ce aveau să piară mai târziu, că ar fi spion în soldă germană. Aşadar, nemţii se 
obişnuiau cu atmosfera, văzându-şi cu încăpăţânare de treabă. Dar ei nu ştiau ce e 
în capul lui Gavril Mîrza, cel pe al cărui sprij in, având în vedere experienţa cu 
Constantin Sofroni, contau. Or, noul preşedinte ştia foarte puţine despre intimitatea 
acestor relaţii, era agasat de rolul jucat de predecesorul său, pe care nu-l s impatiza 
deloc, dar mai ales era aproape speriat de dura campanie de presă pornită împotriva 
ideii, care deja se prefigura, de a se semna un parteneriat. Este, de asemenea, 
plauzibil ca n ici rapoartele primite de la autorităţi statale îndreptăţite să nu fi fost 
prea favorabile aceleiaşi idei .  Nu ştiu ce rol am jucat în luarea deciziei de către 
preşedinte, dar am avut cu acesta o îndelungă şi lămuritoare discuţie, a cărei 
concluzie este cea bănuită: trebuie să ne aflăm acolo! Dacă este nevoie de 
înţelepciune, diplomaţie, inteligenţă şi aşa mai departe, să fie înţelepciune, 
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diplomaţie, inteligenţă, dar parteneriatul trebuie semnat. "Nu vreau să mă acuze 
copii i  mei că am vândut Bucovina", a replicat cel pe umerii căruia cădea dificila 
responsabilitate de a-şi convinge colegii de Consi liu; pe prefect, reprezentantul 
Guvernului - care trebuia să-şi dea acordul pentru semnarea documentelor oficiale 
- în teritoriu, el însuşi ostil ideii; pe cei ce urmăreau cu atenţie, pe diferite canale şi 
cu diferite posibilităţi, evenimentele şi evoluţia lor, că este bine ca parteneriatul să 
fie semnat. Şi a fost semnat, un an mai târziu, în maiestuoasa Sală de Aur a 
Primăriei din Augsburg. A fost o remarcabilă demonstraţie de organizare şi 
ospitalitate nemţească, de la care, însă, confirmându-ne temerile şi lămurindu-i 
definitiv de şvabi, omologul din Cernăuţi al preşedinţilor Simnacher şi Mîrza, 
guvernatorul Fi l ipciuc, a lipsit, onorându-şi partenerii cu un trimis de mâna a doua. 

Relaţiile politice dintre cele două regiuni - Schwaben şi Suceava - s-au 
consolidat, în pofida faptului că între timp au avut loc alegeri, care, şi acolo, şi aici, 
au adus modificări majore în raportul de forţe politice din cele două consilii .  
Îndrăznesc să afirm că meritul excepţional al menţinerii şi consolidării acestor 
raporturi, din ce în ce mai sincere şi mai ample, le revine celor doi preşedinţi, care 
au găsit inclusiv calea către o reală prietenie. 

Crearea Centrului de Studi i  de la Rădăuţi, şi încă sub egida Academiei 
Române, chiar dacă îi avea ca fondatori pe câţiva dintre bucovinenii de marcă ai 
ţări i, academicieni, şi chiar dacă, în atmosfera deloc prielnică în care debutau 
aceste relaţii, părea a fi o reacţie la existenţa Institutului Bukowina din Augsburg, 
nu a fost foarte bine primită de diferitele medii  ştiinţifice sucevene. Poate şi pentru 
că, revendicându-şi rolul de capitală, Suceava şi-ar fi dorit să joace în această 
competiţie rolul Augsburgului şi al Cemăuţiului - reşedinţele celor două regiuni 
posibile partenere. Suceava mai avea atuul de a găzdui o universitate. Într-o măsură 
mai mare sau mai mică, Cernăuţiul şi Augsburgul îşi anexaseră din punct de vedere 
ştiinţific centrele de studi i  consacrate Bucovinei pe lângă propriile universităţi. 
Adevărul este însă că Institutul Bukowina a acţionat mai degrabă după propriul 
program, determinat de o relaţie concretă şi motivată cu spaţiul bucovinean, iar 
centrul de studii cernăuţean, la începuturi mai ales, a lăsat impresia că nu poate 
depăşi un anume mod de a aborda acest gen de probleme. Acesta este, probabil, 
motivul pentru care Universitatea din Suceava a rămas o bună bucată de vreme în 
expectativă, chiar dacă unul dintre exponenţii săi de seamă, istoricul Mihai 
Iacobescu, nu a ezitat să intre în luptă. 

Care era, de fapt, miza? S-a convenit de la început că o rescriere a istoriei 
acestor locuri, cu mij loace exclusiv ştiinţifice, este mai mult decât necesară, pentru 
că istoriografia comunistă, de aici şi de dincolo de cordon, dar şi cele subordonate 
diferitelor grupuri de interese naţionale sau internaţionale, mistificaseră multe 
dintre adevăruri le evidente ale locurilor. De asemenea, un uriaş volum de 
documente, câte au mai rămas după succesivele prăpăduri ce au traversat provincia, 
se cerea cercetat cu bunăvoinţă şi onestitate. În sfârşit, cu aceleaşi bunăvoinţă şi 
onestitate, se cereau arrnonizate punctele de vedere ale istoriografilor celor trei 
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părţi, în aşa fel încât să se poată oferi posterităţii, dar mai ales Europei, pe de o 
parte istoria cea mai apropiată de adevăr a Bucovinei, iar pe de alta dovada 
înţelegeri i corecte de către fiecare şi împreună a comandamentelor moderne ale 
comunităţii continentale. Aceasta, în plan istoric. Într-un context absolut generos, 
era vorba de realizarea unei Enciclopedii a Bucovinei, programul punând în 
mişcare energii remarcabile. 

Manifestarea care a mobilizat, cu acordul tuturor părţilor, idei, programe şi 
logistici a fost simpozionul anual lansat de Institutul Bukowina, organizat, prin 
rotaţie, de toate cele trei centre. Greul efortului material a fost asigurat, în general, 
de şvabi, tot ei fiind aceia ce aveau iniţiativa temei puse în discuţie. După 
experienţa diluării mesajului ştiinţific atunci când s-a lăsat fiecăruia l ibertatea de a 
stabili cum şi-1 susţine, dar mai ales după revolta rădăuţeni lor în faţa 
amatorismului, ei venind cu argumentul, greu de contrazis chiar şi  de către nemţi, 
al reprezentări i  academice, s-a convenit ca fiecare temă să fie abordată de un număr 
anterior stabilit de referenţi care dovedeau că susţinerile lor ştiinţifice se subsumau 
strict acesteia. Este, aşadar, meritul Centrului de Studii de la Rădăuţi, prin marile 
personalităţi care I-au reprezentat la aceste simpozioane - şi mă refer aici mai ales 
la prestaţia copleşitoare a academicianului Radu Grigorovici -, de a fi provocat 
acel mic cutremur ce a impus adevăratul spirit ştiinţific acestor manifestări .  La fel 
de merituoasă rămâne acceptarea provocării de către partea germană, dr. Ortfried 
Kotzian ridicând mănuşa şi, în calitatea sa de moderator, sancţionând ori de câte ori 
a fost nevoie devierea de la acest principiu, în fond acceptat de toţi, dar adesea 
încălcat. Cred că acest exerciţiu de seriozitate şi principialitate, întreţinut cu o 
râvnă admirabilă de directorul centrului rădăuţean, academicianul Dimitrie 
Vatamaniuc, de echipa sa de cercetători şi, în l inia a doua a frontului, de către 
ceilalţi academicieni legaţi de Bucovina, a avut rolul fundamental în transformarea 
simpozioanelor în întâlniri fertile din perspectiva în care şi-au propus să fie. 
Reuniunea de acum doi ani de la Rădăuţi a demonstrat că această regulă de joc a 
fost însuşită de către toţi partenerii, dezbaterile depăşind, în bună măsură şi pentru 
prima dată în mod evident, abordarea emoţională, ea cantonându-se mai ales în 
perimetrul ştiinţific, deloc comod şi  presupunând profesionalism. S-a stabilit să se 
joace - să zicem - fotbal şi, chiar dacă nu au lipsit faulturi le sau simulările, totuşi 
fotbal s-a jucat. 

Scepticul poate însă, pe drept cuvânt, întreba: bun, şi ce s-a făcut? Întrebare 
legitimă, Ia care nu prea sunt îndreptăţit să răspund. Din perspectiva observatorului 
mai puţin priceput, pot doar să deplâng faptul că, din l ipsa fondurilor, nu s-a reuşit 
adunarea în necesarele volume a producţiilor ştiinţifice etalate de-a lungul ani lor în 
cadrul simpozioanelor. Dacă nu mă înşel, aceasta îşi reproşa şi doctorul Kotzian, 
atunci când renunţa la conducerea Institutului Bukowina. Căci, este adevărat, s-a 
făcut foarte puţin în raport cu ambiţiosul proiect de a rescrie istoria adevărată, 
asumată de către toate cele trei părţi, a Bucovinei, dar este păcat ca tot ce s-a făcut 
deja până acum să nu rămână pentru posteritate. Remarcabi l  este faptul că numai 
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documentele reuniunilor ştiinţifice organizate la Rădăuţi în 1 996 şi 2002 au fost 
tipărite în volume speciale, în limbile română, germană şi ucraineană, prin resurse 
financiare atrase de Centrul de Studi i  "Bucovina" al Academiei Române. Ceea ce 
jurnalistul consideră însă că este un câştig evident, din perspectiva calităţii sale de 
evaluator al clipei, este o remarcabilă schimbare de atmosferă în aceşti zece ani de 
conlucrare între cele trei părţi . Echipele naţionale au simţit nevoia să se adune într
o echipă multinaţională care să-şi asume scopul comun, strategia impusă de acesta 
şi, în final, opera. Tabăra aceasta, în sensul mi litar al termenului, nu este deloc 
omogenă deocamdată, comandanţii nu au încă un comandant, instrucţia se face şi 
astăzi după regul i  amestecate, dar s-a întâmplat miraculosul lucru că toţi se află de 
aceeaşi parte a frontului. 

Miracolul îi are ca promotori pe nemţi. Ei au avut răbdarea şi  înţelepciunea 
de a lucra şi a aştepta până când noi am înţeles că ceva foarte important ne leagă 
respectul faţă de o convenţie; contestabilă până a o admite, incontestabilă din clipa 
în care am acceptat-o. Cum asemenea convenţii se fac între oameni vii ,  realaţiile 
interumane au căpătat un rol detenninant, astfel încât adversari manifeşti ai unora 
sau altora dintre ideile dezbătute oficial au găsit în "discuţiile secunde" alţi 
interlocutori, mai calmi, mai dispuşi spre compromis, mai cuminţi în afinnaţii, 
oricum, hotărâţi să accepte dialogul în alte condiţii decât cele "controlate". Punem 
fireştile ghilimele, pentru că, în sălile pline în care au avut loc dezbateri le - la 
Augsburg, Ia Cernăuţi ş i  la Rădăuţi -, se puteau afla şi  martori incomozi pentru 
individul pus în relaţia cu răspunderea sa faţă de interesele statului reprezentat. 
Stupid, dar adevărat: la o masă festivă de adio din spaţiul şvab, preşedintele 
regiunii mulţumeşte la un moment dat poliţiei pentru ajutorul dat. Nu a apucat şeful 
poliţiei locale să întoarcă mulţumirile şefului său, că doi dintre membrii  cercetători 
ai delegaţiei ucrainene s-au şi ridicat în picioare pentru a primi onorurile. În pofida 
situaţiei jenante, totul a fost privit ca o glumă bună, multe asemenea întâmplări, de 
care nici noi, românii ,  nu am fost ocoliţi, fiind primite cu bunăvoinţa firească a 
omului  civi l izat, dispus să accepte afrontul sau gafa cu cavalerism. 

Atmosfera aceasta de "echipă" nu s-a datorat numai înţelegerii superioare -
generată de calitatea umană, politică şi ştiinţifică implicată - a raţiunilor care o 
detenninau, ci şi, într-o măsură definitorie, relaţiilor interumane create pe parcurs. 
Acelaşi Otto Hallabrin constata cu fair-play, după dialoguri lămuritoare cu partenerii 
români, că nimic nu este mai prielnic unui parteneriat corect decât cunoaşterea 
reciprocă, crearea acelui microcl imat intelectual care pennite abordarea sinceră, rară 
menajamente, dar amicală a tuturor problemelor spinoase. Acele probleme care, în 
alte condiţii şi mai ales strict oficiale, dacă nu devin, în cel mai rău caz, inabordabile, 
cu siguranţă, dacă totuşi sunt luate în discuţie, au puţine şanse de a căpăta soluţii 
viabile. Deja de pe acest pisc lumea s-a văzut altfel. Au fost dintr-o dată încurajate 
iniţiative de o amploare de neimaginat la începuturi. Mă refer aici la iniţiativa 
autorităţilor rădăuţene de a invita nemţii la manifestările lor tradiţionale de sfârşit de 
vară, mai ales la festivalul folcloric, la cea a nemţilor de a-şi face părtaşi noii 
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parteneri din Est la sărbătorirea a 25 de ani prietenie cu francezii din Mayenne, dar 
mai ales la formidabila chemare de forţe datorată Consiliului Judeţean Suceava, care 
găzduia câteva sute de nemţi sau urmaşi ai lor, chemaţi de pe actualele lor meleaguri 
pe cele bucovinene, acolo unde s-au născut sau de care pot fi legaţi prin părinţii lor. 
Cele câteva zile, petrecute în sudul Bucovinei de către cei plecaţi de aici (sau din 
Nord) acum mai bine de jumătate de secol şi de urmaşi i  lor, au încununat toate 
eforturile făcute deopotrivă de Landsmannschaft-ul de la Augsburg şi  de asociaţiile 
germane din toate oraşele sucevene. Oricâtă l ipsă de înţelegere ar sălăşlui în unii 
dintre noi, cei care nu ne-am mutat niciodată de aici, dar care i-am avut o vreme 
compatrioţi, pentru că aşa a dorit istoria, pe şvabii de pe Dunărea nemţească, nu 
putem să nu acceptăm adevărul că ei s-au întors acasă, acolo unde nu este vina lor că 
s-au născut. Nimeni nu este vinovat de naşterea sa. Fiecare are dreptul să-şi umple 
pieptul măcar o dată în viaţă, dacă vremurile I-au înstrăinat, cu mireasma unică a 
sălaşului unde Dumnezeu 1-a adus în viaţă. În esenţă, acesta este şi spiritul european 
al epocii .  

Este interesant faptul că relaţii le amicale sau chiar prieteniile s-au construit rară 
filosofie. Pur şi simplu, s-au construit. S-a întâmplat astfel ca tulpina să fie altoită, 
multitudinea sevelor care alimentează mugurii promiţând recoltă. Chiar dacă acest 
parteneriat nu va funcţiona oficial, relaţiile înfiripate între actorii lui rămân. Şi acest 
n ivel interuman superior, atins deja, a fost dovedit de cele câteva situaţii grave - de 
sănătate, căci acestea lovesc decisiv -, rezolvate cu sprij inul celor din Schwaben. 
Ajutorul dat copiilor diabetici, dar mai ales cele câteva situaţii extrem de grave, 
rezolvate cu ajutorul medicilor şvabi, rămân probe greu de contestat. Ultima este cea 
oferită de cazul frătăuţeanului-rădăuţeasnului-suceveanului-bucovineanului
românului Constantin Sofroni, cel cu meritele lui în această întâmplare, ajutat 
deopotrivă de un adversar politic, preşedintele Gavril Mîrza, şi de cei pe care i-a 
cunoscut primul, bavarezii din Augsburg, atunci când sănătatea i-a fost grav 
ameninţată. 

Aşadar, istoria acestei frumoase întâmplări este palpitantă şi demnă de 
tradiţia europeană a Bucovinei. Rămâne de văzut dacă cele bune, adunate în 
prezentul acestor rânduri, îşi vor regăsi ecoul în viitor. Căci există temerea că, o 
dată cu plecarea dr. Georg Simnacher, după mai bine de 30 de ani, din funcţia de 
preşedinte al Consi liului Regional Schwaben, lucrurile pot lua cea mai nedorită 
întorsătură - răcirea relaţii lor oficiale. Oricum, merită repetat; ce s-a clădit în plan 
uman va fi greu de dărâmat. 
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Nr. 
crt. 

1 
1 .  
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
1 0. 
I l . 
12. 
1 3 .  
14. 
15 .  
16 .  
1 7. 
18 .  
1 9. 
20. 
2 1 .  
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 

DOCUMENTE 

LISTA ROMÂNILOR DIN LAGĂRELE DIN GERMANIA, 
CARE URMAU SĂ FIE REPATRIAŢI 

ÎN ANUL 1941• 

D. VATAMANIUC 

II. TABEL NOMINAL 
cu refugiaţii ce urmează să fie transportaţi în patrie 

Numele şi prenumele Locul şi data naşterii Profesiunea 

2 3 4 
75 Verenca Gheorghe 28. 1 .  1 9 12  Cernăuţi Cizmar 
9 1  Cemuşca Gheorghe 1 6. 10. 1903 " Agr. 
92 Cernuşca Maria 16. 8. 1 9 1 3  " Casn. 
93 Cernuşca Domnica 25. 4. 1 930 " Elev 
94 Cernuşca Ioan 1 .  12. 1934 " " 

97 Suprovici Gh. 2. 4. 1 909 Ceahor Funcţ. 
98 Suprovici D-tru 28. 5. 193 1 Cernăuţi Elev 
99 Ciuperca George 24. 1 .  19 10  Bacău Funct. part. 

1 00 Ciuperca Eugenia 1 . 4. 19 1 1 Ocna Casn. 
10 1  Ciuperca F-nia 2. 1 .  1935 Cernăuţi 
1 02 Ciuperca Elena 30. 12. 1936 " 

1 6 1  Pilehaci George 29. 9. 1090 Herţa Tâmplar 
1 62 Pilehaci Emilia 20. 1 2. 1 9 1 3  Cernăuţi Casn. 
1 63 Pilehaci Lucia 20. 12. 1932 " Elev 
1 03 Cuciureanu V asi le 17 .  I I . 1 9 10  " Agr. 
1 04 Cuciureanu Ana 29. 10. 1 909 " Casn. 
1 05 Cuciureanu D-ea 30. 1 2. 1 934 " 

106 Cuciureanu Gheorghe 8. 6. 1937 Cernăuţi 
1 07 Cuciureanu N-Iaie 1 .  12. 1 939 " 

109 Carp Domni ca 16. 6. 1 907 " Casn. 
1 10 Carp N-Iaie 6. 1 1 . 1924 " Elev 
1 1 1  Caroliuc C-tin 30. 3. 1 934 " " 

1 1 2 Gorguna Gheorghe 1 .  10. 1 899 " Agr. 
1 1 3 Gorduna Savina 7. 7. 1 90 1  " Casn. 
1 14 Gorduna Maria 13 .  4. 1 924 " Elev 
1 1 5  Gorduna Marghioala 1 .  10. 1 928 " 

1 1 6 Gorduna Mihai 1. 9. 1 930 " Elev 
1 1 7 Cohut Ioan 1 7. 1 .  1922 " " 

• Tabelul nominal I a  apărut în numărul 2/2001 al revistei. 

Analele Bucovinei, IX, 1, p. 269-284, Bucureşti, 2002 
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Tabel Il (continuare) 

1 2 3 4 
29. 1 79 Prodanciuc Ioan 15 .  7. 1907 " Măcel ar 
30. 1 80 Prodanciuc Ecaterina 8. 1 .  19 12  " Casn. 
3 1 .  1 8 1  Prodanciuc Aglaia 9. 6. 1932 " Elev 
32. 182 Prodanciuc Gheorgl!_e 14. 4. 1936 " 

33.  1 83 Prodanciuc Silvia 14. 4. 1 934 " 

34. 184 Prodanciuc Comelia 26. 4. 1 938 " 

35.  186 Svorschi Rudolf 5. 2. 1 936 " 

36. 1 58 Scurei Silvestru 27. 10. 1912  " Picher 
37. 1 59 Scurei Eufrosina 2. 1 1 . 1 9 1 5  " Casn. 
38. 160 Prodanciuc Zica 14. 5. 188 1  " " 

39. 62 Prodanciuc Mihai 1 9. 9. 1 9 16  " Zug:rav 
40. 64 Prodanciuc Mircea 16. 5. 1938 Cţi 
4 1 .  1 1 8 German Nicolaie 24. 4. 1 932 " Mecanic 
42. 8 Bucinschii Ioan 20. 6. 1 906 " Zidar 
43. 3 Bucinschii Ana 19. 8. 1 928 " Elevă 
44. 4 Bucinschii Mihai 23. 5. 1 932 " Elev 
45. 5 Bucinschii Gh. 14. 8. 1935 " 

46. 6 Bucinschii Elena 3 1 . 5 . 1 939 " 

47. 1 1 9 Voronca Gherman 3. 8. 1 9 19  " Casn. 
48. 122 Gorduna Mihai 1 7. 12. 1904 " Ferar 
49. 123 Gorduna Zoica 26. I l .  19 13  " Casn. 
50. 124 Gorduna Vasile 26. 9. 1 93 1  " Elev 
5 1 .  125 Gorduna Maria 9. 3. 1933 " Elevă 
52. 126 Gorduna D-tru 23. 1 0. 1937 " 

53.  127 Gorduna Ioan 7. l .  1914  " Croitor 
54. 128 Gorduna Lazăr 29. 7. 1 9 10  " Agricult. 
55. 1 29 Gorduna Elisab. l .  7. 19 16  " Casn. 
56. 1 30 Gorduna Maria 10. 1 0. 1 940 " 

57. 13  l Gorduna V -le 8. 3. 1 9 19  " Agr. 
58. 146 Moisiuc Mihai 9. 2. 19 19  " " 

59. 148 Moisiuc Viorica 20. 4. 1 938 " Elev 
60. 149 Moisiuc Petru 18. l .  1 938 " 

6 1 .  1 5 1  Olariu Mihai 13. 7. 1 903 " Croit. 
62. 1 52 Olariu E-beta 13 .  7. 1 9 1 3  " Casn. 
63 . 1 53 Olariu Aurel 2. 2. 1938 " 

64. 1 57 Ostafi Nicolaie 20. 9. 1 926 Dorohoi Ucenic 
65. 168 Leonte N-laie 1 7. 3. 1920 " Fierar 
66. 1 69 Leonte Eufrosina 1 4. 4. 1 9 1 9  " Casn. 
67. 1 70 Leonte Gheorghe 28. 8. 1 899 " Funct. stat 
68. 1 7 1  Leonte Elisabeta 27. 4. 1 896 Cţi Casn. 
69. 172 Leonte Maria 23. 3. 1 923 " " 

70 173 Leonte Iulia 30. 1 0. 1 935 " " 

7 1 .  1 74 Leonte Gheorghe 2 1 . 4. 1 93 1  " Elev 
72. 1 75 Pantilimon Olga 2 1 .9. 1 908 " Casn. 
73 . 1 66 Ştefanovici V.  30.  I l . 1892 Fact. Poşt. 
74. 1 67 Ştefanovici Eug. 3. 7. 1 883 Casn. 
75. 175 Pitei Valerian 30. 6. 1 904 Suc. Fact. Poşt. 
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1 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
8 1 .  
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
9 1 .  
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
100. 
1 0 1 .  
102. 
1 03 .  
104. 
1 05. 
106. 
107. 
1 08. 
1 09. 
I l O. 
I I I . 
1 1 2. 
1 1 3 .  
1 1 4. 
1 1 5. 
1 1 6. 
1 1 7. 
1 1 8. 
1 1 9. 
1 20. 
1 2 1 .  
122. 

Lista românilor din lagllrele din Germania 

2 
1 76 Pitei Olimpia 
1 77 Pitei Mircea 
1 78 Sofroniuc Ana 
1 89 Timcu N. 
190 Timeu Domnica 
1 9 1  Timeu Gheorghe 
1 92 Timeu N-laie 

1 3  Cerchez 1. N-laie 
14 Cerchez Domnica 
1 5  Cerchez Mihai 
1 6  Cerchez Ana 
17 Cerchez Gh. 
18 Cerchez Maria 
19 Cantemir Gheorghe 
20 Cantemir Domni ca 
21 Cantemir Ecaterina 
22 Cantemir Maria 
23 Cantemir Vasile 
24 Cantemir Ion 
25 Ghengher Mihai 
26 Ghengher Dornnica 
27 Gorduna D-tru 
34 Grosu Gh. 
35 Grosu Elena 
36 Grosu Vasile 
39 Nichifor Gh. 
40 Nichifor Elisb. 
41 Nichifor Vasile 
42 Nichifor Ana 
43 Nichifor Domnica 
44 Nichifor Mihai 
45 Nichifor Elena 
46 Nichifor Adriana 
5 1  Ianoş Ana 
52 Venesciuc Sofia 
53 Veneciuc Victoria 
54 Vencciuc Elena 
66 Saftencu Nicolaie 
67 Saftencu Zoica 
68 Saftencu Gheorghe 
69 Saftencu Domnica 

8 Gherman Ilie 
9 Cerchez Ioan 

1 O Cerchez Zoica 
I l  Cerchez Gh. 
12 Terfelea Domnica 

1 93 Saftencu Dumitru 

3 
29. 6. 19 10  
20. 8 .  1 932 

9. 6. 1 876 
1 5 . 2. 1 9 1 8  
1 5 .  2 .  1 9 1 3  
1 6 .  2 .  1923 
8. 10. 1 935 
20. 6. 1 896 
2 1 .  9. 1 908 
26. 6. 1 929 
1 3 . 6. 1 930 
23. 8. 1 908 
3 1 .  7. 1 9 1 5  
15 .  2 .  1 899 

10. 1 2. 1 924 
26. I l . 1905 

9. 8. 1926 
9. 8. 1 928 

15 .  6. 193 1 
1 8. 1 2. 1 907 
3 1 .  1 2. 1 9 16  

14 .  8. 1 9 1 0  
1 2 .  3 .  1 9 1 1 
I l .  4. 1920 
30. 8. 1 937 
1 4. 3 .  1 907 
6. 8. 1 906 

1 9. 9. 1 925 
3 . 9. 1927 

1 3. 9. 1 929 
9. 3. 1 93 1  

25. 6 .  1936 
24. 2. 1 938 
24. 3 .  19 12  

2 1 .  I l . 1 872 
23. 2. 19 14  
7 .  10. 1 936 
12. 8. 1 896 

2 1 .  10. 1905 
25. 2. 1 924 
6. 10. 1 925 

8. 3 .  1 887 
3. I l . 1 888 

19. 12. 1 898 
23. 8. 1 876 

1 2. 1 875 
10. 5. 1 909 

Cti 
" 

" 

" 

" 

" 

" 

R. Cti 
" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

Rosa Cti 
" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

Broscăuti 

Cţi 

R. Cti 

Cti 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

27 1 

Tabel // (continuare) 

4 
Casn. 
Elev 
Casn. 
Agr. 
Casn. 
Elev 

Agricult. 
Casn. 
Elev 

" 

Zidar 
Casn. 
Fact. oost. 
Elev 
Casn. 
Elevll 

" 

" 

Casn. 
Ferar agr. 
Zidar 
Casn. 

Fact. poşt. 
Casn. 
Agr. 
Elevll 

" 

Elev 

Casn. 
Pens. 
Agricult. 

Agr. 
Casn. 
Lllcătus 
Elev 
Casnic 
Agr. 
Casn. 
Agr. 
Casn. 

" 
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Tabel li (continuare) 
1 2 3 4 

123. 1 94 Saftencu Mihai 24. 9. 1 928 " Elev 
1 24. 1 95 Saftencu Marghioala 26. I l . 1 930 " ., 

1 25. 1 64 Pitei Olvian 1 0. 3. 1 9 1 1 " Lucr. agricult. 
1 26. 28 Glovatchii Ioan 4. 8. 1 9 1 5  Mihalcea Agr. 
1 27. 29 Glovatchii Maria 9. 1 .  1 922 " Casn. 
128. 30 Glovatchii Domnica 28. I l . 1 939 " 

1 29. 3 1 Thiel Rudolf 25. 5. 1 904 R. Cti Agr. 
1 30. 32 Thiel Veronica 25. 1. 1 907 Mihalcea Casn. 
1 3 1 .  3 3  Thiel Gh. 24. 3. 1 932 " Elev 
1 32. 1 32 Glovatchii  Leontina 1 .  1. 1 886 " 

133 .  1 33 Glovatchii Domnica 26. 1 .  1 888 " Casn. 
1 34. 1 34 Glovatchi i  Vasile 2. 2. 1 920 " Agr. 
1 35. 135 Glovatchii N-laie 6. 9. 1 922 " " 

1 36. 1 36 Glovaţchii Gh. 25. 1. 1 9 1 3  " " 

1 37. 1 38 Glovatchii Domnica 25. 1 0. 1 933 " 

1 38. 140 Timeu Mihai 1 3 .  8. 1 887 Cţi Funct. 
1 39. 1 96 Ursachi Eleonora 1 6. 10. 1 924 " Elev 
140. 1 97 Ursachi Valeria 29. 1 .  1 920 " Funct. stat 
1 4 1 .  1 98 Volcinschi Modest 2. 7. 1 896 Teuteni Funct. CFR 
142. 37 Nicoară Aurora 2 1 .  10. 1 888 Broscăuti Pens. 
143.  142 Gramatovici Grigore 22. 1 .  1 888 Cozmeni Pens. 
144. 143 Gramatovici Oct. 13 .  3. 1 92 1  " Elevă 
145. 1 54 Porfir Nica 5. 3. 1 9 1 5  Mahala Brig. sil. 
146. 1 20 Vilemans Stela 20. 5. 1 897 Răd. Pens. 
147. 1 2 1  Vilemans Const. 23. 3. 1 926 Cti Elev 
148. 108 Gheorghiu Adrian 2. 6. 1 894 Răd. Pens. 
149. 71 Zitrea Iosif 4. 12. 1 899 Caci ca Funct. 
1 50. 73 Zitrea Ioan 1 4. 9. 1 925 " Elev 
1 5 1 .  5 5  Muller Iosif 22. 5. 1 9 12  Clit Suc. lnv. 
1 52. 47 Macovei Elena 30. 5. 1 933 Humor Funct. 
1 53.  74 Velehorschi Alex. 9. 6. 1 9 1 8  Mistec Moravia Stud. 
1 54. 1 99 Zelinschi Const. 1 .  9. 1 894 Darabani Funct. stat 
1 55. 200 Zelinschi Nadejda 1 5 . 9. 1 897 Chişinău " 

1 56. 20 1 Zelinschi Elena 6. 2. 1 927 " Elev 
1 57. 57 Plopa Varlaam 7. 10. 1 883 Mamaliga Of. PTI 
1 58. 58 Plopa Alex. 25. 4. 1 895 Ruseşti Chişinău Cas. 
1 59. 59 Plopa Lidia 1 4. 5. 1 9 19  N[oua] Sul ita Stud. 
1 60. 60 Plopa Neonila 22. 3 . 1 923 Negrăuti Elevă 

1 6 1 .  6 1  Plopa Pavel 8. 4. 1 936 Cţi 
1 62. 50 Ostafi Dumitru 20. 1 2. 1 891 R. Cţi Diur. prim. 
1 63 .  1 56 Ostafi Eugenia 20. 1 2. 1 891  Cţi Inv. 
1 64. 56 Perjul Aurora 25. 8. 1 885 R. Cti Pens. 
1 65. 144 Fedoria Maria 24. 7. 1 907 Cţi Casn. 
1 66. 145 Smorhun Ana 29. I l .  1 9 1 1  " Croit. 
1 67. 145 Rusu Petru 1 7. 7. 19 14  " Chelner 
1 68. 1 88 Şandru Erast 5. 9. 19 19  " Inv. 
1 69. 1 87 Strejac Nic. 26. 5. 1 933 " Elev 
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Tabel /I(continuare) 

1 2 3 4 
1 70. 76 Tomorug V era 29. 10. 1 888 " Casn. 
1 7 1 .  77 Untu Eugen 1 .  1. 1920 Soroca Stud. 
1 72. 78 Volosciuc Ioan 9. 6. 1892 Bani la Agric. 
1 73 .  79 Volosciuc Agapia 5. 1 .  1 88 1  " Casn. 
1 74. 80 Volosciuc Oct. 9. I l .  192 1  Davideni Agr. 
175. 81 Volosciuc Panoria 26. I l .  1 922 Cireşi Croit. 
1 76. 82 Volosciuc Lucreţia 7. 8. 1924 Bani la Casn. 
1 77. 83 Volosciuc Ciprian 9. 12 .  1922 " Elev 
1 78. 84 Volosciuc Adrian 20. I l . 1929 " " 

1 79. 85 Prodanciuc Gh. 3 .  8. 1 899 Cţi Funcţ. 
1 80. 86 Prodanciuc Mircea 10. 7. 1927 Cţi Elev 
1 8 1 .  8 8  Prodanciuc Const. 1 6. 6. 1 929 Cţi Elev 
1 82. 89 Prodanciuc Traian 1 6. 6. 1939 " 

1 83 .  95  Turturian George 24. 2. 1 879 Horodnic Pens. 
1 84. 96 Turturian Adolf 1 .  8. 1 890 Arbore Casn. 
1 85. 1 55 Harasiniuc Petru 7. 5. 19 1 1 Bani la Agr. 
1 86. 202 Ungureanu Teodor 9. 3. 19 12  Cţi Mecanic 
1 87. 20 1 Andrievici Emil 23. 5. 1 897 " Funcţ. CFR 
1 88.  205 Andrievici Victoria 23. 1 2. 1903 Casn. 
1 89. 206 Andrievici Aurel 1 .  8. 1927 Lucavăţ Elev 
1 90. 207 Andrievici Corneliu 1 0. 4. 1932 " " 

1 9 1 .  208 Braha Minodora 1 5 . 9. 1882 Răd. Pens. 
1 92. 209 Bruia Maria 1 5 . 7. 1907 Halmei Casn. 
193. 2 1  O Bruja E-beta 1 8. 9. 1927 " Elev 
1 94. 2 1 1 Bruia Elena 25. 3. 1930 Satu Mare Elev 
1 95. 459 Gorduna Victor 1 . 8. 19 19  Cţi Agr. 
1 96. 2 1 2  Bruja Alexandra 4. 1 .  1932 Satu Mare Elevă 
1 97. 2 1 3  Bruja Victor 3. 3. 1 9 13  Bani la Agr. 
1 98. 2 1 8  Borşan Rodica 2. 7. 1935 Cţi Elevă 
1 99. 220 Beşera Sofia 23 . 4. 1905 " Fotograf 
200. 22 1 Bilinschi Valerian 14. 4. 1 896 Bani la Comerei. 
20 1 .  222 Bil inschi Ang_ela 6. 4. 1903 " Casn. 
202. 223 Bil inschi Veronica I l . 2. 190 1  " " 

203. 225 Breban Teodor 1 9. 4. 1925 Tu reni Elev 
204. 226 Borşan Radu 14. 1 2. 1914 Banii a Stud. 
205. 227 Bruja Simion 1 4. I l .  1909 " Funcţ. stat 
206. 228 Bruja Ecaterina 26. 8. 1882 Ci[u]dei Pens. 
207. 229 Cohut Gh. 22. 2. 189 1  Cţi Zidar 
208. 230 Cohut Augusta 1 8. I l .  1897 " Casn. 
209. 23 1 Cohut Radu 5. 9. 1927 " Ucenic 
2 1 0. 232 Cohut Victoria 1 2. 1 2. 1932 " Elev 
2 1 1 .  233 Bejan Leon 26. 4. 1900 Bani la Agric. 
2 1 2. 235 Bejan Victor 1 8 . 6. 1 928 " Elev 
2 1 3.  236 Bej an Eleonora 2 1 .  10. 1929 " Elevă 
2 14. 237 Bejan Casian 5. 9. 1932 " Elev 
2 1 5. 238 Bejan Dumitru 26. 5. 1935 " " 

2 1 6. 239 Be_jan Victoria 1 0. 1 0. 1936 " 
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Tabel Il (continuare) 

1 2 3 4 
2 1 7. 24 1 Cemohuz Ilarion 29. 9. 1 9 1 3  " Cizmar 
2 1 8. 243 Cemohuz Dra.e;os 29. 4. 1 934 " Elev 
2 1 9. 244 Cemohuz Stela 14. 3. 1 937  " 

220. 246 Ciomei Teodor 1 .  10. 19 1 1 " Tâmplar 
22 1 .  247 Florea Vasile 23. 1 .  1 837 Mihaleni Pens. 
222. 248 Florea Elisabeta 26. 1 .  1 879 Dorohoi Casn. 
223. 249 Femiuc Nicolaie 28. 1 2. 1 928 Cti Strun.e;ar 
224. 250 Femiuc Victoria 8. 8. 1 908 " Casn. 
225. 251  Femiuc Valeria 28. 7. 1 937 " 

226. 252 Ciomei Pavel 24. 2. 1 9 19  Banila Student 
227. 253 Gamet Adela 14. 10. 1 93 1  Dorohoi Lucr. 
228. 254 German A.e;laia 6. 9. 1891  Suceava Invăt. 
229. 225 German Mircea 12 .  3. 1920 Mănăstioara Stud. 
230. 257 Guzic Stefan 1 9. 1 2. 1896 Cti Grădinar 
23 1 .  258 Guzic Stefan ia 20. 2. 1 906 " Casn. 
232. 258 Sun Vire:inia 4. 1 .  1 926 " Elev 
233. 244 Dumitriu Carol 1 5 . 5. 1 884 Banila Al!Iicult. 
234. 26 1 Dumitriu Fevronia 6. 10. 1 889 " Casn. 
235. 262 Dumitriu Silvestru 14.  3. 1 9 1 2  " Stud. 
236. 263 Hariton Minodora 1 3 .  1 .  1 9 1 7  " Inv. 
237. 264 Hariton Teofila 12 .  3 .  1 9 18  " Casn. 
238. 265 Hable Teofil 1 7. 5. 1 899 Iordănesti Notar com. 
239. 266 Hable Ana 20. 12 .  1 906 " Casn. 
240. 267 Hable Viorica 26. 7. 1 928 " Elev. 
24 1 .  268 Hable Stela 1 8. 10. 193 1 " " 

242. 269 Hariton Dumitru 1 2. 1 1 . 1 879 Banii a Agric. 
243. 271 Hariton Aurelia 1 8. 1 0. 1907 Bani la A.e;ricult. 
244. 272 Hariton Veronica 1 7. 2. 1 909 Bani la Casn. 
245. 273 Hariton Aurora 9. 2. 1 9 1 3  " " 

246. 274 Hariton Iosif 4. 7. 1 9 1 7  " A.e;ricult. 
247. 275 Harasiniuc Ioan 7. 5 .  1 902 " " 

248. 276 Harasiniuc Mircea 6. 9. 1 9 19  Davideni Casn. 
249. 278 Turtureanu Paulina 29. 1 2. 1 922 Solca Elev 
250. 279 Turtureanu Silvia 6. 5. 1 924 Solca " 

25 1 .  280 Lune:uleac Andrei 17. 10. 1 889 Ropcea lnv. 
252. 28 1 Lune:uleac Maria 1 3 .  1 .  1 889 M!lr Neustadt Casn. 
253. 284 Lutaniuc Petru 27. 6. 1 909 Broscăuti Funct. part. 
254. 282 Lune:uleac Erika 1 0. 9. 1 9 1 7  M!lr Neustadt Casn. 
255. 283 Lun.e;uleac Valeria 29. 6. 1 92 1  Ropcea " 

256. 285 Lutaniuc Victoria 20. 2. 1 9 16  Pătrăuti Croitor 
257. 286 Kohl Lucia 18 . 2. 1 926 Cupca Elevii 
258. 288 lakba Dra.e;os 5. 4. 1935 Storoi inet 
259. 290 Mor!lras Mihai 1 9. 6. 1 908 cti Aprod trib. 
260. 29 1 Mor!lras Elisaveta 1 .  12 .  1 908 cti Casn. 
26 1 .  292 Mor!lras Ioan 1 2. 7. 1 933  " 

262. 293 Cacialca A.e;laia 12 . 4. 1 924 " Casn. 
263. 290 Moldovan Mircea 29. 9. 1 899 Siret Funct. CFR 
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Tabel Il (continuare) 

1 2 3 4 
264. 295 Moldovan Margareta 27. 1 .  1 900 Mihai cea Casn. 
265. 296 Moldovan Aurel 5. 2. 1926 Adâncata Elev 
266. 297 Moldovan Olimpia 1 5 .  5. 1 929 " " 

267. 298 Mancovschi Epifan 23. 5. 1907 Banii a Agricult. 
268. 299 Mancovschi Zenovia 9. 1 1 .  1 920 " Casn. 
269. 300 Mancovschi Mihai 9. 1 1 . 1920 " Agr. 
270. 301 Naimor Ion 7. 1 .  1889 " Tâmplar 
27 1 .  302 Naimor Victoria 27. 1 .  1 92 1  " Casn. 
272. 303 Naimor Victor 9. 3. 19 13  " Tâmplar 
273. 304 Melnic Victoria 2. 2. 1 909 Cţi Casn. 
274. 305 Melnic Romeo 20. 10. 1939 " 

275. 306 Steţiu Zenovia 20. 10. 1 87 1  Boi an Casn. 
276. 307 Steţiu Anelli-Monte 7. 7. 1 898 Cţi Funcţ. stat 
277. 308 Steţiu Ştefan 27. 7. 1900 " " 

278. 309 Steţiu Romulus 26. 7. 1 906 " " 

279. 3 1  O Procopovici Gheorghe 20. 7. 1 890 " Conduct. CF 
280. 3 I l  Procopovici Zenovia 4. 10. 1 894 " Casn. 
28 1 .  3 1 3  Procopovici Viorica 22. 5. 1 920 " Elevă 
282. 3 1 4 Procopovici Aurora 10. 4. 1 923 " " 

283. 3 1 5  Procopovici Lidia 3. 7. 1926 " " 

284. 3 1 6 Poclitar C-tin 20. 5. 1 885 Cuciurufll M. Pens. 
285. 3 17  Poclitar Sofia 24. 2. 1 89 1  Viena " 

286. 3 1 8  Poclitar Miroslav 1 9. 12. 19 19  Comăneşti Elev 
287. 3 19 Poclitar Lidia 1 8. 8. 1 922 C[ uciurul] Mare Elev 
288. 320 Poclitar V era 24. 9. 1 924 Cincău " 

289. 32 1  Repta Ioan 14. I l . 1882 Banii a Proprietar 
290. 322 Repta Maria 1 8. 7. 1 888 " Casn. 
29 1 .  323 Safarciuc Alexandru 1 5. 3. 1 897 " Agricult. 
292. 324 Safarciuc Aurora 2 1 .  5. 1906 " Casn. 
293. 325 Safarciuc Victoria 15 .  7. 1 922 " " 

294. 326 Safarciuc Viorica 1 9. 1 .  1 929 " " 

295. 327 Safarciuc Octavian 28. 8. 1 927 " Elev 
296. 328 Scalat George 4. 3 .  19 13  Cţi Lăcăt. 
297. 33 1 Stanescu Emilia 2 1 .  I l . 19 17  Pătrăuţi Casn. 
298. 332 Tocarciuc Aspasia 1 9. 3 .  19 13  Davideni Casn. 
299. 333 Tocarciuc Iulian 2. 7. 1 9 18  " Casn. 
300. 334 Topala Mihai 26. 3 . 1 899 Volcineţ Mag. 
30 1 .  335 TqQala Adrian 22. 7. 1 908 Răd. Casn. 
302. 336 Topala Afrodita I l .  7. 1 93 1  Contigeni Mari Elev 
303. 337 Tatolici Teodora 4. 7. 1 895 Bani la Inv. 
304. 339 Tatolici Aristeia 13 .  5. 1 93 1  Banii a Elev 
305. 693 Iţcuş Petru 1 1 . 1 . 19 1 1 Funcţ. 
306. 341 Turcanu Ioan 1 .  3. 1897 Vilaucea Preot 
307. 342 Ţurcanu Emilia 1 9. 6. 1 899 Voloca Inv. 
308. 343 Ţurcanu Dragoş 5. 5. 1 928 Boi an Elev 
309. 344 Ţurcanu Aristide 4. 3 1932 " " 

3 1 0. 345 Ţurcanu Silviu 1 .  9. 1937 Comăreşti 
3 1 1 . 346 Vărzaru Silvia 1. 12. 1 923 Ciudei Elev 
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Tabel li (continuare) 

1 2 3 4 
3 1 2. 347 Zahariuc Nicolaie I l . 3. 1900 Ceahor Agricult. 
3 1 3 .  348 Antonovici George 22. 4. 1 903 Ropcea Manipulant 
3 1 4. 349 Antonovici Eugenia 8. 6. 1908 Iordăneşti 
3 1 5. 350 Antonovici Viorica 25. 1 2. 1 928 " Elevă 
3 1 6. 35 1  Antonovici Olga 25. 2. 1930 " " 

3 1 7. 352 Antonovici N-laie 25. 12. 1 938 Ropcea 
3 1 8. 353 Antonovici Ioan 20. 10. 1 935 " 

3 1 9. 354 Bulboacă Dumitru I l . 10. 1905 qi Sub. şefbi[rou] 
320. 355 Bulboacă Eleonora 25. 5. 1 909 Clocucica qi Casn. 
321 . 356 Bulboacă Alex. 10. 2. 1932 qi Elev 
322. 357 Bulboacă Corneliu 27. 7. 1 937 
323. 359 Barbier Ştefania 1 9. 1. 1 884 Banila [pe] Casn. 

Cer[emuş] 
324. 362 Bacu Clementina 26. 6. 1 9 16  Grăniceşti Casn. 
325. 363 Borşan Eufrosina 27. 6. 1 887 Banii a [pe] Siret Inv. 
326. 364 Borşan Lidia 1 5 .  I l . 1 920 " Elevă 
327. 365 Borşan Elena 9. 7. 1 892 " Pens. 
328. 366 Borşan Eudoxiu 3. 9. 1 922 Davideni Lăcătuş 
329. 367 Schi por Nicolaie 1 6. 1 1 . 1 9 1 3  Ciudei Cismar 
330. 368 Bruja Emilia 1 .  8. 1923 Ciudei Elevă 
33 1 .  369 Carpiuc Traian 1 6. 8. 1 9 1 1 Volcinet Avocat 
332. 370 Cavulea Ioan 1 2. 6. 1 885 qi Prof. 
333.  371  Cavulea Silvia 30. 7. 1 889 " lnv. 
334. 372 Cavulea Nectar 2. 1 .  1922 " Stud. 
335. 373 Cavulea Octavian 1 0. 9. 1 926 " Elev 
336. 374 Costineanu Dormidont 26. 6. 1909 Bani la Agr. 
337. 376 Costineanu Mircea 22. 5. 1 935 " 

338. 377 Dobrovolschi Mihai 14. 8. 1 903 qi Inpieg. CFR 
339. 378 Dobrovolschi Elisaveta 1 3. 1 1 . 1905 Dorohoi Casn. 
340. 379 Dolinschi Eudoxiu 1 7. 1 2. 1909 Banii a Cismar 
341 .  381  Dolipschi Liviu 1 9. 6. 1 935 Bani la  
342. 382 Dolipschi Iosif 20. 4. 1 937 " 

343. 384 Hima Teodor 22. 12. 1905 " Agricult. 
344. 385 Haiduchevici Victor 1 5 . 6. 1 882 Banila [pe] Siret Agr. 
345. 386 Haiduchevici Olga 25. 8. 1 882 " " 

346. 387 Hariton Victor 19 .  9. 1 904 " Agricult. 
347. 388 Hariton Victoria 1 4. 9. 19 12  Banila Casn. 
348. 389 Hariton Viola 14. 9. 1 935 " 

349. 390 Hariton Mircea 6. 1 2. 1937  " 

350. 39 1 Ilica Ipolit 14.  4. 1 9 1 2  Broscăuti Preot 
3 5 1 .  392 Ilica Paraschiva 5. 10. 1 9 1 3  " Inv. 
352. 393 Ilica Viorel I l . 1 0. 1 937 " 

353.  394 Himinciuc Vasile 1 0. 1 2. 1 905 Ropcea Grefier 
354. 395 Himinciuc Maria 1 .  2. 1 9 12  Str. Casn. 
355. 396 Himinciuc Octavia 1 .  9. 1 933 " Elev 
356. 397 Lazăr Vasile 6. 10. 1 880 Ciudei Mecanic 
357. 399 Lazăr Filoteia 1. 6. 19 19  Ciudei Elev 
358. 400 Lazăr Ana 28. 4. 1 928 " " 
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Tabel II (continuare) 

1 2 3 4 
359. 402 Moscaliuc Elena 4. 5. 1904 Bani la Casn. 
360. 40 1 Moscaliuc Dumitru 20. 6. 1 887 " Agricult. 
36 1 .  403 Moscaliuc Ion 22. 1 2. 1923 " " 

362. 404 Moscaliuc Valerian 1 3 .  1 .  1 926 " " 

363. 405 Moscaliuc C-tin 14 .  8. 1930 " Elev 
364. Mitrea Elisabeta 1 0. 4. 1 880 Suc. Agr. 
365. 408 Manescu George Gavril eşti Funcţ. fin. 
366. 405 Moscal iuc Domnica 1 6. 10. 1 927 Bani la 
367. 409 Porfireanu lulian 23. 3. 1 900 " Agricult. 
368. 41 O Porfireanu M inodora 10. 1 908 Jadova Casn. 
369. 4 1 1 Porfireanu Olvian 24. 1 2. 1932 Bani la Elev 
370. 4 1 2  Porfireanu lsidor 14. 8. 1 93 1  Bani la Elev 
3 7 1 .  4 1 3  Prisicar Mihai 3 1 .  10. 1909 Davideni Brig. silv. 
372. 4 14  Posteucl!. Gheorghe . 19. 3. 1 885 Stl!.neşti Inv. 
373. 4 1 5  Posteucă Virginia 22. 8. 1 896 Cţi Dact. 
374. 4 16  Popovici Titus 2. 4. 1908 Davideni Agricult. 
375. 4 1 7  Popovici Ana 17. 2. 19 17  Banii a Casn. 
376. 4 1 8  Pc:JQ_ovici Felicia 1 2. 1 .  1 935 Davideni 
377. 4 19  Rahmistriuc Eug. 8. I l . 1 887 Cţi Preot 
378. 420 Rahmistriuc Eudochia 3 1 .  10. 1 891 Părhăuţi Casn. 
379. 42 1 Rahmistriuc Mircea 30. 1 .  1 925 Drăgoeşti Elev 
380. 422 Rahmistriuc Vianor 5 .  2. 1929 " " 

3 8 1 .  423 Rahmistriuc Eugenia 5. 2. 1 929 " " 

382. 424 Rahmistriuc Astra 1 2. 1 0. 1930 " " 

383. 425 Scaraba Benedict 1 6. 7. 1 882 Bani la Fierar 
384. 426 Sosiuc Paraschiva 1 3 .  1 0. 1 925 Roman Elevă 
385. 427 Svetcu Ioan 1 2. 10. 1924 T[urnu] Severin Ml!.celar 
386. 428 Archip Orest 10. 5. 1 900 Ludi Humora lmp. CFR 
387. 429 Archip Valeria 8. 2. 1 904 Cuciuru[l) Mare Casn. 
388. 430 Archip Maria 10. 8. 1 940 Sadagura 
389. 43 1 Amigioiu Aglaia 2. 7. 1 890 Davideni Invl!.ţ. 
390. 432 Bour Roman 8. 2. 1905 Clocucica Cţi 1 .  E. M. C. 
39 1 .  433 Bour Ana 24. 6. 19 13  Cţi Casn. 
392. 434 Bour D-tru 30. 9. 1 930 Cţi Elev 
393. 435 Bour Maria 29. 6. 1 933 Cţi Elev 
394. 435 Bour Ioan 7. 1 .  1 937 " 

395. 43 7 Bour Andrei 22. I l .  1 938 " 

396. 438 Bacu V era 8. 2. 1 908 R[âmnicul] Sărat Funcţ. PTT 
397. 439 Degerat Pavel 23. 6. 1 898 Cţi Sobar 
398. 440 Degerat Maria 1 8. 8. 1 903 Cţi Casn. 
399. 441 Degerat Elena 3 1 .  8. 1 934 Cţi Elev 
400. 442 Degerat D-trie 4. 10. 1 927 " " 

401 445 Fediuc Gheorghe 26. 3. 1 900 Imp. 1. E. M. C. 
402. 446 Fediuc Caterina 22. 6. 1901 Cţi Casn. 
403. 447 Fediuc Maria 1 9. 8. 1 925 " " 

404. 448 Fediuc Valeria 24. I l . 1927 " " 

405. 449 Fediuc Oltea 26. 3. 1 938 " 

406. 450 Fediuc Vasile 1 3 .  12. 1904 " Custd. la Univ. Cti 
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1 2 
407. 45 1 Fediuc Veronica 
408. 452 Fediuc Vemonica 
409. 453 Fediuc Ioan 
4 1 0. 454 Fediuc N-1aie 
4 1 1 .  455 Grigore Nicolaie 
4 1 2. 456 Grigore Vasile 
4 1 3. 457 Grigore Ana 
4 1 4. 458 Grigore Anton 
4 1 5. 460 Hupca Teodor 
4 1 6. 462 Hupca Ion 
4 1 7. 463 Hupca Mihai 
4 1 8. 464 Jemna Gheorghe 
4 1 9. 465 Jernna Domni ca 
420. 466 P laton Teodor 
421 .  467 Platon Silvia 
422. 468 Platon Elena 

423. 4 73 Slobodean Julieta 
424. 475 Zelinschi Cladimir 
425. 476 Zelinschi Maria 
426. 477 Pentelescu Maria 
427. 478 Ungureanu Eugenia 
428. 479 Matesiuc Maria 
429. 480 Ciupca Vasile 
430. 48 1 Ciupca Francisca 
43 1 .  482 Gavrilescu Natalia 
432. 483 Gavrilescu Maria 
433. 484 Ostafi Maria 
434. 485 Florescu Gh. 
435. 486 Florescu Elena 
436. 487 Busath Catalina 

437. 488 Maneliuc Ioan 

438. 489 Maneliuc Ana 

439. 490 Maneliuc Victor 
440. 49 1 Maneliuc N-laie 
441 .  492 Jemna Nicolaie 
442. 493 Jernna D-trie 
443. 494 Jernna Ana 
444. 495 Jernna Maria 
445. 496 Radu Petru 
446. 497 Radu Aristeia 
447. 498 Petrişca Angela 
448. 499 Mihalcea Dimitrie 
449. 500 Popescu A1ex. 
450. 50 1 Popescu Aurora 

D. Vatarnaniuc 

3. 1 1 . 1 9 1 0  
15 .  8. 1 928 
22. 1 .  1 932 

1 6. 10. 1933 
3. 12 .  1 892 

1 .  1 .  1 920 
25. 9. 1 9 1 7  
1 7. 1 .  1 922 
4. 3. 1 905 

24. 6. 1 93 1  
24. I l . 1 938 

6. 6. 1 882 
6. 1 . 1 887 

1 8. 2. l9 1 0  
16. 7 .  1 9 1 7  
7 .  10. 1 936 

14. 7. 1 9 1 5  
9 .  2 .  19 14  
9. 2. 1 9 1 1 

10. 1 .  1 922 
24. 1 1 . 1 889 

2 1 .  3. 1 907 
22. 1 .  1 893 
28. 8. 1 889 
26. 8. 1 889 
1 2. 2. 1 935 
28. 8. 1 895 

6. 3. 1 907 
12. 7. 1 9 1 1 
3 1 .  1 .  1 92 1  

25. 5. 1 897 

1 5 . 8. 1 909 

9. 4. 1 937 
1 . 1 1 . 1 938 

1 .  4. 1 9 1 4  
12 . 9. 1 900 

I l .  10. 1 894 
24. 6. 1 925 
22. 5. 1 9 1 0  

1 3. 1 1 . 1 908 
1 5. 1 2. 1 899 
22. 1 2. 1 895 

1 .  8. 1 908 
8. 4. 1 909 

10 

Tabel // (continuare) 

3 4 
" Casn. 
" Elev. 
" " 

" " 

" Pens. 
Serăuţi j .  Stud. 

" Inv. 
Babin Elev 
Cţi Pădurar 

" Elev 
" 

" Maistru rant. 
" Casn. 

Hangu-Neamţ Arhivar 
Trestiana Casn. 
Vârful 
Câmpu[lui] 
Cţi Casn. 

" Sobar 
" Casn. 

Paşcani " 

" " 

Cuciuru[l] Mare " 

" Funcţ. PTT 
Voitinel " 

!aşi Casn. 
Botoşani Elev 
Gr. G. Vodă Casn. 
Văşcăuţi Agricult. 
Bila - Cţi Casn. 
Sighet - " 

Maram[ureşl 
Fântânele - Cismar 
Bot[ oşan il 
Sighet - Casn. 
Maram[ureş] 
Cţi 

" 

" Ţesător 
Cţi Funcţ. 

" Casn. 
" 

Costeşti Baia Inv. 
Ivancăuţi Casn. 
Cţi Elev. 
Mariţei Funcţ. 
Craiova Percepto[ r 1 

" Casn. 
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Tabel li (continuare) 

1 2 3 4 
45 1 .  502 Popescu Paul 7. 1 .  1 935 " 

452. 503 Popescu Letiţia 24. 12. 1935 " 

453. 504 Popescu Maria 1 2. 07. 1 877 " Pens. 
454. 505 Andrievici Basil 9. 8. 1 886 Stăuceni lnv. 
455. 506 Andrievici Melania 1 5 . 3. 1 886 " Pens. 
456. 507 Biscupschi Euftim. 25. 2. 19 10  Badreagii Funcţ. fin. 
457. 508 Biscupschi M. 20. 6. 1 9 1 9  Coţmani Casnică 
458. 509 Biscupschi Cleopatra 1 6. 3 . 1937 Cernăuţi 
459. 5 1 0  Babii Valdimir 8. 2. 1 9 1 2  Cuhueşti Preot 
460. 5 1 1  Babii Maria 28. 4. 19 12  Bratuşeni Invăt. 
46 1 .  5 1 2  Bodnărescu A. 1 5 . 1 1 . 1 880 In căuţi Pens. 
462. 5 1 3  Gramatovici Elena 1 .  8. 1 873 Iurcăuţi Pens. 
463 . 5 1 4  Cotec Simino 3. 2. 1900 Cernăuţi Cărăuş 
464. 5 1 5  Cotec Veronica 17 .  2. 1906 Cernăuţi Casn. 
465. 5 1 6  Cotec N. 30. 7. 1925 Cernăuţi Elev 
466. 5 1 7  Cotec Ioan 1 9. 6. 1 928 Cernăuţi Elev 
467. 5 1 8  Andrusciac Tamara 26. I l . 1929 Căuşeni Ele vă 
468. 5 1 9  Bejenaru C-tin 27. 2. 1914 Siret Funcţ. 
469. 520 Bejenaru \1aria 20. 2. 1 907 Chişinău Casn. 
470. 521 Dracinschi Eugenia 5. 10. 1 873 Dorobanţ Funcţ. 
47 1 .  522 Ghenghea Eufros. 3 1 .  1. 1 891 Cernăuţi Funct. 
472. 523 Ghenghea St. 14. 7. 1 9 1 3  Cernăuţi Casn. 
473 . 524 Ghenghea Cornel 1 9. 12. 19 1 1 Cernăuţi Funcţ. 
474. 525 Goraş Aglaia 2 1 .  3. 1 896 G[ura] Pens. 

Humorului 
475. 526 Curea Victoria 5. 3. 1901 Vilaucea Invăt. 
476. 527 Curea Boris 1 7. 5. 1 93 1  Carapciu Copil 
477. 528 Curea Silvestru 24. 1 .  1 934 Carapciu Copil 
478. 529 Gorduna D-tru 17 .  10. 1 895 Cernăuţi Angajat IMC 
479. 53 1 Gorduna Maria 3. 4. 1904 Cernăuţi Casn. 
480. 53 1  Gorduna Elena 24. 2. 1 925 Cernăuţi Elevă 
48 1 .  532 Gorduna Ana I l . 5. 1 928 Cernăuţi Elevă 
482. 533 Gorduna Vladimir 30. 7. 1 930 Cernăuţi Elev 
483. 534 Gorduna Nicolaie 25. 1 1 . 1 930 Cernăuţi Elev 
484. 535 Gramatovici Corn. 2 1 .  9. 1 873 luj inet Pens. 
485. 536 Gramatovici Maria 1 1 . 10. 1883 Cernăuţi Casn. 
486. 537 Gramatovici Romulus 1 1 . 7. 1 9 19  Cernăuţi Stud. 
487. 538 Hupca Ana 4. 3 .  1904 Cernăuţi Casn. 
488. 539 Hupca Gheorghe 1 6. 7. 1 924 Cernăuţi Elev 
489. 540 Hupca Dragoş 30. 4. 1 936 Cernăuţi Cogil 
490. 542 Hluşcu Petru 23. 1 .  1 895 Cernăuţi Cioplitor piat[ ră] 
49 1 .  534 Hluşcu Maria 24. 2. 1 906 Cernăuţi Casnică 
492. 544 Hluşcu Viorica 26. 6. 1 927 Cernăuţi Elevă 
493. 545 Hluscu Valeria 1 3 .  2. 1 932 Cernăuţi Elevă 
494. 546 Onufreciuc Valeria 26. 1. 1 900 Suceveni Casn. 
495. 547 Paşcaniuc Zenovia 9. 3. 1 88 1  Cernăuţi Pens. 
496. 548 Paşcaniuc Silvestru 24. 4. 1 908 Cernăuţi Fu net. 
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Tabel li (continuare) 
1 2 3 4 

497. 549 Simionovici Ştefan 6. 1 . 1 9 1 1 C[âmpu]lung Funcţ. 
498. 550 Simionovici Viorica 26. 2. 1 9 1 1 Cernăuţi Casn. 
499. 5 5 1  Simionovici Adrian 18 .  8. 1 937 Cernăuţi Copil 
500. 556 Streischi Ludmila 24. 10. 1 890 Zvineace Profes. 
50 1 .  558 Toma Lidia 26. 8. 1 9 1 1 Rădăuţi Funct. 
502. 559 Munteanu Ilie 7. 8. 1 908 Mangalia Funcţ. 
503 . 560 Munteanu Ana 1 9. 4. 1 9 1 0  Boi an Casn. 
504. 561 Schneidersfelden Eug. I l . 6. 1 883 Tipering Pens 
505. 562 Schmiedersfelden Ema I l . 4. 1 908 V[atra] Domei Casn. 
506. 563 Schmiedersfelden A. 4. 12. 1 93 1  Cernăuţi Copil 
507. 564 Strohmaier Veronica 14.  7. 1 885 Sadău Pens 
508. 566 Bahrin Gheorghe 1 2. 4. 1 899 Broscăuţi V. Funcţ. 
509. 567 Bahrin Maria 1 9. 8. 1 909 Vaşcăuţi Casn. 
5 1 0. 568 Bahrin Ioan 1 8. 3. 1 929 Vaşcăuţi Elev 
5 1 1 .  569 Bahrin Ilie 18. 7. 1 93 1  Vaşcăuţi Elev 
5 1 2. 570 Bendevschi Ştefania 12. 12. 1 898 Cernăuţi Pens. 
5 1 3 .  57 I Bidnei Silvia 1. 12. 1 890 Sf. Ilie Invăţăt. 
5 1 4. 572 Botnar Anghelina 3 1 .  2. 1 888 Pens. 
5 1 5 . 573 Cilievici Vasile 5. 10. 1 9 1 1 Ceahor Funcţ. 

� 575 Cil ievici Livia 5 .  6. I 937 Cernăuţi C�l 
5 1 7. 576 Cilievici Ciprian 22. 1 .  1 940 Copil 
5 1 8. 577 Cilievici Maria 5. 8. 1 929 Cernăuţi Elevă 
5 1 9. 578 Dulipovici Teodor 5. 7. 1 906 Hotin Preot 
520. 579 Dulipovici Sofia 4. 5. 1905 Hotin Casn. 
52 1 .  580 Dulipovici V italie 23. 7. 1 929 Hotin Elev. 
522. 58 1  Dulipovici Claudia 1 3 .  5. 1 933 Hotin Elevă 
523. 587 Chels Claudia 1 9. 1 1 . 1881  Costâna Pens. 
524. 588 Cazacu Maria 18 .  7. 1 90 1  Suceava Invi!t. 
525. 589 Curulet Olga 1 5 . 1 .  1 ?  Szczerzetz Funct. 
526. 590 Curuleţ EuJ:!,enia 1 1 . 5. 1 9 1 8  Szczerzetz 
527. 591 Lasov Iustina 5. 12. 1 908 Vicov{ul] [de] Jos Casn. 
528. 594 Corvin Sidonia 2. 4. 1 886 Broscăuţi Director 
529. 595 Dornean Minodora I0 . 9. 1 898 Moldova Sul[iţa] Casn. 
530 596 Mănăstireanu Gh. 1 .  6. 1 886 Breazu Funcţ. 
53 1 .  598 Osman 01tea 2. 9. 19 14  Cernăuţi Casn. 
532. 599 Osman Eparninonda 2 1 .  9. 1 93 1  Cernăuţi Elev 
533. 600 Osman Astra 5. 8. 1 935 Cernăuţi Elevă 
534. 602 Nichiforel 3. 8. 1 905 Horodnic[ul] Funcţ. univ. 

[de] Sus 
535. 606 Reus Ioan 18 .  9. 1 896 Cernăuţi Funcţ. PTT 
536. 607 Reus Va1eria 2 1 .  9. 1 898 Cernăuţi Casn. 
537. 608 Reus Stela 1 5 . 1 .  1 923 Cernăuţi Elevă 
538. 609 Reus Mira 1 5. 10. 1 928 Cernăuţi E1evă 
539. 6 1 1 Stroici Leocadia 1 6. I l . 1 892 Rădăuţi Casn. 
540. 6 1 2  Onciu1encu Vasile 5. 2. 1 90 1  Cuciur[ ul) Mare Funcţ. CFR 
54 1 .  6 1 3  Onciulencu Pulcheria 1 2. ? 1 905 Du băuţi Invăţ. 
542. 6 1 4  Onciu1encu Elena 1 6. 9. 1 928 Cernăuţi Elevă 
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Tabel li (continuare) 

1 2 3 4 
543. 6 1 5  Onciulencu Olga 27. 8. 1 93 1  Cernăuţi Elevii 
544. 7 1 6  Onciulencu Gheorghe 24. 4. 1 940 Cernăuţi Copil 
545. 6 1 9  Bojescu Elisabeta 1 .  12. 1 920 
546. 620 Bojescu Ilie 20. 7. 1 939 
547. 624 Rusu Filomela 12. 4. 1 907 C[odrul] Profes. 

Cosmin[ului] 
548. 625 Cernescu Maria 3 .  3 .  19 12  Bucureşti Funct. 
549. 626 Danciu Xenofon 1 2. 1 .  1 87 1  Costeşti Pens. 
550. 627 Degerat Nicolae 28. 10. 19 10  Cernăuţi Ţesător 
5 5 1 .  628 Handel Maria 1 5 .  3. 1 880 Broscăuţi Pens. 
552. 63 1 Ianovici Felicia 1 9. 10. 1897 Voloca Funcţ. 
553. 635 Lahman Silvia 1 5 . 7. 1 888 Poiana Stf ampeil Funcţ. 
554. 634 Lahman Astra 14. 9. 1 923 Cernăuti Elevii 
555. 636 Ursache Ilie 20. ?5. 1 905 Broscăuţi Funct 
556. 637 Matei Maria 1 8. 8. 1 898 Cernăuţi Casn. 
557. 638 Matei Elena 6. 3. 1925 Cernăuţi Elevii 
558. 639 Muler Crucerescu O. 1 .  I l . 1 879 Hodoronti Preot 
559. 640 Muler Crucerescu S. 26. 1. 1 884 Hodoronţi Casn. 
560. 64 1 Muler Crucerescu B. 4. 6. 1 9 1 5  Hodoronţi Funcţ. 
56 1 .  642 Olsevschi Nicolae 28. 6. 1 909 Cernăuţi Funcţ. 
562. 643 Olsevschi Elisabeta 28. 1 .  1 9 10  Tureatca Casn. 
563 . 644 Olsevschi Consta. 1 0. 5. 1 932 Cernăuti Elevii 
564. 645 Olsevschi Claudia 1 6. 3. 1935 Cernăuţi Copil 
565. 646 Tiran Avramia 1 9. 9. 1 920 Arbore Casn. 
566. 648 Sestac Lucreţia 26. 9. 1 897 C[odrul] Casn. 

Cosmin[ului] 
567. 649 Sestac Arestia 30. 4. 1925 C[odrul] Elevii 

Cosminf ului] 
568. 652 Zazuleac Aurel 2. 7. 1902 Jadova Agric. 
569. 653 Zazuleac Cornel ia 24. 12. 1 904 Rădăuti Casn. 
570. 655 Cazacu Mihai 8. I l .  1 9 12 Dragomireşti Teolog. 
57 1 .  656 Degerat Mihai 1 9. 1 1 . 1 898 Clocucica Muncitor 
572. 657 Fediuc Nicolae 1 7. 9. 1 891  Cernăuţi Funcţ. 
573. 658 Fediuc Eufrosina 1 2. 8. 1 899 Cernăuţi Casn. 
574. 659 Fediuc Aurel 1 2. 5. 1 922 Sadagura Elev 
575. 660 Fediuc George 23. 10. 1929 Sadagura Meseriaş 
576. 661 Fediuc Constantin 1 5 . 5. 1 933 Sadagura Elev 
577. 662 Gherman Cornel I l . 9. 1 895 Clocucica Meseriaş 
578. 663 Gherman Ana 1 5 . 7. 1 900 Clocucica Casn. 
579. 664 Gherman Elena 8. 5. 1 925 Clocucica Elevii 
580. 665 Gherman Mircea 1 0. 2. 1928 Clocucica Elev 
58 1 .  666 Gherman Gheorghe I l . 4. 1 938 Clocucica 
582. 667 Chitoc Vasile 22. 3. 1 891  Clocucica Funcţ. PTT 
583. 668 Chitoc Eugenia 14. 2. 1 906 Clocucica Casn. 
584. 669 Chitoc Elena 1 5 .  1 2. 1 924 Clocucica Casn. 
585. 670 Chitoc Valeria 29. I l . 1920 Clocucica Casn. 
586. 67 1 Chitoc George 24. 3. 1 929 Clocucica Elev 
587. 672 Chitoc Dimitrie 1 0. 9. 1 935 Clocucica 
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Tabel II (continuare) 

1 2 3 4 
588. 673 Chitoc C-tin 23. 3 . 1 938 Clocucica 
589. 674 Irimescu Gabriel 30. 6. 1 882 Bilca Funcţ. 
590. 675 lrimescu Eulalia 18 .  1 2. 1902 Iacobeni Casn. 
59 1 .  676 Irimescu Si lvia 14. 1 .  192 1 lacobeni Casn. 
592. 677 Irimescu Teodor 5. 4. 1927 Steuceni Elev 
593. 678 Gregorian George 1 1 . 1 0. 1889 Teodoreşti Funcţ. 
594. 679 Gregorian Sofia 25. 1 2. 1 889 Wilno Lituania Casn. 
595. 680 Morariu Olga 1 9. 2. 1 9 1 3  Carapciu [pe] Casn. 

C[eremuş] 
596. 68 1 Pauliuc Emanuil 5 .  2. 1 898 Ostriţa 
597. 682 Pauliuc Eugenia 1 1 . 8. 1 898 Ostriţa Casn. 
598. 683 Peunescu P!!.un 20. 2. 1 880 Bucureşti Comer. 
599. 685 Soroceanu Leonid 26. 10. 1 921  Marseniţ Hotin Elev 
600. 686 Ştirbu Anton 1 . 3 . 1 907 Cerlena Mare Inv!!.ţ. 
60 1 .  687 Hoinic Mihai 3 1 . 1 0. 19 10  Banila [pe] S[iret] Funcţ. 
602. 688 Hoinic Aspasia 14.  2. 1 89 1  Banila [pe] S[iret] Casn. 
603. 689 Vlasa Vasile 5 .  1. 1904 Cataleni L. Dese. vamal 
604. 690 Vlasa Elena l .  3 .  1902 Roşa Cem[!!.uţi] Casn. 
605. 69 1 Vlasa Dimitrie 7. 1. 193 1 Clocucica Cţi Elev 
606. 692 Vlasa Mircea 27. 6. 1 935 Clocucica qi 
607. 694 Gavriloaie George 22. 5. 1 889 Tereblecea Funcţ. CFR 
608. 695 Gavriloaie Elis. 27. 2. 1 892 Clocucica Cţi Casn. 
609. 38 Neagu Alexandra 2. 6. 1 872 Storojineţ " 

6 10. 1 4 1  Timeu Domnica 6. 7. 1 894 Cem!!.uţi " 

6 1 1 .  147 Moisiuc Domnica 8. 2. 1 9 1 2  Cem!!.uţi " 

6 1 2. 1 50 Moisiuc George 7. 7. 1 940 Cem!!.uţi 
6 1 3. 1 37  Glovatchi Garofiina 27. 1 0. 1 9 1 3  Cem!!.uţi Casn. 
6 14. 1 39  Glovaţchi Mihai 12. 10. 1934 Cem!!.uti 
6 1 5 . 63 Prodanciuc Eufros. 22. 9. 1 9 1 8  Roşa qi Casn. 
6 1 6. 6 1  Prodanciuc Rodica 1 6. 7. 1 940 Cem!!.uţi 
6 1 7. 2 Bucinschi Gertruda 25. I l . 1 908 Roşa Stânca qi Casn. 
6 1 8. 7 Hilde Bucinschi Stel. 27. 1 .  1 94 1  Gleiwitz 
6 1 9. 1 75 Svorschi Ioana 18 .  2. 1 909 Cem!!.uţi Casn. 
620. 72 Zitre Eufrosina 20. 6. 1 905 Rizina Orhei " 

62 1 .  48 Pihuleac Alice 7. 2. 1 895 Storojinet Funcţ. 
622. 49 Pihuleac lustin 22. I l .  1 935 Cem!!.uţi 
623. 90 Prodanciuc Corneliu 27. 9. 1 940 Cem!!.uţi 
624. 86 Prodanciuc Ana 29. 3 . 1 9 1 0  Cem!!.uţi Casn. 
625. 203 Ungurean Maria 8. 1 0. 1 9 1 3  Cem!!.uţi Croit. 
626. 2 1 4  Bruja Eleonora 1 4. 5. 1 9 1 3  Banii a Casn. 
627. 2 1 5  Bumbac Severin I l .  3.  1 874 Suceava Pens. 
628. 2 1 6  Borşan Maria 9. 4. 1 9 12  Albin?et Inv!!.t. 
629. 2 1  7 Borşan Ştefan 7. 1 .  1 862 Bani la Agric. 
630. 2 1 9  Borşan Galia 25. 9. 1 936 Bani la 
63 1 .  234 Breab!!.n Emilian 1 2. 9. 1 896 Gura Sadova Preot 
632. 234 Bejan Maria 20. 8. 1 906 Banii a Casn. 
633. 240 Bej an Anghel a Elena 1 8. 3 .  1 9 14 Gleiwitz 
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Tabel II (continuare) 

1 2 3 4 
634. 242 Cernohuz Aspasia 1 2. 4. 19 12  Bani la Casn. 
635. 245 Cernohuz Ştefania 1 2. 2. 1940 Banii a 
636. 256 Voronca Eleonora 25. 3 . 1 868 Suceava Casn. 
637. 270 Hariton Zamfira 22. I l . 1875 lgeşti " 

638. 277 Harasimiuc Silvia 12. 4. 1 940 Bani la 
639. 287 Jalba Maria 18 .  9. 1 909 Storojineţ Casn. 
640. 289 Jalba Adrian 1 5 .  2. 194 1  Gleiwitz 
641 .  3 12 Procopovici Ecaterina 26. 7. 1 886 Cernăuţi Casn. 
642. 329 Scalat Emilia 1 5 . 1. 1 9 1 7  Puti la " 

643. 330 Scalat Corneliu 2 1 .  1 .  194 1  Gleiwitz 
644. 338 Tatulici Aurora 1 6. 12. 1905 Banii a Casn. 
645. Tatulici Oltea 27. 2. 1 94 1  Gleiwitz 
646. 358 Barbier Titus 12 .  4. 1 879 Cab esti Preot 
647. 360 Bâcu Clement 23. 9. 1 873 Cernăuţi Pens. 
648. 361  Bâcu Victoria 24. I l . 1 877 Bucşoaia " 

649. 375 Costineanu Veronica 1 5 . 4. 1 907 Bani la Casn. 
650. 388 Dolipschi Aglaia 24. 2. 19 14  Banii a 
65 1 .  383 Dolipschi Corneliu 27. 1. 1 94 1  Gleiwitz 
652. 398 Lazăr Maria 3. 3 .  19 17  Ciudei Casn. 
653. 443 Diaconu Petru 4. 4. 1 883 Vama Prof. 
654. 444 Diaconu Elena 1 .  9. 1 895 Suceava Invăt. 
655. 46 1 Hupca Eufrosina 2 1 .  9. 1 907 Cernăuţi Casn. 
656. 469 Popescu Constantin 24. 5. 1 883 Pomârla Funcţ. 

Dor[ohoi] 
657. 470 Popescu Olga 1 0. 3. 1 862 Udevăt Dor[ ohoil Pens. 
658. 47 1 Slobodianu Ştefan 22. 1 .  1 905 T!'luteni Camer. 
659. 473 Vorobchievici C-tin 20. 1 2. 1 872 Bosancea Pens. 
660. 474 Vorobchievici Olga 1 .  3. 1 886 Botoşani Casn. 
66 1 .  541 Hupca Maria 18 .  1 2. 1 877 Cernăuţi 11 

662. 552 Procopovici Natalia 1 9. 10. 1 865 Rădăuţi Pens. 
663. 553 Procopovici Eus. 22. 8. 1 870 Cerepc!'luţi Preot 
664. 554 Procopovici Flora 26. 9. 1 874 Suceava Casn. 
665. 555 Hnidei Zdanca 2 1 .  2. 1 864 Pitgram Pens. 
666. 557 Toma Elena 10. 4. 1 875 Rădăuti 11 

667. 565 Sulea Olga 1 7. 7. 1 879 Cerepcăuţi " 

668. 574 Cil ievici Viola 3. 8. 1 9 13 Horodnic[ ul] Casn. 
[de] Sus 

669. 583 Jancovschi Filomela 4. 12. 1 883 Cioc!'lneşti 11 

670. 582 Jancovschi Eugen 3. 1 .  1 881  Cernăuţi Preot 
67 1 .  584 Bârguanu Ecaterina 19. 1 .  1 859 Il işeşti Pens. 
672. 585 Costriş Alex. 23. 3. 1 866 Stăneşti [de] J [os] Tipograf 
673. 586 Costriş Altime 1 .  3. 1 869 Uscie Bescupi Casn. 
674. Prelici G. 1 9. 3. 1 877 Breaza Preot 
675. Prelici Ştefania 18 .  9. 1 888 Mangioca Casn. 
677. 601 Paşcan Isi dor 15 .  5. 1 878 Voroneţ Preot 
678. 603 Nichiforel Maria 2 1 .  6. 1 908 Ceahor Casn. 
679. 604 Mironovici V aler. 1 6. 9. 1 876 Uideşti Dir. gen. f. bis. 
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Tabel li (continuare) 

1 2 3 4 
680. 605 Voronca Olga 1 .  I l .  1 893 Uideşti Casn. 
68 1 .  6 10  Reus Natalia 1 4. 9. 1 907 Lemberg " 

682. 6 1 7  Totoescu Al?ra 15 .  3. 1 882 Cuciurul Mare " 

683 . 6 1 8  Totoescu Aspasia 2 1 .  1 .  1 882 Zvinace 
684. 62 1 V oronca Elena 15 .  5. 1 865 Hâr1ău Pens. 
685. 622 Rusu Grigore 3. 6. 1868 Sadova " 

686. 623 Rusu Natalia 25. 5. 1 88 1  Mihai cea 
687. 629 Handel Elena 1 4. 9. 1 905 Orăşeni Funcţ. 
688. 630 Hrapciuc Eleon. 1. 12. 1871  Cernăuţi 
689. 635 Turcanu Natalia 6. 12. 1 860 Do băuţi Pens. 
690. 632 Pansitescu Lina 4. 12. 1 876 T[urnul] 

Măgurele 
69 1 .  647 Şestac Eugenia 1 0. 4. 1 872 Caci ca Pens. 
692. 650 Vartires Bogdan 6. 9. 1 867 Roman Comerc. 
693. 65 1 V artires Eleonora 26. I l . 1876 Viena Casn. 
694. 654 Devald Veronica 2. 8. 1884 Cernăuţi Pens. 
695. 684 Peunescu Peun Eufros. 28. 8. 1 896 Cuciur[ ul] Mic Casn. 
696. 696 Petrici Victoria 2 1 .  3. 1 9 12  Cernăuţi Croit. 
697. 697 Petrici Mihail 25. 8. 1 940 Cernăuţi 
698. 698 Oprea Constantin 25. 8. 1 907 Roman eşti Funcţ. 
700. 700 Sârbu Gheorghe 1 8. 9. 1 908 Smârdan Ing. 
70 1 .  70 1 Bruja Ilie 1 2. 8. 1 889 Storojineţ Medic prim. 

Notă: Numerele 676 şi 699 au fost sărite la numerotare. 
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CĂRŢI. REVISTE 

., Mioriţa" străbate lumea sau 123 de traduceri ale colindei şi baladei, semnate 
de . . . şi orânduite, cu studiu introductiv şi bibliografie, într-o singură carte de 
Ion F i lipciuc, Câmpulung-Moldovenesc, B iblioteca "Mioriţa", 200 1 ,  5 1 2  p. 

Cu acest inspirat titlu a apărut volumul care adună majoritatea traducerilor în versuri ale 
Mioriţei, de la jumătatea secolului al XIX-lea până în pragul noului mileniu. 

Apariţia acestei lucrări a fost gândită încă din toamna anului 1 993, când Fundaţia Cultural
Ştiinţifică "Bibl ioteca Mioriţa", constituită în februarie acelaşi an la Câmpulung-Moldovenesc, 
publica un program editorial în revista 

"
Mioriţa". Erau anunţate atunci mai multe titluri de lucrări, 

între care Mioriţa - corpus de texte folclorice autentice, Efemeridele Mioriţei - antologie de texte 
false, Mioriţa străbate lumea - antologie cu traducerile Mioriţei în peste 20 de limbi, Lepturariul 
Mioriţei - antologie de aprecieri critice şi comentarii (fragmente) publicate din 1 850 şi până astăzi. 

Ion Filipciuc, editorul antologiei, a fost unul dintre iniţiatorii acestei fundaţii şi al publicaţiei, 
apoi secretarul de redacţie al revistei 

"
Mioriţa" pe toată perioada ei de apariţie ( 1 991-1996). 

La aproape un deceniu de la acea iniţiativă, Ion Fil ipciuc, cu dăruire şi îndârj ire, îndeplineşte o 
parte a acelui program. Cartea aceasta, a Mioriţei, se adaugă altor câteva lucrări consacrate 

"
operei de 

patrimoniu" care este balada (şi colinda): Mioriţa la dacoromâni şi aromâni (ediţie îngrij ită de 
Nicolae Saramandu şi Emilia St. Milicescu, Bucureşti, Editura Minerva, 1 992); Al. Husar, Mioriţa 
(laşi, Editura Universităţii 

"
Al. 1 .  Cuza", 1 994); Al. 1. Amzulescu, Mioriţa şi alte studii şi note de 

folclor românesc (Bucureşti, Centrul naţional de Conservare şi Valorificare, 2001 ); Ştefan ia Mincu, 
Mioriţa - o hermeneutică ontologică (Constanta, Editura Pontica, 2002). 

Dat fiind că în anul 2000 s-au împlinit 1 50 de ani de la prima publicare a Mioriţei în gazeta 

"Bucovina" din Cernăuţi, sub titlul Mieoara, iar de la prima atestare documentară a unei variante 
( 1 792-1 794) au trecut peste două secole, antologiei i se recunoaşte şi caracterul festiv. Dar editorul 
motivează apariţia acestei lucrări astfel: "Dincolo de caracterul festiv ( . . .  ), cartea Mioriţa străbate 
lumea oferă un bun prilej de cunoaştere şi apreciere reciprocă a valorilor literar-estetice menite să 
contribuie la comunicarea între culturi şi mai buna ştire între popoare." Iar în Notă asupra ediţiei 
explică de ce a optat pentru o anumită structură a volumului: 

"
Antologia de faţă ar fi o simplă 

culegere dacă n-ar constitui expresia unui proces - al receptării şi transmiterii folclorului românesc 
prin capodopera sa peste hotarele limbii şi ţinuturile românilor. Acest proces evidenţiază însă faptul 
că din cele peste 2000 de variante autentic-folclorice, care au produs şi pot explica o capodoperă ca 
Mioriţa, cititorul de altă limbă cunoaşte aproape numai traducerea variantei baladă, culeasă de Alecu 
Russo ( 1 846) şi tipărită de V. Alecsandri ( 1850). Spre a înlătura acest neajuns, am dat de la bun 
început trei texte colindă (marcate A - variantă din Năsăud, 1 794; 8 - variantă din Caraş-Severin, 
1932, şi C - variantă din Banat, 1930), după care urmează capodopera (D - variantă din Soveja, 
1846)." I. Filipciuc face observaţia că cea mai veche variantă, A, este asemănătoare cu textele  rostite 
şi astăzi în ţinutul Bistriţa-Năsăud, iar importanţa ei este văzută sub trei aspecte: 1 )  cultural-istoric (în 
contextul primelor culegeri de folclor în Europa), 2) ritual-etnografic, 3) documentar-poetic. 

Dintre cele 1 23 de variante de traduceri, 1 7  sunt inedite: cu excepţia uneia (varianta greacă din 
1 990), acestea au fost realizate după 1 994. În Notă asupra ediţiei, editorul menţionează că "ordinea 
textelor antologate s-a întemeiat pe relaţiile de rudenie dintre diferite limbi - romanice, germanice, 
slave etc.; traducerile au fost reproduse cu caracterele şi ortografia din culegerile şi publicaţiile în care 
s-au tipărit iniţial ( . . .  ), iar textele în limbile japoneză, arrneană, arabă, ebraică, idish au fost 
facsimilate" (p. XL VI). 

Însă volumul nu este numai o carte pentru străinul care ar vrea să cunoască spiritual itatea 
românească printr-una din expresiile ei majore. Un studiu amplu, Sub zariştea " Mioriţei ", prefaţează 
antologia traducerilor (numărul lor este egal cu cel al versurilor baladei ! )  şi prin el Ion Filipciuc 

Analele Bucovinei, IX, 1, p. 285-301 ,  Bucureşti, 2002 
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încearcă să deschidă noi orizonturi de interpretare a sensurilor şi simbolurilor conţinute în Mioriţa, pe 
care o compara când va cu "un bumerang, un iceberg, o nebuloasă" pentru tot ce ascunde în ea (Un veac 
şi jumătate de la descoperirea capodoperei literaturii populare româneşti, "Mioriţa", anul VI, 1 996, nr. 
1 ( 1 1 )). Autorul studiului realizează un istoric al interpretărilor asupra baladei mai întâi, apoi şi a 
colindei, datorate, pe rând, lui Alecsandri, Odobescu, Coşbuc (poetul încerca, la 1 900, o primă lectură 
ritual-mitologică, prin care înscria balada într-o paradigmă universală), Th. D. Speranţia, H. Sanielevici 
(care propunea "o paradigmă semitică pentru Mionja românilor''), O. Densusianu, D. Caracostea, Adrian 
Fochi (ale căror studii şi monografii, "lucrări fundamentale . . .  s-au realizat în teritoriul pastoral-istoric"), 
Mircea Eliade, Georges Dumezil, Petru Cararnan, George lvănescu, Ion Taloş etc. Numeroasele studi i  
comparative apropie Mioriţa de Cântecul lui Roland, de cântece poloneze şi  sârbe, bulgare, albaneze, 
greceşti (1. Filipciuc aduce în discuţie poemul Dighenis Akritas), dovedindu-se încă o dată existenţa unui 
nucleu mitologic universal european, exprimat şi dezvoltat apoi în forme proprii fiecărei culturi: "( . . .  ) 
apropierea şi comparaţia dintre textele româneşti şi cele din folclorul altor popoare întemeindu-se pe 
ceea ce am numi de la bun început drept constante poetice exprimate prin variabile sau constante 
stilistice, cu precizarea că, în cazul analizei unor similitexte în alte culturi naţionale, aceste constante 
poetice sunt exprimate prin variabile lingvistice" (p. XXI). 

Noutatea demersului interpretativ propus de cercetător constă în accentul pus pe constanta 
poetică "mireasa lumii", analizată în registrele A - cosmic, B - fantastic, C - uman-pământean şi D 

subpământean. "Scara mireselor" pe care o alcătuieşte Ion Filipciuc recitind variantele (colinde şi 
balade) Mioriţei îl conduce pe acesta la o serie de întrebări dintre care o reţinem aici pe ultima: "Care 
este totuşi pesonajul principal din colindele şi baladele variante ale Mioriţei: mirele, pe care creatorul 
folcloric are grijă să-I înf3ţişeze în câteva trăsături standardizate, sau mireasa, pentru care imaginile 
poetice au mai degrabă menirea să o ascundă ascultătorilor, decât să o înffiţişeze sub un anume chip?" 
- întrebare la care autorul, preferând încă oprirea în "pragul de taină" al Mioriţei, îl invită pe cititor la 
o nouă lectură a textelor, prin care să caute posibile răspunsuri. 

Volumul cuprinde, în final, o valoroasă bibliografie în care sunt menţionate, pe lângă principalele 
lucrări româneşti dedicate capodoperei şi "aproape toate titlurile referitoare la Mioriţa in alte limbi". 

Elena Cristuş 

Sorin Trelea, Avifauna Depresiunii Rădăuţi, Cluj-Napoca, Editura "Risoprint", 
2002, 1 92 p. 

La Editura "Risoprint" din Cluj-Napoca, în cadrul publicaţiilor Societăţii Omitologice Române, a 
apărut recent cartea intitulatăAvifauna Depresiunii Rădăuţi, sub semnătura praf. dr. Sorin Trelea. 

În structura cărţii sunt cuprinse 9 capitole, 27 subcapitole, 37 tabele şi I l  figuri (desene), cu 
dezvoltare în 1 92 de pagini. Din enumerarea celor nouă capitole ne dăm seama de zona şi 
însemnătatea cercetărilor omitologice efectuate. După istoricul cercetărilor, caracterizarea fizica
geografică, climatologică şi floristică a depresiunii şi metodele de lucru, urmează şase capitole de 
fond: Analiza taxonomică a avifaunei din Depresiunea Rădăuţi; Originea geografică a păsărilor din 
Depresiunea Rădăuţi; Categoriile fenologice de păsări din Depresiunea Rădăuţi; Dinamica sezonieră 
a păsărilor din Depresiunea Rădăuţi; Preferinţe pentru biotopuri şi locuri de cuibărit ale păsărilor 
din Depresiunea Rădăuţi; Zborul păsărilor în curenţi ascendenţi. 

Cartea este prefaţată de cunoscutul omitolog Dan Munteanu, preşedintele Societăţii 
Omitologice Române, care, de Ia început, ne spune: "Între coperţile cărţii pe care o aveţi în faţă se 
află textul unei a treia teze de doctorat, în domeniul omitologiei, pe care o publică în anul 2002 
Societatea Ornitologică Română". 

Voi sublinia cu o reală bucurie aprecierile admirabile ale clujeanului Dan Munteanu, privitoare 
la istoria şi oamenii Bucovinei: "Ţinut marcat de istorie, de legende, de monumente arhitecturale şi 
artistice de exceptie; ţinut locuit de owneni vrednici şi gospodnri, care au reu�it să-şi menţină entitatea 
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şi tradiţiile, depăşind conjuncturi istorice şi sociale nefavorabile, care au durat unele decenii  sau chiar 
secole". 

Din capitolul 1, Istoricul cercetărilor ornitologice, aflăm că primele cercetări în Depresiunea 
Rădăuţi au început prin 1 890, când au fost semnalate de O. Luzecki exemplare de Ficedula parva, 
Turdus pilaris şi Lacuste/la luscinoides. Mai sunt evocaţi cercetătorii V. Tschusi, Aurel Papadopol, 
Mihai Băcescu, Dan Munteanu, Titus Lucescu. 

Caracterizarea fizica-geografică, climatologică şi floristică a Depresiunii Rădăuţi, făcută cu 
rigoare în capitolul II, ne oferă un frumos tablou panoramic, precum o pânză murată a unui pictor 
experimentat. 

Vegetaţia este prezentată în carte pe zone - zona de câmpie şi zona forestieră (păduri, zăvoaie, 
inclusiv zona umedă "Ochiuri") - cu enumerarea speciilor de plante ierboase şi lemnoase. În 
continuare, tabelele cuprind multe date de caracterizare a el imei de tip continental-moderat de la noi. 

Pe o întindere relativ redusă, de cea 600 km2, în Depresiunea Rădăuţi întâlnim, cu delimitări 
imprecise, lunci, zăvoaie, livezi, fâneţe, teren agricol, păduri de amestec, zona "Ochiuri" şi habitatele 
antropogene. Autorul cărţii, cercetătorul Sorin Trelea, ne precizează de la începutul acestui capitol 
dimensiunea taxonomică a păsărilor din depresiune: 126 de specii, aparţinând la 39 de familii  şi 1 6  
ordine. 

Aceste 1 6  ordine încep cu Gaviiformes şi sfărşesc cu Passeriformes. La fiecare ordin sunt 
cuprinse familiile şi la fiecare familie speciile cu local izarea lor topografică. Cea mai mare răspândire, 
date fiind condiţiile depresiunii, o au speciile Ordinului Passeriformes cu 67 de specii, aparţinând la 
1 9  familii . Enumerarea se adresează specialiştilor. 

Vorbind despre originea geografică a păsărilor din depresiunea noastră, autorul face o 
incursiune în lumea cercetătorilor, care s-au ocupat de această problemă şi, în final, prezintă cele 1 3  
tipuri faunistice, d e  l a  cosmopolit l a  sarmatic. 

Speciile, cu răspândirea lor în Europa, România şi Depresiunea Rădăuţi, sunt cuprinse în cinci 
tabele, care sunt interesante şi pentru amatori. 

Lumea păsărilor este o lume foarte dinamică şi această dinamică se exprimă, în primul rând, 
prin deplasările diurne şi sezoniere. În acest capitol, sunt prezentate în ordine: speciile sedentare, 
sedentar-migratoare, oaspeţi de vară, oaspeţi de iarnă, de pasaj şi accidentale (Gavia arctica, 
Botaurus stellaris, Egretta alba, Cygnus olor, Netta rufina, Sterna hirundo, Rallus aquaticus). 

În următorul tabel este redată dinamica sezonieră a păsărilor din Depresiunea Rădăuţi, iar în 
final este avansată o ipoteză: "Probabil că păsările sunt meteo-dependente, având sensibilităţi speciale 
cu caracter de prognoză" - ipoteză care merită cercetată. 

Deosebit de interesante informaţii găsim în capitolul care se ocupă de cuibăritul păsărilor. Aici 
autorul face o constatare care stâmeşte îngrijorarea: " ... omul a devenit un factor ecologic, din păcate 
nefavorabil pentru multe specii de animale şi plante, constituindu-se, prin existenţa şi activitatea sa, 
într-un permanent pericol, marcat de o tristă performanţă: decimarea speciilor". 

In zona "Ochiuri" au fost identificate specii sedentare neclocitoare: Anas platyrhynchos, 
Perdix perdix, Streptopelia decaocto, Turdus pilaris, Parus major, Parus caeruleus, Pica pica, Corvus 
frugilegus, Corvus monedula, Corvus corone comix, Corvus corax, Passer domesticus, Passer 
montanus, Lanius excubitor şi specia clocitoare Fulica atra, cărora li se adaugă oaspeţi de vară, specii 
sedentar migratoare, de pasaj şi cele accidentale. 

Un capitol, cu totul particular, priveşte zborul păsărilor în curenţi ascendenţi. Autorul cărţii, 
fiind planorist, a făcut numeroase observaţii asupra zborului păsărilor, descriind cele trei tipuri de 
curenţi ascendenţi. Este una să observi zborul păsărilor de pe pământ, fie şi cu binoclu!, şi cu totul alta 
este să zbori alături, aproape, mai sus sau mai jos de ele. Este cu adevărat un mare privilegiu pentru 
un cercetător în domeniul omitologiei, privilegiu de care beneficiază dl. prof. dr. Sorin Trelea. Acest 
zbor se exemplifică pe seama exemplarelor de Ciconia ciconia, Buteo buteo, Falco subbuteo, Corvus 
corax etc. 

Pentru speciile cu localizare la "Ochiuri", era bine ca acestea să aibă şi denumirea populară, iar 
într-un capitol separat sau la Concluzii, se cuvenea dezvoltat aspectul economic legat de lumea 
păsărilor din Depresiunea Rădăuţi. 
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M-aş fi bucurat dacă autorul cărţii, când a vorbit de etologie şi, respectiv, despre Konrad 
Lorenz, amintea şi de Eugen Botezat, care a explicat cântatul păsărilor, dar şi strigătul lor când li se 

"tulbură'' posesia, adică arealul ocupat şi stăpânit pe anumite criterii înnăscute. 
Cartea Avifauna Depresiunii Rădăuţi rămâne un succes în domeniul omitologiei şi o finalitate 

a muncii unui cercetător împătimit. 

Petru Bejinariu 

Vasile Diacon, Etnografie şi folclor pe Suha Bucovineană. Obiceiuri şi credinţe, 
Iaşi, Editura Unirea, 2002, 496 p. 

Cu mai multe decenii în urmă, la începutul cercetări lor oarecum sistematice privind Bucovina, 
la Suceava, Ion Beldeanu scria: "Ce este altceva Bucovina decât o inegalabilă lecţie de patriotism, o 
flacără de cea mai autentică spiritualitate românească spre care ne întoarcem mereu spre a-i învăţa 
cadenţele grave şi a ne încărca de purpura vibraţiei? Aici sunt însemnele ilustrelor modele de bărbăţie 
şi frumos, gravate în piatră, înscrise pe pânză, scrijelate pe lemn sau argi lă, aici suprafeţele şi 
volumele se alcătuiesc în dimensiuni echilibrate captând ochiul şi sufletul într-o unică şi mirifică 
încântare. Capăt de Ţară, plai de legendă şi visare, Nordul Moldovei rămâne o mare iubire, aceeaşi şi 
mereu alta, o permanentă nevoie de puritate şi candoare" (Albastru de Bucovina, 1 979, p. 5). 

În acest sens, Bucovina reprezintă o mare iubire şi o permanentă nevoie de puritate şi candoare 
pentru cercetătorul Vasile Diacon, pe care nu-l găsim deocamdată în dicţionarele biografice din 
provincie. 

Vasile Diacon se naşte la 25 septembrie 195 1 ,  în comuna Stulpicani, judeţul Suceava. Părinţii 
săi sunt Gheorghe şi Viorica Diacon, "oameni de aleasă curăţenie sufletească, păstrători cu sfinţenie 
ai obiceiurilor strămoşeşti, care au ştiut să-i sădească în inimă dragostea pentru tradiţiile şi creaţiile 
folclorice româneşti". Studiile superioare şi le face la Iaşi. În spiritul unei mai vechi tradiţii din spaţiul 
lumii româneşti, este absolvent al Facultăţii de Filologie, Secţia română - italiană ( 1 974) şi al 
Facultăţii de Drept ( 1982) de Ia Universitatea "Al. 1 . Cuza". 

Filolog şi istoric atât prin formaţie cât şi prin vocaţie, după lucrarea Contribuţii la istoria 
industriei alimentare. Berărilul la laşi ( 1988), Vasile Diacon se afirmă în mediul cercetării ştiinţifice 
academice prin volumul Vechi aşezări pe Suha Bucovineană. Pagini monografice, Iaşi, Editura 
Universităţii "Al. 1. Cuza", colecţia Românii in istoria universală, voi. IV, 3, tomul 10, ce apare sub 
egida Institutului de Istorie şi Arheologie "A.D. Xenopol", în 1989, ca rod al unor cercetări îndelungi 
şi temeinice în arhive şi biblioteci şi al unor cercetări de teren efectuate în perioada 1 977-1 984. Cum 
subliniază în Argument istoricul Gheorghe Buzatu, lucrarea "prezintă şi, totodată, reprezintă una 
dintre străvechile vetre de istorie românească" din Bucovina, oferind cititorului un "tezaur durat din 
esenţe, organicitate şi originalitate". Potrivit precizărilor pe care le face în Cuvânt inainte, autorul 
întreprinde pe un teren neexplorat, timp de 1 5  ani, o "muncă susţinută", epuizând izvoarele din 
arhivele şi bibliotecile sucevene şi centrale şi "apelând la instrumentele de lucru specifice istoricului, 
geografului, naturalistului, sociologului, filologului şi economistului" . Cu modestia cercetătorului 
autentic, Vasile Diacon consideră strădania sa "un cald omagiu închinat vetrei strămoşeşti şi 
oamenilor ei, făuritori ai unui univers de adâncă înţelepciune şi aleasă frumuseţe spirituală". 

Volumul Vechi aşezări pe Suha Bucovineană tratează problematica arealului ce gravitează în 
jurul Stulpicanilor în capitolele: 1. Cadrul natural, p. 1-27; II. Repere istorice, p. 28-54; 
III. Conjlagraţiile mondiale şi satele din zonă, p. 55-82; IV. Aşezările şi populaţia, p. 83-126; 
V. Aspecte ale istoriei economice, p. 127-170; VI. Viaţa social-politică, p. 17 1-192; VII. Aspecte ale 
culturii locale, p. 193-234;  VIII. Faptul divers, p. 235-236; IX. Legenda şi haiducia, p. 237-238; 
X. Aşezările bazinului Suha Bucovineană după cel de-a/ doilea război mondial, p. 239-246; XI. Suha 
Bucovineană in lumina toponim iei, p. 247-271 ;  XII. Particularităţi de grai, p. 272-275; XIII. Texte 
dialectale, p. 276-280; XIV. Glosar regional, p. 28 1-305. Anexele, p. 306-3 1 5, ce cuprind diverse 
documente, un Indice de autori şi 32 de planşe întregesc sumarul lucrării .  
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Sub egida Editurii "Unirea", Iaşi, 1 992, Vasile Diacon tipăreşte volumul Reintregirea. 
Basarabia, Bucovina şi Insula Şerpilor in dezbateri ale Parlamentului României. Acesta cuprinde 
secţiunile: Moldova - excurs istoric, p. 5-22; Discursuri, intervenţii, acte ale Parlamentului, p. 23-
240; Note biografice, p. 24 1-249, şi un Indice de nume. Reunind în paginile sale toate discursurile, 
referirile parlamentare din cadrul dezbaterilor, precum şi hotărârile Parlamentului României privind 
problematica teritori ilor româneşti din partea de nord-est, înstrăinate după al doilea război mondial, 
volumul este un instrument de lucru util cercetătorilor preocupaţi de studierea istoriei noastre recente. 
Totodată, el se înscrie într-o tradiţie de prestigiu a culturalităţii luptătoare a Bucovinei. După Valeriu 
Branişte, În slujba Bucovinei, in slujba neamului românesc (articole politice publicate în ziarul 
cemăuţean "Patria", 1 897-1899 şi retipărite în volum la Suceava, în 1998, de către Ioan Cocuz), 
Dimitrie Marmeliuc, Pe drumul Idealului (Cernăuţi, 1 9 19) şi lorgu G. Toma, Patru ani de deputăţie, 
1922-1 926 (Cernăuţi, 1926), volumul lui Vasile Diacon Reintregirea precedă ciclul Reflecţii târzii, 
tipărit la Suceava, începând cu 1 998, de către doctorul Ioan leţcu, pe o temă apropiată şi cartea 
profesorului Petru Bej inariu Gând şi cuvânt românesc (2002). 

Valorificând rezultatele cercetării sale "de durată şi de predilecţie", Vasile Diacon publică în 
acest an volumul Etnografie şi folclor pe Suha Bucovineană. Obiceiuri şi credinţe, Iaşi, Editura Unirea, în 
seria Monografii bucovinene. Invocându-1, emblematic, pe Lucian Blaga ("Satul trăieşte în mine într-un fel 
mai palpitant, ca experienţă vie"), volumul este însoţit de o Prefaţă, semnată de etnologul şi profesorul 
universitar Vasile Adăscăliţei şi un Argument al autorului. Prin această nouă lucrare, "rezultat al unei 
mistuitoare pasiuni", Vasile Diacon îşi exploatează "cultura complexă" în folosul "interpretărilor 
etnologice ale unor fapte de istorie locală, etnografie şi folclor reuşind să realizeze o prezentare largă şi 
adâncă a unor realităţi pe care şi le-a apropiat atât raţional cât şi sufleteşte". Cartea sa este "o lucrare de 
acute observaţii ştiinţifice" şi, totodată, "o încercare memorialistică" în care "personalitatea etnografică 
se arată mai subliniat, în timp ce informaţia folclorică este aşezată în plan secund". Venind din spaţiul 
unei vetre folclorice matriceale, în investigaţia sa folcloristică Vasile Diacon este "un adept hotărât al 
convieţuirii" etnice, cu predilecţie pentru demersul interesat de "recunoaşterea efectivă a istoriei şi a 
consecinţelor sale" şi orientat spre realizarea unui "studiu insolit şi deosebit de valoros" (p. 7-8). 
Concepută astfel şi adresându-se în primul rând sătenilor zonei, lucrarea nu-şi propune o analiză 
comparativă a fenomenelor etnofolclorice observate şi cercetate de-a lungul a trei decenii, nici studiul 
exhaustiv al vreunei probleme, ci încearcă, din ipostaza de "sentimental incorigibil", un restitutio izvorât 
dintr-o "amară constatare": "la ora actuală întreaga creaţie folclorică este supusă unui nedorit proces de 
perimare, de trecere în desuetudine, multe dintre obiceiuri pierzându-se" sub presiunea influenţelor "care 
nu au nimic comun cu sufletul neamului românesc" (p. 9-13). 

Cuprinsul acestui impozant volum, structurat în spiritul unui format clasic, se constituie într-o 
ofertă incitantă atât sub aspect tematic, cât şi ca discurs: Structura satelor şi aspecte ale arhitecturii 
locale, p. 1 5-48; Economia camerei, p. 49-59; Portul popular, p. 60-78; Ocupaţii şi indeletniciri 
tradiţionale, p. 79-105; Obiceiurile sărbătorilor de iarnă, p. 106-185 ;  Obiceiuri rituale. Ciclul 
familial, p. 1 86-309; Tradiţii de Paşti, p. 3 1 0-320; Universul mitica-magic, p. 32 1-33 1 ;  Credinţe şi 
practici cu rol benefic, p. 332-35 1 ;  Credinţe legate de unele sărbători şi de unele zile de peste an, 
p. 352-372; Bolile şi leacurile băbeşti, p. 373-395; descântece, vrăji şi alte credinţe, p. 396-41 7; 
Bolta cerească, p. 4 1 8-423; Din obiceiurile minoritarilor, p. 424-477. Acestea sunt urmate de o Listă 
a informatorilor util izaţi în ancheta directă de către autor de-a lungul anilor. Documentarea solidă, 
structura şi echilibrul construcţiei, rigoarea argumentaţiei însoţite de claritatea şi frumuseţea 
discursului, bogata iconografie şi realizarea grafică aleasă situează această lucrare între realizările de 
prestigiu consacrate Bucovinei. Un indice de nume i-ar fi fost util şi cercetătorului interesat. 

Ca lector privilegiat, împreună cu gratitudinea pentru donaţia generoasă făcută către biblioteca 
noastră de cercetare la împlinirea a 10 ani de la înfiinţarea Centrului de Studii "Bucovina", 
reproducem, în final, cuvintele lui Petre Ispirescu adresate românilor, în 1 888, prin intermediul 
calendarelor vremii :  "Uitaţi-vă, dragii moşului, la ovrei. D-aia stau ei tari ca abanosul, căci, deşi sunt 
risipiţi pe toată suprafaţa pământului, deşi sunt amestecaţi printre toate popoarele, ovreiul este tot 
ovrei, în orice colţuleţ de pământ ar fi, cu toate obiceiurile părinteşti, cu toate datinile străbunilor. Dar 
rele, dar bune, el le ţine cu toată încăpăţânarea. Aşa să facem şi noi. Nu numai să nu ne ruşinăm în 
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faţa străinului de cele rămase de la bunii şi străbunii noştri, dar încă să le trârnbitărn ca să scie [ştie 
n.n.) lumea cine suntem şi ce am fost". 

Vasile 1. Schipor 

Vasile Tărâţeanu, fluzii şi lanţuri, Craiova, Editura "Scrisul Românesc", Colecţia 
"Români i  uitaţi", 2002, 3 1 6  p. 

La Editura "Scrisul Românesc" din Craiova, în colecţia "Românii uitaţi", apare cartea lui 
Vasile Tărâţeanu, Iluzii şi lanţuri (3 1 6  pagini şi un album). Tudor Nedelcea, în prefaţa sugestiv 
intitulată Un scriitor - gazetar amăgit in afacere, îl consideră pe gazetarul Vasile Tărâţeanu un urmaş 
al lui Eminescu. Această apropiere, schimbând ce trebuie schimbat, dă un prestigiu peren cărţii şi 
autorului. Cele câteva date bibliografice succinte pun în lumină valoarea celor opt volume de poezii, 
cele mai multe premiate, şi pe editorul de gazete şi combatantul neînfricat şi neobosit pentru 
drepturile românilor nord-bucovineni în propria ţară. Cuprinsul cărţii este împărţit în trei secţiuni: 
a) Articole, discursuri, interpelări şi replici; b) Interviuri, eseuri; c) Aprecieri critice. Paginile de 
album se integrează armonios conţinutului, aduc date necesare înţelegerii poetului şi omului Vasile 
Tărâţeanu. Textul cărţii cuprinde 12 ani, din 27 august 1 989, când vorbeşte în Marea Adunare 
Naţională din Chişinău, la 1 1  octombrie 2001 când poetul stă de vorbă cu Tudor Nedelcea şi C-tin 
Preda, 47 de articole, cele mai numeroase în "Plai românesc" şi "Arcaşul" şi 30 de interviuri, 
1 2  scurte caracterizări critice. În ciuda caracterului compozit, eteroclit al structurii cărţii, ea are totuşi 
o unitate vădită, uşor sesizabilă. Se cercetează aspecte de viaţă bucovineană din 1 775 încoace, cu 
accentul pe ultimii 12  ani din istoria recentă, devenim martori ai procesului de deznaţionalizare a 
românilor, cunoaştem formele de opoziţie la acest proces, două personaje istorice prezente în lupta 
băştinaşilor pentru păstrarea identităţii şi demnităţii naţionale: Ştefan cel Mare şi Sîant şi Mihai 
Eminescu. De aici se poate vedea şi personalitatea lui V. Tărâţeanu, patima cu care îşi iubeşte neamul, 
curajul în polemica civilizată cu oponenţii ucraineni, credinţa sa de piatră: "Trăiesc cu credinţa că 
peste mine va fi pământ românesc" (p. 21 O) etc. 

Bogăţia şi diversitatea aspectelor de viaţă importante ori mărunte apropie cartea de proza 
literară. Un prieten, poet ucrainean, îşi dă arama pe faţă: "Nu o dată l-am ascultat declamându-şi 
versurile la diferite întâlniri cu cititorii, i-am citit cărţile primite cu autograf. Şi trebuie să recunosc că 
mi-au plăcut. E un poet de factură meditativă, îndrăgostit de frumuseţile naturii. Despre omul acesta, 
am avut cele mai bune impresii. Astăzi nu le mai am. Pentru că i-am văzut faţa adevărată, cea cu 
migală ascunsă de-a lungul anilor, i-am descoperit sufletul răbufnind de răutate prin privirea ochilor 
injectaţi de aburii alcoolului, dar şi ura ce o poartă, nu ştiu de ce, românilor din Ţara de Sus a 
Moldovei" (p. 13). Articolul Codrule, codruţule . . .  publicat în "Plai românesc" la 3 1  mai 1994 (p. 48), 
poate fi considerat poem în proză: "De când îşi pleacă crengile la pământ, nu numai de ploaie şi de 
vânt, ci şi din dorinţa de a ne pune în palmă frunze din care să doinim, pentru a da glas darurilor, câte 
ne frământă inima. El nu ne-a trădat niciodată. Dar noi?" (p. 47). 

Discuţii aprinse se iscă între români şi ucraineni, în reviste şi opere istorice din cauza pretenţiilor 
ucrainenilor că Bucovina e pământ străvechi ucrainean: "Mai mult, anul acesta se va or�aniza o manifestare 
republicană de amploare, când pur şi simplu Hotinul va fi invadat de autoturisme. In cadrul diferitelor 
manifestări se susţin idei absurde, cum că pe aceste locuri niciodată nu ar fi fost Dacia, că sudul Bucovinei e 
tot pământ ucrainean, că până şi Galaţii ar fi un oraş fondat de hatmanul cazacilor Danylo Haliţki" (p. 120). 
Astfel de afirmaţii şi încă altele, şi mai şi, trebuie luate foarte în serios de români. Statul ucrainean 
urmăreşte planificat, abil, cu perseverenţă, deznaţionalizarea românilor nord-bucovineni. În primul rând, 
şterge orice urmă istorică română de aici. S-a ajuns până acolo, încât şi mormintele româneşti din cimitirul 
vechi din Cernăuţi se distrug, se înlocuiesc cu morminte proaspete ale populaţiei ucrainene din Cernăuţi. Se 
refuză românilor ridicarea unui monument lui Ştefan cel Mare, la Codrul Cosminului! Manifestări la 
locurile de martiraj al bucovinenilor, victime ale crimelor staliniste, cum este Fântâna Albă etc., cu foarte 
mare greutate se organizeazA, se împiedică sub diferite pretexte, nu se scrie decât puţin despre aceste fapte, 
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se trec sub tăcere de către aşa-zişii "eliberatori ai ţinutului de sub jugul cotropitorilor români". 
Constituţia statului ucrainean în privinţa minorităţilor conţine cerinţele cele mai moderne ale U.E., în 
Parlamentul de la Kiev se declară sus şi tare că se respectă democraţia în spirit şi literă moderne. Numai 
că de la Kiev la Cernăuţi este cale lungă, şi pe drum se pierd toate promisiunile generoase. Autorităţile 
regionale pun şi ele mult zel în zădămicirea aplicării prevederilor stipulate de lege. Articolul Grijă 
fariseicăfaţă de viitorul copiilor noştri, din "Arcaşul" nr. 2, 2001 ,  ilustrează, cu amară precizie, situaţia 
învăţământului în limba română. La Cernăuţi, timp de două zile s-au desf!şurat lucrările seminarului 

"Asigurarea metodica-didactică a predării limbilor şi literaturilor naţionale în şcolile de cultură generală 
din Ucraina, starea, problemele şi căile soluţionării lor". Participă directorii centrelor ştiinţifico-metodice 
pentru minorităţile naţionale din Ucraina, inspectorii direcţiilor de învăţământ şi ştiinţă, şefii de cabinete 
şi laboratoare ale institutelor regionale de învăţământ postuniversitar, şefii 

·
inspectoratelor şcolare ale 

administraţiilor regionale, precum şi ale cabinetelor metodice raionale şi orăşeneşti. Tot feţe din cele mai 
simandicoase, cu puteri de decizie asupra învăţătorilor şi profesorilor, fără prea multă artă pedagogică, 
dar sensibili la problema naţională a statului ucrainean. Pentru buna desf!şurare a lucrărilor s-au ales trei 
şcoli: Şcoala medie nr. 29 din Cernăuţi, Girnnaziul "Ion Neculce" din Boian şi şcoala din Bănceni-Herţa. 
Pe plan local, entuziasmul n-a lăsat de dorit: "Pentru ca seminarul să decurgă la cel mai înalt nivel, s-au 
luat bani din «fondurile claselor», adunaţi cu mare greutate încă de la începutul anului de învăţământ de 
părinţi, pentru reparaţiile şcolilor vizitate, s-au dat «indicaţii preţioase» înscrise în zilnicul copiilor, 
obligaţi să aducă grivne noi, pentru buna primire a înalţilor oaspeţi cu cadouri şi mese copioase, cu 
băutură şi colaci şi, desigur, cu plocoane de mulţumire până la pământ din partea foarte ascultătorilor 
noştri români" (p. 1 1 1-1 1 2). Şi s-a atras atenţia cadrelor didactice să nu ceară lefuri sporite, manuale de 
limba română, să arate lipsuri. Că atunci posturile vor avea de suferit. Fiindcă se ştie că numai învăţând 
limba ucraineană temeinic te realizezi în viaţă. Concluzia articolului: "Principala grijă a conducerii 
învăţământului din zona noastră, ca şi a reprezentanţilor ministerului şi ai altor instituţii e cum să ne 
ucrainizeze mai repede, cum să le educe copiilor noştri mentalitatea ucraineană, încât ei să fie români 
numai de formă, pentru a ilustra doar din când în când spectacolele date cu prilejul sărbătorilor naţionale 
ale Ucrainei, pentru a demonstra că minorităţile naţionale din Ucraina ştiu să danseze foarte bine 
«Hopacul» (p. 1 14). În Cernăuţi, românii n-au librării, centru de difuzare a presei române, nu posedă 
spaţii în care să desfăşoare activitatea formală sub control vigilent etc. Presa românească, «Arcaşub>, 
«Plai românesc», «Glasul Bucovinei» etc., demne, curaj oase, bine scrise, apar în tiraje prea modeste". Ar 
trebui difuzate şi la sate, masiv, regulat. Prezenţa instituţiilor culturale din ţară nu se simte în nordul 
Bucovinei. Echipe de teatru, coruri de valoare, orchestre, expoziţii de carte românească, personalităţi 
prestigioase etc. ar trebui să viziteze foarte des oraşele din Nord. Câţi români cunosc cetatea Hotin?! 

Titlul cărţii lui V. Tărâţeanu, Iluzii şi lanţuri, te pune pe gânduri, conţinutul ei te alarmează. Îţi 
dai seama că noi, cei din Ţară, avem mari responsabil ităţi, culturale mai ales, faţă de situaţia gravă, 
tragică a elementului românesc din Nord şi că acest fapt s-ar putea să aibă mai târziu repercusiuni 
dramatice şi asupra întregii ţări. 

Vasile Tărâţeanu este poet şi această carte de publicistică conţine puternice stări sufleteşti, stil 
artistic, personaje pline de viaţă etc. Cartea nu trebuie să lipsească din nici o bibliotecă publică sau 
şcolară. Din bibliotecă să o împrumute tineretul, s-o discute la cercurile literare din licee. Să devină o 
prezenţă activă în preocupările noastre culturale. 

Vasile Precop 

Alma Blănaru, Dicţionar de termeni păstoreşti. Elemente de arheologie culturală, 
Consiliul Judeţean Suceava - Centrul Creaţiei Populare, Suceava, Grupul 
Editorial Crai Nou - Muşatinii - Bucovina Viitoare, 2002, 456 p. 

Bibliografia în domeniul culturii tradiţionale a fost îmbogăţită recent cu mai multe lucrări 
valoroase (Al. 1. Amzulescu, .. Mioriţa " şi alte studii şi note de folclor românesc, Bucureşti, Centrul 
Naţional de Conservare şi Valorificare, 200 1 ;  Ion Filipciuc, " Mioriţa " străbate lumea, Cârnpulung 
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Bucovina, Biblioteca "Mioriţa", 200 1 ;  Ştefania Mincu, Mioriţa - o hermeneutică ontologică, 
Constanta, Editura Pontica, 2002), între care un volum aparte, primul de acest fel în cercetarea 
etnografică dedicată păstoritului: Dicţionar de termeni păstoreşti, alcătuit de Alma Blănaru. 

Documentarist la Centrul Judeţean al Creaţiei Populare din Suceava, Alma Blănaru a mai 
semnat lucrări le etnologice Semne ale memoriei, monografia localităţii Pârteştii de Jos, Suceava, Edit. 
Centrului Judeţean al Creaţiei Populare, 1 998 şi Huţulii - minoritate din Bucovina (lucrare colectivă), 
Suceava, Edit. "Ştefan cel Mare", 1 998. 

Dicţionarul, rodul câtorva ani de muncă de teren, lecturi, sistematizare şi sinteze, este oferit de 
cercetătoarea suceveană "în primul rând specialiştilor, celor care analizează global fenomenele 
etnologiei şi, deopotrivă, omului de cultură generală, în vederea explicării unor termeni sau a filiaţiei 
unui cuvânt ori a unei familii de cuvinte" (p. 7), iar demersul ştiinţific al autoarei a fost determinat de 
faptul că .,termeni ciobăneşti se întâlnesc în cele mai diverse domenii ale vieţii individuale ori 
colective ale societăţii . . .  " (p. 6). 

Editat sub egida Consiliului Judeţean Suceava şi a Centrului Creaţiei Populare, dicţionarul 
cuprinde în 456 de pagini, "peste cinci mii de termeni din domeniul păstoritului de toate tipurile". 

Ocupaţie arhaică şi modelatoare de spiritualitate în existenta românilor în granitele limbii lor 
naturale, păstori tu! se înscrie în calendarul popular cu un ceremonia) şi ritualuri adânc înrădăcinate, cu 
practici magice şi credinţe care - observă autoarea - nu aparţin numai trecutului, ci "se adaugă la ceea 
ce este contemporan". Prezenţa termenilor de origine sau cu circulaţie pastorală în mitologia 
populară, dar şi în scenarii ritualice calendaristice actuale încă, este susţinută prin includerea in 
dictionar a unor cuvinte-titlu şi a definiţiilor care subliniază caracterul ritual, ceremonia!, magic ori 
mitic al realităţilor denumite: Anul Nou Pastoral (scenariu ritual de venerare a zeului autohton al 
vegetaţiei, Sângeorzul), Armindenul şi Ziua Pelinului (cu trimitere Ia magia medicinii populare). Cele 
Frumuşele (fiinţe mitologice malefice, aflate in strânsă relaţie cu ielele), Dautis (duhul necurat, pe 
jumătate măgar şi pe jumătate berbec, care îmbolnăveşte oile de antrax), floarea dragostei 
("cunoscută de ciobanii din zona Stulpicani, de pe Muntele Lung, ca fiind o floare cu puteri 
miraculoase. Ei scot din pământ această floare, la miezul nopţii, iar în gaura rămasă pun caş sau urdă, 
rachiu şi pâine şi rostesc următorul descântec: «Eu ţi-am dat ţie brânză, pâine şi rachiu, tu să-mi dai 
mie dragoste, sănătate şi avere». Ciobanul ţine floarea Ia piept, în dreptul inimii, pâilă se usucă. 
Bucovina: Paltinu, Vatra Moldoviţei, Stulpicani, Sadova"), focul viu (prilej de purificare), Sâmbra 
Oilor, Sfântu Gheorghe (în Bucovina au loc în această zi "acte ceremoniale . . .  practicate de fete 
pentru purificare şi mărirea puterii de atracţie"). De altfel, în Cuvântul autorului, Alma Blănaru îşi 
exprimă convingerea că, "probat de definiţiile termenilor prezentului dicţionar, prin i lustrările limbii 
vii, [păstoritul] se coboară adânc în arheologia culturală, în protoistorie, uneori în preistorie" (p. 5). 

Aportul Ia zestrea lingvistică a limbii române 1-a înlesnit fenomenul transhumanţei. De aceea, 
opţiunea autoarei pentru includerea "termenilor păstoreşti din diverse dialecte: aromân şi 
meglenoromân, ori din Transnistria" este întemeiată pe argumentul că "etnospaţiul poporului român 
se suprapune peste Vechea Europă şi peste graniţele imperiului lui Burebista" (p. 7). 

În Dicţionarul de termeni păstoreşti, Bucovina este înscrisă de autoare pe harta transhumanţei 
româneşti în virtutea faptului că "există momente istorice care atestă că păstorii români din 
Transilvania, în trecerea Carpaţilor cu turmele, au ajuns în Bucovina, Dobrogea, Ţara Românească" 

(p. 6). Alma Blănaru a cules informaţii de teren din câteva localităţi bucovinene - Gura Humorului, 
V ama, Vatra Domei, etc. 

Dintre termenii păstoreşti atestaţi în Bucovina şi incluşi în dicţionar, menţionăm aripă (a 
merge la aripa oilor "a merge în dreapta sau stânga turmei", p. 32), breaz ("cal tânăr, voinic", p. 69), 
cocârtiţă ("caş sau urdă cu smântână puse Ia fiert", p. 1 3 1 ), cioban haida ("cioban care stă toată ziua 
cu oile la păscut", p. 1 1 9), a /uzi ("a căpia", p. 245), ojog ("bucată de creangă de copac care se 
foloseşte la aţâţatul focului", p. 280), ochii! ("interjecţie folosită pentru a da boii înapoi", p. 277), 
halău ("iesle mai mică, în interiorul ieslei mari", p. 207), huci ("arboret de răşinoase foarte des şi greu 
de străbătut", p. 2 1 6), /eurdacă ("vas mare de lemn în care se prepară caşul", p. 240), macohon 
("culişer cu care se sfarmă cartofii în ceaun", p. 246), oboron ("construcţie unde se adăposteşte f'anul 
de la începutul toamnei pfinli. la mijlocul iernii", p. 276) etc. 
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Realitatea păstoritului în zonă se regăseşte şi în capitolul final al dicţionarului, Datini, credinţe 
şi superstiţii referitoare la păstorit. La români. La aromâni: "În Bucovina, oile urcă la munte în 
perioada 5-10 mai. Până la Sf. Ilie (20 iulie) nu are voie să urce nici o femeie la stână şi nici ciobanii 
nu au voie să coboare de la stână în sat până la Sf. Ilie. Stâna se desface la Ziua Crucii ( . . .  ). Dacă 
focul s-a stins în interiorul stânei, ciobanii în Bucovina dărâmă imediat stâna şi o reconstruiesc 
alături" (p. 440). 

Lucrare ştiinţifică ce a solicitat prelucrarea obiectivă a unui volum imens de informaţie, 
dicţionarul Almei Blănaru nu este numai un instrument de lucru pentru specialist, ci şi o carte 
cuceritoare prin accentele de poezie care se relevă la lectura unor termeni şi a definiţiilor lor. De 
exemplu, iarba de uitare sau iarba de agârşare ("iarba despre care aromânii cred că dacă oile o pasc 
uită de miei", p. 2 1 7), lapte de lună ("undeva pe lângă Veria, la Groapa lui Ghizari, au fost văzute trei 
femei goale; una avea pe cap un vas, alta un ciur şi a treia lovea pământul cu maiul. Au coborât luna 
în groapă şi au început s-o mulgă. Luna plângea şi se jelea. Cu laptele de lună se pregătesc vrăji  le", 
p. 244), Ioan Fierbe Piatră ("25 mai; aflarea capului Sfăntului Ion"), răvăşitul oilor ("împărţirea 
oilor, toamna, la fiecare proprietar", p. 274), Nunta Oilor 1 Năpustilul Berbecilor ("începe la Vinerea 
Mare şi marchează începutul ciclului de reproducere a oilor", p. 273). 

În Dicţionar de termeni păstoreşti, Al ma Blănaru oferă cititorului imaginea esenţializată a unei 
lumi lluritoare de cultură materială şi spirituală care constituie, în parte, rădăcinile spiritualităţii 
româneşti. O spiritualitate care se integrează celei europene. Autoarea ia timpul ca aliat în acest 
proces: "Numai timpul poate fi martorul realei descoperiri a valorii estetice a tradiţiei populare 
româneşti în contextul culturii europene". 

Elena Cristuş 

Mihai Morăraş, Rădăcinile rămân acasă, Cernăuţi, Editura "Alexandru cel Bun", 
Colecţia "Bucovina l iterară", 2002, 200 p. 

În ultimul deceniu din veacul trecut, viaţa culturală a românilor din regiunea Cernăuţi cunoaşte 
un dinamism fără precedent în perioada ocupaţiei sovietice. În Cernăuţi, vechea metropolă a 
Bucovinei, în pofida multor adversităţi, se înfiinţează treptat societăţi culturale, apar ziare şi reviste, 
se tipăresc calendare şi almanahuri în spiritul unei vechi şi bogate tradiţii româneşti. Manifestările 
culturale ocazionale contribuie la întâlnirea oamenilor, risipiţi decenii de-a rândul în toate zările. 
Circulă acum, împreună cu bucovinenii, cărţi şi periodice, idei, se nasc proiecte şi grupări culturale, 
reprezentând orientări, tendinţe şi direcţii diverse sub presiunea unui sfârşit de veac extrem de 
controversat şi, mai presus de toate, nefavorabil românilor de aici. 

Ziarele, revistele şi cărţile românilor din regiunea Cernăuţi se tipăresc cu mari sacrificii, de 
mai bine de un deceniu, la Chişinău, Ujgorod, Timişoara, Bucureşti, Craiova, Târgu-Mureş, Suceava. 
Dificultăţile financiare impuse de recesiunea economică şi o tranziţie fără nici un orizont, 
consecinţele "sacrificiului istoric" pripit şi umilitor afectează procesul de realizare a "metabolismului 
cultural normal" în această parte a lumii româneşti, proces firesc şi necesar într-o societate civilizată 
spre care toţi aspirăm. În acest context, înfiinţarea Editurii "Alexandru cel Bun" din Cernăuţi 
reprezenta, cu vreo şapte ani în urmă, un început promiţător. Sub un directorat universitar, girat de 
Alexandrina Cernov, membru de onoare al Academiei Române, sub egida acestei edituri româneşti 
apar în ultimii ani, printre altele, cărţi utile: Constantin Loghin, Istoria literaturii române în Bucovina, 
ed. a II-a ( 1 996), Ştefan Hostiuc, Clepsidra reveriei, versuri ( 1 996), Eugen Patraş, Minorităţile 
naţionale din Ucraina şi Republica Moldova. Statutul juridic, ( 1 998, ediţia a II-a, 1 999), Simion 
Gociu, Oul dogmatic, versuri ( 1 999), Ilie Motrescu, Hora vieţii, versuri, volum editat în colaborare cu 
Editura Augusta, din Timişoara (2000), Ilie Luceac, Familia Hurmuzachi: între ideal şi realizare 
(O istorie a culturii româneşti din Bucovina în cea de a doua jumătate a secolului al XIX-lea), în 
colaborare cu aceeaşi editură timişoreană, lucrare distinsă cu Premiul Academiei Române (2000), 
G. Bostan, L. Bostan, Pagini de literatură română: Bucovina, regiunea Cernăuţi, 1 775-2000 (2000). 
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În cadrul programului său, extrem de necesar pentru comunitatea românească opresată ş i  trăind 
un puternic sentiment al abandonării, Editura "Alexandru cel Bun" din Cernăuţi tipăreşte recent la 
Suceava, cu sprij inul Consiliului Judeţean, volumul Rădăcinile rămân acasă, sub semnătura lui Mihai 
Morăraş, în Colecţia "Bucovina l iterară". Autorul acestei cărti s-a născut la 28 octombrie 1942 în 
Roşa, o suburbie cândva românească a Cernăuţilor. După studiile primare şi medii din oraşul natal, 
Mihai Morăraş urmează cursurile Facultăţii de Litere, secţia ziaristică, de la Universitatea de Stat din 
Chişinău ( 1965-1 970). După absolvire, lucrează ca redactor la postul de radio pentru tineret 

"Lucearnrul" şi ulterior ca şef de secţie la ziarul "Viaţa satului" din Chişinău. De-a lungul timpului, 
colaborează cu articole şi versuri în paginile unor periodice basarabene ("Literatura şi arta", 

"Tinerimea Moldovei", "Nistru", "Femeia Moldovei", "Moldova") şi bucovinene (,,Zorile 
Bucovinei", "Plai românesc", "Glasul Bucovinei"). O parte din versurile lui Mihai Morăraş sunt 
incluse în diverse antologii apărute la Chişinău, Cernăuţi şi Kiev. În curs de pregătire pentru tipar se 
află în prezent volumul său de poezie Iluzia developată. 

Volumul Rădăcinile rămân acasă reuneşte materiale tipărite cu ani în urmă în "Plai 
românesc", gazeta Societăţii pentru Cultură Românească "Mihai Eminescu" din regiunea Cernăuţi, 
împotriva căreia autorităţile ucrainene au susţinut un ignobil proces de suprimare. Aici, începând 
cu numărul 7(43) din 7 aprilie 1993, Mihai Morăraş inaugura o rubrică menită a găzdui "o galerie 
de portrete-eseu" ale unor personalităţi născute în regiunea Cernăuţi: "Sub genericul «N-oi uita 
vreodată, dulce Bucovină . . .  » vom publica o galerie de portrete-eseu ale părnântenilor noştri, 
născuţi în actuala regiune Cernăuţi, care fi ind stabiliţi cu traiul la Chişinău şi în alte localităţi ale 
Republicii Moldova şi-au facut un bun nume printre confraţii de sânge basarabeni, dar nici o clipă nu 
uită de baştina lor, purtându-i dorul şi nutrind o speranţă creştinească într-o soartă mai bună a ei, 
lăsată nouă, românilor, de Cel de Sus" (p. 9). 

În argumentul volumului, intitulat În loc de prefaţă, p. 5-6, autorul precizează, printre altele, 
că "substanţa şi osatura ce leagă şi consolidează acest mozaic de profiluri-individual ităţi ar fi 
conştiinţa de sine pe care şi-au clădit-o fiecare în parte, adică tocmai principiul conform căruia faptele 
noastre ne fac ceea ce suntem". Eroii acestor "schiţe de portret", prin opera lor, "cimentează fondul de 
aur al culturii şi spiritualităţii" din Basarabia, bucurându-se de "un nume de referinţă în conştiinţa 
socială" şi de o "titulatură de nobleţe", în spiritul unei observaţii facute în vechime de Juvenal; "E o 
mare cinste să fii om distins, să-ţi spună lumea: iată un om!" Concepută astfel, cartea lui Mihai 
Morăraş oferă în cele 200 de pagini, pe criteriul alfabetic, informaţii de fişier biobibliografic, imagine 
şi câte un articol analitica-descriptiv, realizat la confluenţa dintre rigoarea dicţionarului enciclopedic 
şi orizontul de aşteptare al utilizatorului curent de periodic cultural. 

În această carte, indispensabilă pentru salvarea unităţii noastre culturale, se află scriitori ca: 
Ion Bejenaru, pedagog, folclorist, un fin povestitor care prin opera sa completează "în bună parte 
vidul informaţional din istoria amendată şi marginalizată a românilor"; Vasile Leviţchi, intelectual 
rafinat, poet, ziarist, traducător, profesor onest şi curajos care afirma la Cernăuţi, la începutul 
anilor '70, că "nu poate fi tras un Prut şi prin l iteratură", mentor al mişcării l iterare a românilor 
nord-bucovineni din veacul trecut, un înflăcărat luptător pentru reafirmarea idealurilor naţionale; 
Mihai Prepeliţă, scriitor fecund, pelerin neobosit, poet delicat împătimit de Eminescu, pentru care 

"aerul de acasă e mai scump ca aurul", "un solitar în templul cuvântului şi un îmblânzitor al 
curcubeului"; Serafim Saka, romancier, dramaturg, traducător, scenarist renumit, răzbind în "veacul 
de aur al minciunii" prin "inalta sa ţinută morală", comunicând "adevăruri durute despre noi şi despre 
timpul în care ne-a fost dat să ne zbatem"; Nicolae Spătaru, poet urmărit de "obsesia zborului"; 
Arcadie Suceveanu, poet modem, "un inconfundabil rapsod al etosului nostru"; Ion Vatamanu, "un 
mare poet şi tribun care aparţine întregului spaţiu românesc". 

Scriitorii îşi păstrează şi în paginile acestei lucrări aura din viaţa cetăţii. "Ambasadori şi 
apostoli ai spiritualităţii neamului", umiliţi, înjosiţi, marginalizaţi, defăimaţi sub dictatura 

"potentaţilor rataţi ai vremii", ei dau glas suferinţei neamului lor întreg prin "metafora durerii" 

concentrată până la disperare. Pe valurile furtunii care declanşează trezirea conştiinţei naţionale în 
Basarabia şi Bucovina/trezirea "din somnul cel de moarte", ei risipesc pentru o clipă "perdeaua 
neagră a umil inţei şi a sclaviei noastre spirituale" şi culeg, în cele din urmă, "iluzii deşarte şi 
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spulberate". În creaţia lor se afla zidita "curata şi inepuizabila energie de bunatate şi omenie, 
cumsecadenie, toleranţa" din tezaurul românesc tradiţional. Ei cred cu tarie că "dragostea se sprijină de 
pământ" ("sufletul meu, îndrăgostit, ospătează la pâinea şi sarea pământului", mărturiseşte Ion 
Vatarnanu) şi că "sufletul cu adevărat se trudeşte numai atunci când se pătrunde de dragoste". Calea 
cunoaşterii de sine, a dezlegării şi aflării atâtor rosturi îi readuce mereu din "neastâmpărul şi zbuciumul 
vieţii" unei "frânturi de popor" la "baştina-miracol", ca loc de refugiu şi echilibru sufletesc. "Cu dorul de 
casă, de câmpie, de apa Prutului nostru înstrăinat, de izvoare şi de miros de mintă", ei aspiră să devină, 
etern, aici, "o simplă bunătate", călăuziţi de lumina mereu aprinsă în "candela demnităţii şi adevărului" 
şi manifestând o admirabilă conştiinţa artistică: "În artă nu se cauta astâmpăr, ci neastâmpărul, 
înfrângerea şi victoria zilnic să te urmărească, ca nişte fantome, când înfrângerea te face să te răscoli într
o altă prospeţime de rând, iar victoria te face prudent pentru a nu fi prea timpurie". 

· Din aceeaşi familie a aristocraţiei artistice ne încântă "privighetori le de la Crasna": soprana 
Elena Gherman, "o voce ocrotită de ·lacrima din suflet" şi Maria Iliuţ, cântăreaţa care duce în lume 

"aura sufletului nostru, cosmosul inimii noastre", purtând în suflet emoţia unui eveniment istoric: "La 
sfinţirea bisericii noastre reînălţate din pulbere [ 1 4  octombrie 1 990] a venit pe jos dinspre Putna Sofia 
Vicoveanca cu tot cu lăutari, cu sute de români care o însoţeau. Îmbrăcaţi în veşminte naţionale, ei cu 
toţii coborau de pe munte la vale, ca dintr-o baladă, ca dintr-un poem, dintr-un vis. [ . . .  ] Am cânta!, 
alături de ea, la acea mare adunare creştină, dându-mi atunci seama, încă o dată, că ne uneşte aceeaşi 
doină, aceeaşi lacrimă, acelaşi dor, dar şi aceeaşi speranţă"; compozitorul şi muzicologul Serafim 
Buzilă, actriţa Dina Cocea, "regina scenei" din Basarabia, şi virtuozul violonist Lucian Cocea, 
urmaşul unui vestit lăutar din Voloca; baritonul Ion Paulencu, "un profund şi neobosit mesager şi 
luminător al tezaurului muzical popular tradiţional şi al celui clasic universal", "un doinar la 
Chişinău" pentru care "doina este cununa sufletului nostru românesc", "reputat cântăreţ de operă 
[care] vine în muzica clasică, inspirat şi alimentat la izvoarele nesecate ale muzicii populare", 
pretăcând întâlnirile sale cu publicul într-o "adevărată universitate populară" printr-un efort 
comparabil "cu truda unui plugar, care-şi începe epopeea de creştere a pâinii cu aratul brazdei, apoi 
semănatul, îngrij irea ogorului pentru ca, în cele din urmă, să purceada la strânsul recoltei"; ilustrul 
dirijor Alexandru Samoilă, artist sensibil pentru care "muzica este o adevărată religie" încarcată de 
dramatismul istoriei naţionale ("Noi, românii, suntem marcaţi de soartă să trecem prin toate 
suferinţele pământeşti"). 

Constelaţia personalităţilor contemporane din partea înstrăinată. a Ţârii de Sus se întregeşte în 
volumul Rădăcinile rămân acasă prin materialele consacrate altor români de seama.: Nicolae Bileţchi, 
filolog, exeget al prozei contemporane din Basarabia în contextul întregului proces literar din spaţiul 
românesc; Tudor Colac, "cercetator profund al folclorului autohton"; matematicianul Nicolae Jităraşu, 
cercetâtorul Vasile-Constantin Pavel, specialist în dialectologie şi geografie lingvistica. europeana., 
etnograful Gheorghe Spâtaru, medici, arhitecţi, publicişti, politicieni. 

Peste larma vremelniciilor şi atâtor ignominii din cotidianul lumii noastre, însoţindu-se cu 
tristeţea din glasurile românilor basarabeni jelindu-1 pe Ştefan cel Mare de pe zidurile de la Soroca, 
întârzie din lectura acestei admirabile cărţi, ca o mustrare şi totodata. ca un îndemn fratern, câteva din 
versurile lui Ion Vatamanu: "De ce v-aţi încuiat? De cine? Tot de voi? 1 Apoi ce-aveţi a face cu certurile
şuvoi? 1 Eu vâ propun, prieteni, din nou prietenie, 1 Cum v-aş propune-o mare, un suflet, o câmpie!" 

Vasile 1. Schipor 

Dragoş Cusiac, Zona etnografică Siret, Suceava, Grupul Editorial "Ion Grămadă", 
2002, 246 p. 

La sf'arşitul anului 2002, Grupul Editorial "Ion Grămada." din Suceava a scos pe piaţa literară 
cartea semnată de Dragoş Cusiac, Zona etnograjică Siret. 

Volumul, care fusese pregătit pentru tipar încă din 199 1 ,  respectă structura binecunoscută a 
seriei "Zone etnografice", iniţiată. de Ion Vlăduţiu în anul 1 979. În referatul asupra lucrării, întocmit 
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de Ion H.  Ciubotaru şi tipărit în debutul lucrări i, cercetătorul ieşean apreciază că "iniţiativa autorului 
de a realiza o asemenea lucrare echivalează cu asumarea unei sarcini extrem de dificile, întrucât s-a 
oprit asupra unui spaţiu etnofolcloric de o rară complexitate şi, din păcate, prea puţin abordat în 
lucrările de specialitate" (p. 5). 

După Prefaţa semnată de George Muntean şi Cuvântul înainte al autorului, cititorul pătrunde 
în Cadrul geografic şi istoric al zonei şi este familiarizat cu Ocupaţiile tradiţionale, Meşteşuguri 
ţărăneşti, Instalaţii tehnice ţărăneşti, Gospodăria ţărănească, Locuinţa ţărănească, Monumente de 
arhitectură, Portul popular, Obiceiurile. Glosarul şi 90 de fotografii-document, realizate de autor, 
întregesc şi fixează imaginea zonei Siret în ansamblul peisajului geografic, istoric şi cultural 
românesc în evoluţia sa. 

Cu o existenţă atestată din secolele XIV-XV ori constituite mai târziu, în secolele XVII-XIX, 
cele mai multe dintre aşezările - 50 la număr, notează autorul - ce configurează zona Siret (fosta 
capitală a Moldovei, Siretul, este şi astăzi singurul oraş din zonă) au fost şi au rămas sate. Aici, viaţa 
cotidiană s-a desfăşurat în ritmuri consonante cu natura - o dovedesc ocupaţiile tradiţionale, 
obiceiurile calendaristice, chiar elemente de arhitectură -, dar a cunoscut şi dramatismul, atunci când 
orgolii imperiale ori contestabile raţiuni politice au modificat "hotarul cel vechi, pe unde au îmblat în 
veci" "părinţii de demult". De aceea, George Muntean nu pierde din vedere să-I atenţioneze pe cititor 
că zona etnografic!!. Siret, ca şi altele, "se cuvin imaginate cu o întindere convenţională . . .  " (p. 8). Ca 
urmare a deplasării graniţelor şi a colonizărilor din perioada austriacă, Dragoş Cusiac arată că o 
particularitate a zonei etnografice prezentate o constituie interetnicitatea. Ruteni stabiliţi în Şerbăuţi, 
Bălcăuţi, Călineşti, Negostina, Măriţei etc., germani în Siret, Mănăstioara, Adâncata etc., polonezi şi 
evrei în Vicşani, Siret, Adâncata, lipoveni în Climăuţi, ceangăi în Dorneşti, Iacobeşti, au influenţat 
cultura şi civilizaţia tradiţională românească - mai mult, în unele sate din zonă, observă D. Cusiac, 
populaţia românească a fost nevoită să vorbească altă limbă decât cea maternă - dar "nu au schimbat 
semnificativ fondul tradiţional autohton" (p. 26). 

Un "produs al civil izaţiei şi culturii", gospodăria ţărănească mai este "conservată in situ", cum 
ne încredinţează autorul, în Grăniceşti, Calafindeşti şi alte localităţi, şi se compune din casa (cu trei 
încăperi, tipul reprezentativ pentru zonă) cu acoperişul "în patru ape", aşezată la drum, şopronul, şura 
(azi, adevărat loc în care tradiţia şi modernul coexistă: "în prezent, aici se bat cu îmblăciul fasolele şi 
haldanii, se adăposteşte căruţa sau autoturismul. . .  se organizează petreceri de familie"), bucătăria de 
vară. Meşteşugurile tradiţionale în zonă au fost legate de prelucrarea materiilor prime. Olăritul, 
prelucrarea pietrei şi a metalelor, a pieilor au vechime arhaică, pe care autorul o probează apelând la 
documente şi descoperiri arheologice. 

Dintre satele cu structură tradiţională, autorul menţionează Bălineşti, Bănceşti, Grăniceşti, 
Şerbăuţi etc. Unele, localităţi renumite şi pentru monumentele de arhitectură veche feudală, ca 
Biserica "Sf. Treime" din Siret, Biserica "Sf. Ioan Botezătorul", Biserica "Sf. Nicolae" de la 
Bălineşti, ctitorie a marelui logofăt Ioan Tăutu - biserici care prin vechime, arhitectură şi arta cu care 
au fost pictate sunt înscrise în patrimoniul cultural naţional şi internaţional. 

In zonă, ocupaţiile tradiţionale (agricultura şi creşterea animalelor) au fost secondate de 
vânătoare, pescuit, albinărit etc. Ca divertisment, vânătoarea în Bucovina a fost apreciată în secolul al 
XIX-lea în Europa; mai ales "vânătoarea de cerbi . . .  [era] considerată ca una din cele mai frumoase 
din Europa", citează Dragoş Cusiac, din volumul Die Bukowina ( 1899). 

Prezentând specificul vieţii spirituale în zona etnografică Siret, Dragoş Cusiac valorifică. 
studiile etnografice ale lui S. FI. Marian, locuitor şi el, pentru o vreme ( 1 875-1883), al Siretului. 
Obiceiurile populare sunt grupate pe trei categorii, obiceiurile din ciclul vieţii, obiceiurile 
calendaristice, aspecte ale folclorului din zonă. "Rodina", botezul, ritualurile de purificare a mamei, 
logodna şi cununia, "pripoiul", obiceiurile şi ritual urile la înmormântare sunt descrise succint. Autorul 
acordă. atenţie jocurilor de priveghi practicate de tineri, "spre a mai potoli lacrimile din casă . . .  ajutând 
familia celui dispărut sâ se integreze în normal" (p. 1 63). Sunt menţionate "calul nărăvaş", "cosaşul", 

"fântâna", "busuiocul", "clopotul" etc., jocuri în care actorii ad hac foloseau şi măşti improvizate. 
Măştile, confecţionate cu mai multă migală, se regăsesc în cadrul obiceiurilor de Anul Nou: 

"malanca", "benzile", "lrozii" - ale căror semnificaţii arhaic-rituale au fost uitate sau convertite în 
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spectacularul provocator de veselie. Câteva texte folclorice (colinde, cântece de nuntă, strigături) 
însoţesc descrierea etnografică a zonei. 

Prin publicarea acestei cărţi despre o microzonă etnografică rămasă "pe dinafara" celorlalte 
zone etnografice atunci când a fost iniţiată colecţia, Dragoş Cusiac a reuşit să facă ceea ce şi-a propus, 
să completeze "golul rămas". Aducând cititorului imaginea unui trecut material şi cultural nu prea 
îndepărtat, fixând prezentul, autorul deschide perspectiva viitorului: "sunt încă numeroase resurse de 
manifestare a creaţiei populare în plenitudinea şi complexitatea ei". De descoperit şi valorificat, 
rămâne datoria altora. 

Elena Cristuş 

Almanah "Bucovina l iterară"- 60, Suceava, 2002, 250 p. 

lntrând într-un nou deceniu de viaţă şi activitate creatoare, "Bucovina literară" tipăreşte, sub 
egida Consiliului Judeţean Suceava şi a Societăţii Scriitorilor Bucovineni, Almanahul "Bucovina 
literară" - 60, înscriindu-se şi prin acest eveniment editorial într-o bogată tradiţie românească a 
provinciei. Realizatorii acestuia sunt Ion Beldeanu (coordonator), Constantin Arcu, Onu Cazan, 
Nicolae Cârlan, Angela Furtună. Grafică: Constantin Hrehor, Ion Hadârcă, Dan Cornel. Caricaturi: 
Ion Moraru, Ovidiu Bortă. Tehnoredactor: Constantin Bodnariu. Tiparul: S.C. ROF S.A. Suceava. 

Scopul tipăririi Almanahului jubiliar "Bucovina literară" - 60 este precizat într-un Cuvânt 
înainte, cu titlul Dor de Cernăuţi, p. 3-6, bogat în informatii de istorie a culturii bucovinene, semnat 
de poetul şi publicistul Ion Beldeanu, preşedintele Societăţii Scriitorilor Bucovineni: "În toamna 
trecută s-au împlinit 60 de ani de la apariţia revistei noastre la Cernăuţi, eveniment căruia i-am 
consacrat numărul 10 (octombrie 2001 )  al publicaţiei. Am voit în acest fel să reamintim ce a fost şi ce 
este această revistă. Almanahul de faţă vine în prelungirea acelui moment aniversar şi el încearcă să 
fie deopotrivă carte de suflet şi inimă, şi prilej de cinstire a faptelor de cultură înscrise de cei de 
dinainte. [ . . .  ] Nu ne ascundem nici intenţia [ . . . ] de a depune şi mărturie despre noi înşine, şi, mai 
degrabă, despre devoţiunea noastră pentru rodnicia şi supravieţuirea cuvântului" (p. 6). Bucuria 
acestui moment sărbătoresc se risipeşte însă prin consemnarea, în final, a unor realităţi dureroase din 
istoria noastră recentă, aducătoare de nelinişte, şi surprinse din perspectiva omului obişnuit, strivit 
mereu "subt vremi", într-un spaţiu lipsit de orizont: "Am intrat într-un nou secol şi, se pare, ne 
îndepărtăm tot mai mult de Cernăuţi şi de forţa sa regeneratoare. Suntem chiar şi sfătuiţi de către unii 
să acceptăm această imensă pierdere, dacă nu să şi uităm de ea. Asta după ce nişte nevolnici ai 
conjuncturilor politice au cedat nordul Bucovinei (şi nu numai) cu o generozitate criminală, pentru ca 
azi să se mire de ce simbolul Unirii începe să însemne prea puţin pentru cetăţeanul copleşit de 
umilinţă, sărăcie şi dezamăgit" (p. 6). 

În cele 250 de pagini ale sale, Almanahul "Bucovina literară" - 60 îşi ordonează materialul, 
bogat şi divers, în secţiuni distincte. Istorie literară - rememorări difuzează, în principal, articole şi 
studii utile tuturor celor interesaţi de istoria culturală a Bucovinei, precum şi unele texte inedite, într-un 
context mai larg: Emil Satco, Bucovina - pagini de istorie, p. 7-15 ;  Grigore Il isei - Constantin 
Ciopraga, " Pe masa mea de lucru să cadă o rază de soare ", interviu, p. 1 6-25; Dimitrie Vatamaniuc, 
Debutul meu la " Bucovina " şi colaborarea la acest ziar şi la " Bucovina literară " în anii 1943-1944, 
p. 26-28; Mircea Grigoroviţă, Din viaţa cernăuţeană între anii 1930 şi 1944, p. 29-32; Dan Mănucă, 
Apolo Bolohan -file de dicţionar bucovinean, p. 33-34; Marian Drumur, Cernăuţi. O amintire: revista 

" Bucovina literară ". O comemorare: prim redactorul George Drumur, p. 35-40; Ion Beldeanu, 
Ultima scrisoare de la Corneliu Popel, p. 4 1-42; Mircea A. Diaconu, Traian Chelariu, în căutarea 
unui gest de justiţie literară, p. 43-48; Nicolae Cârlan, Nicolae Labiş - inedit. Impactul cu 
drama/urgia, p. 49-60; Cecilia Popescu Latiş, Articulaţii identitare definitorii, p. 61-63; Petru 
Ursache, Eminescu: antume - postume, p. 64-66; Liviu Papuc, Leca Morariu versus Şerban 
Cioculescu, p. 67-70; Ion Beldeanu, Două scrisori către G. Nimigeanu, p. 71-72. 
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Roza vânturilor oferă cititorilor lecturi incitante, în cadrul culturii universale şi ale 
contemporaneităţii: Vasile Andru, Cu trei ţări in soartă (Din Bucovina in Noua Zeelandă), 
p. 73-80; Sumiya Haruya, În Bucovina - după 15 ani, p. 83-85; Muguraş Constantinescu, Pascal 
Bruckner. Euforia perpetuă, p. 86--88; Lucia Olaru Nenati, Boian - un simbol românesc purtat peste 
ocean, p. 88-90; Liviu Antonesei, Modernitatea, globalizarea şi dialogul culturilor din perspectiva 
educaţiei interculturale, p. 9 1-88; Mihai/o Tkaci, un medalion consacrat poetului ucrainean originar 
din Bucovina şi un grupaj de versuri selectate din volumul Iarnă târzie, publicat la Cernăuţi în 1 997, 
p. 81-82, în traducerea lui Ion Cozmei. Din creaţiile acestuia, difuzate în spaţiul românesc prin 
almanah, reproducem poemul Învaţă-mă, sugestiv, dintr-un anume punct de vedere, pentru 
sensibilitatea bucovinenilor, risipiţi de un secol încoace în multe tări şi pe mai multe continente: 
"Învaţă-mă ca să te uit mai iute, 1 Că eu n-am să te uit a pomeni, 1 Că-acel amor, care în veci pierdut e, 1 
Din amintire-n nopţi îmi va luci. // Mă-nvaţă, nepăsarea mă învaţă, 1 Că pentru-aşa nefastă învătare 1 
Tăcute lacrimi voi vărsa pe faţă, 1 Cu pretu-nalt al desp!!.rţirii-amare. // Să nu mi te-amintesc, plângând, 
mă-nvaţă, 1 Să nu repet alt drum tot mincinos, 1 De jale grea să nu mai plâng în viaţă, 1 Fără s-aprind 
plăceri în ochi duios. // Să nu mă usc, mă-nvaţă, in mâhnire, 1 Mă-nvaţă cum de astăzi să trăiesc, 1 Nu 
ţie doar să-ţi jur mereu iubire 1 Şi nu pe tine-n veci să te iubesc". 

În secţiunea Reporter, Almanahul "Bucovina literară" - 60 include alte materiale de interes: 
Dumitru Teodorescu, O meserie care a pierit - plutăritul, p. 99--1 0 1 ;  Ioan Ieţcu, Pe urmele regelui 
Ludwig al II-lea al Bavariei, p. 1 0 1-103; Ion Beldeanu, Semnături pe prima pagină, p. 104-107. 
Materiale deopotrivă de interesante oferă cititorilor săi secţiunea Profil: Doina Cemica, Cu Ion 
Grigore, la Corni, acolo unde a inceput totul, interviu, p. 1 08-1 14; Constantin Hrehor, Verile cu 
Stelian Gruia, p. 1 1 5-1 1 7; Fred Hermann, Opera lui Ion Luca - " Cea mai sinceră şi mai curată 
expresie a sufletului românesc ", prezentare şi traducere de Nicolae Cârlan, p. 1 1 8-1 20. 

Pagini consistente consacră almanahul sucevean în secţiunea Poesis, într-un peisaj liric extrem 
de divers, unor texte semnate de Matei Vişniec, George Vulturescu, Angela Furtună, Carolina Ilica, 
Horaţiu Stamatin, Constantin Boboc, Comelia Petrescu, Vasile Zetu, Anghel Dumbrăveanu, Mircea 
Lutic, Alexandru Husar, Ion Iancu Lefter, Carmen Veronica Steiciuc, Mihai Sultana Vicol, Gheorghe 
Lupu, Iancu Grama, Liviu Dorin Clement, Leo Butnaru, Grigore Bostan, Adrian Popescu, Simion 
Gociu, Lorin Ioan Fortuna, Vasile Tărâţeanu, Nicolae Spătaru (p. 1 2 1-1 50). Cronici, glose, scrisori 
formează substanţa compartimentului Comentarii: Adrian Dinu Rachieru, Un monument, p. 1 5 1-153;  
Gheorghe Lupu, Bucovina eminesciană, p.  1 54-156; Magda Ursache, Cu bună ştiinţă, poezie, p.  1 56--
1 59; Mihai Camilar, Scrisori de la Eusebiu Camilar, p. 1 60--1 62; Elisabeta lsanos, Scrisori 
apocrife, p. 1 63-164. 

Alte secţiuni, consacrate de tradiţia calendarelor şi almanahurilor, Proză, p. 165-1 79, 
Epigrame, p. 1 89--1 87, Diverse, p. 1 88-210, Anecdote, p. 2 1 1-230, Traduceri, p. 23 1-249, întregesc 
oferta Almanahului "Bucovina literară" - 60, conferind acestei "prime încercări" sucevene o 
indiscutabilă valoare. Constantin Arcu (O mistică alambicată), Alma Blănaru (Zăluda), Constantin 
Badersca (Caut o piele), George S. Ungureanu (Domnicuţa lu ' Costan), Horaţiu Stamatin (Un tablou 
cu anemone), Ion Cozmei (Eminescu in limba ucraineană), Emil Ianuş, Eusebiu Hotinceanu, Ion 
Popescu-Sireteanu (Un muzeu de literatură şi arte al Bucovinei, Curtea Domnească din Siret - o 
ipoteză), George Bodea (Monografia unui sat bucovinean), Nicolae Cârlan (Constantin Hrehor şi . . .  
meteorologia mistică), Gheorghe Lupu, Ion Drăguşanul (O istorie a râsului in Bucovina, Eterna 
satiră bucovineană), Robert Schumann (Europa - risc rezonabil, traducere de Viorel Dârja) ii susţin 
efortul de "contemporaneizare" a tradiţiei. Atent la valori şi racordat la ritmurile şi tensiunea vieţii 
contemporane, almanahul de la Suceava îşi împlineşte promiţător rosturile superioare, asumate într-o 
perioadă dificilă: "Atmosfera de nepăsare şi trândăvie pe care românii şi-au însuşit-o repejor şi fără 
rezerve de la spiritul greco-turc, întunecându-le adânc şi fatal mintea şi orizontul moral, nu putea să 
introducă în sufletul nostru decât o moleşeală leneşă, o nostalgie infinită, o abandonare languroasă, un 
dor nemărginit [ . . . ]. Sufletele noastre sunt bolnave de urâţenia aflată mereu la pândă fie în noi, fie în 
preajmă-ne; pentru ele nu a gândit încă nimeni o reformă. Vulgaritatea se întinde nestingherit!'i de 
nimeni, precum plaga din versurile lui Hasdeu, intr-un limbaj apocaliptic, de o primitivitate 
alarmantă. Cei buni 1 educaţi nu se bagă, cei răi n-au nici un interes şi uite-aşa se naşte conspiraţia 
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tăcerii, iar imbecilizarea ( . . .  ] devine un fenomen de masă. [ . . .  ) O  nostalgie a bâlciului, o maidanofilie 
şi un jind al ţipetelor cuprinde acest popor la vremuri de tranziţie" (Rodica Mureşan, Nostalgia 
bâlciului la români, in anul de graţie 2001, p. 1 95 - 1 96). 

Ca şi "Apă vie". Almanahul tuturor românilor, tipărit la Timişoara, Almanahul "Bucovina 
l iterară" - 60 reprezintă, dincolo de evenimentul editorial în sine, o realizare meritorie. Cu toate 
acestea, o precizare dintr-o notă redacţională de la p. 2 1 8  ("deşi am pătruns în modernitatea lumii 
contemporane, noi, prin elitele noastre, am rămas aceiaşi, tributari ai aceloraşi metehne balcanice") ne 
determină şi acum să întrebăm: Cui se adresează, de fapt, aceste "bunuri simbolice"? Cum se 
difuzează., de vreme ce un cititor de profesie cu greu le poate procura? În ce politică, strategie ori 
program cultural coerent, ca investiţie prioritară, pe termen lung, am putea aşeza efortul lor 
admirabil? În epoca lor de glorie, calendarele şi almanahurile au fost pentru români o adevărată 

"hrană sufletească", pătrunzând în sate şi oraşe, în casele învăţătorilor şi preoţilor, ale negustorilor, 
meşteşugarilor şi ţăranilor iubitori de carte, instruind cu temeinicie, îndrumând neobosit, întărind 
credinţa în triumful valorilor stabile ale neamului şi umanităţii, alimentând nădejdea de mai bine. 
Astăzi, la fel de mult ca în trecut, această "carte de suflet şi inimă" trebuie să ajungă în cât mai multe 
case, la cât mai mulţi utilizatori. De această hrană folositoare au nevoie oamenii obişnuiţi din 
Bucovina, trăind şi astăzi "subt cumplite vremi" şi, mai ales, românii  din "comunităţile de centură", în 
lupta lor legitimă pentru conservarea şi afirmarea identităţii civilizaţionale. 

Vasile 1. Schipor 

"Apă vie". Almanahul tuturor românilor, Timişoara, Editura Augusta, 2002, 256 p. 

Almanahul "Apă vie" a ajuns la cel de-al cincilea tom, sub egida Uniunii Fundaţia Augusta din 
Timişoara, care îl oferă gratuit şi ,  prioritar, comunităţilor româneşti din afara frontierelor politice 
oficiale. Ca şi precedentele sale apariţii, "Apă vie", 2002, are aceeaşi redacţie. Director: Augusta 
Anca. Redactor-şef: Adrian Dinu Rachieru. 

Consecvent programului asumat la început de drum (sprij inirea efortului identitar al românilor 
din afara graniţelor oficiale, în relaţie cu spaţiul-matcă şi valorile noastre perene, printr-un 

"metabolism cultural normal" racordat Ia realităţile lumii contemporane, în dinamica şi cu 
perspectivele ei), almanahul de la Timişoara continuă să fie atent la selectarea materialului, extrem de 
divers şi bogat, prin care "harta sufletească a românismului" capătă, tot mai mult, relief. Acesta este, 
de altfel, şi rostul Avertismentului extras din publicistica eminesciană: "Avem obligaţiunea morală, 
luată de bună voie, de-a publica întâmplări cuviincioase. Nimic alta. [ . . . ] Asupra libertăţei noastre 
de-a dispune sau nu publicarea celor ce ni se trimit avem a decide noi înainte de toate". 

Sumarul volumului recent apărut se organizează sub autograful regal al lui Nicolae Dabija, în 
spiritul unei afirmaţii celebre a lui Nichita Stănescu ("Limba română este patria mea!") :  " . . .  Face 
iarba să răsară. 1 Noi prin ea suntem o ţară. 1 Ea ne-adună şi ne-ngână, 1 Limba noastră cea română. // 
Ea îi e păsării zborul, 1 Tânără precum izvorul 1 Ca veciile - bătrână . . .  1 Limba noastră cea română. // 
Unii au zis că e săracă 1 Valaha-româno-dacă, 1 Că miroase a zer şi-a stână 1 Limba noastră cea 
română. // Şi-au ţinut-o după uşe, 1 Şi au pus-o şi-n cătuşe, 1 Dar s-a înălţat, stăpână - 1 Limba 
noastră cea română. // Şi când dânsa-n bolţi răsună, 1 Parcă fulgeră şi tună, 1 Parcă plouă pe ţărână . . .  1 
Limba noastră cea română. // Ca o mamă ne adună, 1 Ea ne ţine împreună, 1 Ea aici e-n veci stăpână, 1 
Limba noastră cea română" (p. 7). 

Într-o veritabilă enciclopedie de uz practic, realizată în spiritul tradiţiei calendaristicii clasice, 
subcâmpurile lumii româneşti (Bucovina, Basarabia, Banatul iugoslav, Mararnureşul istoric, 
comunităţile noastre din Statele Unite ale Americii) ne sunt apropiate prin text şi imagini, într-un 
discurs comprehensiv vizând: istoria acestora încărcată de dramatism, evenimente majore, contribuţii 
culturale şi personalităţi, aspecte şi probleme vitale ale vieţii contemporane, şanse şi perspective de 
supravieţuire ori afirmare a identităţii. 
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Studiile ş i  articolele din paginile acestui almanah satisfac nevoi diverse d e  cunoaştere ale 
util izatorilor săi: Ioan Scurtu, 140 de ani de la întemeierea Astrei, p. 16; Elena şi Nicolae Ţicleanu, 
Spirala, vechi simbol carpato-dunărean, p. 17-19; Ioan Ciarna, O posibilă reconciliere româna
maghiară, p.  3 2-3 3 ;  Ion Popescu-Sireteanu, Înţelepciunea limbii, p.  45-46; Paul Everac, 
Stele p/ecătoare . . . , p. 49-50; Catinca Agachi, , .Am făcut şi eu câţiva paşi pe nisipul eternităţii . . .  ", 
câteva repere în receptarea operei brâncuşiene, p. 66-7 1 ;  Adrian Dinu Rachieru, Globalism şi 
terorism, p. 96-97; Viorica Moisuc, ,. Moldovenism " versus ,. românism ", p. 1 1 3-1 14; Adrian Dinu 
Rachieru, Basarabia - cercul care se închide?, p. 1 1 5-1 16;  Nicolae Dabija, Vorbăria la români, 
p. 1 33-1 35; Grigore Vieru, Scuipatul ca îndeletnicire la români, p. 146-147; Ion Miloş, Destinul 
scriitorului minoritar, p. 1 55-1 56; Gligor Popi, Asociaţia culturală ,. ASTRA " din Banatul iugoslav, 
p. 1 6 1-165; Pavel P. Filip, Torăcu/ milenar. Coordonate eterne, p. 1 72-178, La Alibunar, p. 179-182; 
Tudor Voicu, Destinul dramatic al românilor din Banatul de Sud, p. 1 88; Nicolae Motrescu, Moartea 
unui poet, p. 202-203; Petre Ciobanu, Rezistenţa românilor din nordul Bucovinei la ocupaţia 
sovietică din anii 1940-194/, p. 207-212; Vasile 1 .  Schipor, Un document senzaţional, problema 

"tinerei generaţii" în Amintirile mele . . . , album consacrat de Filon Lauric societăţilor academice 
studenţeşti "Bucovina" şi "Moldova" din Cemăuţii de altădată, p. 242-247; Petra Vlah, Este timpul să 
ne luăm în serios, p. 262-263 .  

Almanahul "Apă vie" publică medalioane dedicate unor personalităţi: Maria Ofrim, Nicolae 
Pau/eseu, precursor al descoperirii insulinei, p. 37-38; Ion Beldeanu, Ilie Motrescu sau demnitatea 
tragică, p. 205-206; Adrian Dinu Rachieru, Un prieten al arhivelor - Ilie Luceac, p. 224--227; Doina 
Cemica, Sofia Vicoveanca, doamna cântecu/ui bucovinean, p. 248; Adrian Dinu Rachieru, Petra V/ah 
- o  voce din America, p. 264--265, interviuri: Areta Moşu - Milan Anghelov Cosoveanu, , . Duc patria 
în sufletul meu . . .  ", p. 1 89-1 92; Mirela Rusu - Matei Vişniec, .. România este considerată un elev 
codaş . . .  ", p. 238-242; Mihai Vicol - Ion Popescu, , . Noi ajungem români decorativi'', p. 252-254; 
Rodica Diaconu - Florentin Smarandache, Românii din SUA, p. 270-272; Valentin Gros - Theodor 
Darnian, Oriunde se duc, oamenii îşi iau sinele cu ei, p. 273-274; anchete (Reintregirea prin cultură, 
p. 1 48-1 49), evocări (Avram Iancu, p. 20-22; Horea, p. 25-26), opinii (Bogdan Chireac, Despre 
cetăţenia română, p. 1 27), tablete (Nopţile de Timişoara, p. 58-59), cronici, apeluri, propuneri, un 
consistent album românesc (cuprinzând itinerarii bănăţene, basarabene, bucovinene, americane) şi 
documentare (Fenomenul terorist, p. 76-95). 

Spiritul marii tradiţii calendaristice româneşti este continuat prin bogata difuzare a poeziei. Rolul 
sensibilizator al acesteia se sincronizează cu acela de autentic document al unor vremuri sub apăsarea 
cărora românii rupţi de Patrie se zbat să supravieţuiască, deseori cu un sentiment dureros al părăsirii şi al 
unei "vini tragice". Pe acest circuit sunt difuzate versuri semnate de Mihai Eminescu (Odă în metru 
antic), Nicolae Dabija, Ilie Tudor Zegrea ("Surprins de vara asta 1 ce s-a grăbit să vină 1 prin sângeriul 
serii 1 brusc luminat de crini 1 se-ntoarce Eminescu 1 în dulcea Bucovină 1 şi-ngenunchează teii 1 în floare 
şi albini. // Ca o hipnoză urcă 1 prin trupul meu subţire 1 o tângă mărginită 1 de două ape-n zori : 1 pe una 
pleacă-n lacrimi 1 durerea-amintire, 1 pe alta urcă-n taină 1 un foc mistuitor. // Şi din tăcerea florii, 1 din 
îndurarea clipei, din unde ce visează 1 aşa, f'Mă motiv, 1 se cere-o demnitate 1 să bată din ari pe, să-I ştim 
pe Eminescu 1 întors definitiv. // Căci au un rost ce scriem 1 şi ce rostim acuma 1 doar în lumina sfântă 1 a 
Domnului Poet. 1 Altfel ne fură ceaţa 1 şi ne sorbeşte bruma, 1 şi ne topim aiurea, 1 şi dispărem încet. . .  "), 
Mihai Ţopa, Al. Florin Ţene, Valeriu Matei, Tudor Gheorghe, Mihail Ion Cibotaru, Ioan Baba, Horia 
Zilieru ("Bucovină 1 din lumină, 1 veac din veacuri veacul rău 1 sfăşie stiharu tău, 1 dar o roză-n lăcrimare 
1 ţine-n veghe Ochiul mare. // Bucovină 1 din lumină, 1 rădăcinile se strâng 1 şi-n izvoarele-ascunse plâng 
1 dorul, doina şi pustia 1 vecine cu vecinicia. // Bucovină 1 din lumină, 1 oasele s-au dus în sus 1 între 
răsărit şi-apus, 1 unde Domnul mai împarte 1 cânt de leagăn-cânt de moarte. // Bucovină 1 din lumină, 1 
din sudoare ţi-a rămas 1 mirul pe iconostas, 1 aura de sfinţi ce ară 1 cerul tău fMă de ţară. // Bucovină 1 din 
lumină, 1 cine ţine în cătuşi 1 Verbul cerşind pe la uşi 1 pânea sacră ca o taină 1 de Ia Cina-cea-de-taină? // 
Bucovină 1 din lumină, 1 de ce numai tu ai loc 1 între fulgerul de foc 1 şi-acel tunet ce-ntârzie 1 cu 
Bunăvestirea vie? // Bucovină 1 din lumină, 1 miluieşte-mă-n altar 1 cu prescură, vin şi har, 1 ca pe un 
creştin ce vine 1 şi-ngenunche lângă tine 1 şi se roagă pentru mine!"), Vasile Leviţchi, Ştefan Hostiuc, 
Dumitru Mintencu, Vasile Bâcu, Mihai Prepeliţă ("Pedeapsa-ţi e mai grea ca vina, 1 De eşti născut în 
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Bucovina! // Ai fost vândută şi  răpită, 1 Peţită şi batjocorită, 1 Şi părăsită, decimată 1 Şi în Siberii 
deportată! 1 Tu eşti Fecioara şi Regina, 1 Iar eu - născut în Bucovina . . .  1 [ . . .  ] Un gard de sârmă ne 
desparte - 1 Eu sunt aproape, dar departe . . .  1 Cu glas de moarte ea mă cheamă - 1 De zece ore stau în 
vamă!"). 

În oferta acestui almanah, cititorul privilegiat mai poate găsi Folclor literar din Sărcia, p. 1 78, 
Folclor bucovinean, p. 223, aforisme, precum şi materiale pe teme dintre cele mai diverse: politică, 
ecologie, medicină naturistă, muzică, viaţă mondenă, sport, curiozităţi. Bogata iconografie şi 
realizarea grafică îi sporesc valoarea documentară şi instructivă, contribuind la realizarea scopului său 
ales într-o lume risipită, tot mai săracă şi împuţinată, dar păstrându-şi cu sfinţenie şi disperare valorile 
identitare. 

Vasile 1. Schipor 

"Polonus". Revista Uniunii Polonezilor din România - Pisma Zwi�zku w Rumuni i, 
"Dom Polski", Suceava, nr. 1 (92), 2002. 

Începând din anul 1 994, ·cu o frecvenţă lunară, apare la Suceava revista bilingvă "Polonus", 
aparţinând minorităţii polone din Bucovina. Publicaţia încearcă să menţină trează conştiinţa 
polonezului bucovinean, abordând teme variate precum: literatură, istorie, etc., reflectând diferite 
aspecte din viaţa comunităţilor polone răspândite în spaţiul bucovinean, rolul asumat în perioada 
interbelică de ziare precum "Gazeta Polska", "Gios Ludu", "Gios Prawdy", "Kurjer Polski w 
Rumunii" sau "Gazeta Suczawa". 

Numărul din ianuarie al revistei "Polonus" este prefaţat de o succintă Cronică a evenimentelor 
petrecute în viaţa minorităţii polone la finele anului trecut, prilej nimerit pentru a reuni membrii 
comunităţii în jurul manifestărilor specfice de oplatek (azimă, hostie) în spiritul tradiţi i lor poloneze 
închinate Crăciunului. 

Rubrica File de istorie (Z kart historii), semnată de Barbara Breabi!.n, este consacrată 
mareşalului J6sef Klemens Pilsudski, creatorul şi conducătorul statului polonez independent, omul 
providenţial pentru Polonia anilor 1 9 1 8-1935. Trebuie spus că J6sef Pilsudski a fost unul dintre cei 
mai mari prieteni ai României Mari, calitate în care a efectuat numeroase vizite în România, inclusiv 
în Bucovina, fiind numit de către regele Ferdinand 1 comandant de onoare al regimentului 1 6  
Infanterie din Fălticeni. 

Elisabeta Wieruszewska tratează aspecte demografice şi educaţionale din evoluţia localităţii 
Bulai/Moara, aşezare întemeiată de ultimul val al emigranţilor poloni sosiţi aici pe la finele secolului 
al XVIII-lea. Precizăm că datele referitoare la această local itate provin din monografia scrisă de Emil 
Biedrzyczki, Historia Polakow na Bukowinie (Istoria polonilor din Bucovina) aspect care ar implica 
coroborarea informaţiilor cu datele conţinute de Arhivele Diplomatice din cadrul Ministerului de 
Externe din Bucureşti. 

În fine, revista conţine şi o recenzie exhaustivă făcută de dr. Constantin Geambaşu de la 
Universitatea din Cracovia, volumului Literatura polonă in România. Receptarea unei mari literaturi, 
avându-1 drept autor pe Stan Velea, un competent cercetător aparţinând mediului polonistic 
bucureştean. 

Elaborată de un colectiv format din Stanislawa Iachimovski (redactor şef), Elisabeta 
Wieruzewska, Barbara Breabăn şi respectiv Cazimir Longher, (tehnoredactor), revista "Polonus" 

caută să răspundă exigenţelor impuse de actualul context cultural şi social-politic, demonstrând, prin 
densitatea temelor abordate, racordarea la tradiţia publicatiilor polone din Bucovina, fenomen care 
merită, credem noi, o mai mare atenţie din partea cercetătorilor. 

Daniel Hrenciuc 
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CRONICĂ 

CURSURILE DE V ARĂ 
ALE UNIVERSITĂŢII POPULARE "ION NISTOR" 

LA A XIII-A EDIŢIE 
Rădăuţi, 27 mai - 1 iunie 2002 

"Cultura este un proces, o devenire permanentă, niciodată o stare definitivă" - spunea 
sociologul român Dimitrie Gusti. 

Cunoscând şi răspunzând acestui adevăr, Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în 
Bucovina organizează anual, timp de o săptămână, cursurile de vară ("Şcoala de vară"), ajunse, în 
anul 2002, la ediţia a XIII-a. 

Organizarea acestei ediţii a fost făcută de către Societatea pentru Cultura şi Literatura Română 
în Bucovina, Centrul pentru Studierea Problemelor Bucovinei şi Direcţia pentru Cultură, Culte şi 
Patrimoniul Cultural Naţional Suceava. 

Prelegerile, comunicările, colocviile şi activităţile de documentare în teritoriu au fost susţinute 
de oameni de ştiinţă şi cultură de la Academia Română, de la universităţile din Bucureşti, Iaşi, 
Cernăuţi şi Suceava şi din colegii şi licee din judeţul Suceava. 

Deschiderea cursurilor, desfăşurată în ziua de 27 mai 2002, a avut structura sa specifică şi o 
bună participare a intelectualilor, elevilor şi studenţilor. 

După cuvântul de prezentare şi deschidere al dlui Petru Bej inariu, rectorul Universităţii, au 
prezentat alocuţiuni: conf. univ. dr. Vasile Demciuc - directorul Direcţiei pentru Cultură, Culte şi 
Patrimoniul Cultural Naţional Suceava, ing. Petru Ilaş - directorul Oficiului Prefectura! Rădăuţi şi 
sociolog Mihai Frunză - primarul municipiului Rădăuţi. 

Prelegerea de deschidere, intitulată "Actual itatea lui Mihai Eminescu privind români i  din afara 
graniţelor ţării" a fost susţinută de către dl prof. dr. Dimitrie Vatamaniuc, membru de onoare al 
Academiei Române, directorul Centrului pentru Studierea Problemelor Bucovinei. Pe parcursul 
expunerii, dl prof. dr. O. Vatamaniuc s-a referit la situaţia comunităţilor româneşti din nordul 
Bucovinei şi din alte ţări vecine României şi la demersurile necesare pentru menţinerea identităţii lor 
etnice, lingvistice, culturale şi religioase din partea Guvernului României, a ONG-urilor şi, respectiv, 
a Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina. În continuare. directorul revistei 

"Septentrion", aceeaşi personalitate, respectiv, dl prof. dr. O. Vatamaniuc, şi redactorul-şef, cercet. şt. 
drd. Vasile 1. Schipor, au prezentat nr. 1 8/2002 al acestei importante publicaţii de cultură. În finalul 
activităţii culturale inaugurale au sosit şi poetul Vasile Tărâţeanu - vicepreşedintele Societăţii pentru 
Cultura şi Literatura Română în Bucovina şi publicistul Ştefan Broască - directorul ziarului "Plai 
românesc" din Cernăuţi. 

În cadrul secţiunii "Literatura Bucovinei, parte integrantă a literaturii şi culturii naţionale", 
secţiune moderată de dl prof. dr. D. Vatamaniuc, au fost prezentate comunicările: Cultură 
românească şi adevăr istoric în Bucovina până la 1848 (Nicolae Cârlan, scriitor, Suceava); Scriitorii 
bucovineni în revistele botoşenene (dr. Lucia Olaru Nenati, scriitoare, Botoşani); Presa românească 
din nordul Bucovinei în promovarea literaturii române (Vasile Tărâţeanu, poet, Cernăuţi); Poeţi din 
Bucovina sfârşitului de secol XX (cercei. şt. drd. Vasile 1 .  Schipor, Rădăuţi). 

Analele Bucovinei, IX, 1,  p. 303-3 1 O, Bucureşti, 2002 
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Prezentând evoluţia presei româneşti din Bucovina, poetul Vasile Tărâţeanu a subliniat că 
Cemăuţiul era socotit, în anul 1 930, ca fiind al treilea oraş, după Bucureşti şi Chişinău, în privinta 
vieţii culturale şi a presei româneşti. În anul 1 935 aici apăreau peste 100 de publicaţii literare, în 
vreme ce în anul 2002 publicaţi ile pot fi numărate pe degete. În partea a doua a expunerii, poetul 
cemăuţean şi-a exprimat îngrijorarea faţă de starea presei româneşti şi, în general, faţă de viaţa 
culturală din nordul Bucovinei din zilele noastre. 

Expunerea privind scriitorii Ilie Motrescu, Laurenţiu Cârstean, Ion Manole şi Vasile 
Tărâţeanu, patru reprezentanţi ai poeziei din Bucovina s!arşitului de secol XX, susţinută de cercet. şt. 
drd. Vasile 1. Schipor, a adus şi alte argumente, de asemenea avertizând asupra stării vieţii culturale 
româneşti din regiunea Cernăuţi. 

Interesante prelegeri şi comunicări au fost susţinute la secţiunea " Societatea pentru Cultura şi 
Literatura Română în Bucovina. 140 de ani în slujba idealului naţional": Societatea pentru Cultura şi 
Literatura Română în Bucovina azi (ing. Mircea Irimescu, preşedintele Societăţii pentru Cultura şi 
Literatura Română în Bucovina); Direcţii de activitate ale Societăţii pentru Cultura şi Literatura 
Română in Bucovina în perioada interbelică (cercet. şt. drd. Rodica laţencu); Monumente istorice din 
municipiul Rădăuţi (prof. univ. dr. Pavel Ţugui, Bucureşti); Contribuţia Societăţii pentru Cultura şi 
Literatura Română în Bucovina la pregătirea generaţiei Marii Uniri (prof. dr. Mari an Olaru); Traian 
Brăileanu - reprezentant al şcolii de sociologie (prof. drd. Corvin Bej inariu) şi De ce era necesară 
şcoala românească (prof. Radu Vizitiu). 

În faţa a numeroşi elevi de la Liceul "Laţcu-Vodă" din Siret şi a unor colegi profesori, au fost 
prezentate comunicări le: Editarea integrală şi critică a scrierilor lui Mihai Eminescu (prof. dr. D. 
Vatarnaniuc); Centenar - Mihai Te liman (prof. Si lvestru Pânzariu). 

Au fost lansate cărţile: Grădina răstignirii, de Ion Puha, prezentată de prof. Silvestru Pânzariu; 
Eminescu. De la muzica poeziei la poezia muzicii, de Lucia Olaru Nenati, prezentată de prof. Leon 
Gabor. 

În ziua a V-a, la Putna, conf. dr. Ştefan Purici, de la Universitatea "Ştefan cel Mare" din 
Suceava, a susţinut comunicarea Aspecte ale problemei minorităţilor naţionale in Bucovina istorică 
între anii 1918 şi 1 940, iar prof. dr. D. Vatarnaniuc a vorbit despre o parte din corespondenţa lui 
Grigore Nandriş. 

De mare interes au fost momentele lansării cărţilor: Grădina răstignirii, de Ion Puha, 
Bucovina, icoană spre cer, de Mircea Matrici, prezentate de prof. Petru Bejinariu; Gând şi cuvânt 
românesc, de Petru Bej inariu, prezentată de cercet. şt. drd. Vasile 1. Schipor şi, în final, a revistei 

"Septentrion", prezentată de prof. dr. Marian Olaru. 
La secţiunea "Contribuţii la cunoaşterea, protecţia şi conservarea patrimoniului natural al 

Bucovinei" au fost susţinute şapte comunicări: Flora me/iferă din zona Rădăuţi (prof. univ. dr. 
Constantin Toma, Universitatea "Al. 1. Cuza", Iaşi, membru corespondent al Academiei Române); 
Flora ornamentală din Bucovina (prof. univ. dr. Constantin Toma, dr. Angela Toniuc, prof. Carrnen 
Constantineanu, prof. Corina Ionescu); Diversitatea micobiotei in ecosistemele naturale din Obcina 
Mare (lector univ. dr. Cătălin Tănase, Universitatea "Al. 1 .  Cuza", laşi); Contribuţii la cunoaşterea 
răspândirii cristelului de câmp (Crex crex) în nord-estul României (lector univ. dr. Carrnen Gache, 
Universitatea "Al. 1. Cuza", Iaşi, cercet. şt. dr. Sorin Trelea); Protecţia monumente/ar naturii, a 
rezervaţii/or şi parcurilor naturale din judeţul Suceava (cercet. şt. drd. Ovidiu Bâtă); Plante noi în 
flora României (Titus Lucescu); Rezervaţiile naturale din Bucovina în atenţia cercetătorilor 
(prof. univ. dr. Ion Iordache, Universitatea "Al. 1. Cuza", laşi). Comunicările au fost însoţite de 
material conservat şi imagini din flora şi omitofauna Bucovinei. 

Ediţia a XIII-a, prin tematică, participare şi valoarea prelegerilor, comunicărilor şi activităţilor 
de documentare, a răspuns proiectului nostru, dar şi cerinţelor de azi în ansamblul vieţii culturale din 
municipiul şi zona Rădăuţi. 

Petru Bejinariu 
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REUNIUNEA ŞTIINŢIFICĂ ANIVERSARĂ 
A CENTRULUI BUCOVINEAN DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE 
DE PE LÂNGĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN CERNĂUŢI 

Cernăuţi, 18 martie 2002 

Centrul Bucovinean de Cercetări Ştiinţifice de pe lângă Universitatea de Stat "1. Fedcovici" 

din Cernăuţi, înfiinţat în 1 992, a marcat împlinirea unui deceniu de activitate prin organizarea unei 
reuniuni ştiinţifice. 

Ca unnare a invitaţiei prof. univ. dr. Oleg Panchuk, directorul Centrului, o delegaţie a 
Centrului pentru Studierea Problemelor Bucovinei al Academiei Române a participat la reuniunea 
ştiinţifică aniversară a colegilor ucraineni .  Delegaţia din România a fost formată din: cercet. şt. drd. 
Vasile 1. Schi por - secretar ştiinţific, cercet. şt. dr. Mari an Olaru şi cercet. şt. dr. Ştefan Purici. 

Reuniunea ştiinţifică aniversară a Centrului cernăuţean s-a desfăşurat în ziua de 18 martie, 
începând cu orele 1 7,00, în Sala Roşie a Universităţii de Stat "1 .  Fedcovici". Aceasta a cuprins două 
părţi. În prima parte a reuniunii, prof. univ. dr. Oleg Panchuk a prezentat un Raport cu privire la 
activitatea ştiinţifică a Centrului Bucovinean de la Cernăuţi, in perioada 1992-2002. Acesta a fost 
unnat de comunicări şi alocuţiuni susţinute de cercetători, colaboratori şi oaspeţi ai instituţiei :  prof. 
dr. Taras Kijak de la Universitatea de Stat din Kiev, prof. dr. Yurij Makar, prof. dr. Stepan Kostyshin, 
prof. dr. Constantin Gherman, prof. dr. Petro Rychlo de la Universitatea de Stat din Cernăuţi şi, 
totodată, cercetători ai Centrului Bucovinean de Cercetări Ştiinţifice. Comunicările şi alocuţiunile 
acestora au evidenţiat preocupările cercetătorilor ucraineni în cei 1 O ani de activitate, realizările 
instituţiei, obţinute într-o perioadă plină de dinamism, de afirmare a independenţei, pe care o parcurge 
statul ucrainean, de consolidare a structurilor sale democratice şi de aspiraţie spre integrarea în 
structurile europene, în pofida dificultăţilor economice şi sociale, datorate unei prelungite şi tot mai 
acute recesiuni. Un loc aparte in spaţiul intervenţiilor a fost acordat activităţii de colaborare cu 
Bukowina-lnstitut din Augsburg (Germania) şi Centrul pentru Studierea Problemelor Bucovinei din 
Rădăuţi (România). Au fost evidenţiate, cu acest prilej, cele două mari reuniuni ştiinţifice consacrate 
Bucovinei organizate în România: Bucovina, 1 775-1862. Aspecte politice, sociale, culturale, 
economice şi demografice, Rădăuţi, 29 mai - 3 iunie şi Bucureşti, 5 iunie 1 996 şi Procese politice, 
sociale, culturale şi economice in Bucovina, 1861-1918. Aspecte edificatoare pentru o Europă 
unită?, Rădăuţi, 20--22 septembrie 2000. 

În prima parte a reuniunii, cercet. şt. drd. Vasile 1. Schipor a prezentat comunicarea Trecutul şi 
prezentul pregătesc istoria viitorului, din cuprinsul căreia reproducem un fragment care evidenţiază 
mai cu seamă activitatea de colaborare a celor trei institute de cercetare (german, român şi ucrainean), 
privită ca patrimoniu comun: "În istoria deceniului din unnă, anul 1 992 reprezintă pentru noi, 
bucovinenii, un moment important. La Cernăuţi lua fiinţă, mai întâi, Centrul de Cercetări Bucovinene 
in cadrul Universităţii de Stat «1. Fedcovici». Ulterior, în septembrie, la Rădăuţi, sub patronajul 
Academiei Române se înfiinţa Centrul de Studii «Bucovina>>". 

În perioada care a trecut de la înfiinţarea institutelor noastre de cercetare ştiinţifică, prin 
oficiile generoase ale Institutului Bukowina din Augsburg, activitatea noastră de colaborare s-a născut 
şi a evoluat, consolidându-se şi orientându-se treptat spre cercetarea sistematică a problematicii 
Bucovinei istorice. Manifestând deschidere faţă de dialogul intercultural, cu preocupare pennanentă 
pentru îmbunătăţirea activitl!.ţii de cercetare şi colaborare, institutele noastre au desfăşurat o activitate 
rodnică, apreciată astăzi la înalt nivel în Germania, România şi Ucraina. Un singur exemplu este, 
considerăm noi, concludent: "Cu aportul de marcă al cercetătorilor şi dăruirea organizatorilor, Centrul 
de Studii «Bucovina>> din Rădăuţi, împreunl!. cu colegii lor de la Cernăuţi şi din Augsburg, conferă 
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parteneriatului o altă dimensiune, cea ştiinţifică, a acestui adevărat «triunghi european», cu proiecte 
comune, prin care tradiţia, principalele probleme ale trecutului sunt chemate sl!. ofere soluţii 
prezentului, dar mai ales viitorului pentru a se crea o reţea de relaţii eficiente pentru binele statelor 
noastre şi ale Europei" (Gavril Mârza, preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Revedere în 
Bucovina. Întâlnirea etnici/ar germani bucovineni şi a urmaşilor acestora cu locuitori ai judeţului 
Suceava, Suceava, 1 1-16  iunie 200 1 ,  p. 5-6). 

Reuniunile noastre de la Cernăuţi (septembrie - octombrie 1 993, apri lie 1 996, septembrie 
1 999), de la Augsburg (mai 1 995, iulie 1 998), Rădăuţi (mai 1 994, mai - iunie 1 996 şi septembrie 
2000) şi Bucureşti (5 iunie 1 996), Declaraţiile comune adoptate la Cernăuţi (1 993) şi Rădăuţi (1 996), 
tipărirea lucrărilor conferinţei din 1996 într-un număr special al periodicului nostru "Analele 
Bucovinei", realizat în limbile germană, română şi ucraineană, programele complementare ale 
reuniunilor ştiinţifice tripartite sunt momente importante ale colaborării noastre. 

La srarşitul unui secol dominat de mari conflicte între ţări şi popoare, de experimente politice 
nefericite, reuniunile ştiinţifice de la Augsburg, Rădăuţi şi Cernăuţi au readus în prim-planul vieţii 
provinciei noastre glasul raţiunii, racordat la preocupările întregului continent european ca "şantier 
politic şi mental" menit a oferi statelor şansa integrării într-o lume guvernată de democraţie, 
înţelegere interetnică, siguranţă şi prosperitate. Cu aceste ocazii, cu tot mai multă claritate s-a 
desprins concluzia că, pe drumul anevoios al unei reale şi fructuoase integrări europene, recuperând 
idei şi soluţii viabile din trecutul unor regiuni precum Bucovina istorică, trebuie să învăţăm pentru a 
dobândi împreună: o noul!. cultură a comunicării, voinţă de înţelegere interetnică, prezentarea cu 
obiectivitate a faptului istoric, refuzul manipulării istoriei, respingerea intolerantei şi extremismului, 
soluţii adecvate în construirea unei Europe Unite, capabile să prevină şi să-şi gestioneze conflictele. 
De-a lungul acestor ani, am înţeles că, într-o perioadă când în lume şi chiar pe continentul nostru mai 
există pericolul de a se repeta greşelile trecutului, 

"
nu vom avea un viitor dacă nu vom avea şi o 

viziune" adecvată, că una dintre aceste viziuni se numeşte Europa şi el!. dacă dorim această Europă, cu 
avantajele şi dezavantajele pe care le prezintă, e necesar să găsim un sistem de valori europene, 
voinţă, consens şi o platformă comună. Iar calea aflării acestora este "continuarea dialogului şi 
ducerea ideilor în afara cercului nostru". 

Fiecare dintre reuniunile noastre din aceşti zece ani de activitate şi colaborare a devenit "o 
oază în care s-a discutat europenismul din perspectiva trecutului, a prezentului şi a vi itorului", 
dobândind 

"
valoare intelectuală, ştiinţifică, politică şi morală" şi alimentându-ne convingerea că "noi, 

europenii, avem o cultură comună izvorâtă din credinta noastră creştină" şi că la aceasta "trebuie să 
adăugăm credinţa, munca şi contribuţia noastră". Participând la pregătirea şi desfăşurarea acestora, ori 
susţinând comunicări, suntem îndreptăţiţi să formulăm şi cu această ocazie câteva observaţi i  vizând 
toate un patrimoniu deja comun. Progresul activităţii şi colaborării noastre trebuie înţeles cu bună 
credinţă şi subliniat, fără a uita cum a fost posibil : - deschiderea curajoasă, încă din anii de început, 
spre noi forme de comunicare şi parteneriat: - menţinerea practicii întâlnirilor directe şi pregătirea 
minuţioasă a manifestărilor pe baza unor programe comune; - asumarea de către fiecare partener a 
unor responsabilităţi precise, într-o politică a succesului comun: - munca in echipa construită cu 
răbdare pe baza raporturilor de cooperare competitivă şi valorificarea resurselor umane proprii ;  -
identificarea şi atragerea unor resurse financiare şi materiale necesare unor activităţi de anvergură, 
într-o perioadă de declin economic în ţările noastre; - o colaborare tot mai bună cu administratiile 
locală şi regională; - voinţă reală de înţelegere a celuilalt, de comunicare şi progres continuu; -
exigenţă, respect pentru partenerul care îşi asumă responsabil ităţi, pentru normele europene de 
protocol în organizarea manifestărilor noastre comune; - o mai bună mediatizare a activităţilor şi 
finalizarea lor prin publicare şi contribuţii financiare comune. 

La sărbătoarea Dumneavoastră de împlinire a zece ani de activitate, vă rugăm să ne îngăduiţi 
să rostim un Laudatio pentru mentorii şi îndrumătorii noştri în activitatea de cercetare consacrată 
Bucovinei şi promovării valorilor ei definitorii :  prof. dr. Oleg Panciuc, prof. dr. Ortfried Kotzian, 
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prof. dr. Rudolf Wagner, prof. dr. Kurt Rein, regretatul acad. Vladimir Trebici, acad. Radu Grigorovici, 
prof. dr. Dimitrie Vatamaniuc, membru de onoare al Academiei Române. Totodată, ne exprimăm şi 
cu această ocazie respectul şi gratitudinea pentru autorităţile administraţiilor regionale Cernăuţi, 
Schwaben şi Suceava. 

Intrând într-un deceniu nou de activitate, conducerea Centrului de Studii "Bucovina" al 
Academiei Române şi întregul colectiv de cercetare de la Rădăuţi vă adresează urarea academică 
tradiţională Vivat, crescat, floreat!, cu deplină sănătate, pace şi prosperitate, împreună cu un dar 
simbolic, cărţi şi periodice, în spiritul cuvintelor lui Paul Celan care definea cândva Bucovina ca 

"ţinut în care trăiesc oameni şi cărţi". 
Tot în cadrul primei părţi a reuniunii de la Cernăuţi a rostit o alocuţiune Ilie !van, Consulul 

General al României la Cernău\i. După păstrarea unui moment de reculegere în onoarea şi memoria prof. 
univ. dr. Kazimirz Feleszko, directorul Institutului de Slavistică de la Universitatea din Varşovia, 
originar din Bucovina, iniţiator al manifestărilor cultural-ştiinţifice de la Jastrowije, "Întâlniri 
bucovinene", şi al proiectului Lexiconul culturii bucovinene, participanţii au urmărit un program artistic 
cuprinzând piese de muzică populară ucraineană şi de muzică clasică. 

În partea a doua a reuniunii ştiinţifice aniversare de la Cernăuţi, a fost prezentată o expoziţie 
de carte şi periodice realizate sub patronajul Centrului Bucovinean de Cercetări Ştiinţifice de la 
Cernăuţi. În acest cadru, a fost prezentată lucrarea Populaţia Bucovinei în partea a doua a secolului 
al XIX-lea şi inceputul secolului al XX-lea, pe baza statistici/ar austriece. Schiţă istorico
ckmografică, realizată de Hanna Skoreyko, teză de doctorat, realizată în cadrul Universităţii din 
Cernăuţi şi tipărită sub egida Editurii "Prut", precum şi volumul lui Georg Drozdowski, Odinioară in 
Cernăuţi şi imprejurimi. Amintirile unui vechi austriac, volum real izat de autor în perioada sa de 
creaţie în Cernăuţii dintre cele două războaie mondiale, tradus în limba ucraineană şi îngrij it de Petro 
Rychlo. 

Vasile /. Schipor 

MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE, LITERARE 
ŞI CULTURAL-ARTISTICE, CONSACRA TE BUCOVINEI 

1 ianuarie - 30 iunie 2002 

Viaţa ştiinţifică, literară şi cultural-artistică a Bucovinei ne ofer!!. posibil itatea de a consemna 
manifestări interesante şi extrem de diverse. Pe lângă manifestările desfăşurate în judeţul Suceava, am 
reţinut şi  unele manifestări din ţară şi străinătate, consacrate Bucovinei şi la care au participat 
bucovineni. Consemnarea noastră respectă în principal criteriul cronologic. 

La Cernăuţi, în 12 ianuarie, are loc o manifestare dedicată lui Eminescu, organizată de 
Societatea pentru Cultură Românească "Mihai Eminescu". La reuniunea din Palatul Tineretului, unde 

"insemnele sovietice sunt [încă] la ele acasă", vorbitorii "evocă personalitatea şi locul poetului în 
cultura românească, dar mai ales în sufletul românilor din regiunea Cernăuţi". Din discursurile 
festive, ca dominantă, răzbate o constatare amară: la Cernăuţi, românii nu sunt doriţi decât ca 

"moldoveni" (cf. Mihai Vicol, Eminesciana cernăuţeană, în "Crai Nou", Suceava, anul XIII, nr. 
3070, 1 5  ianuarie 2002, p. 5). Manifestarea se încheie cu un program artistic, susţinut de artişti 
amatori din regiune şi de un grup de studenţi de Ia Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava, sub 
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genericul "A mea limbă ca un râu de eternă mângâiere ". Cei 50 de studenti şi profesori suceveni 
vizitează, cu această ocazie, Universitatea de Stat din Cernăuţi, capodoperă a arhitecturii central
europene din secolul al XIX-lea, Casa Memorială "Aron Pumnul" şi intreprind un pelerinaj la 
mormântul profesorului şi mentorului tânărului Eminescu din Cimitirul Istoric al Cernăuţilor. 
Participarea bucovinenilor suceveni la manifestările de la Cernăuţi urmăreşte stabilirea unor legături 
între studenţii de la Suceava şi Cernăuţi, care să devină permanente, cultivarea libertăţii spirituale a 
omului modem, ca ideal, precum şi impunerea dreptului Ia liberă circulaţie într-un spaţiu cultural, 
afectat încă de remanenţele totalitarismului sovietic. 

În partea de sud a Bucovinei, în perioada 1 4-I 5 ianuarie, se desfăşoară a XI-a ediţie a 
Festivalului Literar "Mihai Eminescu", care cuprinde simpozionul "Actualitatea lui Eminescu", 
lansări de carte, prezentarea almanahului jubiliar "Bucovina literară" 

- 60, un spectacol muzical
l iterar, depuneri de coroane şi jerbe de flori la bustul poetului din municipiul Suceava, un pelerinaj Ia 
Mănăstirea Putna şi decernarea Premiului "Eminescu". 

Manifestări ştiinţifice, literare şi cultural-artistice consacrate lui Eminescu se mai desfăşoară în 
provincie la Siret, Rădăuţi şi Vatra Domei. 

Ziua de 24 Ianuarie, celebrând o "clipă astrală" din istoria modernă a naţiunii noastre, tot mai 
mult neglijată în ultimii ani, este trăită numai Ia Vatra Domei, ca "sărbătoare de cuget şi simţire" 

pentru români. Din programul manifestărilor în acest oraş: expunerile Unirea Principatelor Române 
în contextul actual. Oamenii Unirii, evocări, momente l iterar-muzicale, spectacole artistice. 

Tot la Vatra Domei, Ia sfârşitul lunii ianuarie, în cadrul Bibliotecii "G.T. Kirileanu" se 
desfăşoară întâlnirea l iterară "Caragiale - contemporanul nostru". După manifestările "Anul 
Eminescu" şi "Anul Brâncuşi", ,,Anul Caragiale" începe cu o expoziţie de carte, cuprinzând opera lui 
I.L. Caragiale şi referinţele critice, activităţi de cenaclu l iterar şi emisiuni radiofonice. 

La Suceava, în 4 februarie, maestrul George Sârbu, un "împătimit şi neobosit muzicolog, 
dirijor şi iscusit sluj itor pe tărâmul cercetării şi valorificării patrimoniului folcloric" (Mihai 
Iacobescu), este sărbătorit printr-un "regal al folclorului autentic", cu ocazia împlinirii vârstei de 65 
de ani. 

În ziua de 7 februarie, la Câmpulung-Moldovenesc are loc vemisajul expoziţiei itinerante 

"Heim ins Reich!", organizată de Institutul "Bukowina" din Augsburg (Germania) în colaborare cu 
Muzeul "Arta Lemnului" din localitate. Aflată Ia al patrulea popas în Bucovina sudică (Suceava, 
Rădăuţi, Gura Humorului), expoziţia este consacrată strămutării germanilor bucovineni ( 1 940) şi se 
constituie şi aici într-un act cultural major şi o sărbătoare a comunicării interculturale. 

La Fălticeni, 8 februarie, în cadrul Galeriilor Oamenilor de Seamă, au loc manifestări dedicate 
centenarului naşterii scriitorului Anton Holban. Acestea cuprind expoziţia omagială "Anton Holban 
omul şi opera" şi un simpozion ştiinţific. 

În I4 februarie, pe scena Casei de Cultură din Suceava, Teatrul de Stat "Mihai Eminescu" din 
Botoşani prezintă spectacolul cu piesa Take, Janke şi Cadâr de Victor Ion Popa, în regia lui Ioan 
Bordeianu. Tot aici, în 20 februarie, Teatrul "Bulandra" din Bucureşti susţine un spectacol cu piesa 
lui A.P. Cehov Unchiul Vanea, într-o distribuţie prestigioasa (Victor Rebengiuc, Irina Petrescu, 
Horaţiu Mălăele, Mariana Mihut), în regia lui Juri Kordonsky. 

În ziua de 27 februarie, la Fălticeni are loc festivitatea aniversară "Ion Irimescu. Un artist 
centenar între două milenii". 

La Suceava, în 5 martie, se desfăşoară cea de a doua întâlnire a Euroregiunii "Carpatica". 
Directorii centrelor de creaţie populara din judeţele Maramureş, Satu Mare, Salaj, Botoşani şi 
Suceava îşi propun editarea unei reviste comune care să realizeze "alipirea culturală" a ţinuturilor 
româneşti într-unul singur şi care să sintetizeze "trecutul aşa cum a fost, prezentul aşa cum îl trăim şi 
viitorul în care credem", printr-un "lanţ cultural pe creasta Carpaţilor". Pentru materializarea unui 
Blit:menea obiectiv ("alipirea culturală" a tuturor ţinuturilor româneşti reprezentate!), periodicul 
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sucevean de cultură şi civilizaţie tradiţională "Lumea Carpatică" începe să apară bilingv (cu o 
versiune şi în limba . . .  ucraineană!). 

Pentru prima dată, Ia Suceava se sărbătoreşte Ziua Universităţii "Ştefan �el Mare" (7 martie). 
În cadrul manifestărilor se află sesiuni ştiinţifice, având invitaţi de Ia Universitatea "Alexandru Ioan 
Cuza" din laşi şi Institutul de Tracologie din Bucureşti, şi expoziţia de fotografie "De bună voie în 
Siberia". 

În 1 6  martie, Ia Suceava, are loc spectacolul "În familia liberă, nouă" închinat poetului 
ucrainean Taras Şevcenko. Acesta cuprinde un program artistic susţinut de formaţii muzicale şi 
interpreti din Ucraina şi România, recitări din creaţia lui Taras Şevcenko, în limbile ucraineană şi 
română, alocuţiuni şi prezentări omagiale. 

La Bibl ioteca Germană din municipiul Suceava, la 22 martie, este omagiat Johann Wolfgang 
von Goethe, spirit umanist universal, conştiinţă titanică şi creator plurivalent care a influenţat 
covârşitor spiritualitatea europeană, la împlinirea a 1 70 de ani de la moarte. Manifestările cuprind un 
recital de poezie şi un spectacol teatral susţinut de trupa suceveană de tineri "Die I llusionen". 

Din calendarul bucovinean auster al lunii aprilie reţine atenţia, în mod deosebit, comemorarea 
masacrului de la Fântâna Albă ( 1  aprilie 1 94 1 ), un "genocid planificat", .,început de istorie vitregă, 
nefastă a nordului înstrăinat al Bucovinei" (Vasile I lica, Grigore C. Bostan). Comemorarea are loc Ia 
Catedrala "Sfânta Treime" din Vatra Domei şi este singura manifestare din Bucovina, consacrată în 
acest an evenimentului tragic din istoria contemporană a românilor, tot mai ignorat de numeroasele 
societăţi culturale din provincie. 

În perioada 27 aprilie - 5 mai, Ia Augsburg (Germania) are loc Târgui Internaţional de 
Primăvară. Participă firme din întreaga lume, reprezentând aproape toate domeniile de activitate. În 
cadrul standului "Bukowina", judeţul Suceava expune produse ale artei meşteşugăreşti (ţesături, 
sculptură în lemn, ouă încondeiate, produse ale bucătăriei tradiţionale). 

De Ziua Mondială a Libertăţi i  Presei (3 mai), în presa provinciei, extrem de dinamică, citim: 

"Presa este medicul trupului şi duhul societăţii .  Puterea ei, ca şi cea a bunului nostru tămăduitor, vine 
dinăuntru, măsură a onestităţii, meşteşugului, curajului, dibăciei, necruţării faţă de rău. Puterea ei nu 
este dăruită sau impusă de cineva, ci s-a întremat prin truda şi spre cinstea nenumăratelor condeie 
care, oriunde şi oricând în această lume, s-au pus în slujba Adevărului. 

Emanaţie a talentului şi respectului faţă de propriile norme, Presa este deci Fortă şi nu Putere. 
[ . . .  ] Liberă (şi nu rebelă) asemenea mustangului. Presa nu poate îngădui căpăstru şi nici şa. Înţeleasă 
ca un judecător natural al puterii atotcotropitoare a Politicului, ea este ţinta permanentă a acestuia. 
Vânătoarea nu va înceta, probabil, decât atunci când primul va înţelege că nu se poate sustrage 
vigilenţei de fiecare clipă a societăţi i civile, iar cealaltă - că, nefiind aleasă şi nedând seamă nimănui, 
poate cădea în păcatul de a se voi Putere şi de a-şi fi suficientă sieşi" (Dumitru Teodorescu, în "Crai 
Nou", anul XIII, nr. 3 147, 3 mai 2002, p. 1 6). 

În presa din provincie, profesorul Gheorghe Giurcă semnează articolul Societatea pentru 
Cultura şi Literatura Română în Bucovina, în care evidenţiază "importanţa aparte" a datei de 1 mai 
1 862 pentru viaţa culturală a românilor bucovineni şi rolul acesteia în cadrul mişcării de renaştere a 
conştiinţei naţionale a românilor din provincie, declanşată de Revoluţia de la 1 848. 

În perioada 5-7 mai, Ia Câmpulung-Moldovenesc se desfăşoară manifestarea "Sărbătoarea 
Sfintelor Paşti în Bucovina", care cuprinde şi vernisarea unei expoziţii de icoane pe lemn, sticlă şi 
pânză, pictură în ulei, sculptură, ouă încondeiate în toate tehnicile, artă culinară, documente vechi 
despre tradiţii şi obiceiuri pascale, piese vechi de artă populară bucovineană, carte religioasă. 

La Suceava, în perioada 9-1 1 mai, îşi desfăşoară lucrările Congresul internaţional al Societăţii 
Europene de Chimioterapie şi Boli Infecţioase. Sunt prezentate comunicări ştiinţifice consacrate unor 
probleme de special itate (imunitatea la infecţii a organismului uman, diagnosticarea hepatitelor virale, 
imunoterapia în bolile infecţioase, optimizarea terapiei antimicrobiene) şi se desfăşoară un curs 
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practic: proceduri de analizare a rezistenţei bacteriilor la antibiotice. La acest "eveniment de rang 
european" participi!. medici specialişti din Germania, Austria, Turcia, Elveţia, Bulgaria şi România 
(Bucureşti, Cluj şi Suceava). 

La Casa Corpului Didactic Suceava, în perioada 1 3-1 7 mai, are loc seminarul internaţional 

"Educaţia precoce pentru valori". Participi!. inspectori din învăţământ şi directori de şcoli din Italia, 
Fran� Anglia, Spania şi România. Evenimentul reprezinti!. "ofensiva europeană" a Inspectoratului 
Şcolar Judeţean Suceava pentru o mai buni!. comunicare la acest nivel al vieţii comunitare. 

La Cârnpulung-Moldovenesc, în perioada 16--1 8  mai, se desfi!..şoari!. cea de a noua ediţie a 
Salonului Internaţional de Fotografie "Copilul şi universul si!.u", organizat sub patronajul Uniunii 
Artiştilor Fotografi "Bucovina". Sunt expuse lucrări ale unor participanţi din Bulgaria, Canada, 
Elveţia, SUA, Ucraina, Republica Moldova şi România. 

Fundaţia de Speologie "Club Speo Bucovina" prezintă lucrarea Lilieci! între mit şi adevăr, 
cofinanţati!. de către Corporaţia Danezii pentru Dezvoltarea Europei de Est Consacrati!. chiropterelor, 
lucrarea, care se adresează atât naturaliştilor, cât şi publicului larg, îşi propune ca prin informaţii şi 
imagini si!. conserve frumuseţea miturilor despre lilieci şi reprezinti!. "o invitaţie spre cunoaşterea 
naturii sau spre evadare pentru un tineret ce trăieşte într-un mediu tot mai artificial şi tot mai 
stereotip" (D. Bri!.di!.ţeanu, La . . .  lilieci, în "Crai Nou", anul XIII, nr. 3 162, 25 mai 2002, p. 6). 

În perioada 23-25 mai se desfi!..şoari!. Conferinţa Internaţionali!. "Sisteme de Dezvoltare şi 
Aplicaţie", ediţia a VI-a, organizată de Facultatea de Inginerie Electrică din cadrul Universităţii 

"Ştefan cel Mare" Suceava. În cele şase secţiuni ale reuniunii participă cu lucrări 206 autori, profesori 
şi cercetători din 14 state, printre care Suedia, Canada, Mexic, Islanda, Marea Britanie, Ucraina şi 
România. Tot Ia Universitatea din Suceava, are loc simpozionul româna-italian cu tema "Analiza 
peisajului geomorfologic în spaţiul montan", ediţia a VII-a. Aici susţin comunicări profesori de la 
universităţile din Bari, Modena, Roma, Bucureşti, Oradea, Cluj-Napoca şi Suceava. 

La Stupca şi IJişeşti, în 28 mai, se desfi!..şoari!. simpozionul Simion Florea Marian în conştiinţa 
contemporaneităţii şi evocarea Ciprian Porumbescu. În cadrul dezbaterilor sunt abordate, totodată, 
rolul instituţiilor de cultură din mediul rural şi imaginea bibliotecii şi a bibliotecarului în relaţia cu 
cititorii, ca probleme de permanent interes într-o societate civili!. care se detaşează tot mai mult de 
cultura scrisă, sub presiunea mass-media. 

În perioada 3 1  mai - 3 iunie, Corala bărbi!.tească "Bucovina" din Câmpulung-Moldovenesc, 
dirijati!. de profesorul Emil Forfotă, participă în Italia Ia Festivalul Coral "Orlando di Lasso" din 
Camerino, oraş cu un interes special pentru culturi!. şi muzică. 

Vasile 1. Schipor 
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IN MEMORIAM 

VASILE STREJAC (1886--1947) 

S-au scurs 55 de ani de Ia trecerea în lumea umbrelor a profesorului Vasile Strejac -
personalitate dedicată, trup şi suflet, învăţământului Iiceal de pe plaiurile Bucovinei. 

El a fost cel prin "mâinile" căruia au trecut 35 de serii de elevi de Ia Liceul nr. 3,  Liceul nr. 1 
şi, mai ales, Şcoala Normală de Băieţi din Cernăuţi (ultima funcţionând doar doi ani în oraşul Siret, 
datorită invaziei armatei sovietice în anul 1 944). 

Absolvenţii şcolilor amintite, îmbrăţişând diverse profesii, dar mai ales cea de învăţător, s-au 
răspândit în toată Bucovina istorică şi nu numai, onorând sarcinile societăţii şi învăţământului 
românesc. La temelia pregătirii lor au stat, negreşit, si efortul şi truda profesorului Vasile Strejac. 
Omagiindu-1, din respect moral şi .din stima ce i-o datorăm, încercăm a-i face un succint şi modest 
portret. 

Vasile Strejac s-a născut în ziua de 14/26 decembrie 1 886 în gospodăria ţăranilor Mihai şi 
Paraschiva Strejac, din Roşa - suburbie a oraşului Cernăuţi -, fiind primul dintre cei trei fraţi ce s-au 
bucurat de sprij inul părinţilor lor, care au ştiut a preţui învăţătura de carte. Nu întâmplător, cel de-al 
doilea fiu, Octavian, a ajuns medic, iar al treilea, Nicolae, tehnician (subinginer) mecanic. 

Vasile a copilărit pe lângă casa părintească, manifestând, încă de atunci, interes şi curiozitate 
faţă de micile vieţuitoare {plante şi animale), fiind fascinat de alcătuirea şi dezvoltarea lor. A urmat 
apoi şcoala primară din satul natal, liceul şi Facultatea de Ştiinţe din Cernăuţi - toate în limba 
germană, după rânduielile Imperiului Austro-Ungar, în care se afla încorporată pe atunci Bucovina. A 
frecventat cursurile permanent, străbătând zilnic de acasă o distanţă de 8 km, şi s-a remarcat a fi un 
student harnic şi un pasionat cercetător al naturii. 

La absolvirea facultăţii ( 1 9 1 1 )  a fost declarat profesor de ştiinţe naturale, fizico-chimice, 
geografie şi matematică. După efectuarea stagiului militar a funcţionat, rând pe rând, Ia liceele mai 
sus amintite, făcând dovada unei pregătiri profesionale de excepţie. Ar fi putut onora oricând un post 
universitar, dar şi-a pus serviciile în slujba Şcolii Normale de Băieţi, de care se simţea ataşat. O dată 
cu izbucnirea primului război mondial, tânărul profesor este mobil izat şi trimis pe front, să lupte 
,,pentru gloria împăratului". Cade prizonier Ia ruşi şi ajunge în Munţii Ural. Acolo a adunat rucsacuri 
întregi de minerale şi roci, pe care - după ce s-a înscris şi a plecat voluntar în armata română - i-a 
adus în ţară, îmbogăţind astfel baza material-didactică a Şcolii Normale. 

După înfăptuirea României Mari s-a întors Ia Cernăuţi, reluându-şi cariera de profesor la 
Şcoala Normală de Băieţi, şcoală pe care n-a mai părăsit-o nici în anii tulburi ai celui de-al doilea 
război mondial. Ajunge în peregrinările sale din timpul refugiului tocmai la Abrud, în Munţii 
Apuseni. Se întoarce Ia şcoală în Bucovina, în speranţa, deşartă, a revenirii Ia Cernăuţi, dar 
instalându-se noua frontieră, şcoala rămâne în oraşul Siret, unde a mai funcţionat doi ani şcolari (între 
1 945 şi 1 947) în localul Gimnaziului comercial. Anii respectivi au fost şi "cântecul de lebădă" al 
profesorului Vasile Strejac. 

Dacă la Roşa - Cernăuţi avea o gospodărie prosperă, model pentru sătenii  din jur, o vreme 
fiind chiar proprietarul unui autobuz care făcea curse regulate între Roşa şi centrul oraşului Cernăuţi, 
în oraşul Siret el a locuit cu chirie, într-o cămăruţă modestă de lângă biserica catolică, unde-I îngrijea 
Valeria Vasâlcu, o nepoată de soră a cumnatei sale, care, căsătorindu-se, 1-a părăsit şi s-a mutat la 
Suceava. Rămas singur şi grav bolnav, deoarece rănile din primul război mondial au recidivat, 
provocându-i grele suferinţe, a trăit în mizerie şi uitat de lume. Anchilozat, nu se mai putea deplasa 
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decât ajutat de câija.. În cele din unni!. a fost nevoit si!. se interneze în Spitalul de Stat din Suceava. 
Acolo, suferinţelor fizice li s-au adăugat şi cele psihice, detenninate de desfiinţarea Şcolii Nonnale de 
Băieţi pe care el a iubit-o şi a slujit-o cu credinţă aproape 30 de ani. Pe patul de spital, el şi-a dat 
obştescul srarşit în ziua de 1 7  iulie 1 947. Era în anul foametei, după seceta teribilă din vara anului 
1 946. Pentru a-1 putea înhuma, nepoata a fl!.cut o chetă printre foştii funcţionari ai Inspectoratului 
Şcolar şi unii elevi ai profesorului. Numai aşa a putut fi înmonnântat, modest, în cimitirul "Pacea" de 
lângă fosta Cetate de Scaun a Sucevei. 

Profesorul Vasile Strejac a muncit pe "ogorul" şcolii conştiincios şi cinstit şi a mil itat pentru 
adevi!.r şi dreptate. Acestea erau atributele structurale în fonnaţia sa intelectuali!. şi profesională., 
respiraţia sa etică şi încrederea în "homo sapiens". Era apropiat de elevi, dar şi exigent. Daci!. 
ri!.spunsul celui examinat nu se ridica la înălţimea aştepti!.rilor sale, atunci i se adresa spunându-i :  
"Omule! Asti!.zi nu-ţi pun notă, pentru ci!. nu  vreau să  sufere părinţii dumitale! - şi-1 nota cu  creionul 
într-un carnet de buzunar cu elevii scrişi, pe clase, în ordine alfabetică cu iniţialele "n. p.

" 
(adică 

nepregătit), deasupra datei zilei respective. La o nouă examinare acea notiţă putea fi radiat:!. şi 
înlocuită cu nota meritată. Dacă însă constata lene şi chiui, cel în cauză nu era iertat, fiindcă 
profesorul Vasile Strejac amintea din când în când elevilor săi că a jurat la patru regi să fie bun, cinstit 
şi drept. Nu poposea în cancelaria şcolii decât la consiliile profesorale, ori pentru a schimba catalogul. 
Trebăluia mereu în laboratorul de ştiinţele naturii, având totdeauna ceva de pus la punct sau de 
cercetat. Nu lipsea şi nu întârzia Ia lecţii; le organiza după un anumit ceremonia) şi era o mare 
impietate ca cineva să le fi deranjat în desfăşurarea lor. 

În gospodăria proprie din Roşa domnea ordinea, atât în casa cu trei camere (pline cu fel de fel 
de acvarii, terarii şi hârdaie cu broaşte, tritoni şi alte vieţuitoare mici, a ci!.ror dezvoltare biologică o 
studia): cât şi în grădina şi l ivada de pomi fructiferi cultivaţi şi altoiţi cu mâinile sale, bătătorite de 
atâta muncă. Pentru vecini a fost un iscusit şi neîntrecut grădinar, un exemplu demn de unnat. 

Profesorul Vasile Strejac era modest şi timid, de o credulitate şi naivitate izbitoare, neputând 
crede că sunt şi valori inverse. Pentru el cuvântul om însemna totul şi de aceea a i  se spunea "Omul". 

Pentru activitatea şi meritele sale didactice, profesorul Vasile Strejac a fost decorat cu Ordinul 

"Regele Ferdinand", cu spade şi panglică., cu Ordinul "Coroana României", în grad de cavaler, şi cu 
alte distincţii, cu care nu se lăuda, deşi a meritat pe deplin recunoaşterile oficiale respective. 

După 25 de ani, monnântul profesorului Vasile Strejac din cimitirul "Pacea" - Suceava se 
părăginise şi risca să se piardă., dacă n-ar fi intervenit un grup de învăţători, foşti elevi ai profesorului. 
Aceştia i-au restaurat monnântul şi i-au aşezat la căpătâi o cruce monumentală., în care a fost 
încastrată fotografia profesorului, executati!. în faianţă., iar în soclul de Ia bază, o placă de marmura. 
albă pe care scrie : "Aici şi-a sîarşit viaţa 1 VASILE STREJAC 1 1 886-1 947 1 fost profesor la Şc. 
Nonn. Cernăuţi 1 Monumentul e fl!.cut 1 de foştii elevi - 1 973". Tot atunci, Ia inaugurare, i-au 
organizat şi un parastas. La el au participat numeroşi foşti elevi ai profesorului, cu soţiile şi copiii, 
care i-au acoperit monnântul cu florile recunoştinţei. Printre cei prezenţi s-a numărat şi profesorul 
Alexandru Zavulovici, distins muzicolog, fost coleg al celui omagiat. A fost un gest moral, de aleasă 
recunoştinţă, din partea elevilor profesorului Vasile Strejac, car� n-au uitat că au primit lumini!. din 
lumina fl!.cliei sale. 

Astfel, învi!.ţăceii sl\i, mai tineri sau mai vârstnici, i-au adus un pios prinos de recunoştinţă 
profesorului înţelept şi neiertător cu neştiinţa 

· 

Vasile Bâtă 
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