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EDITORIAL 

LITERA TURA BUCOVINEANĂ ÎN TEZELE DE DOCTORAT 

D. VATAMANIUC 

Condiţii pol itice dintr-un trecut nu prea îndepărtat fac ca numele Bucovina, 
cu tot ce ţine de el, să fie proscris, asemeni celui de Basarabia. S ituaţia se schimbă 
după evenimentele din decembrie 1 989 şi  asistăm la o preocupare tot mai evidentă 
pentru această provincie istorică, cu un trecut zbuciumat şi un destin nefericit. 
Nimic nu i lustrează mai bine interesul pentru Bucovina, în noile condiţii, ca tezele 
de doctorat, orientate în trei direcţii de cercetare: istorie, viaţă culturală, literatură. 
Ne oprim, deocamdată, la l iteratură şi facem constatarea că noii cercetători se 
orientează, cu precădere, nu întâmplător, spre Mircea Streinul şi opera sa. Centrul 
de Studii "Bucovina" şi-a propus, încă de la înfi inţarea sa, în 1 992, să acorde o 
atenţie deosebită mişcări i l iterare şi l iteraturii din Bucovina istorică în perioada 
dintre cele două războaie mondiale. Inaugurăm seria cercetări lor cu studi ile lui 
Mircea A. Diaconu, pe care le-am tipărit, succesiv, în "Analele Bucovinei": Revista 

"/canar "şi mişcarea literară bucovineană (2/ 1 995), Mircea Streinul (Schiţă 
monografică) (2/ 1 997), Bucovina şi complexul provinciei ( 11 1 998), Ideologia 
mişcării "/canar ". Conceptul de provincie (211 998). Studiul Mircea Streinul 
(Schiţă monografică) stă la baza monografiei sale, Mircea Streinul. Viaţa şi opera, 
tipărită la Rădăuţi, în 1 998.  Mircea A. Diaconu nu şi-a trecut doctoratul cu această 
teză, de vreme ce fusese tipărită. Îl susţine, la Iaşi, în 1 999, cu o altă lucrare: 
Mişcarea "/canar ". Literatură şi politică în Bucovina anilor '30, care are la bază 
lucrări le anterioare. Personalitatea lui Mircea Streinul ocupă locul central în 
studii le sale, un motiv mai mult să considerăm monografia sa o primă teză de 
doctorat, după câte ştim, închinată poetului şi prozatorului bucovinean. 

Problemele care stau în atenţia lui Mircea A. Diaconu privesc mişcarea 
l iterară din Bucovina istorică după Marea Unire din 1 9 1 8, "complexul provinciei" 
în contextul general al l iteraturii române şi preocuparea, foarte importantă, de a 
face o delimitare, pe cât posibil, între fenomenul l iterar şi viaţa politică dintr-o 
epocă foarte agitată şi primejdioasă, cum avea să se dovedească, pentru vi itorul 
poporului român. 

M ircea A. Diaconu este cel dintâi cercetător care pune în discuţie, cu toate 
rezervele pe care le invocă unii şi alţii, personalitatea lui  Mircea Streinul şi 
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opţiunile sale politice în societatea bucovineană din vremea sa. Este meritul 
principal al colaboratorului nostru la revista academică. 

Rodica Cojocaru concepe teza .sa de doctorat consacrată lui Mircea Streinul şi 
susţinută la Universitatea din Bucureşti, în 2002, ca o expunere panoramică. Se 
ocupă de teme, motive şi  limbaj în poezia lui Mircea Streinul şi  acordă atenţie 
"vocaţiei epice" a scriitorului bucovinean. Cercetătoarea se l imitează la prezentarea 
scrisului lui  Mircea Streinul şi nu aduce în discuţie opţiuni le sale politice în 
societatea bucovineană din vremea sa. 

Cea de-a treia l ucrare consacrată lui  Mircea Streinul aparţine lui Nicolae 
Havri l iuc şi a fost susţinută la Universitatea din Bucureşti, în 2004. Cercetătorul 
vine din învăţământul preuniversitar şi prezintă opera lui Mircea Streinul 
sistematic, în funcţie de succesiunea volumelor sale de poezie şi proză. Nicolae 
Havri l iuc nu se ocupă, decât în treacăt, de opţiunile politice ale scriitorului şi de 
viaţa politică din Bucovina în perioada interbel ică. Prezentarea operei lui Mircea 
Streinul este, în schimb, cea mai cuprinzătoare, din câte cunoaştem până acum. 

Alăturăm, la aceste teze de doctorat, şi pe cea a Anei Borca, închinată lui 
Iul ian Vesper, elaborată sub conducerea academicianului Eugen Simion şi susţinută 
la Universitatea din Bucureşti, în 1 992. Din această teză am tipărit un fragment în 
"Analele Bucovinei", cu o scrisoare foarte importantă a lui  Mircea Streinul către 
Iul ian Vesper (2/2000). Se includ în această lucrare un mare număr de documente 
din arhiva lui  Iul ian Vesper, aflate în păstrarea fami l iei sale. 

Tezele de doctorat, de care ne ocupăm aici, au câteva trăsături comune, care 
merită să fie relevate. Personalitatea lui  Mircea Streinul ocupă primul loc în 
mişcarea l iterară din Bucovina, în perioada interbelică. Opera sa l iterară este 
examinată cuprinzător şi în spirit critic, cu anume deosebiri privind atenţia acordată 
fie poeziei, fie prozei .  Se cuvine remarcată, ca deosebit de importantă, şi aducerea 
în d iscuţie, în analiza operei, a opiniei contemporanilor şi a posterităţii critice. Stau 
Ia baza demersului critic, şi în aceste teze de doctorat, lucrările cercetătorilor 
anteriori şi se intreprind investigaţii şi în presă. Aceste lucrări se înscriu, fiecare în 
felul său, ca importante contribuţii la mai buna cunoaştere a scrisului poetului ş i  
prozatorului bucovinean. 

Tezele de doctorat au comună, cum vom arăta cu alt prilej ,  ca în tot ce s-a 
scris despre Mircea Streinul ,  absenţa bazei documentare privind biografia sa şi 
relaţii le aparte cu unii  d intre contemporani i  săi . 
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EVOCĂRI 

CENTRUL PENTRU STUDIEREA PROBLEMELOR 
BUCOVINEI. DESTINUL UNUI PROIECT ŞTIINŢIFIC 

VASILE I. SCHIPOR 

Motto: "Luminile ce se răsfrâng din ochii tăi 
- ocean de solitudini şi tăceri -
vin din legende, 
din trecut, 
din ieri 
şi dintr-un paradis pierdut 
pe veci"1• 

O iniţiativă a Societăţii pentru Cultură 

După 1 989 - anul Centenarului morţii lui Mihai Eminescu şi al unor 
schimbări istorice în unele state ale Europei Centrale şi Răsăritene -, români i  de 
pretutindeni încep să se regăsească în cadrul unor manifestări entuziaste. Sub 
semnul "podurilor de flori şi  de verb românesc" neîngrădit, la Rădăuţi ş i  Gălăneşti, 
un grup de intelectuali aduce în discuţie ideea reactivării Societăţii pentru Cultura 
şi Literatura Română în Bucovina, "instituţie glorioasă" aflată timp de peste un 
secol, în Ţară şi în exi l deopotrivă, în "serviciul existenţei naţionale", cum afirmă 
la Paris, în 1 962, Grigore Nandri{ Aici, în 30 iunie-2 iulie 1 990, se desfăşoară 
Congresul de reactivare a Societăţii pentru Cultură, care se preocupă de îndată de 
recuperarea vocaţiei sale tradiţionale, prin care se remarcase în provincie, în Ţară şi 
în exil ,  aproape neîntrerupt şi de asumarea unor obiective şi funcţii noi impuse de 
realităţile generate de căderea Cortinei de Fier în Europa. 

Sub presiunea evenimentelor de atunci privitoare la cercetarea pe plan 
internaţional a problematicii unei provincii româneşti marcate dramatic, în repetate 
rânduri, de o istorie nedreaptă, s-a impus recuperarea d imensiunii cultural
ştiinţifice a Societăţii pentru Cultură abandonate aproape total în Ţară şi în 

1 Horia Roman, România, în "Revista scriitori lor români", periodic editat de Societatea 
Academică Română!Rumanische Akademische Gesellschaft, MUnchen, nr. 9, 1 970, p. 5 .  

2 Grigore N andriş, La cu/ture au  service de 1 'existence nationale. Le  centenaire d 'une 
glorieuse institution roumaine: .. La Societe pour la cu/ture et pour la litterature de Bucovine ", în "La 
Nation Roumaine", Paris, noiembrie 1 962 - ianuarie 1 963, p. 3 .  

Analele Bucovinei, X ,  2, p. 365-380, Bucureşti, 2003 
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provincie după 1 944. Entuziasmul Societăţii , în condiţii le anilor următori, nu mai 
este suficient. Pentru realizarea unor obiective de importanţă naţională s-a impus 
înfiinţarea Centrului de Studi i  "Bucovina"3•  

Această idee generoasă şi  temerară, târziu încolţită în România, susţinută de 
către academicieni i  Radu Grigorovici şi Vladimir Trebici, este îmbrăţişată de 
preşedintele Fi lialei Iaşi a Academiei Române, acad. Cristofor 1. Simionescu, şi 
aprobată de Prezidiu! Academiei Române, forul ştiinţific şi cultural suprem al ţării, 
sub cupola căruia de-a lungul timpului s-au afirmat şi personalităţi ale Bucovinei 
istorice: Alexandru Hurmuzachi ,  I.G. Sbiera, Emil Kaluzniacki, Dimitrie Dan, 
Dimitrie Onciul, Eusebie Popovici, Teodor V. Stefanel l i ,  Matthias Friedwagner, 
Karl Adolf Romstorfer, Constantin Hurmuzachi, Nicoale Hurmuzachi, Francisc 
Iosif Reiner, Ion 1. Nistor, Alexe Procopovici, Vladimir de Repta, Eugen Botezat, 
Vasile Grecu, Vasile Gheorghiu, Il ie E. Torouţiu, Eusebiu Camilar, Dragoş Rusu, 
Vladimir Trebici, Radu Grigorovici, Liviu Ionesi, Alexandrina Cemov, Grigore C. 
Bostan, D. Vatamaniuc4• 

Centrul de Studii "Bucovina" al Academiei Române. 
Obiect de activitate. Avatarurile unei construcţii neterminate 

În urma unor demersuri stăruitoare, la 6 septembrie 1 992, la Rădăuţi, în 
adunarea solemnă a Societăţii pentru Cultură se înfiinţează Centrul de Studi i  
"Bucovina". Personalităţi a le vieţi i cultural-şti inţifice româneşti prezente la acest 
eveniment (acad. V ladimir Trebici, acad. Radu Grigorovici, acad. Cristofor 1. 
S imionescu, prof. dr. ing. Emanuel Diaconescu, membru corespondent al 
Academiei Române, prof. univ. dr. Mihai Iacobescu, Gavril Irimescu, Emil  Satco, 
Nicolae Cârlan, Alexandrina Cemov, Mihai Patraş, prefectul judeţului Suceava, 
preşedintele Consil iului Judeţean) evidenţiază, potrivit Procesului-verbal de 
constituire, importanţa momentului şi rosturile instituţiei care se ctitoreşte, nutrind 

3 Cf. D. Vatamaniuc, Centrul de Studii .. Bucovina", în "Analele Bucovinei", Rădăuţi -
Bucureşti, anul I, nr. 1 ,  1 994, p. 32 1-232; Vasile 1. Schipor, Centrul pentru Studierea Problemelor 
Bucovinei al Academiei Române, în "Scriptum", buletin trimestrial de .informare al Bibl iotecii 
Bucovinei "1. G. Sbiera", Suceava, anul V, nr. 3, 1 998, p. 1-13 ;  Infonnaţii mai cuprinzătoare pot fi 
găsite, ulterior, în: Vasile 1. Schipor, Centrul pentru Studierea Problemelor Bucovinei. Zece ani de 
activitate, în "Septentrion", Rădăuţi, anul X IV, nr. 1 9-20, 2002, p. 1 4-1 5 .  Vezi şi Vasile 1. Schipor, 
Centrul pentru Studierea Problemelor Bucovinei al Academiei Române - Filiala laşi. 1 0  ani de 
activitate pentru promovarea valorilor culturii şi civilizaţiei naţionale, în "7 zile bucovinene", 
Rădăuţi, anul III ,  nr. I l O, 28 noiembrie - 4 decembrie 2002, p. 6 şi nr. III, 5-1 1  decembrie 2002, 
p. 6; Dimitrie Vatamaniuc, Centrul de Studii " Bucovina ". 10 ani de activitate, interviu, "Mesager 
Bucovinean", Bucureşti, anul I, nr. 1 ,  ianuarie - martie, 2003, p. 4. 

4 Emil Satco, Bucovineni în Academia Română, în "Ţara Fagilor", serie nouă, Suceava, anul 
VI, nr. 1 (22), ianuarie - martie, 1 998, p. I l ;  cf. Dorina N. Rusu, Membrii Academiei Române, 1866-
1 999. Dicţionar, ediţia a doua, revăzută şi adăugită, cu un Cuvânt înainte de acad. Eugen Simion, 
preşedintele Academiei Române, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1 999. 
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convingerea că "ceea ce se dezvoltă în mod organic are viaţă lungă" (acad. Radu 
Grigorovici). Rostul instituţiei, aşezată sub patronajul Academiei Române, este "de 
a umple un gol foarte mare, de o generaţie şi ceva" în istoriografia contemporană. 
Selectând cei mai buni dintre tineri, printr-o activitate intensă, colectivul instituţiei 
trebuie să fie "mica sămânţă ce va germina spre a deveni o pavăză pentru 
Bucovina" (acad. Radu Grigorovici). Inaugurarea Centrului "răsplăteşte eforturile 
oameni lor din Bucovina, plai românesc care a alimentat civi lizaţia europeană prin 
propriul ei specific. Cu toate vicisitudinile vremurilor, aici simţirea românească s-a 
manifestat vie. Nenumăraţi bucovineni, aici sau în altă parte, au durat lucrări sau 
şcoli  de prestigiu". Centrul de Studi i  "Bucovina" este, astfel, chemat "să adune 
toate forţele din zonă, să determine un dialog cu istoricii de la Cernăuţi şi 
Augsburg", să promoveze valorile culturii şi civil izaţiei de aici, respectând 
adevărul prin cercetări fundamentale, concepute într-o viziune nouă, modernă şi 
bucurându-se de sprij inul Fi l ialei Iaşi a Academiei Române, al institutelor de 
cercetare ieşene "mobilizate în serviciul acestei cauze" (acad. Cristofor 1. 
Simionescu). Colaborând "cu toţi cei care sunt de bună credinţă şi dispuşi să 
respecte cuvântul adevărului până la capăt", având convingerea că "adevărata 
istorie a Bucovinei nu este şi nu poate fi decât una singură", instituţia rădăuţeană 

"se vrea o justificată replică la existenţa altor centre cu denumiri similare", pornind 
strict de la adevărul istoric, întemeindu-şi demersurile pe rigoare şti inţifică şi cu 
argumente bazate doar pe documente autentice, făcând din valorile Bucovinei 

"deopotrivă, stindard, crez şi mândrie naţională" (ing. Daniel Catargiu, prefect al 
judeţului Suceava). Desfăşurându-şi activitatea în inima Bucovinei, "adevărat 
muzeu în aer l iber ce a dat ţării un număr mare de oameni de şti inţă", Centrul de 
Studii "Bucovina" va trebui să desfăşoare activităţi de înalt n ivel ştiinţific (Viorel 
Năsăudeanu, primar al Rădăuţilor). Fi ind o necesitate şi "un vis al nostru 
dintotdeauna" (Aiexandrina Cernov), Centrul de la Rădăuţi, descoperind adevărul 
despre istoria Bucovinei, are menirea unei instituţii naţionale implicate în cercetări 
de n ivel internaţional (Mihai Patraş, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, 
originar din Bucovina). Convinşi de faptul că "adevărul istoric este unic" şi că 
acesta aparţine "celor ce au trudit secole pe aceste meleaguri", cercetători i de la 
Rădăuţi "trebuie să depăşească dificultăţile inerente începutului " prin entuziasm şi 
muncă hotărâtă (prof. dr. ing. Emanuel Diaconescu, rector al Universităţii "Ştefan 
cel Mare" Suceava, membru corespondent al Academiei Române). Fără a uita 
principiul călăuzitor Sine ira et studio, acest Centru "trebuie să nu cadă în doctrina 
«bucovinismului», ci să promoveze doar doctrina românismului (Gavril Irimescu, 
director al Arhivelor Statului, F i l iala Suceava). Evitând discursul paralel (profesor 
Nicolae Cârlan, Muzeul Bucovinei Suceava), Centrul de Studi i  "Bucovina" va 
putea continua preocupările altor instituţii sucevene de a promova, cu sacrificii, în 
condiţii dificile în ultimele decenii ale totalitarismului, valorile culturi i ş i  
civi l izaţiei din Bucovina şi cu realizări notabile ("Anuarul Muzeului Judeţean", 

"Pagini bucovinene", Muzica în Bucovina-198 1 ;  Ştiinţa în Bucovina, voi .  1-III, 
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1 9 82-1 984; Arta în Bucovina, voi .  1-11, 1 984 şi 1 99 1 )  recunoscute public abia 
acum (Emil  Satco, Biblioteca Bucovinei "I .G. Sbiera" Suceava). 

Hotărârea Guvernului României nr. 702 din 14 decembrie 1993, oficia
l izează înfiinţarea Centrului ca instituţie publică, cu personalitate juridică, sub 
denumirea Centrul pentru Studierea Problemelor Bucovinei, funcţionând în 
subordinea Academiei Române ca unitate de cercetare fundamentală şi avansată, 
având ca obiect de activitate e laborarea studii lor româneşti contemporane, de 
interes naţional, asupra istoriei şi culturi i Bucovinei. Hotărârea de Guvern nr. 743, 
din 24 decembrie 1993, stabi leşte organizarea institutului pe posturi finanţate şi 
compartimente: director-I post, cercetare -7 posturi, administraţie-2 posturi . 

Documente ulterioare, elaborate pentru a sensibil iza administraţia judeţului 
Suceava şi  municipal itatea Rădăuţi în vederea atribuiri i unui sediu corespunzător 
instituţiei, la nivel academic, fac precizări importante privind rolul Centrului de la 
Rădăuţi . Astfel, în Memoriul Biroului Filialei Iaşi a Academiei Române nr. 1 72, 
din 5 aprilie 1994, adresat instituţi i lor ce reprezintă Guvernul României şi 
interesele statului român în judeţul Suceava, acad. Cristofor 1.  Simionescu 
precizează că "răspunderea care revine Academiei Române în a d inamiza 
activitatea cultural-şti inţifică în această zonă a ţării impl ică funcţionarea unei case 
de creaţie şi organizarea unor manifestări cu participare internaţională, ca şi 
prezenţa cvasipennanentă a unor savanţi români şi străin i  la Centrul pentru 
Studierea Problemelor Bucovinei şi, respectiv, acţiuni de cercetare concertată a 
unităţilor din teritoriu". 

Conducerea Fi l ialei laşi a Academiei Române are meritul de a configura, pe 
parcursul mai multor ani, o pol itică a cercetării ştiinţifice în acest domeniu, într-o 
viziune pragmatică şi la un nivel surprinzător pentru mental itatea provinciei. 
Complexul Academic Bucovina, definit şi realizat prin demersuri constante şi pl ine 
de energie, cuprindea în arhitectura sa de atunci şi alte unităţi indispensabile unei 
întreprinderi de anvergură: - Casa de Creaţie de la Gălăneşti, cu o capacitate de 24 
de locuri de cazare, masă şi spaţii diverse, însumând 7 1 64 mp., necesare pentru 
organizarea unor manifestări ştiinţifice, într-un decor atractiv şi o zonă cu un bogat 
potenţial turistic, conservând o spiritual itate românească străveche; - Ateneul 

"Mihai Eminescu" din Gălăneşti, cu diverse dotări pe o suprafaţă de 55 1 8  mp, 
oferind, în timp, posibil itatea de a deveni multifuncţional (depozit de carte 
academică, sală de conferinţe, spaţii de expunere pentru diverse muzee şi cazare, 
tipografie) într-o zonă dinamică, oferind oportunităţi şi perspective aducătoare de 
profit în beneficiul activităţii de cercetare şti inţifică. 

Asigurarea funcţionalităţ i i  acestor unităţi şi concertarea activităţi i lor sunt 
gândite pentru "ridicarea n ivelului competitivităţii şti inţifice în această zonă de 
interes naţional". În acest sens se real izează şi Acordul între Academia Română 
- Filiala Iaşi şi Universitatea . , Ştefan cel Mare " Suceava privind colaborarea în 
domeniile culturii, învăţământului şi cercetării ştiinţifice, din 1 5  februarie 1 997. 
Acesta stipulează: - folosirea în comun şi intensivă a Ateneului "Mihai Eminescu" ş i  
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a Casei de Creaţie; - real izarea programelor, a studii lor şi  a altor activităţi comune 
în diverse domeni i ale învăţământului şi cercetări i ;  - informarea reciprocă asupra 
manifestărilor cu caracter ştiinţific, a simpozioanelor şi a altor acţiuni şti inţifice, 
precum şi sprij inirea participării oamenilor de şti inţă ai ambelor părţi la acestea; 
- schimburi de publicaţii, de rezultate ale cercetării şti inţifice şi de documentare 
şti inţifică; - conservarea şi valorificarea fondului de carte existent (circa 300 000 
unităţi de bibliotecă); - amenajarea de laboratoare pentru restaurări şi colecţii ;  - schim
buri de cercetători şi specialişti pentru realizarea programului comun de învăţământ 
şi cercetare; - organizarea de expoziţii şi manifestări ştiinţifice, cursuri de vară, 
cursuri de scurtă durată, conferinţe publice cu intelectualitatea din zona bucovineană; 
- organizarea unor manifestări cu participare internaţională; - obţinerea unui sprij in 
direct din partea Academiei Române, Ministerului Educaţiei Naţionale şi instituţiilor 
specializate de învăţământ şi cercetare prin convenirea unor documente juridice în 
acest sens; - promovarea unor colaborări active în vederea integrării învăţământului 
cu cercetarea şi în scopul sprij inirii tineretului studios pentru efectuarea aplicaţiilor 
practice şi cercetării ştiinţifice5 . 

Unitate distinctă în cadrul Complexului Academic Bucovina6 şi în rândul 
celor peste 60 de institute de cercetare ale Academiei Române, Centrul pentru 
Studierea Problemelor Bucovinei are în componentă sectoare de activitate diferite 
ca profil: istorie; istorie l iterară, etnografie şi folclor (sectoarele de bază, 
configurate strict în spiritul obiectului de activitate, în perioada 1 992-1994); 
geografie-geologie-resurse; biologie-ecologie-turism; l ingvistică; studii econo
mice complexe; istoria artelor şi mentalităţilor (unele parţial acoperite, impuse 
începând din 1 994 sau gândite din perspectiva unei culturi instituţionale a 
dezvoltări i), funcţionând în prezent cu 8,5 posturi finanţate. 

Un proiect temerar: Enciclopedia Bucovinei 

În anul înfiinţării sale, Centrul pentru Studierea Problemelor Bucovinei 
stabileşte elaborarea Enciclopediei Bucovinei, lucrare prioritară, de mare amploare 
şi de interes naţional.  Proiectul, întocmit în 1 990 la iniţiativa Societăţi i  pentru 
Cultura şi Literatura Română în Bucovina, are în structura sa capitolele: I. Istorie; 
II . Pământul (1 . Geografie; 2. Geologie; 3 .  Resurse naturale); III. Oamenii ( 1 .  Demo
grafie generală; 2. Românii; 3 .  Rutenii 1 ucrainenii; 4. Germanii; 5 .  Evreii; 6. Polo
nezii; 7. Lipovenii; 8. Alte neamuri); IV. Economia (1. Agricultura; 2 .  Creşterea 
animalelor; 3 .  Pădurile; 4. Industria şi mineritul; 5 .  Transporturile şi comunicaţiile; 
6. Industria casnică; 7. Alte activităţi economice); V. Cultura ( 1 .  Biserica Ortodoxă. 
Mitropolia. Fo_ndul Religios Greco-Oriental. Învăţământul teologic; 2. Celelalte 
confesiuni; 3 .  Invăţământul; 4. Sănătatea publică; 5 .  Literatura şi presa; 6. Muzica 

5 Arhiva Centrului de Studii "Bucovina". Fond Corespondenţă. 
6 Cf. Mircea Irimescu, Complexul Academic ,. Bucovina ", "Analele Bucovinei", anul 1, nr. 2, 

1 994, p. 53 1-54 1 .  
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şi teatrul; 7 .  Folclorul; 8. Alte arte; 9. Societăţi culturale); VI. Administraţia şi 
viaţa politică (1. Administraţia austriacă, 1 775-1918; 2. Administraţia românească, 
1918-1940, 1941-1944; 3 .  Administraţia sovietică, 1940-1941, 1944-1989; 4. Evo
luţia împărţirii administrative a Bucovinei; 5 .  Partidele politice); VII. Bucovina în 
lumina dreptului istoric şi internaţional ( 1 .  Anexarea din 1 775; 2. Unirea Bucovinei 
cu România, 1918. Aspecte juridice şi diplomatice; 3. Pactul Ribbentrop-Molotov 
şi anexarea Bucovinei de Nord, 1940; 4. Legislaţia şi dreptul; 5 .  Dreptul " obişnu
ielnic " în Bucovina); VIII. Structura socială şi etnică a Bucovinei. Probleme 
speciale ( 1 .  Ţăranii; 2 .  Răzeşii, mazilii şi boierii; 3 .  Colonizarea şi imigrări le in 
perioada 1 775-1918; 4.  Emigrări din Bucovina până în 1914; 5 .  Colonizări, 
imigrări şi deportări, 1940-1990; 6. Schimburi interetnice: căsătorii mixte, asimilări); 
IX. Sate şi oraşe (monografii); X. Personalităţi culturale şi politice (monografii). 

Pentru realizarea primului volum al Enciclopediei, Istoria până la descălecat 
(1359), se întocmeşte un proiect, se formează colectivul de e laborare, cuprinzând 
cercetători din Bucureşti ,  Iaşi, Chişinău, Suceava şi Rădăuţi, care să acopere toate 
domenii le de investigare. Timp de doi ani ( 1 992-1994) eforturile Centrului 
desraşurate pentru realizarea acestui proiect din programul iniţial nu dau rezultate7• În 
aceste condiţii, se adoptă hotărârea de a se tipări o publicaţie proprie, "Analele 
Bucovinei", periodic cu apariţie semestrială, care, prin structură, pe de o parte, să 
abordeze domeni i le vizate prin proiectul Enciclopediei şi în care să se publ ice, cu 
prioritate, lucrări cu caracter monografie, iar, pe de altă parte, să răspundă 
exigenţelor publicisticii ştiinţifice academice şi ale util izatorilor acestui tip de 
bunuri simbol ice8• Cu o astfel de structură (Editorial; Evocări; Viaţa politică, 
culturală, literară şi artistică; Istorie, demografie, toponimie, onomastică, 
statistică; Etnografie, folclor; Ştiinţele naturii; Opinii; Documentar; Cărţi, reviste; 
Cronică; Aniversări; In memoriam) "Analele Bucovinei" se impun treptat în viaţa 

7 Arhiva Centrului de Studii 
"
Bucovina". Fond /nstituţionalizare - Funcţionare. 

8 D. Vatarnaniuc, Bucovina în viziunea a trei instituţii de cercetare, 
"
Analele Bucovinei", R!ldăuţi

Bucureşti, anul 1, nr. 2, 1 994, p. 239- -242. Apariţia periodicului ,,Analele Bucovinei" prilejuieşte 
"
o 

adevărată revelaţie" în viaţa culturală a provinciei, certificând "cu argumente ştiinţifice continuitatea 
spiritualităţii româneşti în Bucovina istorică". Vezi Ilie Luceac, "Analele Bucovinei", anul/, 1, 1994. 
Centrul de Studii "Bucovina", Editura Academiei Române, Bucureşti, 1 994. 234 p., în 

"
Glasul 

Bucovinei", revistă trimestrială de istorie şi cultură, Cernăuţi- Bucureşti, anul 1, nr. 4, 1994, p. 1 28-130. 
Fiecare din cele 1 7  tomuri ale periodicului ştiinţific de la Rădăuţi se bucură de-a lungul anilor de 
numeroase cronici de semnal ori de întâmpinare, atât în presa cotidiană din Bucovina cât şi în periodice 
ştiinţifice şi de cultură din ţară, cronici care subliniază contribuţia acestuia la 

"
sporirea fondului 

documentar istoric referitor la Ţara de Sus". Vezi Vasile Precop, "Analele Bucovinei", anul 1 V.  1 (7) şi 2 
(8), 1997, în 

"
Glasul Bucovinei", Cernăuţi - Bucureşti, anul V, nr. 2 ( 1 8), 1998, p. 1 1 7-120; [Ştefan 

Hostiuc), "Analele Bucovinei", anul V1lf, nr. 1, 2, 2001, în "Mesager bucovinean", Bucureşti, anul I l, 
nr. 1 (5), ianuarie - martie, 2003, p. 8. Ceea ce nu se cunoaşte însă este faptul că, în realitate, numărul 1 al 

"
Analelor Bucovinei" nu s-a tipărit. Elaborat în cursul semestrului 1, 1 993, urmând să fie tipărit în acelaşi 

an, acesta n-a obţinut avizul ştiinţific pentru partea de istorie medievală. Dactilograrna acestui număr se 
păstrează în fondul documentar al Centrului. Şi acum păstrăm pentru profesorul universitar doctor Ştefan 
Sorin Gorovei gratitudine şi sentimentele noastre cele mai bune. La început de drum ne-a făcut un bine, 
pe care l-am înţeles corect şi care ne-a sporit energiile creatoare, încrederea şi entuziasmul acelor ani. 
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ştiinţifică academică naţională şi  internaţională, cu  întârzieri în  apariţia numerelor 
din ultimii ani ,  prin cele 1 7  tomuri consistente, în care se publică uneori şi  
materiale în l imbile germană şi ucraineană. 

Începând din 1996, Centrul pentru Studierea Problemelor Bucovinei publică 
lucrări de referinţă în colec�a proprie Enciclopedia Bucovinei în studii şi monografii. 
În cadrul proiectului naţional prioritar de tipărire a unor lucrări fundamentale 
( 1 996-1 998), cu sprijinul Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, 
al Consiliului Judeţean Suceava, al Primăriei Rădăuţi ori în regie proprie în cadrul 
acesteia apar: 1 .  Nicolai Grămadă, Toponimia minoră a Bucovinei, voi. I-11, îngrij irea 
ediţiei, studiul introductiv, bibliografia, notele şi indicele. Ion Popescu-Sireteanu; 
introducere: D. Vatamaniuc, Bucureşti, Editura Anima, 1 996; 2. Bucovina în primele 
descrieri geografice, istorice, economice şi demografice, ediţie bi l ingvă îngrij ită, 
cu introduceri, postfeţe, note şi comentarii de acad. Radu Grigorovici; prefaţă de 
D. Vatamaniuc, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1 998; 3 .  Ştefan Purici, 
Mişcarea naţională românească în Bucovina între anii 1 775-1861, cuvânt înainte de 
Mihai Iacobescu, Suceava, Editura Hunnuzachi, 1 998; 4. Mircea Pahomi, Biserici şi 
schituri ortodoxe româneşti din Ţinutul Cernăuţi. Din istoria Bisericii Ortodoxe 
Române in nordul Bucovinei. Episcopia de Rădăuţi, Suceava, Editura Hunnuzachi, 
1 998; 5. Constantin Morariu, Cursul vieţii mele. Memorii, ediţie îngrij ită, prefaţă, 
microbiografii, glosar şi note: prof. univ. dr. Mihai Iacobescu, Suceava, Editura 
Hunnuzachi, 1 998; 6. Mircea A. Diaconu, Mişcarea .. lconar ". Literatură şi politică în 
Bucovina anilor '30, Iaşi, Editura Timpul, 1 999; 7. Bucovina în prima descrierefizico
politică. Călătorie în Carpaţii Dacici (1 788-1 789), ediţie bilingvă îngrij ită, cu 
introduceri, postfeţe, note şi comentarii de acad. Radu Grigorovici; prefaţă de 
D. Vatamaniuc, Rădăuţi, Editura "Septentrion", 2002; 8. Procese politice, sociale, 
culturale şi economice în Bucovina, 1861-1918. Aspecte edificatoare pentru o Europă 
unită?, materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale Rădăuţi, 20--22 septembrie 
2000, Suceava, Editura Universităţi i, 2002; 9. Marian Olaru, Mişcarea naţională a 
românilor din Bucovina la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, 
cuvânt înainte de acad. Gheorghe Platon, Rădăuţi, Editura "Septentrion", 2002; 
Valerian I. Procopciuc, Suceviţa - sat al Obcinilor Bucovinei şi gropniţă a 
Movileştilor, cuvânt înainte de Dimitrie Vatamaniuc, membru de onoare al Academiei 
Române, Rădăuţi, Editura "Septentrion", 2003; Petru Bejinariu (coord.), Familia 
Isopescu în mişcarea naţională din Bucovina, cuvânt înainte de Dimitrie Vatarnaniuc, 
membru de onoare al Academiei Române, Rădăuţi, Editura "Septentrion", 2004. 
Acestora li se adaugă şi cărţile elaborate de praf. univ. dr. Mihai Iacobescu, Din istoria 
Bucovinei, voi. 1 (1 774-1862). De la administraţia militară la autonomia provincială, 
Bucureşti, Editura Academiei Române, 1 993 (lucrare tipărită sub egida Centrului 
de Studii "Bucovina"), Dragoş Cusiac (cercetător ştiinţific la Centrul de Studii 

"Bucovina" în perioada 1 995-1 998), Zona etnografică Siret, Suceava, Grupul 
Editorial "Ion Grămadă", 2002 şi Sorin Trelea, Avifauna Depresiunii Rădăuţi, 
colecţia Societăţii Ornitologice Române, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2002. 
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Conferinţele Centrului de Studii "Bucovina" 

Centrul pentru Studierea Problemelor Bucovinei organizează, începând din 
1 993, sesiuni anuale proprii de referate şi comunicări ştiinţifice. În cadrul 
manifestări lor "Zilele academice ieşene" acestea propun în viaţa ştiinţifică a 
Rădăuţilor şi, în general, a Bucovinei o ofertă atractivă, prin tematică şi persona
l ităţile invitate: 1 .  Bucovina. Concept geopolitic, istoric şi semnificaţii, 9-1 O 
octombrie 1 993 ; 2. Aspecte ale culturii române din Bucovina, 1 77 5-1918, 1 5-1 6 
octombrie 1 994; 3 .  Viaţa culturală din Bucovina, 1918-1940, 7 octombrie 1 995; 
4. Valori ale civilizaţiei româneşti din Bucovina în perioada interbelică, 1 2-1 3 
octombrie 1 996; 5 .  Istorie şi valori (!), 1 O octombrie 1 997; 6. Istorie şi valori (Il), 
1 1  octombrie 1998; 7.  Generaţia Revoluţiei Române de la 1848 şi spiritul 
revoluţionar din Bucovina, 8 octombrie 1 999; 8. Eminescu şi Bucovina, 1 O octombrie 
2000; 9. Viaţa culturală şi ştiinţifică în Bucovina postbelică. Fenomene, direcţii, 
tendinţe, 5--6 octombrie 200 1 ;  1 0. Bucovina istorică. Memoria culturală şi 
procesul de comunizare, 1945-1989 (!), 20--2 1 septembrie 2002; Bucovina istorică. 
Memoria culturală şi procesul e comunizare, 1945-1989 (Il), 1 3  septembrie 2003 . 
Cuprinzând constant o ofertă diversă (referate, comunicări, prelegeri, dezbateri, 
aplicaţii practice interdisciplinare) şi având invitaţi din ţară şi străinătate (Germania, 
SUA), manifestările ştiinţifice ale Centrului de la Rădăuţi s-au constituit, în pofida 
tuturor dificultăţilor, în adevărate evenimente culturale, pledoarii consecvente în 
favoarea comunicării despovărate de stereotipuri şi cl işee, animate de spiritul 
academic al cercetării ştiinţifice prin care trecutul şi prezentul pot influenţa istoria 
viitorului9• 

În cei zece ani de activitate Centrul pentru Studierea Problemelor Bucovinei a 
organizat două mari conferinţe ştiinţifice internaţionale, consacrate cercetării 
s istematice a problemelor acestui străvechi şi  vitregit subcâmp cultural românesc: 
1 .  Bucovina, 1 775-1862. Aspecte politice, sociale, culturale, economice şi 
demografice, Rădăuţi, 29 mai - 3 iunie, Bucureşti, 5 iunie 1 996 (manifestare 
organizată cu sprij inul generos al Guvernului României, prin Departamentul pentru 
Problemele Români lor de Pretutindeni, reprezentat de Nicolae Dan Fruntelată, 
Eugenia Vatcu şi Georgeta Holban-Grasu); 2. Procese politice, sociale, culturale şi 
economice în Bucovina, 1861-1918. Aspecte edificatoare pentru o Europă unită?, 

9 Cronici ale sesiunilor anuale de comunicări, desfăşurate în cadrul manifestărilor "Zilele 
academice ieşene" apar în "Analele Bucovinei", în presa cotidiană din provincie şi în periodice din 
Germania. Dintre acestea, selectiv, facem trimiteri la: Luzian Geier, Bukowiner Themen und Jassyer 
Tagung, "Kaindl-Archiv", Augsburg, nr. 48/39, octombrie - decembrie 200 1 ,  p. 1 92 (singura cronică 
a unei sesiuni anuale de comunicări, organizate de Centrul de la Rădăuţi, ce apare în periodicul 
institutului german partener); Vasile 1. Schipor, Zilele academice ieşene, în "Crai Nou", Suceava, anul 
XIII, nr. 3244, 1 8  septembrie 2002, p. 5; Luzian Geier, Jubilăumsfeier in Radautz. Zehn Jahre seil 
der Grundung des Bukowina-Studienzentrums, "Allgemeine Deutsche Zeitung flir Rumanien", 
Bucureşti, 23 august 2002, p. 8; Wilhelm Pfleger, Besuche bei Partnern und Freunden. Radautzer 
Bukowina-Forschungszentrum feierte zehn Jahre seit der Griindung, în "Der SOdostdeutsche", 
Augsburg, anul XL VIII ,  nr. 1 O, 20 octombrie 2002, p. 1 .  
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Rădăuţi, 20-22 septembrie 2000. Lucrările acestor mari reuniuni, la care au 
participat personalităţi ale vieţii ştiinţifice din Elveţia, Germania, România şi 
Ucraina au fost ulterior tipărite în l imbile română, germană şi ucraineană, cu 
sprij inul Societăţi i  pentru Cultură (numărul special al "Analelor Bucovinei" din 
1997), al Consiliului Judeţean Suceava, al Consiliului Local Rădăuţi ş i  al Casei 
Germanilor din Est de la Munchen (volumul din 2002)10. 

10 Un istoric al problemei il evidenţiază, de-a lungul anilor, surprinzând totodată şi arhitectura 
parteneriatului în cercetarea ştiinţifică privind Bucovina: Chronik und Kulturspiegel 1993 des Bukowina
lnstituts Augsburg, în "Kaindl-Archiv", Augsburg, nr. 1 7/9, ianuarie - martie 1 994, p. 58, cronică, 
nesemnată, ce menţionează doar întâlnirea conducerii institutului german cu D. Vatarnaniuc, ca membru 
al Academiei Române, la sesiunea ştiinţifică de la Cernăuţi, din 30 septembrie 1 993-4 octombrie 1 993, 
tw"ă nici o referire la Comunicatul comun, document adoptat de participanţii la reuniunea celor trei 
institute şi semnat la nivel de directori, ce marchează practic naşterea parteneriatului tripartit. Pentru 
utilizatorii interesaţi, reproducem integral versiunea în limba română a acestui document inedit: 

"Noi, participanţii la prima conferinţă internaţională la Cernăuţi, consacrată problemelor 
privind transformări le de conştiinţă (procese istorice, politice, sociale şi culturale) în Bucovina, ne-am 
adunat pentru a confirma înţelegerea deplină a responsabilităţii pe care o purtăm în faţa popoarelor 
noastre, ca şi în faţa lumii întregi, pentru a demonstra necesitatea unei analize profunde a trecutului 
nostru comun, cu scopul de a contura într-un mod civilizat viitorul nostru comun în Casa Europeană. 

Noi reprezentăm diferite state suverane, suntem diferiţi prin conştiinţa noastră şi cultură, însă, 
grupaţi fiind în baza Convenţiei de la Helsinki, nu vom întrerupe relaţi ile, în pofida frontierelor 
hotărâte de însăşi soarta istoriei. 

Frumuseţea Bucovinei este frumuseţea naturii şi a oamenilor ei, a măreţiei şi înţelepciunii lor 
spirin�ale, în varietatea culturilor etnice. Acest ţinut devenise un adevărat pământ al făgăduinţei pentru 
reprezentanţii diferitelor popoare, unde, ca într-un adevărat laborator experimental european, s-a format 
imaginea bucovineanului, bine cunoscută în lumea civilizată. Şi, cu toate că astăzi această imagine este 
esenţial deformată, departe de a fi romantică, ea ne obligă pe noi să regăsim adevăratele orientări istorice. 

Primul rector al Universităţii din Cernăuţi, pe jumătate român, pe jumătate ucrainean, 
profesorul de limba germană Constantin Tomasciuc a spus: «Vai de acea naţiune care se teme de 
influenţa altei naţiuni, căci ea singură îşi pronunţă atunci sentinţa capitală». Suntem lipsiţi de o astfel 
de frică, mai mult chiar, noi suntem convinşi de necesitatea ajutorului şi a influenţei reciproce între 
popoarele noastre şi cultura lor, care vor contribui la procesul de formare a omului mileniului viitor. 

Astăzi concepţi ile noastre reînvie frumoasele tradiţii ale Bucovinei, care şi-au găsit expresia în 
hotărârea, devenită semnificativă pentru Europa, din 1 9 1  O, despre înţelegerea reprezentanţilor 
diferitelor popoare care convieţuiesc în acest minunat ţinut. Să fim urmaşi demni ai strămoşilor noştri, 
să facem în faţa lumii zbuciumate paşii noştri unul către celălalt, să demonstrăm dorinţa noastră de a 
trăi în pace, colaborare şi înţelegere reciprocă. 

Aşa să ne binecuvânteze Dumnezeu în toate căutările noastre comune ale adevărului care ne 
uneşte, în toate începuturile ce vor transforma ţările noastre în ţări democratice şi vor face popoarele 
noastre fericite, cetăţenii noştri mai apropiaţi!" În cronica evenimentului, semnată de Marian Olaru, 
Sesiunea de comunicări Cernăuţi, 30 septembrie-5 octombrie /993, "Analele Bucovinei", anul 1, nr. 1 ,  
1 994, documentul n u  este menţionat. Faptul este explicabil numai în contextul realităţilor din România 
anului 1 993. Documentul prefaţează, cu patru ani mai devreme, parteneriatul regional, adoptat oficial la 
2 mai 1 997 în Germania, la Augsburg; D. Vatamaniuc, Oaspeţi la Centrul de Studii "Bucovina", în 
"Analele Bucovinei", anul II, nr. 2 (4), 1 995, p. 490-491 (consemnarea întâlnirilor directorilor şi 
cercetătorilor români şi germani, din 3 1  martie şi 9 iunie 1 995 de la Rădăuţi); Johannes Hampel, Dank 
an den Bezirk Schwaben, "Kaindl-Archiv", nr. 24/ 15, octombrie-decembrie 1 995 (materialul cuprinde 
numai referiri generale la prezenţa delegaţiei din România, formată din acad. Radu Grigorovici, 
Constantin Sofroni, preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Marian Olaru şi Vasile I. Schipor, 
cercetători); Vasile I. Schipor, Colaborare ştiinţifică româno-germană, în "Analele Bucovinei", anul III, 
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nr. 1 (5), 1 996 (întâlnirea din 6 octombrie 1 995 de l a  Rădăuţi a conducerii celor două institute, pentru 
pregătirea conferinţei comune din iunie 1 996; la 1 O aprilie 1 996, la Universitatea din Cernăuţi, a urmat 
intâlnirea conducerii institutelor român şi ucrainean pentru pregătirea conferinţei comune, din partea 
ucrainean!!. participând prof. univ. dr. Oleg Panciuc, director şi prof. univ. dr. Alexandrina Cernov, 
membru in colectivul de lucru pentru minorităţi, iar partea română fiind reprezentată de prof. dr. 
D. Vatarnaniuc, director şi Vasile 1. Schipor, secretar ştiinţific); Mihai lacobescu, Bucovina în dezbateri 
ştiinţifice internaţionale. Conferinţa internaţională .. Bucovina, 1 775-1862. Aspecte politice, sociale, 
cultural-economice şi demografice ", Rădăuţi, 31 mai-3 iunie 1 996, in "Codrul Cosminului", serie nouă, 
"Analele Universităţii «Ştefan cel Mare» Suceava", anul II, nr. 2 ( 12), 1 996, p. 552-563 (cea dintâi 
cronică amplă, publicată in Bucovina şi consacrată parteneriatului româno-germano-ucrainean in 
cercetarea sistematică a istoriei Bucovinei, care oferă utilizatorului interesat date şi informaţii valoroase 
referitoare nu numai la lucrările conferinţei, ci şi la cadrul şi atmosfera acestei reuniuni; harta Bucovinei 
intregi şi inscripţia ",storie şi valori" din sala de conferinţe a Bibliotecii "Tudor Flondor·· din Rădăuţi, la 
care se referă aici profesorul Mihai lacobescu, aveau să dispară, curând după 1 996, fără nici o 
explicaţie). În afara provinciei, in acelaşi an, consemnează pe larg evenimentul Veniamin Ciobanu, 
O manifestare ştiinţifică internaţională dedicată Bucovinei, in ,,Anuarul Institutului de Istorie «A. D. 
Xenopol»", Iaşi, tomul XXXIII, 1 996, p. 502-504, cunoscut cercetător al relaţiilor culturale româno
polone, care consideră că lucrările conferinţei de la Rădăuţi "au fost incununate de succes"; 
D. Vatamaniuc, Conferinţa internaţională .. Bucovina 1 775-1862". Rădăuţi, 31 mai-3 iunie, Bucureşti, 
5 iunie, in ,,Analele Bucovinei", anul III, nr. 2 (6), 1996, p. 501-508; Ortfried Kotzian, Ansprache des 
Leiter des Bukowina-Instituts Augsburg vor der Rumdnischen Akademie in Bukarest, 5 iunie 1996, în 
"Kaindi-Archiv", nr. 28/20, octombrie-decembrie 1 996, p. 223-225; D. Vatamaniuc, Conferinţa 
internaţională în problemele Bucovinei, în "Analele Bucovinei'', anul IV, nr. 1 (7), 1 997, p. 9-12; 
Vasile 1. Schipor, Conferinţa ştiinţifică ., Bucovina. 1 775-1862. Aspecte politice, sociale, culturale, 
economice şi demografice", Rădăuţi - Bucureşti, 31 mai-5 iunie 1996, în "Analele Bucovinei", anul IV, 
nr. 1 (7), 1 997, p. 257-259; Franz Heinz, Geschichte als Model/fa//. Zur internationalen Studientagung 
der Bukowina-1nstitute in Radautz-Rumdnien, în "Analele Bucovinei", anul IV, nr. 3 (9), 1 997, p. 829-
830; Veniamin Ciobanu, O manifestare ştiinţifică internaţională dedicată Bucovinei, în "Analele 
Bucovinei", anul IV, nr. 3 (9), 1 997, p. 830-832; Ion Drumeş, Trei centre ştiinţifice de studiere a unei 
probleme istorice, în "Analele Bucovinei", anul IV, nr. 3 (9), 1997, p. 836-837; Olecsa Ploscan, U 
poşukah istoricinoi istini, în "Analele Bucovinei", anul IV, nr. 3 (9), 1997, p. 833-835; Dieter Drotleff, 
Multiethnische und multiculture/le Forschungstdtig-keit, in "Analele Bucovinei", anul IV, nr. 3 (9), 
1 997, p. 837-838; Vasile 1. Schipor, Conferinţa ştiinţifică internaţională ., Procese politice, sociale, 
culturale şi economice în Bucovina, 1861-1918. Aspecte edificatoare pentru o Europă Unită?", în 
"Analele Bucovinei", anul VII, nr. 2 ( 1 4), 2000, p. 598-599; Ortfried Kotzian, 60 Jahre Umsiedlung der 
Deutschen aus der Bukowina. Aus dem Jahresbericht 2000 des Bukowina-Instituts Augsburg, în 
"Kaindi-Archiv", nr. 44/35, octombrie - decembrie 2000, p. 1 85-1 90; Ilie Luceac, Procese politice, 
sociale, culturale şi economice in Bucovina din 1861 până în 1918. Aspecte edificatoare pentru o 
Europă Unită? (Conferinţă ştiinţifică internaţională), în "Glasul Bucovinei", anul VII, nr. 3 (27), 2000, 
p. 3-7 (editorial ce reliefează rolul proiectelor comune in consolidarea regională a legăturilor dintre 
trecutul, prezentul şi viitorul comunităţilor şi face, în acelaşi timp, observaţii critice asupra proiectului, 
din perspectiva românilor din regiunea Cernăuţi, ignorând dificultăţile construirii acestuia şi trecând sub 
tăcere multe realităţi ce afectează şi "potenţialul combatant al generaţiei tinere de istorici" români din 
partea de nord a Bucovinei de azi); Informaţii, date şi observaţii referitoare la conferinţa comună din 
20-22 septembrie 2000 oferă Viorel Patrichi, ziarist specializat în probleme de politică externă pentru 
spaţiul est-european, participant la reuniunea de la Rădăuţi, în materialul Bucovina între Germania şi 
Ucraina. Acesta se publică in "Curentul", Bucureşti, 23 noiembrie 2000, p. 9 şi în "Lumea magazin", 
Bucureşti, nr. 1 1, noiembrie, 2000. În mediile de informare de la Cernăuţi, istoricul A. Massan de la 
Universitatea de Stat "1. Fedcovici", participant la reuniunea de la Rădăuţi, publică sub pseudonimul 
Olecsa Ploscan un material în periodicul "Molodoi Bucovineţ", reprodus de noi în volumul cu 
materialele conferinţei, tipărit în 2002. Ion Creţu publică, de asemenea, o cronică a manifestării, 
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Biblioteca de cercetare 

De la începutul activităţi i sale, Centrul pentru Studierea Problemelor 
Bucovinei acordă, totodată, o atenţie specială formării unei biblioteci proprii de 
cercetare. Prin transfer, schimb interbibliotecar, achiziţie şi  donaţii fondul său 
general de carte şi periodice numără în prezent circa 20 000 unităţi de bibl iotecă. În 
organizarea acestuia, treptat, s-au constituit: Fondul documentar " Eudoxiu 
Hurmuzachi " (reunind periodice germane, periodice româneşti, enciclopedi i  şi 
dicţionare, carte veche şi rară, carte de interes ştiinţific, carte cu dedicaţie 
provenind de la fosta Bibliotecă a profesorilor 1 Lehrerbibliothek a Liceului 
"Eudoxiu Hurmuzachi"), Fondul documentar " Societatea pentru Cultura şi 
Literatura Română în Bucovina ", Fondul documentar " Dragoş Luchian ", Fondul 
documentar " Doctor Valerian Găină ", Fondul documentar "Profesor Eugen 
Pohonţu - Doctor Gheorghe Radu ". Până la biblioteca virtuală (globală, universală, 

fără ziduri, electronică) din societatea informaţională a viitorului această valoroasă 
bibliotecă academică de cercetare străbate drumul anevoios al modernizării, 
beneficiind de sprij inul generos şi  îngrij irile a tot mai puţini oameni dăruiţi unui 
proiect temerar: refacerea patrimoniului cultural al Bucovinei. În nesfârşitul nostru 
provizorat, rămâne deocamdată, prin firave reverberaţi i, doar convingerea 

Conlucrări ştiinţifice. Toleranţa trebuie completată cu o voinţă de înţelegere, scrisă din perspectiva 
ziaristului român invitat la reuniune, în "Zorile Bucovinei", Cernăuţi, nr. 77 ( 1 29 1 4 1  ), 27 septembrie 
2000, p. 1 .  Dintre ziarele sucevene care au mediatizat constant parteneriatul Schwaben - Czernowitz -
Suczawa!Radautz (cum 1-a denumit partea germană) trebuie amintit cotidianul "Crai Nou", care, în 
mod deosebit prin Dumitru Teodorescu, a manifestat un alt tip de percepţie şi abordare, probând 
calităţi ale unui jurnalism civic modem, european. Cronici şi interviuri pe aceeaşi temă, extrem de 
sensibilă în primii ani de construcţie a parteneriatului, ca proiect internaţional complex, publică după 
anul 2000 şi un periodic nou în viaţa Bucovinei sudice, în "7 zile bucovinene". Potrivit acestora, 
aprecierea activităţii Centrului pentru Studierea Problemelor Bucovinei al Academiei Române de la 
Rădăuţi nu se poate face, profitabil pentru cunoaşterea istorică, decât în contextul proceselor politice, 
sociale şi culturale din România, din Ucraina şi din Europa Centrală şi de Răsărit din perioada 1992-2004. 
Pentru interesul presei de l imbă germană din România faţă de proiectul parteneriatului privind 
Bucovina, vezi Hannelore Baier, Eine EJLryk.lopădie der Bukowina. Das 1 992 gegriindete "Bukownia" 
Institut in Radautz, "Allgemeine Deutsche Zeitung fUr Rumanien", Bucureşti, 1 7  septembrie 2003, 
p. 3. Prezentând naşterea şi evoluţia parteneriatului tripartit, nu putem trece sub tăcere faptul că acesta 
a fost precedat de o întâlnire, la Rădăuţi, între conducerea Centrului de Studii "Bucovina" al 
Academiei Române şi cea a Centrului Bucovinean de Cercetări Ştiinţifice al Universităţii de Stat din 
Cernăuţi, reprezentată prin prof. univ. dr. Oleg Panciuc, însoţit de profesorii Grigore C. Bostan şi 
Alexandrina Cemov, membri în colectivul de lucru destinat minorităţilor. La reuniunea de cunoaştere, 
din partea română au participat acad. Vladimir Trebici, acad. Radu Grigorovici, prof. dr. D. Vatamaniuc, 
cercet. şt. dr. Ion Florea de la Institutul de Filologie Română "Alexandru Philippide" din Iaşi, precum 
şi cercetătorii rădăuţeni angajaţi. Întâlnirea "protocolară şi exploratorie" din 1 6  mai 1 993 de la 
Rădăuţi a avut drept urmare întocmirea a două tematici de colaborare, gândite pentru un program 
comun în anii 1 993-1 994, care ar fi urmat să se final izeze printr-o reuniune ştiinţifică româno
ucraineană, având drept scop dezbaterea asupra rezultatelor cercetării şi ulterior publicarea acestora. 
Acest proiect nu s-a finalizat niciodată şi nimeni nu s-a mai referit în vreun fel ia eveniment. 
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exprimată de Borges în Biblioteca Babel: "Biblioteca va dăinui: i lum inată, solitară, 

infinită, perfect imobi lă, înarmată cu tomuri preţioase, inutilă, incoruptibi lă, 
secretă" 1 1 • 

Cercetarea sistematică a problematicii Bucovinei istorice. 
Bilanţul unui deceniu de activitate 

Centrul pentru Studierea Problemelor Bucovinei al Academiei Române s-a 
constituit la Rădăuţi într-o perioadă dificilă a istoriei contemporane, dar în care 
românii bucovineni erau încă animaţi de entuziasm creator şi idealuri nobile. În 
jurul mentori lor săi, călăuzit de pasiunea pentru valori le României Profunde, 
activitatea acestuia a fost orientată constant spre cercetarea sistematică a 
problematicii Bucovinei istorice. La sfârşitul unui secol violent, frământat de 
experimente politice nefericite, în pofida multor adversităţi, prin întreaga sa 
activitate s-a străduit să readucă în prim-planul vieţii unei provincii sfâşiate 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. Pe drumul anevoios al cercetării 
trecutului din perspectiva viitorului, Centrul de la Rădăuţi s-a impus, chiar de la 
începutul activităţii sale, printr-o deschidere curajoasă spre o nouă cultură a 
comunicări i şi un parteneriat competitiv, prezentarea cu obiectiv itate a faptului 
istoric şi  refuzul manipulării istoriei, respingerea intoleranţei şi a extremismului. 
Fiecare dintre demersurile sale a aspirat, astfel, să devină - potrivit opiniei unor 
personalităţi ale vieţii culturale şi ştiinţifice contemporane: acad. Gheorghe Platon, 
acad. Vladimir Trebici, acad. Radu Grigorovici, acad. Ştefan Ştefănescu, 
dr. Ortfried Kotzian, Î.P.S. Pimen - o oază în care dezbaterea intelectuală asupra 
românismului şi a europenismului, deopotrivă, se desfăşoară din perspectiva 
trecutului, a prezentului şi a vi itorului, dobândind valoare intelectuală, şti inţifică, 
pol itică şi morală şi al imentându-ne convingerea că noi, europeni i, avem o cultură 

1 1 Informaţii şi date de interes pentru istoricul şi organizarea acestei bibl ioteci pot fi găsite în: 
Vasile 1 .  Schipor, Biblioteci în tranziţie, "Biblioteca", revistă de bibliologie şi ştiinţa informări i, 
Bucureşti, scrie nouă, anul X, nr. 3,  martie, 1 998, p. 87-89 şi nr. 4, aprilie 1 998, p. 1 1 7-1 1 9; Vasile 1 .  
Schipor, Biblioteci în tranziţie, studiu ilustrat cu bogate reproduceri după pagina de gardă a unor 
valoroase cărţi din fondul german al bibliotecii, unele tiind unicate şi rarităţi, "Anuarul Colegiului 
Naţional «Eudoxiu Hurmuzachi» pe anii 1 997-1 998'', Rădăuţi, 1999, p. 3-22; vezi şi Vasile 1 .  Schipor, 
Destinul unei biblioteci din Bucovina, "Analele Bucovinei", anul VI, nr. 1 (I l ), 1 999, p. 39-46; Cf. 
Vasile 1 .  Schipor, Biblioteca noastră, în "7 zile bucovinenc", Rădăuţi, Anul III, Nr. 67, 24-3 1 ianuarie 
2002, p. 7 şi nr. 68, 3 1  ianuarie--6 februarie 2002, p. 7. Informaţii şi date interesante despre epurarea 
bibl ioteci i  şi arderea cărţilor sale, în 1948, vezi Nicolai Pomohaci, Din viaţa unui universitar, voi. 2, 
Bucureşti, Editura Ccres, 2002. În proza memorialistică Ha=ard, p. 1 3- 1 5, autorul evocă salvarea 
unui tratat de vinificatie, tipărit de dr. Josef Bersch în 1 889, la Viena, lucrare impozantă cuprinzând 
780 de pagini şi i lustraţii, o raritate astăzi în l iteratura europeană de special itate. 
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comună izvorâtă din credinţa noastră creştină, la care trebuie să adăugăm, munca şi  
contribuţia noastră12 •  

Totodată, trebuie să menţionăm recunoaşterea publică a contribuţiei Centrului 
de la Rădăuţi de către oficialităţi ale administraţiei regionale: "Un rol important în 
întemeierea şi dezvoltarea relaţii lor noastre 1-a avut Institutul Bukowina din 
Augsburg (Germania) [ . . .  ]. [În contextul realizării parteneriatului din mai 1997 cu 
regiunile Schwaben şi Cernăuţi] se înscrie şi activitatea Centrului de Studii 
«Bucovina» din Rădăuţi al Academiei Române, cu aportul de marcă al cercetătorilor 
şi dăruirea organizatorilor, care, împreună cu colegii lor de la Cernăuţi şi din 
Augsburg, conferă parteneriatului o altă dimensiune, cea ştiinţifică, a acestui adevărat 
«triunghi europeam), cu proiecte comune, prin care tradiţia, principalele probleme ale 
trecutului sunt chemate să ofere soluţii prezentului, dar mai ales viitorului pentru a se 
crea o reţea de relaţii eficiente pentru binele statelor noastre şi al Europei"1 • 

1 2  Cf. Vasile I .  Schipor, Oază de europenism, în "Crai Nou", Suceava, anul XI, nr. 2769, 
2 noiembrie 2000, p. 1 şi 4, nr. 2770, 3 noiembrie 2000, p. 1 şi 5. Concluzia din finalul materialului rămâne, 
din păcate, actuală: "Conferinţa ştiinţifică de la Rădăuţi a trecut. Ecourile ei se sting treptat. Doar felicitările 
primite pe linie profesională de organizatori vor putea, oare, să întreţină «oaza de europenism» de 
binefacerile căreia ne-am bucurat câteva zile?" Complementar, pentru importanţa cercetări i  ştiinţifice 
a prob1ematicii Bucovinei, vezi: acad. Radu Grigorovici, Bucovina, fereastră către Vest a Moldovei, în 
"Analele Bucovinei", anul 1 ,  nr. 1 ,  1 994, p. 7-1 3; M. Olaru, Şt. Purici, .. Bucovinism " şi .. Homo 
Bucovinensis", în "Analele Bucovinei", anul III, nr. 1 (5), 1996, p. 5-1 1 ;  1 996; acad. Radu Grigorovici, 
Modelul Bucovinei, în "Analele Bucovinei", anul lll, nr. 2 (6), 1 996, p. 281-298 (tot aici, în acelaşi număr, 
traducerea în limba gennană a studiului, Das Model/ Bukowina, p. 261-280); acad. Ştefan Ştefănescu, 
Istoria şi toleranţa, în "Glasul Bucovinei", anul lll, nr. 3 ( I l ), 1 996, p. 3-4; Ioan Cocuz, Bucovina - quo 
vadis?, în "Pământ Străbun", Suceava, Asociaţia Culturală "Pro Basarabia şi Bucovina", anul 1, nr. 3-4, 
noiembrie - decembrie, 1 996, p. 3-1 2; Dumitru Teodorescu, .. Bucovina " - mituri vechi, mituri noi, 
în "Analele Bucovinei", anul V, nr. 2 ( 1 0), 1 998, p. 454-455; Marian Olaru, Ştefan Purici, Bucovina 
mirajul identitar supranaţional, în ,,Analele Bucovinei", anul VI, nr. 2 ( 12), 1 999, p. 259-262; Adrian Dinu 
Rachieru - Vasile Tărâţeanu, Bucovina e iluzia mea, interviu într-un ciclu, întreţinut timp de mai mulţi ani, 
Dialoguri cu bucovinenii, în "Glasul Bucovinei", Cernăuţi - Bucureşti, anul VI, nr. 4 (24), 1 999, p. 3-1 9; 
Bucovina - şansa modelului cultural de integrare europeană, în "Bucovina literară", Suceava, serie nouă, 
anul XI, nr. 4 ( 1 22), aprilie, 200 1 ,  p. 1 .  Editorialul din revista Societăţii Scriitorilor Bucovineni evidenţiază 
scopul declarat al Centrului de la Rădăuţi "de a contribui efectiv la cunoaşterea Bucovinei şi a României în 
lume", "orarul de conferinţe internaţionale", relaţiile interpersonale "de mare fidelitate şi acurateţe" 
cultivate de directorii celor trei institute partenere, dezvoltarea unui "model de negociere a colaborări lor prin 
prisma valorificării unei personalităţi publice active şi dăruite". În opinia editorialistului [Ion Beldeanu], 
Centrul pentru Studierea Problemelor Bucovinei al Academiei Române de la Rădăuţi reprezintă "un 
model instituţional" care învederează faptul că "nu provincialismul este barieră în calea marilor proiecte 
culturale de integrare europeană"; Florin Pintescu, Bucovina, zonă de convergenţă etnică şi spirituală, în 
"Glasul Bucovinei", anul Vlll, nr. 1 -2 (29-30), 200 1 ,  p. 30-35; acad. Radu Grigorovici, Die Zukunft 
einer lllusion, în "Kaindi-Archiv", Augsburg, nr. 49-50/40-41 ,  ianuarie-iunie 2002, p. 3-1 0. 

13 Ortfried Kotzian, Von der Aktion zur Deklaration - vom Projekt Eurodreieck zur Partnerschaft 
Schwaben - Bukowina, "Kaindi-Archiv", Augsburg, nr. 35/26, iulie - septembrie, 1 998, p. 98- 1 02; 
Gavril Mârza, Model/ einer europăischen Regional-partnerschaft, în "Kaindi-Archiv", nr. 36/27, 
octombrie - decembrie 1 998, p. 1 84-1 85; Gavril Mârza, Revedere în Bucovina. Întâlnirea etnicilor 
germani bucovineni şi a urmaşilor acestora cu locuitori ai judeţului Suceava. 11-16 iunie 2001, 
Suceava, 200 1 ,  p. 5-6. Un "bilanţ echidistant" al colaborării internaţionale de un deceniu în cercetarea 
problemelor Bucovinei realizează jurnalistul bucovinean Dumitru Teodorescu, Demnă de tradiţia 
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Probleme ş i  soluţii 

Intrând într-un nou deceniu de activitate, Centrul pentru Studierea Problemelor 
Bucovinei se confruntă cu probleme diverse şi este preocupat să găsească soluţii 
pentru rezolvarea acestora. Există posibilitatea unui sprij in, de asemenea prin 
contract de asociere, din partea Consiliului Local Rădăuţi şi a Arhiepiscopiei Sucevei 
şi Rădăuţilor pentru tipărirea în vi itor a unor lucrări importante, de interes comun. 
Pentru tipărirea lucrării lui Teodor Balan, Documente bucovinene, volumele VII-IX, 
din colecţia Enciclopedia Bucovinei, se află în faza de finalizare documentele de 
asociere cu Ministerul Culturii şi al Cultelor - Direcţia Generală Le,:::tură Publ ică., 
Educaţie Permanentă, Civil izaţie Tradiţională, pentru finalizarea proiectului (circa 
1 00 000 000 lei). Tot aici menţionăm orientarea spre teme comune de: cercetare, cu 
parteneri din Germania şi Austria1 cu susţinere financiară din partea unor instituţii şi 
organisme europene interesate. In plan intern, s-au identificat câteva proiecte cu 
parteneri de la Suceava (Universitatea "Ştefan cel Mare", Complexul Muzeal 

"Bucovina"), prin care să se finalizeze teme comune de cercetare şi să se valorifice 
documente din arhivele româneşti. 

Dintre celelalte probleme cu care se confruntă Centrul de Studii "Bucovina" 

mai menţionăm: - alocarea unui buget aparte, avându-se în vedere poziţia 
Centrului în teritoriu în raport cu marile biblioteci şi arhive din România, costuri le 
tot mai mari ale documentării şi complexitatea problemelor din cercetarea internă 
şi pe plan internaţional; - obţinerea unui post de documentarist pentru organizarea 
ştiinţifică a volumului mare de date acumulat timp de 1 O ani, pentru realizarea 
"Analelor Bucovinei" cu costuri mai mici şi prin despovărarea cercetători lor, 
precum şi pentru pregătirea fondului documentar ca bibliotecă electronică; - sprij i
nirea cercetătorilor de la Rădăuţi pentru obţinerea unor stagi i de documentare la 
Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Braşov, Cernăuţi, Viena, MUnchen şi Augsburg; - lărgi
rea ariei de colaborare a Centrului prin atragerea de noi parteneri interesaţi de 
cercetarea problemelor Bucovinei: institutele Academiei Române din cadrul 
Fil ialei laşi, Universităţile din Iaşi, Bucureşti, Cluj-Napoca, Suceava şi Cernăuţi, 
precum şi alte institute din Austria, Israel, SUA şi Germania; - eficientizarea 
activităţii proprii prin generalizarea experienţei academice avansate (cercetarea 
ştiinţifică în echipă plurid isciplinară, apropierea de exigenţele managementului de 
proiect, stimularea creativităţii, a iniţiativei şi a responsabi lităţii individuale 
integrate, impl icarea individuală în identificarea şi atragerea fondurilor financiare 
extrabugetare necesare, printr-un alt tip de mentalitate şi cultură a muncii (cultura 
proiectului); - îmbunătăţirea capacităţilor şi instrumentelor de autoevaluare şi 

europeană a Bucovinei. în "Analele Bucovinei", anul IX, nr. 2 (1 8), 2002 (în curs de apariţie), care 
surprinde dimensiunile politice, sociale, economice şi cultural-ştiinţifice ale parteneriatului, adoptat în 
mod oficial în 2 mai 1 997 la Augsburg, precum şi rezultatele acestuia. Documentele acestui parteneriat 
"unic în Europa", derivat dintr-o "obligaţie istorică" a Landului Bavaria şi considerat "un semnal pentru 
viitor", se publică în "Kaindi-Archiv", Augsburg, nr. 30/22, aprilie - iunie, 1 997, număr special, care îi 
consacră 96 de pagini în limbile germană, română şi ucraineană 
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evaluare, creşterea rolului colectivului de lucrări şi al consiliului ştiinţific în 
activitatea Centrului pentru Studierea Problemelor Bucovinei. 

Afirmându-se "subt vremi" cu o "tenacitate elegantă" 14 şi  păstrându-şi, mai 
presus de toate, autonomia cercetări i  academice, Centrul pentru Studierea 
Problemelor Bucovinei a trecut într-un alt deceniu de activitate cu un bun potenţial 
de muncă şi cu încredere. 

Pentru toţi locuitorii Bucovinei de astăzi, şi nu doar pentru cercetători, cuvintele 
acad. Radu Grigorovici rostite cu doi ani în urmă, la începutul noului mileniu, ar trebui 
să fie mereu actuale: "Ce ne va aduce viitorul nouă, bucovinenilor, o mână de oameni 
de pe o rarâmă neînsemnată din univers, botezată [cândva] Bucovina? Oare această 
denumire este mai mult decât un cuvânt magic, lipsit de corespondenţă cu realitatea, 
dar care-şi păstrează forţa sugestivă până în prezent? Merită ea să ne străduim să-i 
apărăm identitatea şi să încercăm să o transformăm într-un mic rai, pe cât este 
omeneşte posibil? Şi cine ne va lumina calea spre acest ţel? [ . . .  ] Pentru numeroşi 
români şi, probabil, pentru o parte din ucraineni, au apărut acum două noi cuvinte 
magice: Uniunea Europeană (U.E.). Ea va fi aceea care ne va elibera ca prin farmec de 
toate dificultăţile şi de toate grij ile. [ . . .  ] Din soarta Bucovinei atât UE, cât şi locuitorii 
actuali ai regiunii ar putea învăţa câte ceva, şi anume ce trebuie evitat şi pe ce se poate 
clădi în prezent. Construirea şi extinderea UE poate reuşi numai cu condiţia existenţei 
unei voinţe de înţelegere reciprocă. Graniţele statale pot atât uni, cât şi separa, în 
funcţie de împrejurări şi de mentalităţi . Ele sunt şi vor fi fixate întotdeauna de oamenii 
de stat ai marilor puteri şi cum va decurge istoria în viitor nu se poate prevedea cu 
siguranţă. De aceea atât UE, cât şi noi înşine ar trebui să dăm dovadă, până la 
integrarea noastră, de destulă înţelepciune pentru a alege, în ciuda oricăror graniţe, 
drept model al mentalităţii şi comportării noastre pe acela al unor grupări etnice 
învecinate diferite, care trăiesc de veacuri în bună înţelegere reciprocă [Banatul] . [ . . .  ] 
Dacă şi noi, bucovinenii, vrem să fim europeni veritabili, trebuie să comutăm nu numai 
oficial şi superficial predispoziţia, în fond paşnică a populaţiei autohtone şi chiar a celei 
imigrate, de la xenofobie şi ură reciprocă la înţelegere şi conlucrare, rară a renunţa 
totuşi la sentimentul naţional. Nu ajunge să interzicem şi chiar să pedepsim acte 
reprobabile ca arderea steagului naţional al unui stat vecin şi simbol al unei grupări 
etnice conlocuitoare sau profanarea unor morminte prevăzute cu inscripţii în l imba 
acesteia. Oamenii trebuie educaţi să se îngreţoşeze la vederea unor astfel de 
procedee. De fapt aceasta nu înseamnă decât să ne autoeducăm în sensul moralei 
creştine. [ . . .  ] Doresc de aceea generaţiei viitoare de bucovineni să reuşească să-şi 
creeze ei înşişi o existenţă paşnică, îndestulată şi în bună înţelegere, aşa cum se 
povesteşte că ar fi fost cândva în toată Bucovina, fără să aştepte se fie [izbăviţi de cine 
ştie cine] şi ca bisericile noastre dreptcredincioase să se hotărască să propovăduiască 
împreună tuturor păstoriţilor lor învăţătura iubirii între oameni a lui Iisus" 1 5• 

14 Adrian Cioroianu, Puţină Moldovă, în "Dilema", Bucureşti, anul X, nr. 503, 1-7 noiembrie 
2002, p. 6. 

15 Cf. acad. Radu Grigorovici, Bucovina în mileniul a/ treilea, în "Septentrion", Rădăuţi, anul 
XI, nr. 1 6- 17, 200 1 ,  p. 1-2. 
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Istoria Bucovinei, ca de altfel toată istoria românilor, este "mai mult o istorie 
a nedreptăţii, a nevoii  şi suferinţei". Cercetarea trecutului cu respectul cuvenit 
pentru adevăr, metodă, oameni şi valori (prin promovarea neobositii şi apărarea 
acestora) poate, de aceea, oferi oamenilor "ştiinţa înţelegerii" prezentului şi a 
construirii unui vi itor demn într-o lume nouă, care cultivă unitatea în diversitatea 
tuturor naţiuni lor sale. 

Das Zentrum flir Bukowina-Studien. 
Das Schicksal eines wissenschaftlichen Projektes 

(Zusammenfassung) 

Die Studie pr1i.sentiert die Geschichte eines "institutionellem Modells" der akademischen 
Forschung hinsichtlich der Problematik der Bukowina, eine Geschichte, die sich liber 1 2  Jahre 
Tătigkeit ausdehnt. 

Der Verfasser teilt Daten und Informationen bezliglich der Grlindung dc:s Zentrums fUr 
Bukowina-Studien synthetisch mit, sowie liber dessen erklărten Zweck, liber die Hauptprojektc, das 
eigene Periodikum, liber die jăhrlichen, in Radautz organisierten wissenschaftlichen Tagungen und 
intemationalen Vortrăge, liber die Bibliothek des Zentrums, liber seine Probleme und deren 
Losungen. 

lndem sie die innere Struktur dieser Partnerschaft betonen, stellen die Anmerkungen des 
Verfassers die Forderung der Partnerschaft in der wissenschaftlichen Forschung dar, eine 
Partnerschaft, die durch die Veroffentlichung der Ergebnisse in rumănischer, deutscher und 
ukrainischer Sprache veranschaulicht wird. 
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VIAŢA POLITICĂ, CULTURALĂ, LITERARĂ ŞI ARTISTICĂ 

LITERATURA GERMANĂ 
ÎN CORESPONDENTA LUI LECA MORARIU 

ŞI CÂTEVA PROBLEME DE ISTORIE LITERARĂ (!) 
. 

D. V AT AMANIUC 

Corespondenţa lui Leca Morariu cu Cornel Hahon, profesorul de latină de la 
Liceul "Eudoxiu Hurmuzachi" din Rădăuţi, este destul de bogată. Deţinem 65 de 
scrisori ale sale, către corespondentul d in Rădăuţi, din perioada 1 942-1 962. Se vor 
fi găsind scrisori şi la alte persoane din Rădăuţi . În scrisorile aflate în păstrarea 
noastră, două se referă la l iteratura germană. 

Scrisoarea cu care deschidem prezentarea noastră este trimisă de Leca Morariu, 
de la Râmnicu-Vâlcea, unde se afla în refugiu. Poartă data: 3 l .V.53 . Evenimentele 
la care se referă Leca Morariu privesc războiul Imperiului Habsburgic cu Sardinia 
şi Franţa, când armatele imperiale au suferit înfrângeri la Magenta (4 iunie) şi 
Solferino (24 iunie)1 . La aceste lupte participă şi soldaţi români din Transilvania şi 
Bucovina, atunci sub stăpânire austriacă. 

Colecţia lui Eminescu din l iteratura populară cuprinde mai multe poezi i în 
care sunt prezentaţi soldaţi români din Transilvania şi Bucovina, "cătane" în armata 
imperială. Se deplânge faptul că erau trimişi "în bătaie la Franţie" să lupte cu 

"frăncii" sau, cu altă numire, "sfranţugii"2• În una dintre poezii se face referire şi la 
uniforma "franţozului": 

"Pre din sus de Simmering 
Mare lagăre se strâng, 
Pe dunga răzorului 
Naintea franţozului; 
Franţozu-n roş îmbrăcat 
Spre bătaie-i de gatat 

Şi  feciorii tot striga 
- Să trăiască Austria ! ,  
Austria cea română. 
Un ghera! călare 
Tot striga în gura mare: 
- Nu vă daţi feciori voinici !"3 • 

"Generalul" recunoaşte vitej ia soldaţilor români, "cătane" în armata imperială, 
iar cântecul popular vorbeşte de "Austria română". 

1 Erich Zo1ner, Istoria Austriei, II, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1 997, p. 493-500. 
2 M. Eminescu, Opere VI. Literatura populară, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1 963, 

p. 2 1 6, 2 1 7, 225. 
1 Ibidem, p. 224. 

Analele Bucovinei, X, 2, p.  381-386, Bucureşti. 2003 
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Soldatul român din altă poezie, "cătană", apără "steagul cu stema împără-
tească" şi este grav rănit în luptă: 

"Maică, maică, draga mea 
Colo sus s-o scăpătat 
C-acolo steagul plecat 
Şi badea pe drum picat 
Cu pistolul la picioare'.4 . 

Vitej ia soldaţilor români din armata imperială în luptele din nordul Ital iei, 
atunci sub stăpânirea Imperiului Habsburgic, stârneşte o impresie profundă în 
rândul unor intelectual i din Austria. Îi avem în vedere, în primul rând, pe cei din 
Tirol, provincie, ca şi  Bucovina, de munte şi de margine a Imperiului Habsburgic5 . 

Un poet tirolez, Hermann van Gilm, evocă în poezia sa Im Hospital zu Verona, 
vitej ia ostaşilor români din armata imperială în luptele din nordul Italiei. Soldatul 
este un "fiu al Bistriţei aurii" din "ţara românilor". Rănit grav pe front, el ajunge în 
spitalul din Verona, unde este vizitat de un general din armata imperială, care îi 
vorbeşte în româneşte, l imba patriei sale. Transcriem poezia Im Hospital zu Verona: 

"Im Hospital zu Verona Da weichen die Wande des Saales 
Liegt in des Fiebers Brand Zuri.ick, wie von Zauber gefeit, 
Ein Sohn der goldnen Bistritza Und draussen stehn die Karpathen 
In der Rumanen Land. In goldner Herrlichkeit, 

Auf seinen heissen Wangen 
Steht es wie Abendgli.ihn; 
Die Rosen sind am schănsten 
Zur Stund, wo sie verbli.ihn. 

Du ăffnet sich die Thtire, 
Und eintritt in dem Saa) 
Im knappen W affenroke 
Ein j un ger General. 

Es l iegt ein bleicher Schatten 
Auf seinem edlen Gesicht, 
Und in der Sprache der Heimat 
Er zu dem Sterbenden spricht. 

4 Ibidem, p. 220. 

Und draussen steth die Mutter, 
Der V ater im weissen Pelz. 
Und freudig springt Diana, 
Der Jagdhund, aus dem Gehălz. 

Und draussen steht Marija, 
Das stisse schwarzaugige Kind: 
B ist wieder da, Costaki? 
lch weinte mich fast blind. 

Und aufschreit der Rumane: 
O, du mein Heimatland! 
Und ktisst den letzen Atem 
Auf seines Kaisers Hand"6. 

5 Die ăsterreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. Tira! und Vorarlbery, Wien, 
Druck und Verlag der kaiserlisch-koniglichen Hif und Staatsdrucherei, 1 893. Lucrare de sinteză, face 
parte din seria închinată provinciilor Imperiului Austro-Ungar. Românii din Ungaria, Transilvania şi 
Bucovina sunt prezentaţi de Ioan Slavici in monografia sa Die Rumănen in Ungarn, Siebenbiirgen 
und der Bukowina, tipărită la Viena şi Tcschen în 1 880. 

6 Gedichte von Hermann von Gilm Gesamtausgabe. Herausgegeben von Rudolf Heinnch 
Greinz, Leipzig, Druck und Verlag von Philipp Reclamgun [ 1 894], p. 206-207. Aici este tăcută o 
bună prezentare a poetului tirolez de către editor (p. 5-1 2). 
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Hennann von Gilm zu Rosenegg se naşte la Rankweil, în Tirol, la 1 iunie 1 782. 
Studiază dreptul la Innsbruck şi ocupă mai multe posturi în ţinutul natal, apoi la 
Viena şi Linz, unde încetează din viaţă, la 3 1  mai 1 864. Intelectual cu convingeri 
l iberale în politică şi în religie, este persecutat în ţinutul natal pentru volumul de 
versuri Jesutenlieder (Cântece iezuite), din motive uşor de înţeles într-o ţară catolică. 
Tipăreşte volumul Tiroler Schiitzenleben ( Viaţa arcaşilor tirolenzi) la Innsbruck, în 
1 863 . După ce părăseşte Tirolul, "pana sa - arată Erich Zollner - s-a tocit curând, 
paralizându-se"7 •  Poeziile sale, Gedichte, în două volume, se tipăresc postum la 
Viena, în 1 864-1 865. A fost un poet strălucit, prin adâncimea sentimentelor şi 
mij loacele de expresie. Sonetele sale, Sonette aus Wălschtirol (Sonete din 
Wălschtirol) sunt printre cele mai bune scrise în limba germană. O poezie a sa, 
Alersleben (Ziua morţilor) devine unul din cele mai cunoscute cântece8• 

Leca Morariu avea, în biblioteca sa, ediţia poezii lor lui Gilm, din 1 894, 
singura, probabil ,  care a intrat şi în biblioteci le noastre. De aici traduce poezia /m 
Hospital zu Verona, pe care i-o trimite lui  Cornel Hahon, în traducere sa, în 
scrisoarea din 3 1  mai 1 953 .  Reproducem poezia În lazaret, la Verona, după textul 
din această scrisoare: 

"În lazaret, la V erona 
S leit de foc şi dogoare, 
Un fiu din Ţara-Bistriţei 
Se zbate, geme, moare. 

Şi parcă-n pala-i faţă 
Ar arde asfinţitul .  
Ce-nsângerată-i zarea, 
Ca ziua şi ca sfârşitul. 

Stingher e muribundul 
Uitat ca un mormânt. 
Ah, ghimpii suferinţei, 
Şerpi târâtori ce sunt. 

Deodat' deschisă-i uşa. 
Un tropot scurt de cal 
Ş i-n sprinten zornet intră 
În sală un general. 

Îndurerată umbră, 
Obrazu-i mohoreşte. 

7 Erich Zollner, op. cit. , II ,  p. 475. 

Ci-n dulce grai valahic 
Murindului-i vorbeşte. 

Dispar atunci pereţii 
Şi  sală şi  tot, ca-ntr-o vrajă 
Ş i-n fund răsar Carpaţii 
Minune de vis şi de strajă. 

Ş i  intră şi Mămucuţa 
Şi Tata în nou-i cojoc 
Ş i  căţelanul Turcuţ 
Zburdând, de n-are loc. 

Şi u ite-o şi  Lenuţa, 
Mândruţa cu ochi căprui .  
-Venit-ai Costăcheluţă? 
Ştiam eu bine că v i i !  

Şi-n hohote geme românul :  
Oh ! Ţăruleană, Ţară! 
Şi pe-a monarhului mână 
Se-nchină ca să moară". 

8 Fritz Martini, Istoria literaturii germane de la începuturi până în prezent, în româneşte de 
Eugen Filotti şi Adrian Hass, cuvânt înainte de Liviu Rusu, studiu critic de Tudor Olteanu, Bucureşti, 
Editura Univers, 1 972, p. 3 1 8. 

. 

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



384 D. Vatamaniuc 4 

Traducerea lui Leca Morariu se impune să fie privită ca un mesaj prietenesc 
trimis corespondentului său de la Rădăuţi, şi nu ca un text definitiv, destinat 
publicităţi i .  Sunt interesante însă, şi în această situaţie, metodele sale �In echivalarea 
textelor româna-germane, mai apropiate sau foarte depărtate de textul german. Ne 
oprim la câteva din cele din urmă. Versul "0, du mein Heimatland" devine "Oh, 
ţăruleană, ţară". Versuri le: "Und krapt auf der vol lenen Decke 1 Die schleichenden 
Stunden ab", pe care le-am traduce prin: "Şi  înseamnă pe pătura de lână 1 Orele 
care se furişează" devin: "Ah, ghimpii suferinţei, 1 Şerpi târâtori ce sunt". Versul 

"Das stisse schwarzăngige Kind" devine "Mândruţa cu ochi căprui" în loc de 

"Copilul dulce cu ochi negri" . Interesante sunt şi echivalenţele cu privire la nume 
propri i :  Costachi devine Costăcheluţă, Maria este numită Lenuţa, iar Diana, câinele 
de vânătoare, se numeşte Turcu şi este, cum se vede, de alt gen decât în textul 
german. Leca Morariu caută să învestească poezia germană în traducerea sa cu cât 
mai multe elemente din spaţiul cultural românesc. 

Poezia lui Hermann Gilm ridică şi o problemă de istorie literară de cel mai 
mare interes. Poetul tirolez îi anticipează pe Şt. O. Iosif şi G. Coşbuc, cântăreţi ai 
vitej ie i  ostaşi lor români, "cătane" în armata imperială pe fronturile de luptă. Poezia 
lui Şt. O. Iosif, Eroul de la Koniggrătz, cu subtitlul Poveste ciobănească, se publ ică 
în "Pagini l iterare", în 1 8999. Contextul politic este altul decât cel din poezia 
germană. Imperiul Austro-Ungar se găseşte în război, după cel cu Sardinia şi Franţa 
din 1 859, cu Prusia ( 1 866). Suferă, şi de această dată, o grea înfrângere în luptele de 
la Koniggrătz, din 3 iulie 1 86610• Localitatea este numită, în această poezie, Canecreţ, 
forma sub care circula şi în literatura noastră populară. Localitatea figurează în 
enciclopedii sub numele Sadova, cu numele ceh Hradec Kralve. 

Importantă pentru discuţia noastră este Boezia lui G. Coşbuc, În spital, 
publicată în "Universul l iterar", la 24 iunie 1 902 1 • Poezia ne îndrumă, prin titlu, la 
Hermann van Gilm, cu Im Hospital zu Verona, iar conversaţia între gen,eral şi 

"tânărul împărat" are loc, cum arată Coşbuc, "la Veneţia, în spital" . Gilm evoca 
drama soldatului român, în 9 strofe, de mare concentrare l irică, pe când Coşbuc 
desfăşoară o naraţiune în 25 de strofe. Generalul îl informează pe "tânărul 
Habsburg" asupra ţării de unde veneau aceşti ostaş i ("Ei de acolo sunt, din ţara 1 
Turmelor de oi"), după care descrie cum soldatul român salvează steagul cu "stema 
împărătească", pentru a nu cădea în mâna duşmani lor. Coşbuc şi Iosif se întâlnesc 
în prezentarea soldatului român ca apărător al prestigiului imperiului. Ciobanul din 
poezia lui Iosif, luat la armată cu arcanul, luptă la Koniggrătz, salvează steagul cu 

9 Şt. O. Iosif, Eroul de la Koniggrătz, în "Pagini literare", I I ,  nr. 1 O, 19 decembrie 1 899, p. 3 .  
Este reprodusă în "Semănătorul", I, nr .  19,  5 aprilie 1 902; Şt, O. Iosif, Poezii, ediţie îngrij ită de 
Şerban Cioculescu, a doua ediţie rcvăzută, Bucureşti, Fundaţia pentru Literatură şi Artă, 1 944, 
p. l 75-1 76, p. 350. 

10 Erich Găllner, op. cit. , I l, p. 507. Kăniggratz purta numele de Sadovă, azi Hradec Krălve. în 
Cehia. 

1 1  G. Coşbuc, În spital. în "Universul literar", XX, nr. 25, 24 iunie 1 902, p. 2. Este reprodusă 
în: "Românul", IV, nr. 1 73,  6/1 9  august 1 9 1 5, p. 3-4; "Albina", XVIII, nr. 1 8, 1 februarie 1 9 15 ,  
p. 635 .  Se tipăreşte în  volum, prima dată, în  Ziarul unui pierde vară, în 1902. 
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pajura împărătească şi  este primit cu mare admiraţie, în "cortul de ghinărari". 
Soldatul din poezia lui Coşbuc, coborând tot din munte, participă la luptă şi  
salvează şi el steagul cu pajura împărătească. Nu este însă primit de "ghenerari", ci 
ajunge într-un spital de campanie din Verona. 

Apropierea dintre poezia lui Coşbuc şi cea a poetului tirolez este făcută, pentru 
prima dată, de Gh. Bogdan-Duică1 2• Istoricul literar face constatarea că poetul tirolez 
şi cel român au în comun relatările despre spital şi vizita împăratului. De asemenea, el 
constata că poezia tirolezului "are mai mult patriotism românesc decât dinasticism". 
Nu este l ipsit de interes să mai arătăm că poetul tirolez se interesa şi de istoria noastră 
naţională. Într-o poezie, Johannes Nepomuk, se referă la Mihai Viteazul1 3 • 

D inasticismul din poezia noastră populară transilvăneană şi bucovineană de 
dinainte de 1 900, precum şi cel din poezia lui G. Coşbuc şi Şt. O. Iosif, la care se 
referă Gh. Bogdan-Duică, trece pe al doilea plan, spre a fi complet abandonat, în 
ajunul şi în timpul celui de al Doilea Război Mondial. Nimic nu i lustrează mai bine 
această schimbare fundamentală în viziunea asupra imperiului decât poezii le, 
culese de 1.  E. Torouţiu din satele bucovinene, Cântece populare şi publicate la 
Solca (Rădăuţi) în 1 9 14 .  Acum soldatul român este "cătană" numai prin jurământ, 
pe care I-ar călca în orice cl ipă dacă nu ar exista teama de represal i i :  

"Jurământul l-aş călca, 
Dar mă tem că m-a muşca; 
Jurământu-i tare greu, 
Vai, amar de sufletul meu"1 4 . 

Ostaşul bucovinean, "cătană" imperială, nu se gândeşte la fapte de vitej ie, îi 
este străin cultul pentru steagul cu "pajura împărătească". Drama lui stă în faptul că 
neamţul 1-a ridicat de la îndeletnicirile sale şi-1 trimite să moară pe frontul de luptă: 

"M-a făcut maica frumos, 
Neamţului de bun folos ! 
Când am fost maicii mai drag 
Neamţul m-a jurat la steag; 
Sub steagu-mpăratului, 
În pierderea capului"1 5 • 

Sacrifici i le pe fronturile de luptă sunt declarate inutile şi cu mare pierdere 
pentru satele bucovinene: 

12 Gh. Bogdan-Duică, Un motiv imprumutat?, în "Ramuri", XVII, nr. 3 1 ,  3 septembrie 1 922, 
p. 493-494; Gavril Scridon, Ioan Domşa, George Coşbuc, Bucureşti, Editura Academiei Române, 
1 965, p. 1 88. 

1 3  Hermann von Gilm, op. cit. , p. 52 . 
14 I l ie E. Torouţiu, Frunză verde. Cântece şi basme populare din Bucovina, Câmpulung

Bucovina, Biblioteca "Mioriţa", 2003, p. 86. Culegerea Frunză verde din 1 9 1 4  nu se află la Biblioteca 
Academiei Române; A fost odată. Povestiri, cântece populare, Cluj, Tipografia "Carmen". Petru P. 
Bariţiu, 1 9 12 .  

1 5 I l i e  E. Torouţiu, op. cit. , p. 76. 
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"Când cosesc vara mai bine, 
Vine neamţul după mine. 
Coasa-o las să ruginească 
Puşca-o spate să-mi strălucească. 

Bun îi neamţu-nşelător 
C-a plivit câmp de flori 
Şi noroade de feciori, 
De feciori i cei aleşi 
Ca frunza de pe cireşi" 16 • 

6 

Asupra acestei schimbări fundamentale a viziun ii cântăreţu l.ui popular se 
atrage atenţia şi în presa vremi i .  Revista "Albina" însoţea reproducerea poeziei lui 
Coşbuc, În spital, cu o notă în care arăta că "împăratul" i-a trădat pe români şi nu 
se putea aştepta la fapte de vitej ie în slujba imperiului, ca cele prezentate de 
Coşbuc în poezia sa. 

Gh. Bogdan-Duică îşi încheia notiţa din "Ramuri" cu o afirmaţie rămasă 
nedemonstrată pe bază de documente. "Dar Coşbuc - se întreba istoricul literar - a 
cunoscut pe Gilm?" Şi tot el răspunde: "Ştiu eu că 1-a cunoscut". Sublinierea îi 
aparţine. Nu spune însă unde şi când 1-a cunoscut pe poetul tirolez. Nu greşea însă 
în afirmaţia sa, lăsată fără răspuns. Exemplarul din poezia lui Gilm, Gedichte, din 
care am citat şi noi, a aparţinut lui Coşbuc şi a fost donat de Elena Ci . Coşbuc, soţia 
poetului, Academiei Române, în 1 942. El cuprinde însemnări marginale şi, în text, 
cu creion negru şi albastru, remarce asupra unor poezii şi chiar traduceri de versuri, 
care I-au interesat îndeaproape. Nu ar fi exclus ca poetul să-i fi împrumutat lui 
G. Bogdan-Duică volumul, pentru scurt timp, de vreme ce era aşa de sigur că 
poetul român cunoştea poezii ale poetului tirolez. Această ediţie din poezia lui 
Gilm, care a trecut prin mâinile lui Coşbuc ar merita o cercetare aparte. 

Hermann von Gi lm, poetul tirolez de mare talent, se considera solidar cu 
ciobanii din Carpaţi şi face cunoscută vitej ia şi drama lor într-o l imbă de circulaţie 
universală. Anticipează scriitorii noştri cu mai bine de un secol .  Dinasticismul 
românilor îl aprecia temporar, asemeni contemporanilor săi tirolezi, cum avea să se 
arate în desfăşurarea ulterioară a evenimentelor istorice. 

Die deutsche Literatur im Leca Morarius Briefwechsel 
und einige Probleme der Literargeschichte (1) 

(Zusammenfassung) 

Aufgrund des Briefwechsels zwischen Leca Morariu und Cornel Hahon prăsentiert der 
Verfasser einige Dokumente, die Leca Morarius Beschăftigungen mit der Kenntnis der deutschen 
Literatur mittels eines ihrer Vertreter, Hermann von Gilm ( 1 782- 1 864}, darste llen. Der Autor des 
Artikels bemerkt die Ăhnlichkeit zwischen den Gedichten des deutschen Dicht.;:rs und cinigen von 
den rumănischen Volksgcdichten odcr denjenigen von George Coşbuc. 

Oer Tiroler Dichter Hermann von Gilm machtc in einer weltbekannten Sprache die Tapferkeit 
und das Drama der rumănischen Soldaten cin Jahrhundert friiher bakannt, als cs dic rumănischen 
Schriftstcller gcmacht haben. 

16 Ibidem. 
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UNIREA BUCOVINEI CU REGATUL ROMÂN. 
INTEGRAREA POLITICO-ADMINISTRA TIV Ă (III) 

ROD! CA IA ŢENCU 

Desfiinţarea organelor proprii de conducere locală 
şi integrarea Bucovinei În structurile administrative ale statului român 

Perioada de conducere a Bucovinei prin miniştri delegaţi şi Secretariate de 
Serviciu locale a încetat la 4 aprilie 1 920, provincia intrând într-o altă fază a 
procesului de unificare, când autonomia i-a fost l imitată treptat la n ivelul 
administraţiei locale. La acea dată a intrat în vigoare Decretul-lege nr. 1 476, 
publicat în "Monitorul oficial", nr. 4, din 4 aprilie 1 920 (anterior, la 3 apri lie 1 920, 
a fost emis Decretul-lege nr. 1 462, care prevedea desfiinţarea Consiliului Dirigent 
din Transilvania). Acesta prevedea desfiinţarea Directoratelor din Basarabia şi a 
Secretariatelor de Stat din Bucovina. O nouă formulă de conducere fusese 
preconizată de N. Flondor (despre care se vehicula ideea că va fi numit în funcţia 
de ministru delegat cu administraţia Bucovinei în guvernul central), încă din 25 
mai 1 9 1 9 . Acesta a prezentat lui Ion 1 .  C. Brătianu un "proiect pentru reformarea 
modului de guvernare în Bucovina", care prevedea că "toate secretariatele se 
desfiinţează, în fruntea administraţiei rămâne un guvernator - comisar regal ,  încolo 
toate autorităţile austriece se restabilesc sub forma lor veche, pentru «o mai lesne 
contopire cu patria mamă»" 1 • De asemenea, deputatul bucovinean A. Morariu a 
propus un proiect de organizare administrativă, pe care urma să-I prezinte 
Parlamentului. El aprecia că multe dintre proiectele de lege nu ţineau seama de 
necesităţi le României Mari şi de problemele de actualitate cu care se confruntau 
provinci i le alipite. Unele dintre ele plecau de la principii care nu puteau duce la 
apl icarea practică a acestor legi . A. Morariu afirma că guvernul de la Bucureşti nu 
avea aproape nici o ingerinţă efectivă în problemele de viaţă publică a provincii lor. 
Tocmai de aceea, deputatul bucovinean credea că era necesară înfiinţarea, prin 
lege, a unor comisii ,  pe lângă ministerele de Justiţie şi de Interne, pentru legiferarea 
judiciară şi administrativă, din care urmau să facă parte şi membri ai Parlamentului .  

1 Doina Alexa., op. cit. , p. 1 9 1 .  

Analele Bucovinei, X, 2, p .  387-4 1 2, Bucureşti, 2003 
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Aceste comisi i  ar fi trebuit să lucreze în cazul închiderii sesiunilor parlamentare 
sau al dizolvării Parlamentului2• 

Hotărârile de desfiinţare a organelor proprii de conducere locală a Bucovinei 
şi înlocuirea lor cu departamente corespunzătoare, ce urmau să funcţioneze în 
guvernul central, au provocat reacţi i în rândul el itelor bucovinene. Decizia 
desfiinţării Consiliului Dirigent al Transilvaniei, decizie care urma să se extindă şi  
asupra Bucovinei, a fost dezbătută de deputaţii bucovineni,  care nu erau de acord 
ca aceste măsuri să fie apl icate în provinciile alipite până nu se va elabora o lege 
administrativă unică, cu aplicaţie la nivelul întregii ţări, în baza căreia s-ar fi putut 
asigura tranziţia spre o nouă etapă a unificării3 • Clubul parlamentar ardelenesc a 
propus o altă soluţie - desfiinţarea Consiliului Dirigent şi înfiinţarea, la Bucureşti, 
a unor Subsecretariate de Stat pe lângă ministerele centrale şi a uno:r Directorate de 
Serviciu, sub conducerea unui ministru delegat, după modelul Bucovinei şi al 
Basarabiei . Bucovineanul D. Marmeliuc a salutat propunerile arde leni lor, fiind de 
acord cu proiectul acestora, care preconiza real izarea unei descent:ralizări ce ar fi 
înlesnit procesul de unificare. De asemenea, a accentuat ideea că fiecare funcţionar 
trebuia să aibă o oarecare autonomie a hotărârilor sale; era necesară crearea mai 
multor centre administrative, supuse controlului numai în ceea ce priveşte "concor
darea tuturor măsurilor ce trebuiau luate". Bucovineanul demasca viciile sistemului 
centralist din administraţie, considerând o prioritate legislativă realizarea unei legi 
privind unificarea şi organizarea administrativă a ţări i :  "Cerem cu toată hotărârea 
ca, până la definitiva organizare administrativă pe baza unei largi descentralizări a 
României întregite, să rămâie, în Bucovina, neatinsă actuala formă administrativă [ . . .  ] .  
Vom interveni totdeauna cu toată energia pentru menţinerea, la Cernăuţi, a unui 
centru administrativ regional [ . . .  ]',.� . Considerând măsurile preconizate prin 
Decretele-lege nr. 1 462 şi  1 476 drept "experienţe primejdioase", Al. Procopovici 
nu era de acord cu desfiinţarea organelor proprii de administraţie, atâta vreme cât 
încă nu erau clarificate principii le care trebuiau să stea la baza organizări i viitoare a 
statului român. Apreci ind, în mod pozitiv, rostul unificării provincii lor, acesta 
afirma că ideea unei autonomii provinciale este justificată: "Unificarea n-a fost 
pentru noi niciodată identică cu întinderea şi asupra ţinutului [ . . .  ] a sistemului 
administrativ din Vechiul Regat de dinainte de război  [ . . .  ] .  Nu vrem ca pentru 
fiecare lucru de nimic să batem calea Bucureştiului, spre a antişambra pe la uşile 
subsecretarilor, şefilor de cabinet, directorilor etc ., care nu ne pot cunoaşte 
îndeajuns spre a ne alina nevoile. Nu vrem ca toate nemulţumirile şi toate 
amărăciuni le să se reverse înspre Bucureşti. Avem impresia că este o încercare 

2 "Glasul Bucovinei", I II, 3 martie 1 920, p. 1 .  
3 1 .  Dominte, Desfiinţarea Consiliului Dirigent din Ardeal, în "Glasul Bucovinei", III ,  2 1  

februarie 1 920, p. 1 .  
4 D. Marmeliuc, Descentralizare, în "Glasul Bucovinei", III, 24 februarie 1 920, p .  1 .  
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foarte primejdioasă ceea ce se pregăteşte acum la Bucureşti .  Domnii care sunt de 
altă părere să descalece puţin în teritorii le nouă şi  se vor îngrozi de perspectivele pe 
care le deschid"5 • 

Este de remarcat faptul că aceste măsuri de desfiinţare a organelor admi
nistrative provinciale au fost luate de către guvernul Al .  Averescu, venit la putere 
din 1 3  martie 1 920, în locul guvernului Al .  Vaida Voevod, care demisionase. 
Datorită acestui fapt, Parlamentul fusese dizolvat (noile alegeri fuseseră fixate 
pentru luna mai 1 920), astfel că se guverna prin decrete legi, care nu erau supuse 
dezbaterii publ ice, fi ind ulterior ratificate în Parlament. Aceasta a fost o 
împrejurare favorabilă emiterii celor două decrete legi referitoare la desfiinţarea 
organelor administrative proprii ale provinciilor alipite, considerându-se că o 
eventuală dezbatere parlamentară a acestor măsuri legislative ar putea crea 
dificultăţi în acţiunea de unificare. De altfel, guvernul Averescu, care avea ca idee 
obiectiv "organizarea definitivă a vieţii interne"6 prin măsuri de descentral izare 
administrativă, a apreciat că organismele guvernări i autonome din Bucovina, 
Basarabia şi Transilvania nu mai erau necesare, în condiţiile în care din guvernul 
României făceau parte reprezentanţii tuturor provincii lor istorice. De asemenea, nu 
trebuie exclusă şi motivaţia pol itică a desfiinţării acestor instituţii , guvernul 
Averescu, în perspectiva alegeri lor parlamentare, fiind conştient că partidele 
politice din provincii, rămase în opoziţie, puteau să-şi promoveze interesele prin 
organismele administrative proprii7 • 

Conform Decretului-lege nr. 1476/1 920, o Comisie de Descărcare şi Unificare, 
prezidată de primul-ministru, a trecut atribuţi i le Secretariatelor de Serviciu din 
Cemăuţi asupra ministerelor de resort 1 departamentelor corespunzătoare din guvernul 
central . Bucovina a fost reprezentată de T. Nistor, care era ministru de stat în 
guvernul Al .  Averescu8 • 

La 7 apri lie 1 920 a fost publicat, în "Monitorul Oficial", Regulamentul 
pentru Funcţionarea Comisiilor de Descărcare a Serviciilor Publice din teritori i le 
alipite şi unificarea lor cu cele din Vechiul Regat. În articolul 1 s-a stipulat: "Cu 
data Decretului lege care desfi inţează Consiliul Dirigent d in Cluj, Directoratele din 
Chişinău şi Secretariatele din Cernăuţi, toate servicii le publice din teritoriile alipite 
se declară trecute sub conducerea directă a puterilor prevăzute la art. 32 şi 35 din 
Constituţie, adică a departamentelor corespunzătoare ale guvernului regal din 
Bucureşti"9• Conform acestu i Regulament, la Cernăuţi s-a înfiinţat o Comisie 
Regională pentru Descărcare şi Unificare, care urma să fie formată din 7 secretari 
generali şi 7 delegaţi ai guvernului central. Comisia lucra sub autoritatea Comisiei 
Centrale de Unificare şi pentru Descărcarea Servicii lor, formată Ia 3 aprilie 1 920 şi 

5 Al. Procopovici, Experienţe primejdioase, în "Glasul Bucovinei", III, 20 februarie 1 920, p. 1 .  
6 "Glasul Bucovinei", III, 1 6  martie 1 920, p. 1 .  
7 Gh. Buzatu, 1 .  Scurtu, op. cit. , p .  1 26; Mariana Haus1eitner, op. cit. , p .  1 44. 
8 R. Economu, op. cit. , p. 75-76. 
9 "Glasul Bucovinei", III, 27 iunie 1920, p. 1 .  
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avea ca scop l ichidarea servicii lor regionale. Aşadar, funcţia de ministru delegat al 
Bucovinei a fost înlocuită cu cea preşedinte al Comisiei Regionale de Unificare, iar 
secretarii şefi au fost înlocuiţi cu directori general i .  Sarcinile Secretariatelor şi ale 
Consil iului administrativ au trecut asupra acestei comisii .  Activitatea acesteia s-a 
desraşurat până când toate resorturile au trecut direct sub autoritat1�a ministerelor 
centrale de la Bucureşti. 

Prin Decretul regal nr. 1 7 1 3/22 apri lie 1 920, au fost numiţi un preşedinte şi 
7 delegaţi ai Secretariatelor de Serviciu ai Comisiei Regionale de Lichidare: 
D. Popovici - preşedinte, C. Stefanel li - Interne, E. Tarangu l - Finanţe, V. Hnidei 
- Comerţ şi Industrie, 1. Balmuş - Lucrări Publice, C.  Scarlat - Agricultură, 
E. Ionescu - Salubritate, T. Brăileanu - Instrucţie Publică (înlocuit ulterior cu 
C. Mandicevschi). Pe lângă fiecare Secretariat General a funcţionat şi un delegat al 
departamentului corespunzător din guvernul central, ales dintre funcţionarii 
superiori, recomandaţi de Consil iul de Miniştri 10 • 

Tranziţia către o nouă formă de administrare a Bucovinei nu a fost l ipsită de 
dificultăţi . De altfel, desfiinţarea Secretariatelor de Serviciu şi preluarea preroga
tivelor acestora de către ministerele specifice de la Bucureşti a fost o "tentativă 
premeditată şi cam bruscă de centralizare", care nu a reuşit să impună o 

"uniformitate perfectă"1 1 • Noile Secretariate Generale, ca instituţii descentralizatoare, 
trebuiau să conlucreze cu ministerele din guvernul central, în perioada de l ichidare 
a legislaţiei provincii lor. Începând cu 24 martie 1 92 1 ,  locul Secretariatelor 
Generale a fost luat de Directoratele Generale, care nu mai aveau atribuţi i locale, 
l imitându-se să acţioneze ca reprezentante ale ministerelor din Bucureşti în 
provincie. Este de remarcat faptul că Secretariatele Generale erau apreciate, la 
n ivel central, ca organe care menţineau "un vag sentiment de regional ism şi de 
nesubordonare"12• De altfel, Secretariatul Bucovinean pentru Instrucţie s-a opus 
pierderii autonomiei: a tacut numiri rară aprobarea ministerului, nu a demis 
inspectori i aparţinând minorităţilor şi s-a opus unificării programului de studii 
l iceale cu cel din Vechiul Regat1 3 • 

Deşi Bucovina pornise pe drumul integrării în cadrele statului român, situaţia 
specifică a acestei provincii a creat dificultăţi în procesul de unificare admi
nistrativă şi  al percepţiei, în mentalul colectiv, a transformărilor survenite după 
anul 1 9 1 8 . O. Ţopa remarca, în 1 92 1 ,  că stăpâniri le străine asupra Bucovinei şi 

"nepăsarea orientală a clasei conducătoare din Vechiul Regat au împiedicat 
deşteptarea maselor largi ale poporului nostru". Conştient că după 1 9 1 8  s-au 
produs schimbări fundamentale în Bucovina, autorul afirma că "n-avem voie să ne 
lăsăm amăgiţi de strălucirea faptelor mari ale celor doi ani trecuţi [ . . .  ]. O muncă 
foarte grea ne aşteaptă încă". Doar printr-o mobil izare a tuturor forţelor intelectuale 

10 "Glasul Bucovinei", l l l, 1 5  aprilie 1 920, p. 1 ;  R. Economu, op. cit. , p. 76. 
1 1 Irina Livezeanu, op. cit. , p. 56. 
1 2 ibidem. 
1 3  ibidem. 
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ale naţiun i i  ş i  o mişcare culturală "tot mai intensă şi  sistematică" se putea realiza o 
rapidă integrare a provinciei în structurile statului român. Dar, aşa cum remarca 
O. Ţopa, "azi nu putem înregistra [ . . .  ] nici o acţiune sistematică de felul acesta". 
Cauza ar fi constat în faptul că el itele bucovinene erau absorbite de un 
"politicianism strâmt", care îngreuna desfăşurarea normală a vieţii provinciei 1 4 •  

În perioada la care ne referim s-au luat o serie de măsuri administrative: prin 
Decretul regal nr. 1 7 1 4/22 aprilie 1 920 au fost numiţi prefecţii celor I l  judeţe ale 
Bucovinei, care depindeau direct de Ministerul de Interne şi la 30 iulie 1 92 1  a fost 
ratificat Decretul-lege de reformă agrară15 •  

În perioada imediat următoare aplicării măsurilor legislative pentru integrare 
şi unificare, în Bucovina a fost organizată vizita famil iei regale, al cărei scop a fost 
şi acela de a asigura minorităţile că se vor bucura în continuare de drepturi egale cu 
populaţia majoritară. Acestea, îngrijorate de faptul că procesul  de unificare va duce 
la o înrăutăţire a situaţiei drepturilor lor, au avut o atitudine rezervată. Dizolvarea 
administraţiei autonome a Bucovinei a fost considerată, de către germani, evrei ş i  
ucraineni, prematură ş i  cu  efecte ne�ative în ceea ce  priveşte participarea 
minorităţilor la administrarea Bucovinei1 • 

Prima vizită a fami l iei regale, însoţită de primul-ministru, generalul 
Averescu, membri ai guvernului şi reprezentanţi ai Bisericii , a avut loc la 16 mai 
1 920, la Putna. Aici au fost iniţiate şi primele contacte cu reprezentanţii 
minorităţilor germană, evreiască şi poiană, care şi-au exprimat omagiul ş i  
loial itatea lor faţă de familia regală. La 17 mai, după vizitele făcute la Suceava şi 
Rădăuţi, regele Ferdinand şi  regina Maria au fost primiţi, oficial, la Cernăuţi, la 
Palatul Mitropolitan, în prezenţa oficialităţi lor bucovinene, precum şi a reprezen
tanţilor minorităţi lor. În timpul acestei v izite, primul-ministru al României a avut 
numeroase intrevederi cu reprezentanţii autorităţilor şi ai etni i lor bucovinene, care 
i-au prezentat problemele cu care se confruntă provincia, în ideea de a se găsi 
soluţii optime pentru integrarea Bucovinei în statul român. Vizita regală s-a 
încheiat cu rezultate pozitive, care s-au reflectat în evoluţia ulterioară a 
evenimentelor din provincie1 7 •  

O măsură de o deosebită importanţă în  ceea ce privea problema minorităţilor 
bucovinene a fost luată prin decizia Ministerului de Interne ( 1 9  iunie 1 920), când a 

14 O. Ţopa, Necesităţi cultural-naţionale ale Ţării de Sus, în "Calendarul «Glasul Bucovinei» 
pe anul 1921  ", Cernăuţi, 192 1 ,  p. I I I . 

1 5 1. Nistor, Istoria Bucovinei, p. 409. 
1 6  R. Economu, op. cit. , p. 77. 
1 7 Ibidem, p. 77-79. Bucovina a fost vizitată, ulterior (8 august 1 922), de o delegaţie a 

guvernului român, din care făceau parte primul-ministru Ion 1. C. Brătinau, ministrul de Finanţe 
V. Brătianu şi alţi reprezentati ai autorităţilor române (ministrul 1 . Inculeţ şi ministrul 
Al. Constantinescu, generalul Gh. Moşoiu, ministrul Comunicaţiilor). Cf. "Calendarul «Glasul 
Bucovinei» pe anul 1 923", Cernăuţi, 1 923, p. 1 32. În mai 1933, Bucovina a fost vizitată de regele 
Carol al I I-lea, proclamat Doctor Honoris Causa al Universităţii din Cernăuţi, iar în 1 936 a sosit în 
Bucovina regele Mihai. Cf. 1 .  Nistor, Bucovina sub dominaţiune românească. La 20 ani de la unire 
(în continuare se va cita 1. Nistor, Bucovina sub dominaţiune românească), Cernăuţi, 1 938, p. 60-62. 
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fost numit un nou Consiliu al oraşului Cernăuţi, cu o componenţă etnică 
semnificativă, din cei 40 de membri, 20 fiind delegaţi ai socialiştilor şi 20, câte 
patru, reprezentând naţional ităţile oraşului Cernăuţi (români,  germani, evrei, 
poloni, ucraineni). Consiliul era condus de consil ierul consistorial Gh. Şandru18 •  

În planul vieţii politice a Bucovinei în perioada la care ne referim ( 4 aprilie 
1 920-1 9 ianuarie 1 922) s-au produs schimbări importante. După demisia 
guvernului Al. Vai da Voevod ( 13 martie 1 920), Partidul Democrat al Unirii (PDU), 
condus de 1. Nistor, a aderat la Federaţia Democraţiei Naţional-Soc;iale, condusă de 
N. Iorga (această grupare a adunat partidele Blocului parlamentar, trecute în 
opoziţie). Aşa cum afirma 1. Nistor, PDU colaborase "în cea mai deplină armonie şi 
bună înţelegere" cu cele trei guverne care s-au succedat la conducerea României 
după anul 1 9 1 8 . Această colaborare se datorase faptului că şefii guvernelor 
respective "aveau deplină înţelegere pentru nevoile Bucovinei. Ei ne dăduseră, 
afirma Nistor, tot concursul la apl icarea reformei agrare ce fusese alcătuită de 
partidul nostru în conformitate cu cerinţele democratice ale vremi i  şi cu nevoile 
noastre locale. Ei consimţiseră ca unificarea administrativă să se facă cu pricepere 
şi bună chibzuinţă, unificându-se mai întâi legislaţia şi respectându-se drepturile 
câştigate. Ei aveau o depl ină înţelegere pentru marile probleme pol iticeşti naţionale 
ale statului şi, în special, pentru situaţia excepţional de grea din Bucovina [ . . .  ] .  
Guvernele cu care eram în colaborare respectau organizaţia noastră de partid 
regional, înţelegând că, pentru un timp oarecare de tranziţie, partidele regionale pot 
găsi îndreptăţirea lor, date fiind condiţiunile cu totul deosebite în care s-a dezvoltat 
v iaţa politică în diversele provincii care alcătuiesc regatul întregit"1 9. Faţă de noul 
guvern Averescu, 1. Nistor afirma că, la început, s-a încercat o colaborare cu acesta 
(1. Nistor intrase iniţial în guvern, iar în Parlament s-au făcut declaraţii, din partea 
reprezentanţilor PDU, referitoare la colaborarea cu guvernuli0, dar impunerea 
anumitor condiţii politice - fuzionarea cu partidul ce urma să se înfiinţeze, Liga 
Poporului, şi asumarea răspunderii pentru măsurile de unificare, au determinat "o 
schimbare esenţială în conduita noastră politică de până atunci. Ne găseam la o 
răspântie de drum în calea noastră politică. Ni se cerea să ne schimbăm, cu 
desăvârşire, orientarea noastră politică [ . . . ]"21 • 

În aceste condiţii a fost convocat congresul PDU, pentru 1 8  apri l ie 1 920, cu 
scopul de a se impune, aşa cum afirma Nistor, o nouă pol itică şi orientare în cadrul 
partidului, în condiţiile în care, cu guvernul Averescu, "nu se poate continua 
politica de colaborare"22. Unul dintre motivele adoptării unei asemenea poziţii era 
legat de faptul că nu se dorea fuzionarea PDU cu Liga poporului, aflată încă în 

18 
"Glasul Bucovinei", III, 6 iulie 1 920, p. 1 ;  R. Economu, op. cit. , anexa XXXVI, p. 1 80--1 8 1 .  

1 9  1 .  Ni stor, Din viaţa politică, în "Calendarul «Glasul Bucovinei)) p e  anul 1921 " (în continuare 
se va cita 1. Ni stor, Din viaţa politică), Cernăuti, 1 92 1 ,  p. 1 66. 

20 Ibidem, p. 1 67. 
2 1  Ibidem, p. 1 67. 
22 "Glasul Bucovinei", I l l, 20 aprilie 1 920, p. 1 .  

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



7 U�irea Bucovinei cu Regatul Român. Integrarea politico-administrativl'l (III) 393 

stadiul de formare: "Nu puteam consimţi la desfiinţarea organizaţiei noastre 
politice, afirma Nistor, pentru a intra într-un partid care se găsea numai în stadiul 
de înjghebare şi  care nici până azi nu-şi are programul bine precizat. Nu puteam 
consimţi la dizolvarea partidului nostru şi pentru motivul că el nu-şi atinsese încă 
ţinta pentru care fusese creat şi pentru că interesele ţării puteau fi mai bine servite 
de un partid regional, până la aşezarea definitivă a treburilor publice. În sfârşit [ . . .  ], 
nu eram dispuşi să legăm interesele ţării de prestigiul unei singure persoane 
[Al. Averescu - n.n.] oricât de mare ar fi fost popularitatea de care se bucura atunci. 
Acţiunile politice trebuie să se întemeieze pe comunitatea de idei şi programe [ . . .  ]. 
Nu puteam fuziona cu un partid [ . . .  ] fără tradiţii, fără trecut, fără program bine 
stabilit, cu un partid compus în mare parte din ambiţioşii ,  nemulţumiţii şi imbeci l i i  
vechilor partide, cu un partid care se ridică şi cade odată cu şeful lui .  Ce garanţie ne 
putea da un astfel de partid, când noi aveam atâta de făcut şi de rânduit în ţinuturile 
acestea realipite, când aveam o răspundere aşa de mare înaintea ţări i ş i  a 
neamului?"23 Un alt motiv al neacceptări i colaborări i cu guvernul Averescu era 
legat de modal ităţile prin care acesta îşi propusese să real izeze procesul de 
unificare. Faţă de hotărârile Decretului regal nr. 1 476 de desfiinţare a Secretariatelor 
de Serviciu din Bucovina, I. Nistor îşi exprimase părerea încă din 4 apri lie 1 920, 
când a afirmat că în Bucovina existau interese specifice şi, de aceea, organizarea 
regională ar fi trebuit păstrată până la real izarea unificării administrative, prin 
adoptarea unei legislaţii specifice la nivelul întregii ţări24 .  "Noi nu puteam consimţi 
la desfiinţarea pripită a administraţiei locale - afirma Nistor - înainte să se fi votat 
şi promulgat legile de unificare [ . . .  ]. Aveam convingerea că unificarea pripită nu 
era în interesul întregi i  ţări"25. De asemenea, I. Nistor aprecia că "măsurile de 
unificare pripită nu servesc intereselor ţării ci mai mult intereselor electorale"26• 
Aceste idei au fost dezbătute la congresul PDU şi de către D. Marmeliuc. Acesta, 
subliniind importanţa realizării unirii şi condamnând menţinerea unei autonomii  
provinciale, şi-a exprimat părerea că este împotriva unei centralizări pripite: 
unificarea trebuia realizată prin "legiferarea şi apoi organizarea ei", legiferare care 
trebuia făcută "prin Corpurile Legiuitoare şi nu prin Decrete-legi"27 •  La finalul 
lucrărilor congresului PDU, a fost adoptată o rezoluţie care prevedea că partidul nu 
va fuziona cu alte formaţiuni politice, va colabora cu guvernul Averescu "doar 
dacă el va ţine seama de principii le democratice ale programului său şi va avea 
toată solicitudinea pentru interesele vitale ale Bucovinei"; faţă de măsurile luate de 
guvern în materie de unificare administrativă şi constituţională, PDU şi-a exprimat 
atitudinea de dezaprobare28. 

23 1 .  Nistor, op. cit. , p. 1 67-1 68. 
24 "Glasul Bucovinei", I I I, 4 aprilie 1 920, p. 1 .  
25 1 .  Nistor, op. cit. , p. 1 68.  
26 Doina Alexa, op. cit. , p. 1 97. 
27 "Glasul Bucovinei", III, 24 apri lie 1 920, p. 1 .  
28 Ibidem, 20 apri lie 1 920, p. 1 .  
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În schimb, cealaltă grupare pol itică bucovineană, a lui 1. Flondor, s-a apropiat 
de generalul Al. Averescu, liderul Ligi i Poporului. La congresul  de transformare a 
Ligii Poporului în Partidul Poporului ( 1 611 7 aprilie 1 920), gruparea lui Flondor a 
fuzionat cu acest partid . În această perioadă au mai activat, în Bucovina, grupul 
ţărănesc, neconstituit în partid şi grufarea lui D. Popovici, care s-a desprins din 
PDU şi a aderat la Partidul Poporului2 . De altfel, acţiunile guvernului Averescu de 
a "demonta structurile de putere periferice"30, prin desfiinţarea organelor adminis
traţiei locale, de a propulsa Partidul Poporului în viaţa politică şi de a numi 
candidaţi proprii la vi itoarele alegeri au atras nemulţumirea diverselor grupuri 
pol itice din provinci i le alipite. PDU, "marele bazin de colectare a tuturor românilor 
care aspirau să facă o carieră politică"3 1 , îşi asigurase, prin participan!a la coaliţia 
de guvernare, competenţe regionale care fuseseră pierdute odată cu venirea la 
guvernare a generalulu i Averescu. În aceste condiţii, PDU s-a retras de la 
guvernare. Această atitudine a fost justificată de 1. Nistor astfel :  "[ . . .  ] noi am 
trebuit să ne retragem, fi ind că divergenţele de vederi între noi şi guvernul 
Averescu erau prea mari [ . . .  ] . Ne-am retras de la putere cu conştiinţa împăcată şi 
cu sentimentul unor oameni care şi-au îndeplinit datoria"32 . Nistor a demisionat şi 
din funcţia de ministru de stat în guvernul Averescu, la 2 mai 1 920, deranjat fiind 
de fuzionarea grupării lui 1 .  Flondor cu Partidul Poporului ş i  de numirea, în 
Comisia Regională de Lichidare, a unor partizani flondorişti33• 

În urma demisiei lui 1. Nistor, prin Decretul regal nr. 1 1 98/2 mai 1 920 a fost 
numit ministru de stat (din titulatură dispăruse deja menţiunea "pentru Bucovina", 
chiar dacă atribuţi ile acestuia erau legate strict de problemele provinciei) şi 
membru în Comisia Centrală de Lichidare 1. V. Stârcea, care a ·ocupat această 
funcţie până Ia 1 6  apri lie 1 92 1 34 . Această măsură luată de guvernul Averescu a 
provocat reacţia fermă a lui 1 .  Flondor, care i-a adresat primului ministru, la 
27 april ie 1 920, o scrisoare, în care afirma că prin această numire s-a consfinţit 
"cea mai odioasă corupţie din Bucovina", 1. V. Stârcea fiind acuzat de afaceri 
i legale cu pădurile Fondului Religionar35. În condiţiile în care asupra numirii lui 
1. V. Stârcea în funcţia ocupată anterior de 1 .  Nistor nu s-a revenit, 1. Flondor şi-a 
dat demisia din Partidul Poporului, la 2 mai 1 920, părăsind definitiv viaţa politică. 

În perioada 25-3 1 mai 1 920 s-au desfăşurat alegerile parlamentare organizate 
de către guvernul Averescu. În cadrul noului Parlament, cu majoritate averesciană 

29 R. Economu, op. cit. , p. 77. 
30 Mariana Hausleitner, op. cit. , p. 1 40. 
3 1 Ibidem. 
32 1 .  Nistor, op. cit. , p. 1 68.  
3 3  Chiar dacă aceste numiri s-au făcut din considerente politice, participarea unor membri ai 

grupării lui 1. Flondor la lucrările unei comisii care se ocupa de lichidarea organelor proprii de 
administrare a Bucovinei înlătura suspiciunea că aceştia ar li fost partizani i  menţinerii unei autonomii 
a provinciei. 

34 1 .  Nistor, Istoria Bucovinei, p. 4 1 5 . 
35 R. Economu, op. cit. , p. 76 . 
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(liberal i i  p ierduseră alegerile), reprezentanţii PDU - care întruniseră în Bucovina 
sub 30% din voturi - au constituit, alături de celelalte partide din Federaţia 
Democraţiei Naţional Sociale, "opoziţia federalistă"36• În noile Corpuri legiuitoare, 
ca urmare a modificării legii electorale, Bucovina a avut 1 7  deputaţi şi l O senatori, 
d intre care unul era ales de drept, ca reprezentant al Universităţii din Cernăuţe7• 
Datorită alianţelor încheiate, din raţiuni electorale, între organizaţia condusă de 
D. Popovici şi reprezentanţi i naţionalităţilor minoritare, în noul Parlament acestea 
au fost reprezentate de un număr mai mare de parlamentari (unii candidând chiar 
pe l istele Partidului Poporului), faţă de cei aleşi în noiembrie 1 9 19 .  Dintre aceştia 
au fost aleşi doi deputaţi şi un senator din partea ucrainenilor, doi deputaţi evrei, un 
deputat şi un senator din partea germanilor38. 

Momentul alegerilor parlamentare din mai 1 920 a fost analizat de 
reprezentanţii PDU, condamnându-se, uneori cu accente dure, incorectitudinile 
înregistrate şi presiuni le tăcute de reprezentaţi i partidului averescian. Iorgu G. Toma, 
vicepreşedintele PDU, afirma că bucovinenii combăteau "perversitatea unui 
nenorocit sistem de guvernământ din Vechiul Regat" şi "samavolnicia unei admi
nistraţi i  abuzive". Tocmai datorită existenţei unei asemenea stări de lucruri, 1orgu 
G. Toma invoca superioritatea bucovineni lor care, alături de ardeleni, "aduc cu sine 
luminile occidentului în crepusculul oriental, aduc duhul luminat al civi l izaţiunii 
europene în clăbucii ceţei mentalităţii balcanice"39. Pornind de la ideea că 
provincia este de fapt o "Bucovină a bucovineni lor',.�0, Iorgu G.  Toma acuza 
guvernul care "tratează o provincie liberă, cu o înaltă cultură proprie, ca un 
teritoriu subjugat sau ca o colonie" şi duce o "rea politică de stat şi pericl itează 
interesele superioare ale ţări i'.4 1 •  A. Morariu a demascat modul în care s-au 
desfăşurat alegerile parlamentare, întrebându-se dacă ele au fost cu adevărat 
libere42 şi a apreciat modul în care acestea s-au desfăşurat în Basarabia, "care a 
ştiut să trântească zdravăn averescianismul" şi în Transilvania, care "a mers pe 
calea dreaptă a adevărului'.43. 

Analizând evoluţia situaţiei politice din Bucovina, 1. Nistor afirma că, la 
alegerile parlamentare din mai 1 920 "cuvântul de ordine era zdrobirea Partidului 
Democrat al Unirii şi scoaterea din luptă a fruntaşilor acestui partid'.44. Dar, în ciuda 

36 Doina Alcxa, op. cit. , p. 1 97. 
37 O. Popovici ceruse rectorului Universit!i.ţii din Cernăuţi s!i. elimine din lista alegători lor 

profesorii sub 40 de ani, susţinându-1 pe candidatul guvernului, V. Gheorghiu. Acţiunile lui  O.  
Popovici, văzute ca ingerinte în activitatea internă a acestei instituţii, au rămas fără rezultat, 1 .  Nistor 
fiind ales senator. Cf. "Glasul Bucovinei", III, 3 iunie 1 920, p. 1 .  

38 Lista parlamentarilor bucovineni se regăseşte în "Glasul Bucovinei", III, 2 iunie 1 920, p. 3 .  
39  "Glasul Bucovinei", I I I, 16  iunie 1 920, p. 1 .  
40 Ibidem. 
4 1 "Glasul Bucovinei", III, 8 iunie 1 920, p. 1 .  
42 Ibidem, III, 30 mai 1 920, p. 1 .  
43 Ibidem, III, 1 O iunie 1 920. p. 1 .  
44 1 .  N istor, Din viaţa politică, p. 1 69. 
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tuturor "ingerinţelor, ameninţărilor, ademenirilor ş i  călcărilor de lege ce s-au comis 
în alegeri de către flondorişti, partidul nostru a reuşit să trimită în Parlament doi 
reprezentanţi - unul la Cameră şi altul la Senat [ . . .  ]. Şi apoi, în viaţa parlamentară 
[ . . .  ] nu determină totdeauna numărul ci calitatea, priceperea, destoinicia şi tăria de 
convingere'>'�5. Senatorul bucovinean a făcut aprecieri asupra iniţiativelor parlamentare 
luate de reprezentanţii PDU: "[ . . .  ] am cerut urgenţă pentru votarea legii agrare [ . . .  ] .  
Am cerut favorizarea celor mulţi ş i  săraci la schimbul coroanelor [ . . .  ] .  Am cerut 
considerarea cererilor juste ale învăţătorimii [ . . .  ] . Am cerut ca şi Bucovineni i  să fie 
consideraţi la împărţirea pentru refacerea gospodării lor şi şcolilor dărârnate în război 
[ . . .  ], am interpelat în chestia liceului din Rădăuţi [ . . .  ] .  Am protestat, cu toată 
hotărârea, contra plebiscitului46 şi a punerii în l iberate a fostului comandant de 
jandarmi Fischer'>'�7. 1. Nistor aprecia că toate aceste iniţiative parlamentare nu au fost 
susţinute de reprezentanţii grupării flondoriste, care nu erau interesaţi de redresarea 
vieţii sociale a bucovinenilor: "Unde este patriotismul oamenilor acestora, unde este 
dragostea lor pentru popor? Atitudinea lor ne face să credem că [ . . .  ] sunt inconştienţi 
şi lipsiţi total de pricepere pentru treburile publice'>'�8. 

În şedinţa Senatului din 28 iunie 1 920, 1. Nistor a prezentat un bilanţ al 
activităţii sale ca ministru-delegat cu administraţia Bucovinei: "Ne-am făcut pe 
deplin datoria faţă de ţară şi neam. Am organizat servicii publice, am înfăptuit 
reforma agrară şi am dat ţări i o un iversitate românească'>'�9. În condiţiile continuării 
operei de integrare a Bucovinei în structurile statului român, 1. Nistor considera că 
unificarea administrativă trebuia să fie o prioritate a guvernului, dar "nu trebuie ca 
aparatul administrativ în funcţie să fie înlăturat mai înainte ca guvernul să fi venit 
cu vreun proiect de unificare administrativă"50 .  Solicitat pentru a da declaraţii 
referitoare la situaţia internă, l.  N istor aprecia, în august 1 920, că "totul stagnează", 
referindu-se Ia lucrările Parlamentului român şi la eşuarea tratativelor guvern 1 opoziţie. 
Având în vedere că Senatul a format o comisie parlamentară, compusă din membrii 
majorităţi i  politice şi ai opoziţiei, în vederea anchetării abuzurilor din Basarabia, 
Nistor propunea, în cazul în care lucrurile nu se modifică, instituirea unei asemenea 
comisii şi în Bucovina5 1 • 

45 Ibidem, p. 1 70. 
46 Era vorba despre cererea senatorului K. Krakalia, ales pe listele Partidului Poporului, făcută 

în şedinţa Senatului din 1 2  august 1 920, de a se organiza în nordul Bucovinei, zonă cu populatie 
majoritar ucraineană., un plebiscit. Într-un interviu, dat anterior initierii acestei acţiuni, în ziarul 

"Luptătorul" (20 mai 1 920), Krakal ia preciza: "Nu este adevărat că am avea de gând să aducem un 
protest contra alipirii Bucovinei la România. Voim numai să cerem in Bucovina de Nord un 
plebiscit". Cf. R. Economu, op. cit. , p. 80. Această cerere a fost susţinută de deputatul bucovinean 
Gh. Grigorovici care, după aprecierea lui 1. Nistor, ar fi afirmat că "un petec de pământ mai mult sau 
mai puţin nu este prăbuşirea ideii nationale". Cf. "Glasul Bucovinei", l l l ,  29 iulie 1 920, p. 1 -5 .  

47 1 .  Nistor, op. cit. , p.  1 7 1 - 1 72. 
48 Ibidem, p. 1 73. 
49 Doina Alexa, op. cit., p. 1 93. 
50 .,Glasul Bucovinei", III, 6 iulie 1 920, p. 1-4. 
5 1  Ibidem, III, 5 august 1 920, p. 1-2. 
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Măsurile politico-administrative luate de guvernul A verescu în privinţa 
Bucovinei au fost apreciate de 1. Ni stor ca ineficiente. Acesta constata, în 1 92 1 ,  că 
"administraţia este în plină descompunere. Un haos indescriptibil domneşte 
pretutindeni .  Încrederea populaţiei în stabil itatea instituţiunilor de drept ale statului 
este zguduită. Funcţionarii publici sunt nemulţumiţi [ . . . ]. Poporul de la ţară 
aşteaptă cu nerăbdare apl icarea reformei agrare, iar muncitorimea suferă enorm sub 
scumpetea traiului .  Nemulţumite sunt şi  minorităţile naţionale fiind că, în preajma 
alegeri lor, l i  s-au făcut făgăduieli deşarte, care nu se pot împlini fără a primejdui 
caracterul naţional unitar al statului român [ . . .  ] .  Nemulţumiţi de situaţie sunt însuşi 
flondoriştii ,  care încep să-şi dea seama de gravitatea situaţiei"52• Propunerea făcută 
PDU de a accepta oferta de colaborare în conducerea administrativă a Bucovinei, 
prin încredinţarea unor secretariate reprezentaţilor acestui partid, a fost apreciată de 
1. Nistor ca nefirească, atâta vreme cât PDU înţelegea să nu-şi renege convingerile 
politice: "Noi voim să servim ţara şi  să promovăm binele obştesc, dar să nu vânăm 
după situaţii pe care noi le avem şi anume nu cumva primite de la d-1 Flondor şi  
n ici de la d-1 general Averescu, în schimbul renegări i  convingerilor noastre 
politice, ci dobândite prin munca, jertfa şi osteneala noastră proprie [ . . .  ] .  
Flondorişti i noştri ne  cer front unic contra celor d in Regat, în  care ei văd pricina 
tuturor relelor şi  nemulţumirilor. Ei ne cer să facem front unic [ . . .  ] contra celor din 
regat care ne-au trimis armata eliberatoare, care ne-au ferit de grozăvi i le bolşevice 
şi care doresc să trezească şi să întărească conştiinţa şi sufletul românesc [ . . .  ] .  
Front unic cu cei ce sapă l a  temelia statului naţional unitar abia înjghebat? Front 
unic cu cei ce nu s-au putut încă debarasa de duhul Austriei asupritoare? [ . . .  ] Front 
unic cu cei ce tind la reaustricizarea ţării şi la restabil irea autonomiei austriece? 
Acest front unic ni-l propun nouă, Partidul Democrat al Unirii, care am luptat şi  
luptăm pentru restabil irea legăturilor d intre noi şi  Moldova [ . . .  ] .  Noi vom face 

front unic cu toţi aceia, fie din provinciile alipite, fie din Regat, care doresc să lupte 
pentru unirea sufletească, pentru annonizarea vieţi i  pol itice, economice, culturale, 
în hotarele ţării întregite, pentru buna înţelegere între toate clasele sociale, pentru 
întărirea ideii de stat naţional unitar şi pentru apărarea, ridicarea şi întărirea 
prestigiului şi autorităţii statului" (ş.a.)53. 

După demiterea guvernului Averescu, la 1 7  decembrie 1 92 1  şi  preluarea 
puterii, pentru scurt timp, de către guvernul Take Ionescu ( 1 7  decembrie 1 92 1- 19  
ianuarie 1 922), l a  conducerea României a venit guvernul l iberal ( 1 9  ianuarie 1 922-
30 martie 1 926). Perioada acestei guvernări a fost bogată în acţiuni şi realizări 
pol itice, economice, culturale, acţiuni care s-au desfăşurat în scopul finalizării 
"operei de legiferare unitară pentru România întregită"54 • Ion Nistor a redevenit 
ministru secretar de stat şi membru în Comisia Centrală de Lichidare şi Unificare, 

52 1. Nistor, op. cit. , p. 1 73 .  
5 1  Ibidem, p. 1 74-1 75 .  
5 4  1 .  Nistor, Zece ani de la unire, în  "Calendarul «Glasul Bucovinei» pe  anul 1 929", Cernăuţi, 

1 929, p. 1 5 . 
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iar Iorgu G. Toma a fost numit preşedintele Comisiei Regionale, care şi-a continuat 
activitatea în cadrul atribuţii lor stabil ite prin Decretul-lege nr. 1 476/4 apri lie 1 920. 
Secretariatele de Serviciu au fost conduse de noi directori, membri ai PDU: 
M. Hacman, F. Doboş, Al. Procopovici, D. Marmeliuc, T. Vicol, V. Ungureanu, 
V. Şesan şi T. Gramatovid5• 

În martie 1 922 au avut loc noi alegeri parlamentare, în urma cărora Partidul 
Naţional Liberal, împreună cu partidele cu care a încheiat alianţa, a dobândit o 
largă majoritate, care i-a permis să declare Parlamentul drept Constituantă. 
Bucovina a fost reprezentată de 1 7  deputaţi şi 8 senatori, toţi, cu excepţia unui 
deputat socialist, fiind membri ai PDU56• 

În perioada la care ne referim, cea a guvernări i liberale din 1 922-1 926, în 
planul vieţii politice din Bucovina s-au produs schimbări semnificative. În 
provincie au activat numeroase partide: Partidul Democrat al Uniri i , Partidul Social 
Democrat (Gh. Grigorovici), fil iala bucovineană a Partidului Ţărănesc, condusă de 
T. Sauciuc Săveanu (aceasta s-a format prin transformarea grupului ţărănesc în 
partid, la începutul anului 1 922 şi fuzionarea cu Partidul Ţărănesc din Regat), 
Partidul Poporului (D. Popovici). Organizaţii pol itice aveau şi minorităţile 
naţionale; ca formaţiuni pol itice ale ucraineni lor funcţionau: Partidul Democrat 
Ucrainean, Partidul Naţional al Ţăranilor, Partidul Agrar şi  Partidul Creştin 
Democrat; evreii au infiintat Partidul Evreiesc, iar germani i  s-au integrat în Partidul 
G '1 d '  R A • s'i ermam or m omama . 

Deşi afirmase că în Bucovina existau încă interese specifice şi era indicată 
menţinerea unei organizaţii pol itice regionale, care excludea posibil itatea fuzionării 
PDU cu un alt partid58, 1.  Nistor a exprimat disponibil itatea partidului său de a 
fuziona cu PNL, fuziune care a avut loc la 23 ianuarie 1 923 . Aceasta a fost datorată 
faptului că planul lui 1 .  Nistor de a susţine dreptul la existenţă independentă a PDU 
în cadrul Federaţiei Democraţiei Naţional Sociale eşuase59. Orientarea spre PNL, 
influenţată de legăturile pe care le avea 1 .  Nistor încă din timpul războiului cu 
oameni i  politici l iberali, a fost justificată şi de faptul că acest partid avea realizări 
pol itice, naţionale şi sociale deosebite, datorită cărora "s-au aşezat bazele solide 
pentru dezvoltarea vi itoare a Bucovinei, în sens unitar românesc"60 . În şedinţele 
parlamentare din 29 şi 3 1  ianuarie 1 923 1 .  Nistor, relevând faptul că rolul PDU ca 
partid regional s-a terminat, afirma: "Colaborarea noastră de până acum [ . . .  ] a  avut 
darul să scoată tot mai mult în evidenţă congruenta de principii şi sentimente şi 
asemănarea de programe între programul nostru şi cel naţional liberal"6 1 • Omul 

55 R. Economu, op. cit. , p. 80. 
56 Ibidem, p. 80. 
57 R. Economu, op. cit. , p. 77, 8 1-82. 
58 "Glasul Bucovinei", I I, 9 decembrie 1 9 1 9, p. 2; III, 4 apri lie 1 920, p. 1 .  
59 Doina Alexa, op. cit. , p. 1 98 
60 1. Nistor, Politică constructivă, în "Calendarul «Glasul Bucovinei» pe anul 1 927", Cernăuţi, 

1 927, p. 4--6. 
6 1  Doina Alexa, op. cit. , p. 1 99. 
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pol itic bucovinean arăta şi faptul că: "Am aderat din convingere la programul  
acestui partid pentru că, în  îndelungata colaborare cu  l iberali i ,  ne-am putut 
convinge de sinceritatea naţional ismului  lor, de seriozitatea operelor lor admi
nistrative şi  de interesul pe care-I arătau pentru Bucovina. Concepţia de armonie 
socială din ideologia lor corespundea pe deplin simţămintelor mele. Am rămas 
mereu credincios convingerilor mele naţional iste, propovăduite generaţiei noastre 
de N. Iorga precum şi de PNL, ale cărui doctrină şi ideologie se întemeiau pe ideea 
naţională"62• Din anul 1 922, I. Nistor a făcut parte din toate guvernările liberale 
care s-au succedat la conducerea Român iei, preocuparea sa de bază fiind aceea de a 
rezolva problemele economice, culturale, sociale şi etnice ale Bucovinei. 

În cei patru ani de guvernare liberală ( 1922-1 926) s-a desfăşurat o intensă 
activitate legislativă în vederea realizării procesului de unificare, cea mai 
importantă măsură fi ind adoptarea Constituţiei României, la 28 martie 1 923, 
valabilă pentru întreg teritoriul ţării .  Având la bază principiul separaţiei puterilor în 
stat (legislativă, executivă şi judecătorească), Constituţia a consfinţit principiile 
fundamentale privind drepturile tuturor cetăţenilor, indiferent de naţionalitate, 
garantând proprietatea privată, libertatea muncii şi asigurarea socială. De asemenea, 
prin Constituţia din 1 923, se preconiza ca structurile administrative judeţene să 
primească drepturi cât mai largi .  

După votarea Constituţiei, au fost adoptate o serie de legi care trebuiau să 
asigure cadrul juridic al unificării ţării .  Realizarea unităţii politice a statului român 
nu rezolvase, prin ea însăşi ,  problemele extrem de complexe ale procesului de 
unificare. Deşi actul unirii de la 1 9 1 8  şi Constituţia d in 1 923 au abrogat, de fapt şi 
de drept, legislaţia administrativă conform căreia erau conduse anterior noile 
provincii, se impunea realizarea unei reforme administrative, care să legifereze 
procesul de unificare şi descentralizare administrativă. Guvernul l iberal fusese 
preocupat de realizarea unei reforme administrative încă din anul 1 9 1 8, an în care 
Cercul de Studii  al PNL a elaborat un anteproiect pentru legea de descentralizare 
administrativă şi legea judeţeană. Conforma acestuia, structurile comunale şi 
judeţene urmau să se autoadministreze prin propriile lor adunări elective, conduse 
de un consil iu comunal sau judeţean63 . La congresul PNL, din anul 1 92 1 ,  a fost 
reluată ideea realizării unei reforme administrative, al cărei obiectiv urma să fie 
unificarea administrativă şi legislativă "bazată pe o largă descentralizare şi  
autonomie locală «raţională», opusă atât centralizării excesive cât şi id.eii de 
autonomie regională completă, în scoEul declarat de a obţine o armonizare între 
interesele generale şi interesele locale" 4. 

Acţiunea de unificare administrativă începută în perioada anterioară 
guvernării l iberale, prin desfiinţarea organelor locale administrative din provinciile 

62 I .  Nistor, Istoria Bucovinei, p. XX. 
63 "Glasul Bucovinei", I I ,  1 mai 1 9 1 9, p. 1-2; I .  Bitoleanu, Din istoria României moderne, 

1 922-1926, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1 98 1 ,  p. 1 62. 
64 I .  Bitoleanu, op. cit. , p. 1 62. 
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alipite, a fost legiferată prin promulgarea Legii pentru Unificare Administrativă, la 
1 4  iunie 1 924, pusă în apl icare de la 1 ianuarie 1 926 şi prin apariţia Decretulu i-le�e 
din 7 octombrie 1 925,  pentru împărţirea teritoriului administrativ al ţării 5 .  
Realizarea unei reforme administrative cu aplicabil itate şi pentru teritoriul 
bucovinean se impunea ca o necesitate, atâta vreme cât, aşa cum arăta Iorgu G. Toma, 
"desfiinţându-se Administraţia Bucovinei, în locul ei nu s-a pus nimic, iar dacă s-a 
pus ceva, aceea a fost un lucru insuficient, un lucru hibrid. Prefecturi le noastre [ . . .  ] 
nu sunt, de fapt, decât nişte subprefecturi. Cercul lor de activitate este foarte redus, 
serviciile sunt complet centralizate, or, pentru bunul mers al afacerilor publice este 
necesară cea mai largă descentralizare a acestor servicii care, de altfel, este pusă în 
vedere prin noua reformă administrativă. Aşa cum este acuma, viaţa publ ică de la 
noi tânjeşte, lumea nu are încredere deplină în instituţii le de Stat, nimeni nu se 
interesează de bunul mers al afacerilor publice şi o mental itate bolnăvicioasă 
începe a se încuiba în rândurile populaţiun i i  noastre. Reforma administrativă va 
trebui să fie urmată de legea electorală, iar domnului ministru al Justiţiei îi 
adresăm rugămintea [ . . .  ] că ne este dator cu o a doua lege de organizare 
judecătoreasă, [ . . .  ] ca să fie înzestrată şi  Bucovina cu numărul necesar de 
judecători i de ocol şi tribunale. Iar pentru timpul apl icării legi i acesteia de 
organizare, vom stărui să se suspende inamovibil itatea magistraţilor, pentru a putea 
pune magistratura bucovineană, pentru vi itor, pe baze sol ide, sprij inind-o pe 
adevăratele elemente susţinătoare de Stat. Cu prilejul înfăptuiri i reformei adminis
trative este numaidecât necesar să se facă şi legea împărţirii Bucovinei înjudeţe"66• 

Conform noi i  organizări administrative, sistemul austriac, prin care 
Bucovina, cu statut de Ducat, era autonomă şi avea Dietă proprie, a fost înlocuit cu 
un sistem al autonomiei locale la nivel de judeţ şi comună. Provincia a fost 
împărţită în cinci judeţe: Suceava, Rădăuţi, Câmpulung, Cernăuţi, Storoj ineţ, care 
erau conduse de prefecţi; Cernăuţiul a fost declarat municipiu, iar judeţele erau 
organizate sub formă de plăşi .  De asemenea, ca urmare a desfăşurări i alegeri lor 
locale, organizate pentru prima oară după război, s-au format şi consil i i le judeţene, 
orăşeneşti şi comunale, ca organe administrative locale67. 

Conform Legii pentru Unificarea Administrativă, guvernul l iberal a organizat 
9 inspectorate generale, cu funcţie de control şi inspecţie, a înfiinţat Consil iul 
Superior Administrativ, ca instanţă supremă de recurs în contenciosul admi
nistrativ, a procedat la încadrarea personalului poliţienesc şi a serviciului de pază în 
comunele rurale68• 

65 1. Agrigoroaie, Modernizarea societăţii româneşti în perioada interbelică. Propuneri pentru 
o dezbatere, în "Xenopoliana". Buletinul Fundaţiei Academice "A. O. Xenopol" din laşi, VI, 1 998, 
1-2, p. 39. 

66 Iorgu G. Toma, Din neajunsurile Bucovinei. Discurs parlamentar rostit în ziua de 30 
octomvrie 1 924 în Adunarea Deputaţilor, Cernăuţi, Institutul de Arte Grafice şi Editura "Glasul 
Bucovinei", 1 924, p. 36. 

67 1 .  Nistor, Zece ani de la unire, în Zece ani de la Unirea Bucovinei, /918-1928, Cernăuţi, 
Editura "Giasul Bucovinei", 1 928, p. 19-2 1 ;  R. Economu, op. cit. , p. 8 1 ;  1. Bitolcanu, op. cit. , p. 1 63 .  

6 8  1 .  Bitoleanu, op. cit. , p. 1 63 .  
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Prin votarea Constituţiei din 1923 şi realizarea, pe întreg teritoriul României 
Mari, a unui sistem administrativ unificat, Bucovina s-a integrat, aproape în 
totalitate, în viaţa economică, socială, administrativă ş i  politică a României . 
Provincia şi-a păstrat ministrul său în guvernul de la Bucureşti, această funcţie fiind 
ocupată de 1. Nistor, în mai multe rânduri ( 1 9 1 8-1 920, 1 922-1926, 1 933-1 934), 
I .V. Stârcea ( 1 926), D. Popovici ( 1 92 1 ,  1 926), 1.  Răşcanu ( 1 927) şi T. Sauciuc 
Săveanu ( 1 928-1 930, 1 932). Dar, în ceea ce priveşte adoptarea şi apl icarea legii 
administrative, la sfârşitul guvernării l iberale, însuşi Ion 1. C. Brătianu recunoştea 
că organizarea unitară a ministerelor şi servici ilor publice centrale rămăsese 
nefinalizată, ca urmare a votării şi aplicării târzii a legii, datorită tot tergiversărilor 
liberalilor69• Primul ministru sublinia importanţa aplicării programului de reformă 
administrativă, din punct de vedere al dezvoltării vieţii locale, prin independenţa 
consil i ilor comunale şi judeţene, ferite de orice influenţe pol itice, adăugând că, de 
fapt, guvernul a urmărit "o descentralizare cuminte, sănătoasă, care să nu slăbească 
unitatea statului"70• În fapt, descentralizarea administrativă a fost, în programul 
PNL, doar un principiu formal, deoarece guvernul a dus, în perioada 1 922-1926, o 
pol itică de centralizare excesivă, Bucureştiul concentrând în sfera sa de competente 
o gamă extrem de largă de probleme, această opţiune ducând la apariţia unor 
dispute politico-ideologice, l ipsite, uneori, de sens71 • 

O altă lege importantă în procesul de unificare, înfăptuită în timpul guvernării 
liberale, a fost Legea electorală din 26 martie 1 926, care s-a aplicat în perioada 
interbelică, până în anul 1 938, când s-a instaurat regimul lui Carol al II-lea72• 

În ceea ce priveşte reforma justiţiei, în anul 1 923 s-a emis Legea pentru 
Unificarea Organizării Judecătoreşti şi Legea pentru Organizarea şi Unificarea 
Corpului de Avocaţi. Acestea au fost completate, în anul 1 924, prin Legea pentru 
Organizarea Judecătoreasă (modificată în 1 925) care stabilea, pentru prima oară, 
drepturile puterii judecătoreşti de a judeca constituţionalitatea legilor, inamovibilitatea 
magistraturii, contenciosul administrativ. Aplicarea acestor legi în Bucovina a dus 
la înfiinţarea, la Cernăuţi, a Baroului Bucovinei, care cuprindea 602 avocaţi (din 
care 1 02 erau români). Autonomia acestei instituţii a fost ridicată de către 
Ministerul de Justiţie pentru că Barou! a refuzat să-i înscrie şi pe avocaţii care 
proveneau din Vechiul Regat73 •  De asemenea, s-au înfiinţat trei tribunale pe lângă 
cele două existente deja, o Curte de Apel la Cernăuţi ( 1  ianuarie 1 926), a cărei 
autoritate s-a extins şi asupra judeţelor Dorohoi şi Hotin şi 24 de judecătorii 

69 M. Muşat, 1. Ardeleanu, România după Marea Unire, voi. l, partea I, 1 9 1 8-1 933, Bucureşti, 
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1 986, p. 786. 

70 1 .  Bitoleanu, op. cit. , p. 1 63 .  
7 1 Şt. Purici, Continuitate şi  schimbare în viaţa politică a Bucovinei interbelice, în ,Xenopoliana". 

Buletinul Fundaţiei Academice "A. O. Xenopol" din Iaşi, VI, 1 998, 1-2, p. 1 1 7. 
72 R. Economu, op. cit. , p. 8 1 .  
73 "Calendarul «Glasul Bucovinei» pe anul 1 923", Cernăuţi, 1 923, p .  1 30. 
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(urbane, mixte, rurale), instituţii în care, în anul 1 925, funcţionau 1 1 6 judecători 
( 44 erau români şi 72 alte naţionalităţi) şi 30 de notari publici ( 1 8  români şi 1 2  
minoritari)74 • 

Preocuparea pentru unificarea administrativă a Bisericii s-a final izat prin 
adoptarea Legii de Organizare a Bisericii Ortodoxe Române (4 mai 1 925) şi a 
Proiectului de Lege privitor la regimul celorlalte culte. În Bucovina, s-a păstrat 
Mitropolia de la Cernăuţi, care avea în subordine episcopia Hotinului . Până în anul 
1 924 a funcţionat mitropol itul Vladimir Repta, înlocuit cu Nectarie Cotlarciuc, care 
a păstorit până în anul 1 935 ,  urmat de Visarion Puiu ( 1 93 5-1 940). În anul 1 925 s-a 
constituit Adunarea Eparhială a Mitropoliei din Cernăuţi, iar prin Regulamentul din 
26 noiembrie 1 925, revizuit în 1 936, s-a soluţionat problema Fondului Bisericesc, 
trecut în administrarea mitropolitului Bucovinei şi a consi l iului eparhiaf5• 

În domeniul instrucţiei publice, în perioada guvernării l iberale ( 1 922-1 926) a 
fost adoptată o_ importantă măsură de unificare: Legea Învăţământului Primar al 
Statului şi a Invăţământului Normal (26 iulie 1924). De asemenea, a fost 
promulgată Legea asupra Învăţământului Particular (23 decembrie 1 925f6 . Prin 
alte măsuri legislative a fost completat învăţământul de toate gradele, s-au înfiinţat 
noi l icee, şcoli normale, profesionale şi de meserii, a fost reorganizată 
Universitatea din Cernăuţi77• 

În privinţa vieţi i culturale, aceasta se desfăşura după tradiţia bucovineană, pe 
etni i ,  în cadrul caselor naţionale. Români i, alături de celelalte naţionalităţi, erau 
organizaţi în societăţi culturale, dispuneau de periodice propri i .  Români i  aveau un 
singur cotidian, "Glasul Bucovinei", înfiinţat în octombrie 1 9 1 8, care a continuat să 
apară până în anul 1 940. Înfiinţat pentru apărarea idei de unitate naţională şi pentru 
combaterea "unei mentalităţi corupte" care apăra "hibrida moştenire austriacă", 
cotidianul cernăuţean "a aşezat definitiv gândirea bucovineană în cadrul gândirii 
româneşti"78• În perioada martie 1 9 1 9-octombrie 1 920, a apărut ziarul "Bucovina", 
editat de Iancu Flondor. Au mai apărut: "Poporul" ( 1 920-1 927), "Cuvântul 
ţăranului" ( 1 922), "Gazeta Bucovinei" ( 1 924) etc.79 

În perioada guvernării l iberale ( 1 922-1 926) s-au luat şi importante măsuri 
economice. 1. Nistor, numit la 1 9  ianuarie 1 922 ministru de stat reprezentând 
interesele Bucovinei în cabinetul Ion 1 .  C. Brătianu, a fost preocupat de soarta 
ţăranilor bucovineni, insistând asupra aplicării reformei agrare80• A propus modifi-

74 R. Economu, op. cit. , p. 60-6 1 ;  O. Bozgan, op. cit. , p. 348. 
15 I. Nistor, Istoria Bucovinei, p. 4 1 6-4 1 7; N. Ciachir, op. cit. , p. 1 09. 
76 Doina Alexa, op. cit. , p. 1 95. 
77 l. Nistor, Bucovina sub dominaţiune românească, p. 49; R. Economu, op. cit. , p. 83. 
78 G. Rotică, În slujba gândului şi sufletului românesc, p. 23 1 .  
79 Vezi Ioan V .  Cocuz, Presa românească din Bucovina (1809-1944), "Suceava. Anuarul 

Muzeului Judeţean", XVI, 1 989. 
80 Despre modul cum a fost aplicată reforma agrară in judeţul Câmpulung, vezi Iorgu G. Toma, 

op. cit. , p. 1 2. 
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carea Legi i  Conversiunii Datoriilor Agricole în scopul sprij inirii agricultorilor 
bucovineni, pentru care susţinea o reducere cu 75% a datori ilor, în condiţiile în 
care, la nivelul celorlalte provincii, se acceptase reducerea cu 50%. În anul 1 925 s-a 
înfiinţat o Cameră Agricolă Ia Cernăuţi81 •  

Măsurile economice au fost completate de unele măsuri sociale: asistenta 
spitalicească ş i  sanitară a fost reorganizată, după unificarea administrativă, ca 
urmare a extinderii, prin Decretul-lege din 24 iunie 1 92 1 ,  a legilor sanitare din 
Vechiul Regat. Astfel, s-a constituit o Direcţie Sanitară la n ivelul tuturor j udeţelor 
bucovinene şi cinci unităţi sanitare judeţene. Pentru asigurarea ordini i  publice, la 
1 9  decembrie 1 924, a fost adoptată Legea pentru reprimarea unor infractiuni contra 
l iniştii publice. În domeniul  asigurării dreptului la muncă, Legea din 29 april ie 
1 925 a impus măsuri pentru protecţia munci i  naţionale, iar Legea din 1 8  iunie 1 925 
a unificat, pe întreg teritoriul ţării, repaosul duminical şi al sărbătorilor legale. În 
si lvicultură unificarea s-a făcut prin extinderea Codului S ilvic, din 1 9 1  O, pe întreg 
teritoriul ţării82• 

Toate aceste măsuri legislative şi administrative, aplicate în perioada 
guvernării l iberale ( 1 922- 1926), au contribuit hotărâtor la unificarea şi integrarea 
Bucovinei şi a celorlalte provincii româneşti în cadrele noului stat român. La 
sfârşitul guvernării l iberale, Ion 1. C. Brătianu vorbea despre îndeplinirea "sarcinii  
istorice de a organiza şi consolida statul nostru întregit"83, prin elaborarea şi  
apl icarea unui program coerent de unificare, iar 1 .  Nistor aprecia că, în timpul 
guvernării l iberale, s-a desăvârşit opera de legiferare "în sens unitar românesc", 
punându-se bazele solide pentru dezvoltarea viitoare a provinciei84. 

Deşi eforturile pentru integrarea Bucovinei în spaţiul românesc au fost 
considerabile, în această perioadă provincia a continuat să se confrunte cu 
probleme specifice, care decurgeau din greutăţile procesului de integrare şi  
unificare. Semnificativ, în acest sens, a fost discursul parlamentar al deputatului 
bucovinean Iorgu G. Toma, din 30 octombrie 1 924. După cum el însuşi o afirma, 
scopul interpelării parlamentare era acela de a expune situaţia Bucovinei şi de a 
atrage atenţia guvernului român "asupra unor interese şi doleanţe specifice care le 
are provincia [ . . .  ] şi  aceasta cu atât mai mult cu cât încă există [ . . .  ] interese 
specific bucovinene, aşa precum există încă interese specific ardeleneşti ş i  
basarabene [ . . .  ] .  Este de datoria noastră, a tuturora, să contribuim cât mai mult 
posibil ca acele deosebiri, care există încă între situaţiunea din provinciile alipite şi 
cea din Vechiul Regat, să dispară cu încetul şi eu cred că ţinta aceasta o vom 
atinge-o numai atunci când vor fi expuse toate doleanţele provinciilor al ipite, când 
vor fi arătate, de la tribuna aceasta, toate nemulţumirile ce pot încă să existe în 

81 O. Bozgan, op. cit. , p. 348. 
82 R. Economu, op. cit. , p. 84. 
83 r .  Bitoleanu, op. cit. , p. 1 7 1 .  
84 1 .  Nistor, Politica constructivă, "Calendarul «Glasul Bucovinei» pe anul 1 927", Cemi!.uţi, 

1927, p. 6; ldem, Zece ani, "Calendarul «Glasul Bucovinei» pe anul 1929", Cemi!.uţi, 1 929, p. 1 5. 
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provinciile acelea, pentru a se d a  prilej guvernului ş i  a se da prilej ş i  dumnea
voastră să le înlăturaţi cu încetul .  Atunci de abia vom putea zice că au dispărut 
toate deosebirile şi că unirea între noi s-a înfăptuit nu numai în spiritul strict al legii 
[ . . .  ] ci că toate deosebirile au d ispărut şi din cuietul nostru şi că adevărata unire 
sufletească nu este numai un «pium desiderium»" 5• 

Parlamentarul bucovinean a expus situaţia provinciei din punct de vedere 
economic şi cultural, pentru a demonstra că procesul de integrare a Bucovinei în 
spaţiul românesc este unul dificil, atâta vreme cât societatea se confrunta cu 
probleme specifice, generate, în primul rând, de izbucnirea primului război 
mondial şi de modificările ce au avut loc după anul 1 9 1 8 . Pe lângă greutăţile 
intervenite în aplicarea reformei agrare, una din problemele ce se impunea a fi 
rezolvată era aceea a despăgubirilor de război, în condiţi i le în care provincia a 
suferit de pe urma devastări lor "pricinuite cu ocaziunea invazi ilor duşmane". Iorgu 
G. Toma atrăgea atenţia asupra faptului că, în problema întârzierii plătirii acestor 
despăgubiri "ne lovim [ . . .  ] de un nefericit formal ism [ . . . ] .  Stabilirea pagubelor de 
război s-a făcut în Bucovina după normele guvernului austriac [ . . .  ] prin comisiuni 
administrative. Or modul acesta de stabilire nu corespunde celui practicat în 
Vechiul Regat şi de aici d ificultăţile"86. 

În ceea ce priveşte "piedicile desăvârşirii unirii sufleteşti", Iorgu G. Toma 
identifica trei cauze care "îngreuiază, întârzie, împiedică" unificarea spirituală a 
români lor: "[ . . .  ] necunoaşterea situaţiun ii de la noi [ . . .  ], l ipsa de adevărata 
dragoste frăţească [ . . .  ] , j ignirea sentimentelor noastre de mândrie şi demnitate"8;. 
De asemenea, Iorgu G. Toma sesiza viciile aplicării, în Bucovina, a unor legi 
administrative, legi care "nu erau croite pentru noi, provinciile alipite şi  s-au extins 
şi asupra noastră". Era vorba despre dispoziţi ile legi i de organizare administrativă 
comunală, care prevedeau trecerea unora dintre atribuţi i le primarului către 
perceptorul local. Această măsură a creat disensiuni în judeţul Câmpulung, între 
inspectorul general administrativ, numit de administraţia centrală pentru punerea în 
aplicare a noilor măsuri şi populaţie, acuzată de nesupunere. Problema a fost 
rezolvată prin intervenţia directă a ministrului Gh. Tătărăscu şi amânarea aplicării 
măsurii referitoare la funcţionarea administraţiei comunale88. 

În priv inţa instrucţiei publice, deputatul bucov inean afirma că statul 
trebuia să contribuie mai mult la dezvoltarea învăţământului public în provinci ile 
alipite, iar taxele şcolare, în special pentru învăţământul secundar, trebuiau 
reduse: "[ . . .  ] ieftin irea învăţământului  este nu numai un postulat democratic ci 
este şi un postulat eminamente românesc în provinci i le  al ip ite"89. 

85 Iorgu G. Toma, op. cit. , p. 3-4. 
86 Ibidem, p. 9. 
87 Ibidem, p. 22. 
88 Ibidem, p. 2 1-29. 
89 Ibidem, p. 34. 
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:J! · i :., � �Provinciâ rpunovihir.lOăi s.:.arconfrunta!t cu dificultăţi :j�;pr-�ul de intf(t��e. �hiar:şi ·în l)er.io�in·r�e-;rin':,timp"ullguv.eritării Ii�raie>din' l"92.-2�l�6;<s-ali Jfu1\'i�t 
·.pii

_
htcipafe)e reforme1 ndcesare penfr11· - COnt6fidataa·JstatWlhfi hgţÎCrftcflUutJital'.l ;J}upă 

anul 1926,: viitoarei� ·.guwmări ' :  au :  conS(!YJidatJ p;obeSUI ·ae ! rtinif.ibare. · în urma 
alegerilor din anm ,J  008 ; (ţărăniştii ! au obţinut.l'V84fj editii fVoturi)rguvemul Maniu 
( 1 O noiembrie 1928.:-7c i�nicti.;J 930) : s-a 1 an,gajiltLîn�o -'politică.� <le (descentralizare 
conform rrincipiului . ;;i�esele regionafer; împotri\nâ : centratizării- statului l iberal 
iacobin"9 • Una dintre cele · mai cohtroversate· �.iniţiati:ve' 1 ·legişlative din această 
perioadă a fost proiectul legii privind descentralizarea administrativă a României 
(elaborat de C. Stere), care prevedea o largă descentralizare la nivelul fiecărei 
provincii. Datorită faptblui! i bă'. actst �ilbietltl era :npredat, în rândul oamenilor 
politici din opoziţie şi chiar al ţărăniştilor, ca unul ce promova tendinţe 
regionaliste, Sa:rcn�r ifl' rpiis ·1n· :��ricol uriitt!tea stati.Huî ·rbniân, el ia fost modificat. 
ConfartriihoiiJqegi aiittlinif�tra:tive s-au creat 'Directoi'ate Ministeriale, structurate pe 
provinciile istdrice,i :dar legea, neputându-se aplica, a fost modificată9 1 •  Chiar dacă 
aceste i'niţiative;! fegisl;atrve 'au :încercat să instituţibnal izeze o autonomie admi
·histrativă mal targă,: nu:· .s-a: mai revenit, la nivel de provincie; ' la o autonomie 
legislativă proprie. Constituţia din anul 1 93 8  a abrogat toate legile austriece care 
.continuau să se aplice în Bucovina, urmând a rămâne în vigoare numai legile 

. mmâneŞti92• · 
I. Nistor şi-a continuat activitatea politică, impl icându-se activ în rezolvarea 

problemelor cu care se confrunta provincia bucovineană. În anul 1 927 a fost ales 
d�putat de Rădăuţi, iar din 28 decembrie 1 929 a fost proclamat senator de drept în 
Parlamentul României. Omul pol itic bucovinean a avut iniţiative legislative şi în 
calităţile pe care le-a avut în guvernările interbelice: a fost ministru de stat, 
ministru al lucrărilor publ ice, ministru al sănătăţii, ministru al muncii, conducând ş i  
anumite direcţii ş i  servicii d in cadrul Ministerului Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirii 
Sociale, ministru al cultelor şi artelor93• Cu prilejul  aniversării a 1 O ani de la unirea 
Bucovinei cu România94, l. Nistor a făcut un bilanţ, constatând "binefacerile 
oblăduirii româneşti", care a înregistrat progrese în toate domeniile: "Astăzi n imeni 
în Bucovina nu se . mai gândeşte la sprij in şi ajutor din altă parte decât de la 
Bucureşti [ . . .  ] . Cetăţenii acestei provincii [ . . . ] aderă din convingere la ideea de stat 

9° Catherine Durandin, op. cit. ; p. 1 86. 
91 Gh. Buzatu, L Scurtu, op. cit. , p. 1 97. 
92 N. Ciachir, op. cit. , p. 1 1 8. 
93 Despre activitatea legislativă a lui L Nistor, vezi Doina Alexa, op. cit. 
94 Cu prilejul acestui eveniment au apărut şi două lucrări comemorative: Unirea Bucovinei. 28 

noiembrie 1 918. Studii şi documente de Ion !. Nistor şi Zece ani de la unirea Bucovinei. 1918-1928. 
În legătură cu tipărirea acesteia din unnă, s-a ivit un incident legat de faptul că guvernul Maniu a 
abandonat ideea tipăririi lucrării şi lui L Nistor, care primise, în avans, banii destinaţi tipăririi uneia 
dintre cărţi şi a organizării unei expoziţi i aniversare la Cernăuţi, i s-a cerut restituirea sumelor. 
L Nistor a obţinut câştig de cauză, în 1 934, la Curtea de Conturi, ridicându-i-se în acest fel sechestrul pus 
pe biblioteca personală, ca urmare a nerestituirii sumei primite. Cf. Doina A1exa, op. cit. , p. 202. 
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român şi nu precupeţesc concursul lor la întărirea unirii şi la îndeplinirea operei de 
înfrăţire sufletească"95• "Cei zece ani de stăpânire românească în Bucovina se 
încheie cu un bilanţ activ pe toate tărâmurile ş i  în toate ramurile de activitate 
publică şi particulară"96• Serbări comemorative au avut loc şi  la 1 5  ani de la unire, 
când au fost evocaţi artizani i  real izări i actului unirii Bucovinei cu România, 
1. Flondor şi D. Bejan: "Exemplul lor şi al marilor bărbaţi ai neamului nostru - s-a 
afirmat în cadrul manifestărilor - să servească generaţii lor vi itoare, ca ele să 
întregească şi să aprofundeze opera înaintaşilor noştri',n. 

Problema minorităţilor naţionale 

În desfăşurarea procesului de integrare pol itica-administrativă şi culturală a 
Bucovinei în componenţa României Mari, una din problemele importante cu care 
s-au confruntat guvernele interbelice a fost cea a minorităţilor. Unirea din anul 
1 9 1 8  a schimbat în mod radical aspectul etnic al României. Dacă în anul 1 9 1 2  
România, l a  o populaţie de 7 904 1 04 locuitori, avea aproximativ 9% cetăţeni de 
altă etnie decât cea română (majoritatea fi ind evrei), în anul 1 930, în România 
trăiau 5 069 000 minoritari (28, 1 %)98. Recensământul din anul 1 9 1 9  a consemnat 
faptul că, din totalul de 8 1 1 72 1 locuitori ai Bucovinei, 432 862 (53,32%) erau 
minoritari99• Aceste rezultate reflectau intenţia autorităţilor habsburgice care, în 
tendinţa lor de a transforma Bucovina într-o provincie austriacă, au promovat o 
pol itică de colonizare cu elemente alogene din tot imperiul şi de stimulare a 
imigrării locuitorilor din ţinuturile limitrofe Bucovinei. În timpul stăpânirii 
austriece, s-a creat o relativă inegal itate economică şi culturală între români şi 
minoritari, care predominau numeric în instituţiile de stat. După anul 1 9 1 8, unele 
categorii de minoritari au fost lipsite de aceste privi legi i, motiv pentru care în 
rândul acestora s-au înregistrat proteste. România semnase un Tratat de Protecţie a 
Minorităţilor (9 decembrie 1 9 1 9), în baza căruia se angaja  să asigure acestora 
protecţia vieţi i , a l ibertăţii, l iberului exerciţiu al credinţei, egalitate în faţa legii etc. 
Potrivit acestei convenţii, minoritarii aveau dreptul să-şi prezinte doleanţele faţă de 
pol itica statului român la Liga Naţiunilor100. 

Măsurile pol itica-administrative, economice şi culturale, iniţiate de către 
guvernele Bucovinei şi guvernele centrale în scopul integrării provinciei în 
componenţa statului român, au fost concepute în aşa fel încât cetăţenii minoritari să 

95 1. Nistor, Zece ani, în 1. Nistor, Amintiri răzleţe din timpul unirii - 1918, p. 302. 
96 Ibidem, Zece ani, în "Calendarul «Glasul Bucovinei» pe anul 1 929", Cern:luti, 1 929, p. 25. 
97 T. Sauciuc Săveanu, op. cit. , p. 5-6. 
98 Şt. Purici, Aspecte /, p. 1 32. 
99 Ibidem. 

100 Minorităţile naţionale din România. 1 918-1925. Documente, coordonată de 1. Scurtu, 
L. Boar, Bucureşti, Arhivele Statului din România, 1 995, p. 1 74-1 8 1 .  
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se încadreze treptat în societatea românească şi să se adapteze noi lor realităţi 
politice. 

Faţă de minorităţile naţionale s-au conturat în Bucovina, după 1 9 1 8, două 
concepţii politice. 1.  Flondor, adeptul unei politici de descentralizare şi  de 
constitu irea a autonomiei locale, a promovat o politică abilă şi tolerantă faţă de 
minoritari, iar 1. Nistor, partizanul integrării accelerate a provinciei în cadrul 
statului român, printr-o politică centralizatoare, a fost condus de ideea că drepturile 
minoritarilor trebuie respectate fără ca România să devină un "stat al naţionali
tăţilor"101 . De asemenea, Nistor afirma că "problema minorităţilor trebuie 
considerată ca o problemă de stat şi ridicată deasupra luptelor şi frământărilor 
d intre partide [ . . . ]. Atitudinea noastră faţă de minorităţi trebuie să se bazeze pe 
dreptate şi loial itate"1 02 • Triumful ideilor politice ale lui 1. Nistor şi modul cum a 
fost realizată integrarea Bucovinei au dus la apariţia unei stări de nemulţumire şi de 
resentimente îndreptate împotriva "regăţeni lor". Autorităţile române au făcut 
numeroase promisiuni 1 03 şi au luat importante decizii în scopul respectării 
drepturilor m inorităţilor naţionale: "Căci scopul final al unei politici prudente -
arăta ziarul "Glasul Bucovinei" - nu mai poate fi deznaţionalizarea şi asimilarea, ci 
numai câştigarea de cetăţeni devotaţi pentru statul român. Va depinde de 
înţelepciunea oamenilor de stat pentru a stabili bine care sunt interesele statului şi 
care tendinţe pentru conservarea naţionalităţii minoritarilor sunt compatibile cu 
aceste interese"1 04. 

Un pas important în procesul de integrare a minoritarilor în viaţa socială a 
provinciei a fost făcut de guvernul Bucovinei prin soluţionarea problemelor legate 
de introducerea limbii române în administraţie şi a celor referitoare la statutul 
funcţionarilor publici . O altă realizare relevantă a administraţiei Bucovinei, de care 
am amintit deja, a fost numirea, de către Ministerul de Interne, a unui nou Consi l iu 
al oraşului Cernăuţi, în care activau câte patru reprezentanţi ai naţionalităţilor din 
Bucovina. 

În domeniul justiţiei, "tranziţia de la administraţia austriacă la cea 
românească s-a făcut fără nici o întrerupere şi cu totul fără incidente"1 05 .  După anul 

10 1 "Glasul Bucovinei", Il, 10 aprilie 1 9 1 9, p.  2. 
102 Doina Alexa, op. cit. , p. 203 . Datoritâ faptului câ l .  Nistor a condus o perioadă 

Departamentul Minorităţilor Naţionale, activitatea lui s-a concretizat în iniţierea şi aplicarea unor 
măsuri pol itice menite a asigura colaborarea minoritarilor cu românii. 

103 În timpul guvernării Al. Averescu ( 1 92-1 92 1 )  se vorbea despre "tendinţele politicienilor 
români bucovineni de a cuceri Bucureştiul cu ajutorul minorităţilor Bucovinei", cărora li s-a promis 
acordarea anumitor drepturi. Deputatul A. Morariu semnala faptele "antiromâneşti ale averescanilor 
bucovineni" care, în timpul alegerilor parlamentare din noiembrie 1 9 1 9, pentru obţinerea de capital 
politic, încurajau situatia minoritarilor în defavoarea românilor: reducerea numărului românilor din 
Consiliul oraşului Cernăuţi, obţinerea unor posturi de conducere a diverselor oficii administrative etc. 
Cf. "Glasul Bucovinei", l ll, 7 iulie 1 920, p. 1 .  

104 "Glasul Bucovinei", Il, 2 octombrie 1 9 1 9, p .  2. 
105 Fr. Wiszniowski, op. cit. , p. 22 1 .  
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1 9 1 8, instanţele de judecată din Bucovina au fost scoase din sistemul jurisdicţional 
al Austriei . În iulie 1 9 1 9  s-a înfiinţat, la Cernăuţi, o Curte de Apel, ziarul "Glasul 
Bucovinei" aducând la cunoştinţă că aici "se va scrie şi  se va vorbi, mai ales, în 
l imba română; acelora care nu ştiau vorba românească li se va îngădui, fireşte, să 
vorbească şi în l imba lor. Lucrul acesta e drept şi n imeni nu-l poate opri"1 06• În 
domeniul justiţiei, minoritarii s-au bucurat de aceleaşi drepturi ca şi români i .  Prin 
Decretul regal nr. 5 402/27 decembrie 1 9 1 9, au fost numiţi j udecători la instanţele 
din Bucovina, în cea mai mare parte d intre reprezentanţi i minoritarilor107 • În anul , 
1 923, din cei 602 avocaţi din componenţa Baroului Bucovinei, 500 erau cetăţeni 
aparţinând altor naţionalităţi decât cea română; din cei 1 1 6 judecători aflaţi în 
exerciţiu în 1 925, 72 erau minoritari, iar din cei 30 de notari publici, 1 2  erau 
minoritari 1 08• 

Problemele pe care le-a întâmpinat România la Conferinţa de Pace de la 
Paris, în legătură cu recunoaşterea internaţională a actului unirii de la 1 9 1 8  şi 
iniţiativele unor l ideri ucraineni din Bucovina de a revend ica partea de nord a 
provinciei ( iniţial toată provincia), în vederea constituirii unui stat ucrainean 
autonom în componenţa Austriei federative, au constituit, pentru unele forţe 
antiromâneşti, ocazii prielnice pentru a-şi manifesta nemulţumirea faţă de noile 
realităţi politice. Astfel, cu ocazia recrutării primului contingent bucovinean, la 1 6  
august 1 9 1 9, ţărani i  din judeţul Cernăuţi erau îndemnaţi să nu se prezinte Ia 
cazarmă sub pretextul că "partea Bucovinei de Nord, începând cu capitala ei, nu ar 
fi să revie României"1 09 • Asupra acestor evenimente s-a pronunţat ziarul "Glasul 
Bucovinei": "De la unire încoace, pretinşi i reprezentanţi ai minorităţilor, cu 
lăudabila excepţie a polonilor, [ . . .  ] n-au încetat nici un moment de a întreţine o 
atmosferă îndoielnică, ca să nu zicem duşmănoasă faţă de noua lor patrie"1 10• 

Un alt moment important în evoluţia relaţii lor interetnice din Bucovina a fost 
cel al alegerilor parlamentare din noiembrie 1 9 1 9. La acestea au participat numai 
PDU şi candidaţi independenţi. Alături de celelalte formaţiuni politice din 
provincie, reprezentanţii evreilor, germanilor, ucrainenilor, polonezilor, s-au 
abţinut de a participa la alegeri, din cauza neacceptării întocmiri i cadastrelor 
naţionale ale minorităţilor. Gruparea lui 1. Flondor a luat decizia de a nu participa 
Ia alegeri şi datorită faptului că minorităţile "nu erau mulţumite de stăpânirea 
domnului ministru Nistor"1 1 1 •  Deşi s-a luat decizia boicotării alegerilor, locuitorii 
Bucovinei s-au prezentat la vot în număr considerabil (90%), în special în 
localităţile cu populaţie minoritară1 12• 

1 06 "Glasul Bucovinei", 11, 5 iulie 1 9 1 9, p.  1 .  
107 R. Economu, op. cit. , p. 74. 
108 Ibidem, p. 60--6 1 .  
109 Şt. Purici, op. cit. , p. 1 37. 
1 10 "Glasul Bucovinei", II ,  15 august 1 9 19, p. 1 .  
1 1 1 Şt. Purici, op. cit. , p. 1 37. 
1 1 2 R. Economu, op. cit. , p. 70-7 1 .  
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În perioada 1 6-1 8 mai 1 920 fami l ia re gală a vizitat Bucovina, pri lej cu care 
reprezentanţii etni i lor gennană, polonă, evreiască şi ucraineană I-au asigurat pe 
regele Ferdinand 1 de loialitatea lor. Afinnând că toţi locuitorii ţări i sunt cetăţeni 
români cu drepturi şi îndatoriri egale, regele, aflându-se în vizită la şcol ile normale 
reunite, s-a adresat inspectorului şcolar C. Mandicevschi, şeful  serviciului de 
învăţământ, afinnând următoarele: "Sunt convins că minorităţile din Bucovina se 
vor putea dezvolta ca şi până acum, în limba lor matemă"1 1 3 •  

Ca unnare a acestor real ităţi, la noile alegeri parlamentare, organizate în mai 
1 920, de guvernul  Averescu, minorităţile d in Bucovina au participat, în mod activ, 
la alegeri, fi ind reprezentate în Parlament de cinci deputaţi şi doi senatori 1 1 4 •  

O importantă măsură de natură economică şi  socială luată în Bucovina a fost 
cea legată de apl icarea refonnei agrare. În provincie, minoritarii, care constituiau 
aproximativ 53 ,32% din totalul populaţiei, au primit 3 8% din pământul împărţit. La 
nivelul întregi i ţări au primit pământ 82 640 minoritari (33% din cei împroprietăriţi), 
deşi cetăţenii de altă etnie decât cea română fonnau doar 28% din totalul 
populaţiei 1 1 5 •  În unna aplicării refonnei agrare în Bucovina, s-au înregistrat unele 
abuzuri ale autorităţilor comunale, abuzuri care s-au răsfrânt asupra ţărani lor 
minoritari, dar şi a celor români .  Acestea erau legate de faptul că unii dintre ţărani 
au primit loturi mai mici de pământ. În general, ţăranii din zonele premontane şi 
montane ale Bucovinei, populate în majoritate de huţul i  ş i  ucraineni, au fost 
împroprietăriţi cu parcele mai mici de pământ, indiferent de etnia lor, datorită 
faptului că în această zonă era o l ipsă generală de pământ1 1 6 •  

O situaţie specială o avea regiunea dintre Prut, Nistru şi Valea Ceremuşului, 
unde se impunea întărirea elementului românesc, "căci numai prin trezirea la viaţă 
naţională şi culturală a Românilor d in această regiune precum şi prin reromânizarea 
elementelor slavizate - de cele slave nu ne atingem - se va întări graniţa de aici"1 1 7. 
"Necesităţile naţionale" din această parte a provinciei au unnărit românizarea prin 
naţionalizarea şcol ilor, desfăşurarea de activităţi extraşcolare "bine organizate şi 
susţinute de stat"1 1 8  ş i  crearea de colonii româneşti. Procesul de colonizare a fost 
favorizat de Legea pentru -Reformă Agrară, potrivit căreia colonişti lor li se 
repartizau câte 6 ha de pămâqt la ţară şi 1 O ha în zona de munte1 19 • 

În domeniul instrucţiei publice şi a vieţi i culturale a minoritarilor d in 
Bucovina, după anul 1 9 1 8  au avut loc transfonnări importante. Un loc aparte 1-a 
ocupat reforma învăţământului. În noile condiţii politice, "acest învăţământ al 
statului - arăta ziarul "Glasul Bucovinei" - nu poate fi decât naţional, în l imba 
română, cu clase separate pentru religie, după confesiuni şi pentru studiul l imbilor 

1 1 3 Ibidem, p. 78-79. 
1 1 4 Ibidem, p. 79. 
1 1 5  M. lacobescu, România şi Societatea Naţiunilor. 1919-1929, Bucureşti, Editura Academiei, 

1 988, p. 203 . 
1 1 6 Şt. Purici, op. cit. , p. 1 40. 
1 1 7 O. Ţopa, Necesităţi culturale, p. 1 1 4. 
1 1 8 Ibidem, p. 1 12. 
1 1 9 Şt. Purici, op. cit. , p. 1 39. 
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materne, după naţionalităţile copi i lor"120• Se specifica, de asemenea, că toţi 
cetăţenii, indiferent de naţional itate, "au posibilitatea de a face educaţia copi ilor lor 
în limba maternă. Reorganizarea învăţământului se face avându--se în vedere 
raportul numeric între naţionalităţile conlocuitoare"1 21 • 

În ceea ce priveşte viaţa multietnică din România, mai ales cea din Bucovina 
istorică, a existat un "pluralism cultural autentic, cum erau puţine în Europa aceleaşi 
perioade"1 22• Minorităţile naţionale erau organizate în d iverse sociAetăţi politice şi 
apol itice, majoritatea d intre acestea activând din perioada austriacă. In anul 1 920, la 
Cernăuţi existau 8 societăţi politice ale naţional ităţilor, iar în anul 1 922 existau 
35  societăţi şi 4 intruniri academice ale studenţilor ucraineni, 38  soc ietăţi evreieşti, 
1 O germane şi 8 poloneze123• În perioada românească, numărul organizaţi lor obşteşti 
ale minorităţilor etnice a crescut. De exemplu, numai în Cernăuţi, după anul 1929 au 
activat 1 03 societăţi culturale, religioase, ştiinţifice, muzicale, studenţeşti şi sportive 
ale minoritarilor din Bucovina1 24 •  Viaţa politică şi culturală a minoritari lor din 
Bucovina a fost reflectată în numeroase periodice care apăreau in provincie: "Golos 
Bukovyny", "Vpered", "Robitnik", "Hilborob", "Krestianske Slovo", "Hiiborobska 
Pravda", "Ceas", "Nove Jitia", "Gazeta Polska", "AIIgemeine Zeitung Tageblatt", 
"Deutsche Volkzeitung", "Czernowitzer Morgenblatt", "Das jiidische Volksblatt", 
"Vorwarts", "Unser Wort", "Das Volk", "Bukowiner Wochenschau", "Czernowitzer 
8 Uhr Blatt - unhangigers Organ der Minoritaten"125 •  În anul 1 926, de pi ldă, din cele 
29 de publicaţii care apăreau la Cernăuţi, 1 0  erau tipărite în limba germană, 3 in 
ucraineană, 3 în l imba idiş şi 2 în poloneză1 26• 

Viaţa culturală a minoritarilor etn ici din Bucovina se desfăşura în cadrul 
caselor naţionale: "Dom Polski", "Narodni Dim", "Deutsches Haus", "Jiidisches 
Haus". De asemenea, m inoritarii aveau ansambluri de teatru, folclor şi coruri 127• 

Drepturile minorităţilor au fost consfinţite prin Constituţia din anul 1 923, care, 
prin articolul 5 ,  prevedea că "românii, fără deosebire de origine etnică, de l imbă sau 
de religie, se bucură de libertatea conştiinţei, de l imbă, învăţământ, de libertatea presei, 
de l ibertatea întrunirilor, de libertatea de asociaţie şi de toate libertăţile şi drepturile 
stabil ite prin legi". De asemenea, articolul 7 al Constituţiei stipula că "deosebirea de 
credinţe religioase şi confesiuni, de origine etnică şi de limbă, nu constituie în România 
o piedică spre a dobândi drepturi le civile şi politice şi a le exercita", iar articolul 8 
arăta că "toţi români i ,  fără deosebire etnică, de limbă sau de religie, sunt egal i 
înaintea legi i  şi datori a contribui fără osebire la dările şi sarcinile publ ice"128• 

120 
"Glasul Bucovinei"', Il, 5 iulie 1 9 1 9, p. 1 .  

12 1 Apud Şt. Purici, op. cit. , p. 1 35 .  
122 Şt. Purici, op. cit., p. 1 4 1 .  
1 23 Ibidem. 
1 24 Ibidem. 
125 R. Economu, op. cit. , p. 82-83. 
1 26 Şt. Purici, op. cit. , p. 142. 
1 27 R. Economu, op. cit. , p. 83. 
1 28 Şt. Purici, op. cit. , p. 140. 
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Concluzionând, putem constata faptul că administraţia românească s-a 
confruntat în Bucovina cu o serie de probleme legate de integrarea cetăţenilor 
minoritari în viaţa economică, socială şi culturală a provinciei. Datorită principiilor 
democratice după care era condus statul român, dezvoltarea culturală a minorităţilor 
naţionale n-a cunoscut îngrădiri. Deşi a avut o evoluţie nu lipsită de momente 
tensionate, politica de românizare a Bucovinei 129 nu a avut în vedere anihilarea 
drepturilor minoritarilor şi nici opresiunea acestora. Convieţuirea multietnică, în 
ciuda unor dificultăţi de natură politică sau spirituală, a permis afirmarea valorilor 
culturale ale minorităţilor naţionale alături de cele ale românilor. 

* 

Unificarea teritoriilor româneşti, în anul 1 9 1 8, an al "revanşei geografiei 
asupra istoriei", a reprezentat o adevărată "revoluţie naţională". Formularea 
politică a revendicării unirii provinciilor româneşti cu Vechiul Regat a fost tardivă, 
dar contactul cultural al români lor din provincii le' înstrăinate cu fraţii din Regat a 
întărit mereu ideea de unitate culturală, care trebuia să fie urmată de cea politică. 
Ideea realizării României Mari, corelată cu cea a constituirii naţiunii, venea din 
Vechiul Regat care, "ca un primus inter pares între provinciile româneşti, şi-a 
asumat sarcina de a consolida statul român". România Mare a apărut într-un 
context politic marcat de tensiuni interne, legate de luptele pol itice şi ideologice 
din Vechiul Regat şi de greutăţile de adaptare a provinciilor realipite la politica de 
centralizare a Bucureştiului 1 30• Dificultăţile consolidării statului şi a naţiunii 
române derivau din complexitatea procesului de integrare a provinciilor, prezenţa 
unui număr semnificativ de minoritari 13 1 şi chiar din "identităţile şi aspiraţiile 
diferite ale românilor înşişi"132• 

Unirea Bucovinei cu România a anulat un rapt istoric petrecut în anul 1 775, 
când Austria a anexat o parte a teritoriului Moldovei, fără vreo legitimitate asupra 

129 În privinţa politicii de românizare, Mariana Hausleitner a distins trei faze: prima s-a 
desfăşurat în anii '20, când presiunea românească a fost puternică acolo unde evreii  exercitau o mare 
influenţă economică. În această fază, lupta el itei româneşti, în tendinţa ei de a-şi recupera poziţiile, s-a 
concretizat asupra exproprierii "capitalului social şi cultural al minorităţilor". Faza a doua a cuprins 
perioada anilor '30, când lupta împotriva minorităţilor s-a înteţit şi evreii au fost excluşi de la viaţa 
economică a provinciei. În faza a treia (anii '40) s-a desfăşurat o luptă directă împotriva evreilor. Cf. 
Mariana Hausleitner, op. cit. , p. 1 9-20. Părerea autoarei, care vorbeşte de "represiunea din Bucovina", 
din perioada interbelică, în ceea ce-i privea pe minoritari şi de faptul că aceştia au apreciat politica de 
românizare ca o degradare, este exagerată, atâta vreme cât, prin reglementări constituţionale, 
minorităţile naţionale au beneficiat de drepturi care le permiteau să se adapteze noilor realităţi 
politice, create după anul 1 9 1 8. 

1 3° Catherine Durandin, op. cit., p. 1 75. 
13 1  S. Alexandrescu vorbea despre un "dezechil ibru al unirii", datorat faptului că Vechiul 

Regat a efectuat de fapt o dublă unire: prima cu o mare populaţie rurală românească şi a doua cu o 
substanţială populaţie urbană neromânească, numai combinaţia dintre factorul etnic şi cel social 
reflectând imaginea exactă a unirii. Cf. S. Alexandrescu, op. cit. , p. 62--63. 

1 32 Irina Livezeanu, op. cit. , p. 38. 
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acestuia. Opţiunea bucovinenilor de a vota unirea necondiţionată cu Regatul 
Român, la 28 noiembrie 1 9 1 8 şi abilitatea diplomatică a oamenilor politici români 
au constituit etape decisive în realizarea procesului de unire a provinciei. Integrarea 
pol itico-administrativă ş i  culturală a Bucovinei în cadrele statului român a fost un 
proces dificil, care a presupus rezolvarea unor probleme specifice ce derivau din 
cei 1 44 de ani de stăpânire austriacă. Victoria adepţilor ideii centralizării accelerate 
a statului român (PNL şi PDU, în Bucovina) a dus la l imitarea accentuată a puterii 
administraţiei locale, ignorarea experienţelor şi tradiţii lor regionale şi impunerea 
unui model cultural unic. Toate aceste fenomene, corelate cu o "moştenire 
autonomistă" austriacă şi cu o permanentă suspiciune a celor de la centru, "cărora l i  
se  părea că se  petrec pretutindeni acte de  sabotare [ . . .  ] a procesului de 
unificare"133, au fost sursa unor tensiuni potenţiale şi au generat o reacţie negativă a 
elitelor locale româneşti faţă de centru. De altfel, în anul 1 928, P. Roşea afirma că 

"opera de consolidare a ţării s-a conceput greşit, ca operă de partide şi în parte 
pentru partidele politice, în loc să fi fost opera naţiunii întregi"1 34 • 

Efortul din perioada de reconstrucţie l iberală, de refacere economică, de 
elaborare a legislaţiei generale democratice şi a celei specifice de unificare, pol itica 
aplicată în toate domeni i le, marile reforme realizate în România interbel ică, au 
accelerat procesul de modernizare a societăţii bucovinene, care nu a fost eliberată, 
în totalitate, de complexele provinciale şi problemele regionale. 

Die V ereinigung der Bukowina mit dem Konigreich Rumănien. 
Die politisch-administrative Integration (III) 

(Zusammenfassung) 

Die Verfasserin prăsentiert einige Aspekte der politisch-administrativen Integration der 
Bukowina in das rumanische Territorium nach der Aufli:isung der eigenen Lokalbehtirden der 
Provinz. Es wird auch das lntegrationsprozess der Minderheiten in das Sozial leben der Provinz 
analysiert. 

Die Bem!ihungen in der l iberalen Periode fiir ein tikonomisches Wiederaufbau, fUr die 
Ausarbeitung einer allgemeinen demokratischen und einer fiir die Vereinigung spezifische 
Gesetzgebung, die fUr alle Bereiche geeignete Politik und alle grollen Refomen aus Rumanien in der 
Zwischenkriegszeit beschleunigten das Modemisierungsprozess der Bukowiner Gesellschaft. Diese 
wurde aber von den Vorurteilen der Provinz und von den Regionalproblemen doch nicht vollkommen 
befreit. 

133 Ibidem, p. 56. 
134 P. Roşea, Probleme de învăţământ în cei zece ani de la Unire, in "Societatea de Mâine". 

Revistă bilunară pentru probleme sociale şi economice (Cluj), V, 1 928, nr. 22-24, p. 420. 
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MIRCEA STREINUL 
ÎN CONTEXTUL LITERA TURII ROMÂNE 

NICOLAE HA VRILIUC 

Începând să scrie încă din deceniul de după Marea Unire, Mircea Streinul a 
fost influenţat atât de mediul în care trăia (natalul Cuciurul-Mare şi "înceţoşatul" 

Cernăuţi, asupra cărora va reveni în amintirile sale), dar şi de stadiul înalt valoric la 
care ajunsese l iteratura română în perioada interbelică. 

Interesul constant pentru omul şi pământul Bucovinei, din ţinutul de nord, ca 
surse de inspiraţie pentru operă, face din Mircea Streinul un scriitor reprezentativ 
pentru această zonă geografică şi spirituală. Pe de altă parte, strădania de a depăşi 
etapa locală a provinciei l iterare Bucovina, printr-o creştere a mărimilor estetice, în 
stare să propulseze (sau să redimensioneze) l iteratura centrului, face din Mircea 
Streinul un scriitor de excepţie în l iteratura română. Ostentativ, el se recomanda 
"scriitor bucovinean". 

"De un dinamism literar aproape încă neîntâlnit", Mircea Streinul, aşa cum 
arăta Carnii  Petrescu, "era şef de şcoală, căci a împins atenţiei tuturor o pleiadă 
întreagă de poeţi bucovineni"1 • Animatorul literar funcţionează dublat de poetul, 
prozatorul, dramaturgul,  publicistul, traducătorul etc. care a fost. 

"0 l iteratură a Bucovinei a existat"2, precizează Constantin Loghin. Această 
afirmaţie va fi urmată de o prezentare a formei de l iteratură, cu specificul ei, 
cultivată înainte de 1 9 1 8 : "Chiar dacă l iteratura românească ce s-a făcut în 
Bucovina nu e rezultatul unei tradiţii culturale româneşti de aici, chiar dacă ea nu 
poartă un timbru special bucovinean, numai faptul că a fost scrisă de scriitori 
bucovineni şi este ecoul durerilor şi năzuinţelor noastre, că a fost singurul far 
luminos către care căuta scăpare corabia rătăcitoare a românismului din Bucovina, 
chiar numai acest fapt ne dă tot dreptul ca să numim literatură bucovineană tot ce s-a 
scris în această ţară de la anexare ( 1 775) până la Unirea cu patria-mamă ( 1 9 1 8)"3 .  

Încrezător în potenţele creatoare ale Bucovinei eliberate, în entuziasmul 
tinerilor dotaţi cu talent şi voinţă de muncă, C. Loghin îşi exprimă speranţa că "o 
dată cu unirea de la 1 9 1 8  s-a încheiat epoca literaturii bucovinene provinciale, menită 
să treacă în domeniul istoriei, rămânând ca l iteratura, ce se va scrie de la 1 9 1 8  în 

1 "Revista Fundaţi ilor Regale", Bucureşti, XII, mai 1 945, p. 479. 
2 Constantin Loghin, Istoria literaturii române din Bucovina, Cernăuţi, Editura Mitropolit 

Si lvestru, 1 926, p. III .  
3 Ibidem. 

Analele Bucovinei, X, 2, p.  4 1 3-419, Bucureşti, 2003 
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această provincie a României Mari, să fie considerată în istoria l iteraturii româneşti 
universale'>'� . Previziunile istoricului s-au adeverit când Bucovina a cunoscut, 
începând cu 1 93 1 ,  o nouă generaţie de scriitori, denumi ţi "iconari", ce-şi vor afirma 
personalitatea literară cu o energie creatoare superioară înaintaşilor. În fruntea 
acestor "băietani nărăviţi la vis" (expresia îi aparţine) se afla Mircea Streinul, 
dirijând un impresionant "fenomen din istoria creaţiunilor artistice de la noi"5. 

Mircea Streinul şi  alţi "iconari" şi-au făcut debutul în revista "Junimea 
l iterară", condusă de istoricul Ion 1 .  Nistor. Apărută în 1 904, în condiţiile unei 
Bucovine aflate sub ocupaţie austriacă, revista nu a avut un program l iterar bine 
stabil it - adeseori ştiinţificul predomina l iteratura. Din motive lesne de înţeles, 
revista nu a putut inaugura, d intr-o dată, o direcţie naţională originală în l iteratură 
(cum a făcut "Dacia literară"), n ici să ocrotească o direcţie mai veche, deoarece 
aceasta nu exista. Conducătorii ei se osteneau să ferească frageda fiinţă a noii 
creaţii de prea multe influenţe austriece. Experienţa laboratorului de creaţie 
originală nu a fot posibilă de la început. Meritul revistei "Junimea l iterară", în 
condiţiile ocupaţiei austriece, este de a publica texte l iterare româneşti, stimulând 
creaţia unor tineri intelectual i (şi mai puţin tineri) formaţi în spiritul ideii naţionale 
(fără a nesocoti valorile culturale străine). Astfel, s-au remarcat poeţii :  Gavril 
Rotică, Ioan Cocârlă-Leandru, Vasile Huţanu, Nicu Dracea, George Voevidca şi 
prozatori i :  Ion Grămadă, Liviu Marian, Traian Brăilean, George Tofan. Limba 
românească, în căutarea unei identităţi de sine, ieşind din tiparele l imbii germane şi 
turnată într-un sistem ortografic adecvat origini i  ei latine, modelată de autorii mai 
sus menţionaţi în paginile revistei "Junimea l iterară", va pregăti scriitorii deceniilor 
vi itoare. 

După Unire, Ion 1. Nistor, încurajând taleritele l iterare, crescute şi educate în 
şcol i  româneşti şi cultivând interesul pentru lucrările originale, va pune paginile 
revistei "Junimea literară" la dispoziţia acestora. 

Aflat sub veghea universitarului cernăuţean, apreciat în epocă drept mentor 
spiritual al generaţiei tinere, Mircea Streinul a fost, în perioada 1 932-1 934, 
redactor-şef la "Glasul Bucovinei" şi a condus rubrica Din cercul , .Junimii 
literare ". El a lansat o serie de tinere talente din Bucovina şi din ţară, propunând, 
în particular sau în colaborare cu Traian Chelariu, programe de activitate literară. 
Se configurează, astfel, o stare şi o atmosferă de creaţie originală specifică grupării 
"Iconar". În textele de teorie şi ideologie literară, Mircea Streinul pledează pentru o 
l iteratură inspirată din istorie, folclor, religie ortodoxă, natură. Aceste domeni i  de 
viaţă devin teme fundamentale pentru opera sa originală şi a celorlalţi "iconari". 

Gruparea "Iconar", condusă de Mircea Streinul, a produs o rediscutare a 
l iteraturii româneşti din Bucovina, prin trecerea de la aspectul ei mi litant, în 
numele identităţii naţionalului, regăsit aproape în total itate la autori i de dinainte de 

4 Ibidem. 
5 Perpessicius, Poeţi tineri bucovineni, în Opere, voi. VIII, Bucureşti, Editura Minerva, 1 978, 

p. 70. 
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1 9 1 8, l a  expresia elaborată, pusă în slujba funcţi ilor şi valorilor estetice. Datorită 
"iconarilor", Bucovina devenise un etimon spiritual şi cultural în perimetrul 
l iteraturii române. 

Cu un pronunţat caracter românesc, "iconari i" lui  Mircea Streinul fac 
l iteratură, statomicind şi modernizând, în condiţiile Bucovinei revenite la ţara 
mamă, tradiţia culturală românească. Dar ei mai au o cal itate. Şcoliţi în măiestria 
versului german şi francez, " iconarii" scriu o l iteratură originală, ce aspiră la 
universal itate. Trecutul românesc şi căutările prezentului, în l iteratura bucovineană 
tânără, se găsesc într-o paletă extinsă de expresii, stiluri şi viziuni, asigurând 
provinciei literare Bucovina mărimea unui spaţiu cultural românesc şi universal. În 
ani i  '30 ai secolului al XX-lea, când expresionismul german cunoştea restricţii, 
până la interzicere, impuse de "noua ordine" a naţional-socialiştilor, "Iconarul" din 
Cernăuţi, prin tatonarea acelui sentiment spaţial "gotic-bucovinean", imprimă 
expresionismului european o nouă formă, prelungindu-i existenţa. 

Expresia românească a " iconarilor" se fixează chezaş pentru gândirea 
românească, plămădită din spiritual itatea locului, tinzând spre europenizarea 
formelor cultivate. "Căderi le" venite din baroc întâlnesc imagini  de coloratură 
expresionistă în poezia lui  Ghedeon Coca şi Gheorghe Antonovici şi în poemul 
Tarot sau călătoria omului de Mircea Streinul. În adiacenţa sacrului, robusteţea 
ascendenţei din poezia lui Iulian Vesper, duhurile de mănăstire din poezia lui 
George Drumur, respirările medievale din poezia lui  Traian Chelaru sau dăltuirile 
meşteşugite de embleme autohtone din poezia lui Neculai Roşea sunt probe pentru 
acel imaginat "gotic bucovinean". 

Caracterul naţional al literaturii române din Bucovina implică o formă de 
convieţuire a generaţii lor. Alături de gruparea neliniştită şi vizionară a " iconarilor" 
lui Mircea Streinul, statornici şi înnoitori de tradiţie românească, se manifestă 
vârstnicii, deschizători de drumuri: Constantin Morariu, Constantin Berariu, Vasi le 
Calmuţchi, Constantin Verdi, Gavril Rotică, Nicu Dracea, George Voevidca, Vasile 
Gherasim (în poezie), Dimitrie Dan, Victor Morariu, Liviu Marian, Leca Morariu 
(în proză). Dar caracterul naţional nu exclude convieţuirea democratică a diferitelor 
expresii artistice în alte graiuri. Literatura de l imbă &ermană cunoaşte amploare prin 
Alfred Margul Sperber, A. Kittner, Rose Auslănder. Inceputurile literare ale europea
nului Paul Celan s-au produs la Cernăuţi. Şi tot la Cernăuţi, Karol ina V. M. Şesan, de 
naţionalitate cehă, cunoscută sub numele de V era Mora, îşi face debutul .  

În acest context cultural, poezia " iconar", inspirată din trecutul istoric şi  din 
prezentul trăit, capătă un înveliş sonor, emoţionează, dezvăluind sensuri, deci 
sporeşte imaginaţia şi cunoaşterea. Dar poezia "iconar" primea girul valoric în 
măsura în care intuia vi itorul, cl intind margini le ce veneau dinspre vi itor, 
pregătindu-şi cititorii, criticii sau esteticieni i  în perspectiva timpurilor ce vor veni .  
Prin cuvânt, ca şi prin imagine, poezia "iconar" îşi constituia mesajul, făcându-1 să 
fie perceput în "actualitate" sau în prezentul ce se continuă. Astfel spus, poezia 
"i conar" se perpetuează prin multipl icări: nu în sensul creşteri i  ei numerice ci al 
umpleri i valorice a timpului scurs numeric. Producţia spirituală a " iconarilor" avea 
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o cauză: năzuinţa de a lăsa mărturie despre acei tineri dăruiţi cuvântului românesc, 
vieţuind în nordul Bucovinei, gândind şi scriind ca dovadă a unui timp românesc de 
creaţie, posibil numai prin ei. Poate de aceea Mircea Streinul (şi nu numai din 
orgol iu) va afirma: "Bucovina n-a dat până la mişcarea «lconarului)) contribuţii 
prea importante literaturi i noastre [ . . . ] .  În afara «lconarului)) nu s-a real izat nici un 
scriitor tânăr din Bucovina"6 .  

Deşi poezia "iconar", ca realizare de grup, e traversată, nu subminată, de 
variate forme de expresie, stiluri diferite, aşezarea graduală pe scara valorică a 
autorilor, nota ei distinctă se află într-o stare de spirit comună. Cum însemnul 
creaţiei artistice este garantat pentru opera " iconarilor", tonul creatorului îl dă 
fiecare dintre autori . Există o netă delimitare între persoana creatorului şi creatorul 
însuşi .  În acest spaţiu de separare se află atitudinea creatorului faţă de poezie. 
Configurând un mod de existenţă a poeziei, Mircea Streinul mărturiseşte: "Inainte 
de a deveni bun cultural, opera de artă e act de iubire, confesiune, ritual .  Mă 
apropii de poezia mea în faţa sfântului pristol. Tot ce e rău, meschin sau uşuratec în 
mine dispare în momentul apropierii de poezie"7. 

Atras de chemarea unor zone poetice noi, Mircea Streinul zideşte, în stânca 
dură a misterului, încăperi pentru vis, nu în sensul romantic al evadării d in timp, ci al 
trecerii, prin suferinţă şi asceză, într-o "diferenţială" divină, lăudând şi imitând 
creaţia divinului. Îngroşând numărul "cioplitorilor" de "arte poetice" din literatura 
română, Mircea Streinul respinge orgoliul şi micimea din instrumentul creatorului, în 
locul lor aşezând pioşenia sacerdotului. Astfel, prin creaţie, autorul înlătură treptat 
ceea ce particularizează trecătorul din el. În trăire şi în contemplaţie, realizând 
arderea internă, fiinţa poetului se transfigurează, atingând esenţialul, vecin divinului. 
Ipostaza fiinţei creatoare din preajma divinului se obţine prin sacrificiu şi suferinţă. 
Moartea, văzută drept obsesie în opera lui Streinul, defineşte o etapă a creaţiei. 

Preluând emblema "iconar" asupra sa, Mircea Streinul vede în poezie un mod 
de sacrificare a fiinţei poetului spre a se realiza "prezentul poetic". Prin "trăirea în 
absurd" se delimitează drumul spre cunoaştere printr-o participare afectivă a poetului 
la misterele cosmice. Pentru criticul Ion Simuţ "trăirea metafizică din poezia lui 
Mircea Streinul e de sorginte blagiană"8. Recuzita "gândiristă" plachează, în poezia 
lui Streinul şi a altor "iconari", făgaşul expresionist. Trebuie făcută precizarea că, 
după 1 935 ,  Mircea Streinul se îndepărtează de poezia de la "Gândirea", acuzând-o de 
prea mult artificiu, fiind convins că poezia "iconar", prin adâncimile ei, anunţă 
alcătuirea spirituală a unui "neo-românism" (Liviu Rusu). În ciuda unor asemănări 
de viziune şi expresie, semnalate mai sus, Mircea Streinul se dovedeşte un susţinător 
al l irismului modem echil ibrat, în care elementele tradiţionaliste, aflate în grai, 
obiceiuri, religie, conlucrează cu accentele expresioniste. 

6 Mircea Streinul, Contribuţia Bucovinei tinere la poezia românească, în "Însemn!'iri socio
logice", I I I, nr. I l , februarie 1 938, p. 25-26. 

7 Idem , Prefaţă sau Câteva însemnări dintr-un Ad-hoc Jurnal de poet, în Opera lirică, 1 939, 
p. IX-XI .  

8 Ion Simut, Prefaţă la  Mircea Streinul, Ion Aluion, Oradea, Editura Cogito, 1 995, p. 29. 
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Acelaşi tragism a l  existenţei, coroborat de goana fiinţei între ispitele şi 
misterele vieţii , pentru a umple un timp ce-i poate fi ostil, se întâlneşte şi în proza 
lui Streinul . Romanele sale, baroce şi realiste, imperfecte şi obsedante, ascund, în 
subtext, sensul alegoric al condiţiei umane. Ion Aluion şi Drama casei Timoteu sunt 
romane care, plecând de la un ansamblu de relaţii şi întâmplări desfăşurate într-un 
cadru strict local, pe un fundal de obsesi i  şi reprezentări thanatice, aduc în l iteratura 
română, mai mult ca la alţi autori, problematica mântuirii prin moarte. Acest 
concept de natură ontologică, rod al unei accepţii catharctice, înalţă autorul în 
universalitate, iar "o cultură are cu atât mai multe şanse de a deveni universală cu 
cât îşi pune mai curajos problema morţii"9 • 

Din promotor al "romanului bucovinean", în programele l iterare din "Glasul 
Bucovinei" ( 1 932-1934), Mircea Streinul, în perioada 1 938-1 944, devine creatorul 
"romanului bucovinean", nuanţând problematica omului şi a pământului Bucovinei 
de Nord, care suportă deciziile şi vicisitudinile istoriei, într-un context tragic al 
deveniri i .  Moartea prea timpurie 1-a împiedicat pe autor să finiseze unele dintre 
romanele sale scrise şi să ducă până la capăt proiectul său epic. 

S ituarea romanelor lui Mircea Streinul în perimetrul romanului românesc 
interbelic are în vedere interesul autorului  pentru modernizarea tehnicii narative: 
acţiunea, plasată pe mai multe planuri ale existenţei, obiectivizează întâmplările de 
viaţă; zonele adânci sau obscure ale psihicului sunt predilecte discursului narativ; 
veridicitatea sporită, prin inserarea în roman a unor jurnale, documente, scrisori; 
sugestiile romantice, elementele mitice şi fantastice sunt puse în slujba fabulosului .  

Omul românesc, în ipostaza sa bucovineană, face istorie, consolidează 
umanitatea planetei, participă (dând obolul) la civi lizaţia şi cultura lumii, dar de 
fiecare dată poartă pecetea marii singurătăţi. Mircea Streinul şi, de altfel, toţi 
" iconari i" trăiau sentimentul unei acute înstrăinări (venită din complexul provincia
lului situat la un "hotar etnic"), deşi în fiinţa lor vibrau elanuri de aleasă gândire şi 
simţire românească. Aspectul paradoxal al situaţiei de fapt este surprins de Mircea 
A. Diaconu, într-o lucrare de referinţă: "Dacă ar fi să facem un portret-robot al 
scriitorului bucovinean din această perioadă, am spune că trăsătura lui definitorie 
este conflictul interior dintre credinţa că se află în posesia celor mai adânci date ale 
fiinţei naţionale, care îi cultivă un complex de superioritate, şi constatarea că nu 
poate ocoli ,  în planul creaţiei, capcanele unei expresii fără tradiţie şi că este 
marginalizat cu deliberare"1 0• 

Atunci, într-o ambianţă de timp a viitorului, se va spune că Mircea Streinul şi 
gruparea "Iconar", mil itând pentru "o formă de afirmaţie naţională"1 1 , vor fi fost 
deschizători de drumuri pentru o tradiţie ce se-ncearcă statornicită. 

9 Mircea Eliade, Destinul culturii româneşti, în Profetism românesc, Bucureşti, Editura Raza 
vânturilor, 1 990, p. 1 49. 

10  Mircea A. Diaconu, Mişcarea ,. Jconar", Iaşi, Editura Timpul, 1 999, p. 1 87. 
1 1  G. Călinescu, Istoria literaturii române de la orzgini până in prezent, Bucureşti, Editura 

M inerva, 1 982, p. 906. 
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G. Călinescu, inegalabi lul istoric l iterar din secolului al XX-lea, a lăsat 
posterităţi i  un şablon l ingvistic, numind "iconarii" prin formula "suprarealiştii 
bucovineni", care nu a impietat valoarea lor, ci a ţinut în umbră opera lor timp de 
50 de ani .  Fapta spectaculoasă a magistrului critic şi  istoric l iterar este declanşată, 
în "culise", de o repliere a gândurilor şi expresii lor, când, în monumentala sa 
Istorie a literaturii române de la origini până în prezent, apărută în 1 94 1 ,  a trebuit 
să apeleze la o dexteritate l ingvistică în prezentarea unui spaţiu de cultură 
românească, pierdut în 1 940 (şi peste care istoria a trecut cu tăvălugul). De aceea 
nu s-a putut vorbi de o perioadă "post-iconară" în l iteratura română. 

Catalogaţi drept autori bucovineni interbelici, "iconarii" (uni i  decedaţi, alţii 
plecaţi în exi l  sau retraşi în tăcere) erau mai puţin luaţi în atenţie, pentru că, după 
război, până şi numele "Bucovina" a fost interzis. Vasile 1. Posteudi, aflat în exi l  în 
SUA, şi-a propus să continue activitatea " iconarilor", înfiinţând n!vista şi editura 

"Drum". Timp de 20 de ani, revista "Drum" ( 1 963-1 983) a fost o publ icaţie a 
românilor în exi l .  La noi, abia în condiţi ile create de anul revoluţionar 1 989, ca un 
omagiu adus lui Mircea Streinul şi vieţii literare din Bucovina interbel ică, apare, la 
Rădăuţi, între 1995 şi 1 997, revista "Iconar" (serie nouă). 

Activitatea de animator l iterar şi de scriitor a lui Mircea Streinul este o verigă 
din spiritualitatea românească a Bucovinei, provincie ivită din trupul Moldovei 
istorice. Fenomenul literar din Bucovina interbelică, gruparea "Iconar", iniţiată şi 
condusă de Mircea Streinul, confirmă procesul de "transformare a unei 
spiritualităţi care se desfăşoară fără să se sinchisească de vechile criterii"12 • 

Care este locul lui Mircea Streinul în istoria literaturii române? Un răspuns 
apropiat de amintirea lui Mircea Streinul în viaţa l iterară românească ne trimite la 
statutul de "scriitor bucovinean" pe care-I afişa, de obicei, ostentativ. 

Recunoscut şi apreciat (dar şi hul it) de colegii într-ale scrisului, dovadă cele 
trei premi i  l iterare acordate de instituţii abil itate să o facă, în 1 934, 1 93 8  şi 1 943, 
Mircea Streinul candidează la un post care să-I individual izeze şi  să-I eternizeze 
drept simbol pentru o provincie lumească disputată de facerile istoriei .  

Ca  poet situat în  formula spirituală a l u i  Ion Pil lat ş i  predispus drumului spre 
transcendent explorat de Lucian Blaga, iar ca prozator aflat în conexiune cu 
perspectiva unei existenţe tragice venite din Liviu Rebreanu, cu imaginea unui 
teluric mitic specific lui Mihail Sadoveanu sau cu o nelinişte şi o efervescenţă 
existenţială proprie lui Mircea Eliade, Mircea Streinul, prin realizare şi proiect, este 
scriitorul ce depune mărturie pentru omul şi pământul Bucovinei în tragica 
devenire istorică. 

Chiar dacă, în baza unor tratate mai vechi sau mai noi, teritoriul nordic al 
Bucovinei aparţine altui stat, populaţia românească de acolo va continua să existe, 
convieţuind cu alte etni i .  Mircea Streinul primeşte distincţia de scri itor 
reprezentativ pentru cultura română din această parte de ţară. 

12 Liviu Rusu, Elementul morţii in poezia lui Mircea Streinul, "Glasul Bucovinei", XVIII, 
nr. 4477, 1 5  ianuarie 1 935, p. 2-3 . 

' 
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Mircea Streinul im Zusammenhang 

mit der rumănischen Literatur 

(Zusammenfassung) 

4 1 9  

Der Verfasser prlisentiert die Tătigkeit des Bukowiner Schriftstellers Mircea Streinul und 
analysiert seine Miterbeit an der Zeitschrift "Junimea literară", seine T!ltigkeit als Redakteur der 
Zeitschrift "Glasul Bucovinei", sowie die Bildung der "Iconar" - Gruppe, die eine neue Behandlung 
der rumănischen Literatur aus der Bukowina hervorbrachte. 
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SOCIETATEA CULTURALĂ "ARMONIA" (1881-1944) 

ELENA CRISTUŞ-PASCANIUC 

Atunci când conturează imaginea românilor în spaţiul l ingvistic german, 
Klaus Heitmann observă că "poporului [român] cu agilă, rapidă inteligenţă îi mai 
este atribuită însă şi o altă predispoziţie intelectuală, într-o anume măsură 
complementară. Este vorba astfel, despre fantezia plină de sensibilitate a 
românului, despre receptivitatea sa faţă de poezie, despre pasiunea sa pentru epos şi 
cânt"1 • Dacă Vasile A lecsandri este cel căruia i se datorează cunoaşterea şi 
recunoaşterea valorilor artistice ale poeziei populare româneşti şi înscrierea ei în 
spaţiul l iteraturii europene, lui Carol Miculi , apreciat compozitor bucovinean, îi 
revine meritul de a fi "integrat muzica populară românească în circuitul european", 
prin culegerea de folclor Quarante-huit airs nationau.x roumains ( 1 848-1 854). 

Mediul cultural în care s-a dezvoltat folclorul muzical românesc din fosta 
Bucovină a fost marcat de legătura cu Biserica şi de influenţele apusene. 
Muzicologul George Onciul observa că "[Biserica] face legătura între folclor şi artă, 
între popular şi savant"2• Într-adevăr, prima şcoală de muzică în Moldova a fost 
întemeiată la Putna, în 1 774, pentru a pregăti cântăreţi bisericeşti. Introducerea 
polifoniei în cântările l iturgice a avut ecouri şi în dezvoltarea mişcării muzicale, 
deoarece a facilitat şi legătura între muzica populară şi arta muzicală cultă. 
Apropierea de cultura apuseană i-a învăţat pe bucovineni cum să cultive "arta tonală 
ca o necesitate culturală, ca ceva de care nu se poate lipsi omul superior intelectual"3 • 

Între oraşele fostei monarhi i  austro-ungare, Cernăuţiul s-a bucurat la un 
moment dat de "fala, binemeritată şi admisă în Austria, de a fi unul din oraşele cele 
mai melomane" ale monarhiei4. Concertele susţinute de Franz Liszt în 1 84 7, la 
Cernăuţi, au contribuit cu siguranţă la acest renume. La rândul lor, românii  au făcut 
din Cernăuţi primul centru cultural muzical, în care s-au distins nume ca Ştefan 
Nosievici, Isidor Vorobchievici, Ciprian Porumbescu, Eusebie Mandicevschi, 

1 Klaus Heitmann, Imaginea românilor în spaţiul lingvistic german. 1 775- 19 1 8, Bucureşti, 
Editura Univers, 1 995, p. 293. 

2 George Onciul, Din trecutul muzical al Bucovinei, Cernăuţi, Tipografia Mitrotol itul Silvestru, 
1 932, extras din volumul Şaptezeci de ani de la înfiinţarea Societăţii pentru Cultura şi Literatura 
Română în Bucovina (1862-1932), p. 9. 

3 Ibidem, p. I l . 
4 Ibidem, p. 1 2. 

Analele Bucovinei, X, 2, p. 42 1-426, Bucureşti, 2003 
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Tudor Flondor ori Alexandru Voevidca. Constantin Loghin a evidenţiat că 
românitatea Bucovinei s-a conservat şi prin societăţile care s-au înfiinţat în secolul 
al XIX-lea, a căror activitate culturală şi artistică avea adeseori şi o componentă 
filantropică. 

Viaţa muzicală a Bucovinei în perioada austriacă este sinonimă cu 
amatorismul, dar, apreciază Liviu Rusu, "această muzică de amatori a pulsat cu 
intensitate începând din a doua jumătate a veacului trecut [al XIX-lea, n .n.], mai 
ales în mişcarea corală, ca formă directă de manifestare artistică. Trezirea la viaţă a 
corurilor, care întruchipează o istorie întreagă de aspiraţii artistice, începând cu 
înjghebările corale ale «Arboroasei» şi ale celorlalte societăti studenţeşti, 
consol idându-se în societăţi muzicale ca «Armonia», «Tudor Flondom, «Lumina», 
«Reuniunea muzical-dramatică "Ciprian Porumbescu"», ca să se ramifice în corurile 
ţărăneşti [ . . .  ] a constituit un teren rodnic de cultură muzicală românească"5• 

Societatea de Cântare "Armonia" s-a înfiinţat la 1 8  iulie 1 88 1 ,  la Cernăuţi, la 
sugestia lui Silvestru Morariu-Andrievici. Raportul anual pe 1 906 menţionează 
numele întreg al societăţi i :  "Armonia". Societate pentru Cultivarea şi Răspândirea 
Muzicii Naţionale, Bisericeşti şi Lumeşti în Bucovina. 

În cuvântul rostit la 29 martie 1 93 1 ,  în sala Teatrului Naţional din Cernăuţi, 
cu prilejul  serbărilor jubiliare ale Societăţii, Leca Morariu afirma că "Armonia" s-a 
ivit "din setea de viaţă a unui neam obidit", "din îndărătnicia de a voi să trăiască 
româneşte, a odrăslit una din cele mai slăvite citadele culturale ale Bucovinei 
româneşti"6. 

Primul preşedinte al Societăţii a fost Leon cav. de Goian ( 1 88 1-1 886), 
violonist, dirijor, iniţiator al mai multor cercuri muzicale în Suceava şi Cernăuţi. I-au 
urmat Eudoxie Hurmuzachi, Dimitrie Isopescu, Daniil Verenca, Ipolit Călinescu, 
Tudor Flondor, Teodor Bujor, Nicu Flondor, Ştefan Scalat, Mihai Boldur, Aureliu 
Căpăţână, care a fost numit şi preşedinte onorific al Societăţi i, Gheorghe Rossignon 
şi Leca Morariu, de două ori. 

De-a lungul timpului, au activat în societate numeroase talente muzicale din 
Cernăuţi şi Bucovina: Aglaia Lupu-Onciul, Nicu şi Tudor Flondor, Ecaterina 
Mandicevschi, Constantin Hostiuc, Amuliu Liteanu, Elena Saghin, Octavia Lupu
Morariu, Aurel Berariu, coregraful  Grigore Pantazi, Eufrosina Tăuber-Liteanu, 
Anca Ştefureac şi numeroşi alţi membri, care "se recrutau în partea lor covârşitoare 
dintre membrii Societăţii «Junimea» [din Cernăuţi], care a sprijinit «Armonia» de 
la înfi inţarea ei în mod intensiv"7 .  

Organizarea internă a Societăţii a fost reglementată prin Statutele Societăţii 
"Armonia", care prevedeau organizarea anuală a unor adunări generale (ordinare 
sau, după caz, extraordinare), alegerea unui preşedinte, a secretari lor (Societatea a 

5 Liviu Rusu, Câteva idei despre viaţa muzicală a Bucovinei, în Emil Satco, Muzica în 
Bucovina, Suceava, 1 98 1 ,  p. 20. 

6 Leca Morariu, La semicentenand ,. Armoniei", în "Făt-Frumos", Suceava, anul VI, nr. 2, 
martie-pricr, 1 93 1 ,  p. 33. 

Ibidem, p. 36. 
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avut un secretariat de externe şi unul de interne), a casierului, existenţa unUl 
Comitet de gestiune şi a unei Comisii a cenzorilor, ai căror membri erau aleşi 
anual, numirea de "membri onorari" ai "Armoniei". Mai târziu, au fost înfiinţate 
Comisia artistică şi ,  în şedinţa din 22 ianuarie 1 933 a Comitetului de gestiune, o 
"specială" Comisie economică, cu însărcinarea de a achiziţiona o clădire proprie 
pentru Societatea "Armonia", care nu avea, nici la acea dată un sediu propriu 
(plătea chirie Societăţi i pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, la care 
era afil iată "nu se mai poate preciza [de] când"8). Societatea a avut o bibliotecă de 
note şi reviste muzicale, între ai cărei ctitori Leca Morariu, ultimul preşedinte al 

"Armoniei", îl menţionează pe învăţătorul Ioan Bolocan-Vicoveanu, care "an de an 
a îmbogăţit colecţi ile Armoniei". Raportul anual pe 1 906, de exemplu, 
înregistrează peste 60 de compoziţii donate de acesta bibl iotecii .  În timp, s-a 
întemeiat o arh ivă de documente şi fotografi i, reorganizată în 1 942, sub preşedinţia 
lui Leca Morariu, din "danii  şi reaflări". 

Scopul înfiinţării Societăţi i  fiind cultivarea cântecului românesc, au fost 
organizate concerte, reprezentări de operete şi opere naţionale, festivaluri şi 
concursuri pentru coruri din întreaga Bucovină. Corul Societăţii "Armonia", cor 
mixt, număra 1 00 de persoane9• Primul concert al Societăţii a avut loc la 2 apri lie 
1 882. A urmat o perioadă de intensă activitate, Societatea dând şi reprezentaţii 
teatrale cu artişti amatori, în condiţi i le în care, în 1 883, a fuzionat cu Comitetul 
pentru reprezentaţii teatrale româneşti din Cernăuţi. Societatea "Armonia" a preluat 
inventarul şi garderoba fostului comitet, continuând "cu zel" activitatea teatrală. 
Din mai 1 883 şi până în decembrie 1 884 s-au susţinut 1 9  reprezentaţii teatrale cu 
23 de piese10 (cele mai multe, din creaţia lui Vasile Alecsandri) şi operete, semnate 
de Tudor Flondor. Alte şapte reprezentaţii "cu opt piese dramatice naţionale" sunt 
menţionate, pentru anul administrativ 1 885/1 886, în Raportul anual pe 1 906. 

În 1 885, Societatea "Armonia" a organizat un concurs pentru publicarea celei 
mai bune compoziţii muzicale româneşti . Câştigător a fost autorul primului Manual 
de armonie ( 1  869) românesc, preotul, profesorul şi compozitorul Isidor 
Vorobchievici, cu piesa Hora Dobrogei. În acelaşi an, a fost iniţiată Colecţia de 
coruri "Armonia", în care - au fost publicate cinci fascicule de coruri ale 
compozitori lor bucovineni (C. Porumbescu, E. Mandicevschi, Tudor Flondor, 
Ştefan Nosievici, Isidor Vorobchievici). Colecţia a fost întreruptă în 1 886 şi 
continuată abia în 1 9421 1943, cu alte trei fascicule conţinând piese de C. Şandru şi 
C. Porumbescu (cu o elegie inedită, Nocturnă)1 1 • 

8 "Anuarul Societăţii «Armonia»" pe anul LXII, 1 942- 1943, Cernăuţi - Râmnicu-Vâlcea, Tip. 
Gutenberg, 1 944, p. 1 8. 

9 Mircea Grigoroviţă, Din istoria culturii în Bucovina (1 775-1944), Bucureşti, Editura 
Didactică şi Pedagogică, 1 994, p. 14 7, 166. 

1° Constantin Loghin, Istoria literaturii române din Bucovina. 1 775-1918, Cernăuţi, Editura 
Alexandru cel Bun, 1 996, p. 208. Leca Morariu men(ionează în articolul citat că în anul administrativ 
1 883/1 884 au avut loc 20 de reprezentaţii cu 24 de piese. 

1 1 "Anuarul Societăţii «Armonia»", p. 1 3 .  
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Primul concert susţinut în afara Cernăuţiulu i de corul Societăţii "Armonia", 
alcătuit atunci din 40 de persoane, a avut loc la Suceava, la 24 iunie 1 886, zi de 
sărbătoare rel igioasă care devenea sărbătoare naţională prin "simbol ica adunare a 
tot ce era românesc în Bucovina, în cetatea de scaun, la moaştele Sfântului nostru, 
care a fost odată Sfântul întregi i  Moldove celei vechi . . .  " (Dragoş Vitencu). 

În primii  zece ani de existenţă, Societatea a cunoscut şi perioade de criză, 
provocate de starea materială precară prin care a trecut. Acelaşi raport pe 1 906 
aminteşte două astfel de momente, din 1 886 şi 1 892, când s-a discutat chiar 
desfiinţarea ei. Mai mult, nici relaţiile "Armoniei" cu administraţia austriacă nu au 
fost tocmai cordiale. Mitropolitul Si lvestru Morariu, care a vegheat constant asupra 
Societăţii, mărturisea: "Şi voi credeţi că eu cu bătrâneţele mele, de huzur şi de 
zburdăciune fac nopţi albe şi stau la reprezentaţi ile "Armoniei"? Dar stau la 

"Armonia" pentru că ştiu cum ar vrea să vă soarbă într-o l ingură de apă hainii ceia 
de la guvem!" 1 2• 

După 1 888, Societatea "Armonia" a trecut printr-o perioadă de "stagnare 
generală de 1 O ani"1 3, poate şi din cauză că "cine dorea să urce scara cea cu foarte 
lucii spiţe a ierarhi i lor chezaro-crăieşti, evita să fie exponentul «Armoniei»" 14 • 

În 1 898, "Armonia" pune în scenă opereta Crai-Nou, iar o dată cu alegerea 
lui Tudor Flondor ca preşedinte al Societăţii, între 1 899 şi 1 906, corul "Armoniei" 

a putut fi din nou ascultat în localităţi bucovinene ca Storoj ineţ, Siret, Suceava, 
Câmpulung, Vatra-Domei, Gura Humorului, Solca, Rădăuţi . Depăşirea hotarelor 
cernăuţene a continuat cu ieşirea dintre graniţele impuse Bucovinei. La I l  
septembrie 1 906, "Armonia se înfrăţeşte în cântec cu Societăţile-surori din Ardeal 
şi România liberă în Arenele Romane de la Bucureşti"1 5 • Au urmat concerte Ia 
Constanţa, S ibiu, Bacău, Braşov, Botoşani, din nou la Bucureşti, pe scena Teatrului 
Naţional dând cinci reprezentaţii cu opereta Moş Ciocârlan. 

1 906 era an aniversar: "Armonia" sărbătorea 25 de ani de existenţă, iar 
semnificaţia participării corului Societăţi i la concerte în Român ia a rămas surprinsă 
în cuvintele secretarului ei, Emil Sluşanschi :  "Scopul excursiunii este . . .  ajungerea 
unităţi i sufleteşti a tuturor românilor, fie din orice ţară sau imperiu". 

Volumul omagiat din 1 906 prezintă "Armonia" ca "Societate de Cântare". 
Din 1 905,  însă, şi-a lărgit aria de activitate, începând să cultive "muzica mare şi 
instrumentală", susţinând concerte de muzică simfonică. Această evoluţie a fost 
marcată şi de noua denumire, Societatea Muzicală "Armonia"16• În aceste 
împrejurări, "Armonia" a susţinut, în 26 decembrie 1 926, spectacolul cu opera 
Stabat mater, de Rossini, iar în I l  decembrie 1 927, opera Mărire muzicii, de 
Beethoven. La 1 5  mai 1 934, "Armonia" a executat Recviemul de Verdi, în primă 

12 Vezi Leca Morariu, La semicentenarul .. Armoniei" , p. 35-36. 
13  Constantin Loghin, op. cit. , p. 208. 
14 Leca Morariu, art. cit. , p. 36. 
15 Ibidem, p. 38. 
1 6  Ibidem, p. 4 1 .  
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audiţie în România, care a fost transmis la radio la 25 aprilie 1 935 ,  în prima 
transmisiune radiofonică din Cernăuţi .  

O altă iniţiativă a Societăţii a fost organizarea concursului de coruri populare, 
în 1 93 1 ,  cu ocazia semicentenarului instituţiei muzicale. Acesta s-a desfăşurat la 
Cernăuţi, la 1 7  mai. Pe scena Teatrului Naţional, arhipl in, au cântat opt coruri, din 
Arbore, Caliceanca, Cernăuţi, Cosmin, Cupca, Iordăneşti, Lisaura, Rădăuţi. Juriul, 
format din Leca Morariu, preşedintele Societăţii, Amuliu Liteanu, Gheorghe 
Ucraineţ, Alexandru Zavulovici şi Eugen Isar, a răsplătit performanţa corului 
rădăuţean "Arcaşul" - cor ţărănesc mixt, format din 56 de membri şi dirijat de 
cantorul bisericesc Mihai Bodnariu - cu Premiul 1, cu medalia de aur (fără 
coroană). Evoluţia lui pe scenă a fost sintetizată astfel într-o cronică a concursului :  

"Amploare, expresie, rel ief, nuanţă, precizie - totul e concentrat. Sala bubuie şi 
tună [de a pauze ]"17 .  

Un al doilea concurs de coruri populare organizat de "Armonia" s-a 
desfăşurat la 22 octombrie 1 933 .  Concursuri de acest gen au mai organizat şi alte 
instituţii .  Centrul Societăţilor arcăşeşti, de exemplu, a organizat la I l  noiembrie 
1 934, un concurs între 1 2  coruri. În 3 octombrie 1 943, regionala Bucovina a 
Fundaţi i lor Regale a organizat la Rădăuţi un concurs "o mare serbare naţională, o 
întrecere de port, cântec şi joc românesc", la care au participat I l  coruri populare. 
Juriul muzical al concursului a fost prezidat de preşedintele "Armoniei", Leca 
Morariu. Societatea a oferit atunci un premiu corului mixt (30 de persoane) din 
Hudeşti şi o menţiune "de omagială recunoştinţă" d irijorului corului din Arbore, 
Gavril Popovici . "Anuarul Societăţii «Armonia»" pe anul LXII, 1 94211 943 , 
consemnează într-o notă de subsol că în anul respectiv concursul de coruri populare 
al "Armoniei" s-a desfăşurat în cadrul celor 1 3  academii  şi al concertului 
Porumbescu, din 20 iunie 1 943. 

Dorind să promoveze sub toate formele dezvoltarea "cântecului ş i  a sufletului 
românesc", mai ales în condiţiile vitrege ale Războiului al Doi lea Mondial, în 1 943 
"Armonia" a donat piese muzicale şi cărţi mai multor instituţii culturale, între care 
Muzeul "Eugenia şi Samui l  Ioneţ" d in Rădăuţi, care a primit 1 O broşuri muzicale, 
Biblioteca Universităţii Cernăuţi, Muzeul "C. Brăiescu" din Câmpulung. 

În perioada 1 940-194 1  activitatea Societăţii a fost paralizată; "invazia 
Scorpiei-Roşi i" a însemnat o grea încercare şi pentru "Armonia", rămasă "copi l  al 
n imănui" pentru mai bine de un an . Abia la 2 august 1 942 s-a ţinut Adunarea 
generală, în care s-a hotărât ca Societatea să fie reprezentată în faţa instanţelor 
juridice de Aurel Morariu. Acesta a reînscris "Armon ia" la Tribunalul Cernăuţi, iar 
activitatea acesteia în penultimul an de existenţă a cuprins 26 de concerte, audiţii, 
academii, şezători. 

În 1 944, "Armonia", "amvon al sufletului românesc înainte de toate" şi-a 
încetat activitatea, preşedintele ei, Leca Morariu, refugiindu-se Ia Râmnicu-Vâlcea. 

1 7 Const. I. Popescu, Semicentenarol ., Armoniei''. Concursul de corori populare, în "Făt-Frumos", 
anul VI, 1 93 1 ,  nr. 3, mai-iunie, p. 7 1 .  
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Cei 63 de ani de existenţă ai Societăţii "Armonia", manifestări le muzicale şi  
culturale iniţiate sau în care s-a implicat, au contribuit la dezvoltarea culturii 
muzicale în Bucovina, la înfiinţarea Conservatorului cernăuţean, în 1 924. 

La Societe Culturelle <<Armonia)) 

(Resume) 

L'article La Societe Culturelle «Armonia» (1881-1944) est un court historique de la societe 
qui a represente un moment important pour le developpement de la musique en Buc:ovine pendant la 
periode mentionee. La Societe «Armonia» a eu une tres riche activite: concerts, representations 
theâtrales, concours et beaucoup de spectacles soutenus dans toutes les villes de la Bucovine. 
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ISTORIE, DEMOGRAFIE, TOPONIMIE, ONOMASTICĂ, STATISTICĂ 

ET VIENNE CREA UNE "HETRAIE" ROUMAINE . . .  * 

ALAIN RUZE 

Le 1 er mai 1 756, Louis XV concreti sa, enfin, les modifications des rapports 
de forces en Europe - ce que Louis XIV avait envisage a la fin de son regne, en 
1 7 1 4, ayant constate que I 'Angleterre etait l 'ennemi jure de la France - en 
s'unissant a 1' Autriche durant la guerre de Sept Ans ( 1 756-1 763) qui vit dane 
s'affronter, d 'une part, 1 '  Autriche, la France, la Russie, la Saxe, la Suede et, d'autre 
part, la Prusse, 1' Angleterre, le Hanovre; cependant, Saint-Petersbourg eut grand 
soin de ne pas declarer la guerre a Londres, son "amie naturelle" et combattit 
surtout la Prusse dant elle occupa la capitale en 1 760. Frederic I l ,  de son cote, 
negocia, aussi b ien avec les Ottomans qu'avec les Tatars de Crimee afin de les 
entraîner dans ce conflict. Sans resultat. 

La Prusse echappa pourtant au desastre grâce a la disparition de la tsarine 
Elisabeth, la 5 janvier 1 762, et a l 'avenement de Pierre de Holstein-Gottorp, sous le 
nom de Pierre III . Prussophile a outrance, celui-ce exigea que les popes russes 
fussent desormais habilles comme des pasteurs lutheriens et que les icones fussent 
enlevees des eglises. Au plan exterieur, il s'empressa de retirer ses regiments de la 
guerre de Sept Ans et refusa meme ce que Frederic II etait pret a lui offrir en 
echange. Mais, si Catherine II succeda rapidement a son epoux Pierre III - il fut 
renverse des le 28 juin/8 jui llet 1 762 - la Prusse, l 'ancien ennemi privilegie de la 
Russie, avec la Sublime Parte, demeura fidele a Saint-Petersbourg apres la paix 
d'Hubertsbourg du 1 5  fevrier 1 763 , sanctionnant la guerre de Sept Ans et 
l 'acquisition de la Si lesie par la Prusse, ainsi qu'apres la mort du roi de Pologne 
Auguste III de Saxe, le 5 octobre 1 763 . 

Dans son testament politique de 1 752, Frederic II avait precise qu'i l  fallait 
manger la Prusse royale - c'est-a-dire la zone entre le Brandebourg, la Pomeranie 
et la Prusse ducale, avec Dantzig et l 'embouchure de la Vistule - comme un 
artichaut, feuille par feuille, tantât une viile, tantât un district. Catherine II - tout 
comme certaines fami l les polonaises telles les Poniatowski et les Czartoryski -
etait opposee au renouvellement de l'union personnelle royale entre la Saxe et la 

• Studiul de faţă a fost elaborat pentru revista noastră, la propunerea acad. Ştefan Ştefănescu, 
membru în colegiul nostru de redacţie. 

Analele Bucovinei, X, 2, p. 427-4 38, Bucureşti, 2003 
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Pologne. La Russie s 'al l ia, le I l  avril 1 764, â la Prusse, ce systeme du nord cher â 
Nikita Panine, conseil ler de la Grande Catherine, contrebalan9ant I 'ancienne 
coalition anti-prussienne de la guerre de Sept Ans, le systeme du sud regroupant 
1' Autriche, la France et I 'Espagne. Catherine II reussit ainsi, avec l 'appui de Ia 
Prusse, â imposer comme nouveau roi de Pologne, le 6 septembre 1 764, son ancien 
amant Stanislas-Auguste Poniatowski 1 • 

Devant cette influence croissante de Saint-Petersbourg en Pologne, le duc de 
Choiseul, ministre des Affaires Etrangeres de Louis  XV - ne Etienne-Franfi:ois de 
Stainville et petit-neveu du general de Stainvi l le, "gouvemeur" autrichien de Ia 
Transylvanie et de 1 'Oltenie en 1 7 1 9  - et Vergennes, alors en paste â Istanbul, 
pousserent le sultan Mustafa III â declencher les hostil ites contre la Russie d 'autant 
que des nobles polonais s 'etaient revoltes contre le clan russophile de Stanislas
Auguste Poniatowski2; une Confederation s 'etait en effet, organisee a Bar, une vi i le 
de Podolie, le 29 fevrier 1 768, et etendue en Ukraine mais les troupes russes du 
general Kretchetnikov avaient pris Bar des le 20 juin 1 7683 . 

Profitant d'un incident de frontiere en Moldavie, â Balta, ou intervinrent des 
cosaques et des Russes poursuivant des "Dissidents" polonais, des soulevements 
suscites par Saint-Petersbourg au Montenegro et devant le refus de la tsarine de 
retirer ses soldats de Pologne, la Subl ime Parte declara la guerre â la Russie le 
6 octobre 1 768, tandis que 1 'Autriche, en accord avec la Prusse, resta neutre. 

Au printemps 1 769, l 'armee russe du general Dimitri Galitzine enleva 
Kamenetz Podolsk, en Podolie, puis s'avanfi:a vers la raia de Hotin que ses 
defenseurs turcs abandonnerent sans combattre, le 20 septembre; puis, le general 
Dimitri Galitzine s'empara de Cemautsi, de Botosani, de Iassy, la capitale de la 
Moldavie (7 octobre), de Galatz sur le Danube et de Bucarest, la capitale de la 
Valachie ( 17 novembre ). Toutefois, les Turcs reussirent â reprendre la principaute 
de Valachie (que les Russes evacuerent en juin 1 770), Galatz, puis Bucarest ou la 
Sublime Parte installa Manuil Ruset comme prince de Valachie, mais seulement 
jusqu'â l 'automne 1 770. En effet, alors que la flotte russe de la Baltique, dirigee 
par Alexis Orlov, franchit le detroit de Gibraltar - avec l 'assentiment de Londres 
puis detruisit, dans Ia baie de Tchesme, pres de l 'île de Chio, le 8 jui l let 1 770, des 
navires ottomans - mais Alexis Orlov n'osa pas forcer les Dardanelles - le general 
Pierre Roumiantsev mit en fuite les Turcs au confluent du Pruth et de la Larga 
( 1 8 jui l let), puis â Cahul ( 1 er aout). Plus aucun obstacle ne se dressait alors devant 

1 J. Fabre, Stanislas-Auguste Poniatowski et / 'Europe des Lumieres, Paris-Strasbourg, 1 984; 
z. Libera, Stanislas-Auguste Poniatowski, .. homme europeen ", "Dix-huitieme siecle", XXV, 1 993, 
pp. 239-250; K. Zernack, Stanislaus-Auguste Poniatowski. Probleme einer politischen Biographie, 
,.Jahrbiicher Hir Geschichte Osteuropas", XV, 1 967, pp. 371-392. 

2 J. Levron, Choiseul, Paris, 1 976, pp. 1 97-205; A. Brierre, Le duc de Choiseul, Paris, 1 986, p. 
1 93-1 94; M. Antoine, Louis XV, Paris, 1 989, pp. 873-874. 

3 E. Rostworowski, Tentatives de reformes sous la tutelle de la Russie (1 763-1 788) dans S. 
Kieniewicz (sous la direction de), Histoire de Pologne, Varsovie, 1 972, pp. 349-353; D. Beauvois, 
Histoire de la Pologne, Paris, 1 995, pp. 1 6 1- 163 .  
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les regiments russes, du Dniestr au Danube; tomberent Cetatea Alb/Akkerman et 
Tighina/Bender sur le Dniestr, Ismail, Chilia, Braila sur le Danube, enfin Bucarest 
le 24 novembre 1 770. Manuil Ruset s'echappa â Craiova, en Oltenie, puis â Vidine, 
au sud du Danube, pendant que Potemkine occupa l 'Oltenie. 

V ienne craignit alors que Saint-Petersbourg put conquerir tous les Balkans et 
devînt son voisin sur les Carpathes et sur le Danube - d'autant que le general russe 
Miloradovitch avait traverse le fleuve et enleve, en Dobroudja, Tulcea, Isaccea, 
Macin et Hîrsova. D'ou la convention austro-ottomane du 6 juil let 1 77 1  qui fit 
grand bruit - 1' Autriche catholique all iee de la Sublime Porte musulmane, 

"l 'ennemi hereditaire", contre la Russie orthodoxe - et qui prevoyait l ' annexion de 
I 'Oltenie par l 'Autriche (comme en 1 7 1 8-1 739), la l iberte de navigation 
commerciale autrichienne en Mer Noire, ainsi qu'une importante somme d'argent. 
Cependant, V ienne ne fit rien pour aider mil itairement Istanbul et continua de 
negocier, afin de regler la question polonaise, avec la Russie et la Prusse. 

Cette derniere, soucieuse de briser l 'al l iance austro-franr;:aise et de s'emparer 
de terres polonaises, avait propose, des fevrier 1 769, un plan de paix austro-russe 
fonde sur des interets communs â concretiser aux depens de la Pologne. Apres tout, 
I 'Autriche n 'avait-elle pas elle-meme, avec le soutien de la Prusse, suggere â la 
Russie de Pierre le Grand un projet de partage de la Pologne? Plutât qu'un conflict 
austro-russe sur le Bas-Danube pour obtenir tout ou une partie de deux principautes 
vassales de la Turquie, ce qui pouvait engendrer une conflagration generale, ne 
valait-il pas mieux preserver l 'equilibre existant grâce â un depecement de cette 
Pologne si faible, avec ses rois elus, sa Diete (la Sejm) impuissante â cause du 
/iberum veto, tradition aberrante qui voulait que si un seul et unique depute refusait 
un texte, automatiquement la Diete etait dissoute et toutes les decisions adoptees 
auparavant par cette meme Diete etaient annulees? 

L'empereur Joseph II rencontra Frederic II a Nysse a l 'ete 1 769, puis a 
Neustadt a l ' automne 1 770 et 1 '  Autriche ravit a la Pologne, la region de Spisz en 
1 769 et des starosties de Podhale en 1 770. En outre, Dumouriez - envoye par la 
France, avec d 'autres officiers, aupres des insurges polonais - fut vaincu par le 
general Alexandre Souvorov a Lanckorona et Emmanuei-Armand de Richelieu, 
duc d' Aigui l lon, successeur de Choiseul disgracie en decembre 1 770, confia â 
Frederic II, en aoGt 1 77 1 ,  que la France n'etait pas opposee a ce que Dantzig devînt 
prussienne. Les sirenes berlinoises finirent par charmer Saint-Petersbourg qui 
craignit de devoir affronter la Turquie, 1' Autriche et la France ainsi que Vienne qui 
prefera la proie polonaise a l 'ombre roumaine moldo-valaque. Le 5 aout 1 772, la 
Pologne, que personne ne souhaitat ou ne pouvait sauver, subit son premier 
demembrement qui fut ratife par la Diete le 30 septembre 1 773 . La Prusse rer;:ut la 
Prusse royale, l 'embouchure de la Vistule ce qui, au dire meme de Frederic II, la 
rendit maître de tout le transport de la Pologne - mais pas Thorn et Danzig a cause 
de 1' Angleterre, puissance maritime peu soucieuse de voir apparaître un nouveau 
concurrent; la Russie, la Bielorussie jusqu'au Dniepr et une partie de la Lettonie; 
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1 'Autriche, le sud de la Petite Pologne et les terres ukrain iennes de Galicie et de 
l 'ouest de la Podolie, mais qui demeuraient distinctes de la Ruthenie 
subcarpathique, autrichienne depuis 1 54 14• La nouvelle province fut denommee 
royaume de Galicie et de Lodomerie en rappel des principautes ukrainiennes de 
Hal icz et de Vladimir (Volodymyr) de Volhynie, hongroises au XIW siecle. 

Ce meme ete 1 772, un annistice fut conclu entre la Russie et la Turquie a Focsani 
(en Moldavie), le 5 aout. Les negociations ne deboucherent sur rien - mais il convient 
de souligner le fait que des emissaires valaques et moldaves insisterent pour que 
! 'ancestrale et pleine autonomie de leurs deux principautes, par rapport a la Sublime 
Porte, rut garantie par la Russie, 1' Autriche et la Prusse; en vain - et les diplomates se 
deplacerent a Bucarest; mais, a la fin de mars 1 773; les Ottomans refuserent les 
conditions de paix enoncees par Saint-Petersbourg: independance des Tatars de Crimee, 
cession de Kertch, Ienikale et Kinburun, liberte de navigation pour les bateaux russes, 
commerciaux ou militaires, en Mediterranee orientale et en Mer Noire. 

Les hostilites recommencerent donc, en Dobroudja, brievement en juin-juillet 
1 773 devant Si l istre, puis au printemps 1 774. Pour la premiere fois, les Russes 
lutterent contre les Ottomans sur la rive droite du Danube; ils enleverent Turtucaia et 
marcherent sur Choumla qui commande le passage des Ba1kans, abandonnee par les 
Turcs. Le sultan Abdul Hamîd Ier - qui avait succede a son frere Mustafa III, decede 
le 20 janvier 1 774 - s' inclina. Les 28 articles et la convention secrete du traite de 
Kiitchtik Kainardj i (KU�ţiik Kaynarca, un vil lage de Dobroudja  meridionale, proche 
de Silistre) du 2 1  juillet 1 774 consacrerent partiel lement le succes de l'expansion 
russe: independance des Tatars de Crimee, du Kouban et du Boudjak, obtention de 
Kertch et de Ienekale (en Crimee) et d'Azov (a l 'embouchure du Don), de Kinburun 
(sur l 'estuaire du Dniepr), l iberte de navigation pour les bateaux marchands en Mer 
Noire, a travers les Detroits du Bosphore et des Dardanelles et en Mediterranee 
orientale, liberte de commerce dans tout I 'Empire ottoman ainsi que, par un article 
secret, un droit de regard sur la nomination des princes de Moldavie et de Valachie. 
Toutefois, Saint-Petersbourg rendit a Istanbul Otchakov (face a Kinburun), Hotin, 
Tighina/Bender, Cetatea Alba/Akkerman, Chil ia, Ismail - transformee en une ordu 
kal 'esi, une forteresse d'armee, la plus belle de la region5• 

4 1 .  de Madariaga, Russia in the Age ofCatherine the Creat, London, 198 1 ,  pp. 2 1 7-225, 229-23 1 ;  
D. Bcauvois, op. cit. , pp. 1 58-163; H .  Kaplan, The First Partition of the Poland, New York, 1 962; 
J. Topolski, Reflections on the jirst Parti/ion of Poland (1 772), "Acta Poloniae Historicae", XXVII, 
1 973, pp. 89-1 04; H. Jablonowski, Die erste Te il ung Polens dans Russland, Polen und Deutschland, 
Kăln-Wien, 1 972, pp. 222-26 1 ;  M. G. MUIIcr, Die Teilungen Polens: 1772, 1793, 1795, MUnchen, 
1984, pp. 27-39; ldem, Der russisch-llirkische Krieg und die erste Teilung Polens, ! Î68-/ 772, dans 
K. Zemach (Hrsg.), Handbuch der Geschiclzte Russlands, 11/2, Stuttgart, 200 1 ,  pp. 585-594. 

5 S. Stefanescu, Istoria românilor în secolul al XVIll-lea, Bucureşti, 1999, pp. 39-46; M.S. 
Anderson, The Eastern Question 1774-1923, London-Mclboumc-Toronto-New York, 1 996, pp. 1--6; 
R.H. Davison, " Russian Ski/1 and Turkish Imbecility": The Treaty of Kuchuk Kainardji Reconsidered, 
"Siavic Review", XXXV, 1 976, pp. 463-483; ldem, The Treaty of Kuchuk Kaynardja: A Note on lts Italian 
Text, "The International History Review'', X, 1988, pp. 61 1--62 1 ;  1 de Madariaga, op. cit. , pp. 205-214. 
226-228 et 23 1-236; K. A. Roider, Austria 's Eastern Question, 1 700-1 790, Princeton, 1 982, pp. 109-1 5 1 .  
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Mais, Ia Turquie, n 'avait pas fini de souffrir de cette defaite. Amere ironie de 
J'Histoire, Vienne qui, en jui l let 1 77 1 ,  avait promis son soutien â Istanbul contre 
Saint-Petersbourg, un an plus tard, en aofit 1 772, comme prix de sa nonintervention 
durant cette quatrieme guerre russo-turque ( 1 768-1 774), exigea de la Sublime 
Porte, plutot que de recouvrer I 'Oitenie, toute la zone septentrionale de la 
Moldavie. Joseph II effectua lui-meme un voyage en Transylvanie, jusqu'aux 
confins de la Moldavie, durant la mois de juin 1 773, et confirma l ' interet que 
revetait, pour V ienne, Ia possesion du nord de la Moldavie. Les Autrichiens crurent 
qu' i ls allaient pouvoir l 'annexer et, de fait, le sultan Mustafa III fut pres de ceder, 
mais son successeur, Abdul Hamîd Ier se montra moins accommodant; Vienne 
recourut alors a la tradition de soudoyer des hauts fonctionnnaires turcs - sans 
oublier les officiers russes se trouvant en Moldavie. 

Comme le denon�a â Istanbul, Gregoire I I I  Ghika, prince de Moldavie, furent 
corrompus Costache Moruzi, grand drogman, Iacovachi Rizo, kapu-kiaya et propre 
beau-pere de Gregoire I I I  Ghika, Tahir Aga, chef de la delegation turque chargee 
de la delimitation de la nouvelle frontiere austro-moldave ainsi qu' Alexandre 
Ypsilanti, prince de Valachie, digne representant du systeme phanariote qui 
transmit a Vienne le maximum de documents officiels moldaves qu' i l  put. Et, apres 
avoir gagne la comprehension du general russe Pierre Roumiantsev, grâce a divers 
cadeaux, les regiments autrichiens entrerent â Cernautsi le 3 1  aofit 1 774, a Siret et 
Suceava le 3 1  octobre, et avancerent jusqu'en fevrier 1 775, atteignant la frontiere 
moldo-transylvaine et occupant pres de 300 local ites des districts moldaves de 
Cernautsi et de Suceava ainsi de la raia turque de Hotin. 

Gregoire III Ghika adressa a la Sublime Porte des cartes montrant la 
progression autrichienne et tenta de sauver, au moins, l 'ancienne capitale princiere 
Suceava. Mais, rien n 'y fit; au contraire, l 'ambassadeur autrichen a Istanbul, 
Thugut, denon�a le prince de Moldavie comme vassal traitre a la Turquie et a la 
solde de la Russie, felon qui renseignait Saint-Petersbourg des le debut de la guerre 
russo-turque en 1 768, alors qu' il etait prince de Valachie (de 1 768 a 1 769), avant 
de monter sur le trone moldave, et qui fut re�u par Catherine II en personne, etc.6 

Au printemps de 1 775, le sultan accepta les pretentions autrichiennes sauf en 
ce qui concerne la raia Hotin; Vienne ayant confirme son accord quant a un retrait 
de Hotin et de ses environs, les conventions des 7 et 1 2  mai 1 775, des 30 juin et 
2 juil let 1 776 offrirent a 1 'Autriche 1 O 44 1 km2 et environ 70 000 personnes - voi re 
le double selon certains historiens - avec l 'ancienne capitale de la principaute de 
Moldavie, S iret et celle de Pierre Ier Musat, d 'Aiexandre le Bon et d 'Etienne le 
Grand, Suceava, avec Radautsi ou etaient enterres les premiers princes moldaves, 
avec les celebres monasteres des XVe-XVIe siecles, Putna, la necropole d 'Etienne 
le Grand, Sucevitsa ou gisaient les deux voevodes, Jeremie et Simion Movila, 
Moldovitsa, Voronetz, Humor; mais, meme apres Ia signature a Palamutca, pres de 

6 Voltaire, Correspondance, X, Paris, 1986, p. 1 1 33, 1 1 70-1 1 7 1  (lettres de Catherine I I  des 
24 decembre 1 769 et 12 mars 1 770, pp. 1 1 3 et 2 12-2 1 3  (n!ponses de Voltaire des 2 fevrier et 1 0  avril 1 770). 
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Hotin, sur le Dniestr, le 2 juillet 1 776, les troupes autrichiennes grignoterent encore 
46 vi llages, pour "compenser" le fait d'avoir rendu, lors des negociations, 3 8  
vil lages, dont l a  premiere capitale de l a  principaute d e  Moldavie, Baia7 • Et pour 
faire payer ses reclamations et ses protestations indignees â Gregoire I I I  Ghika, Ies 
Ottomans l 'assassinerent le 1 er octobre 1 7778, le jour meme ou, en Moldavie 
autrichienne, les habitants preterent serment de fidel ite â l ' imperatrice Marie
Therese. 

Afin de justifier cette rapine territoriale alors qu'elle-meme estimait, le 4 fevrier 
1 775, que dans les affaires, nous n 'avons auczmement raison9 - meme si des le 
1 6  novembre 1 774, donc six mois avant les conventions austro-turques, le general 
Spleny, futur premier gouverneur de la Bucovine ( 1 775-1 778), diffusait deja une 
proclamation exigeant l 'obeissance de tous envers I ' imperatrice - Marie-Therese 
allegua d ivers arguments sans aucune valeur historique ou juridique et, au reste, 
contradictoires; la peste se serait propage en Moldavie - ce qui s'avera inexact - et 
aurait nt!cessite la mise en place d'un cordon sanitaire le long des Carpathes orientales; 
la possession de la Moldavie septentrionale serait indispensabile a Vienne afin de relier 
la Transylvanie aux nouvelles contrees autrichiennes, depuis 1 772, de Galicie et de 
Pocutie - alors que le trajet normal, logique, evident passe par la vallee de la Tisza et le 
Maramures, par Kărăsmezo; le royaume de la Hongrie medievale fut le suzerain de Ia 
Moldavie, or 1' Autriche est le successeur de la Hongrie, donc 1' Autriche peut 
revendiquer tout ou une partie de la Moldavie - mais la faussete de ce sophisme est 
evidente et a l 'epoque, en 1 775, la principaute de Moldavie est vassale de la Sublime 
Porte, en aucun cas des Habsbourg; variation filandreuse de cette these de 
successibilite: la principaute medievale de Gal ice fut le suzerain de la Moldavie, or la 
Galicie fut hongroise de 1 205 a 1 24 1  et comme 1 'Autriche est 1 'heritiere de la Hongrie, 
donc I'Autriche etc. - mais la Moldavie ne fut jamais, ni vassale de la Galicie, ni 
annexee par elle; le nord de la Moldavie appartint a la Pocutie medievale, contree 
autrichienne depuis 1 772 - alors que c'est, justement, le contraire qui fut vrai, ce fut la 
Pocutie, region relevant de la Pologne, qui fut donnee en gage, en 1 388, a la 
principaute de Moldavie et qui fut objet de disputes entre la Pologne et la Moldavie 
jusqu'en 1 530. Enfin, comment ne pas souligner le fait que, le 1 er fevrier 1 782, pour 
mieux connaître le regime de propriete en Bucovine, les obligations sociales locales et 
meme l'ancienne del imitation exacte de la frontiere, sur le Ceremus, entre la Moldavie 

7 A Ruze, Ukrainiens et Roumains (IX'-XX' siecle), Paris - Montreal, 1 999, pp. 1 09-1 1 9; 
1. Nistor, Istoria Bucovinei, Bucureşti, 1 99 1 ,  pp. 7-1 3 ;  M. Jacobescu, Acţiuni, pretexte, mijloace ale 
Habsburgilor pentru a acapara nordul Moldovei (., Cheia Moldovei ''). Proteste ale românilor (1 771-
1 777). ,.Suceava", XIII-XIV, 1 986-1 987, pp. 209-2 18;  Jdem, Din istoria Bucovinei, 1, Bucureşti, 
1 993, pp. 76-82. 

s N. Grigoraş, Bei/ieu/ din laşi şi asasinarea domnitorului Grigore al III-lea Ghica 
(/ octombrie 1 777), "Cercetări istorice'', VI, 1 975, pp. 1 0 1-1 1 2; A. Iordache, Grigore III Ghica şi 
răpirea Bucovinei, ,.Revista istorică'', III , 1 992, pp. 12 1-134; P. Cemovodeanu, The taking away of 
Bucovina (1 775) and the assassination of Grigore III Ghica of Moldavia as highlighted in eng/ish 
diplomatic reports ofthe time, ,.Revue roumainc d'histoire", XXXIII, 1 994, pp. 275-29 1 .  

9 M. Jacobescu, Din istoria . . .  , p .  82. 
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et la Pologne (Pocutie ), le general Enzenberg, gouvemeur de la Bucovine, fit parvenir 
un questionnaire en 26 points, non pas â Varsovie, a Cracovie ou â Lvov, ni meme â 
Kiev ou â Moscou, mais bel et bien â Iassy, au Divan de la principaute de Moldavie10. 
Mais, que peut un petit Etat face a une "grande puissance"? 

Constantinople abandonna donc sa vassale moldave, Constantinople qui, en 
1 699, avait refuse d'octroyer certaines portions de Transylvanie â la Pologne, lors 
des contacts preparant le traite de Karlowitz, et qui ava it insiste, â juste titre, sur le 
fait que cette principaute transylvaine ne lui appartenait pas puisque sa vassale; 
mais qui, en revanche, renon�ait en 1 775 - comme elle le fera egalement en 1 8 12 
pour la Bessarabie - a un territoire qu'elle ne possedait pas plus car la Moldavie 
n'etait, elle aussi, que sa vassale - et non un simple pachalik comme le furent la 
Hongrie, la Bosnie et la Bulgarie. Triste et eclatante illustration de la decadence 
politique ottomane. 

Une fois obtenue cette nouvelle province, restait â Vienne â lui donner un 
nom - ce qui ne se fit pas sans peine, preuve, si tant est qu'elle ffit necessaire, que 
l 'appellatif Bucovine pour designer cette zone de la Moldavie, n'existait pas avant 
1 775 .  On decouvre a insi diverses expressions telles que Moldavie autrichienne ou 
bien Moldavie imperiale par opposition â la Moldavie ottomane, comte de Suceava 
(Grafschaft Suczawa) - rapidement delaissee car Iassy recrea, autour de Falticeni, 
un nouveau d istrict de Suceava - Cordon ou Cordun uti lisee, par exemple, par le 
general Enzenberg dans un courrier du 1 8  decembre 1 778 ou, par la chancellerie de 
lassy le 22 janvier 1 779 et, enfin, â compter de 1 786, Bucovine, du slave buk, 
"hetre", d 'ou "hetraie". 

De fait, on trouve ce terme de Bucovine, pour la premiere fois, dans un acte 
du 30  mars 1 392 du voevode de Moldavie Roman Ier Musat, puis lors du traite de 
Lublau, du 1 5  mars 1 4 1 2  (Quod silvae maiores Bukowina dictae (. . .) ad aliam 
Sylvam minorem Bukowina dictam) entre la Pologne et la Hongrie; il apparaît dans 
divers l ieux de Moldavie certes, pres de Neamtz ( 1 4 1 4), de Cârligatura ( 1 426), de 
Dorohoi ( 1 43 1 ), de Hârlău ( 1 443), de Roman ( 1 49 1 ), de Tutova ( 1 494), de Vaslui 
( 1 503), mais aussi en Valachie sous la forme des toponymes Bucov, Bucovat, 
Bucovicior, pres de Craiova, de Caras-Severin, etc. 1 1 ;  ce determinati[ de Bucovine 
a donc bien, â travers le temps (avant 1 775) et l 'espace (roumain), le sens de 
"hetraie", mais il n'a jamais ete employe pour une seule et unique region, surtout 
pas cel le occupee par 1' Autriche apres les conventions de 1 775-1 7761 2• Au 
demeurant, la carte autrichienne de 1 773-1 775 (Plans des Bukowiner Districts 

10 Idem, Acţiuni, pretexte . . . , pp. 209-2 1 1 ;  ldem, Din istoria . . . , pp. 59-{i2; 1. Nistor, op. cit. , 
pp. 8-1 O; M. Şt. Ceauşu, Instituirea administraţiei habsburgice în Bucovina, Suceava, XX, 1 993, 
pp. 1 27-1 29; ldem, Aspecte juridice ale instituirii administraţiei habsburgice în Bucovina, "Anuarul 
Institutului de Istorie «A. D. Xenopoh>", Iaşi, XXX, 1 993, pp. 40 1-402. 

1 1  Documenta Romaniae Historica, A, Moldova, 1, Bucureşti, 1 975, n° 2, 38, 64, 1 03 et 242; 
Idem, III ,  Bucureşti, 1 980, n° 90, 1 5 1  et 295; M. Iacobescu, Din istoria . . .  , pp. 1 09-1 1 5 . 

12 1 .  Nistor, op. cit. , pp. 1 5-16; M. lacobescu, op. cit. , pp. 1 09-126; 1 .  Scripcariuc, Consideraţii 
asupra istoriei unor denumiri: Bucovina şi Ţara de Sus, ,;Suceava", XXI, 1 994, pp. 1 59-167. 

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



434 Alain Ruze 8 

bestehend in 72 Sections welche in denem Jahren 1 773, 1 774 und 1 775) montre 
que 70% de la Bucovine etaient recouverts de forets1 3 • 

La nouvelle province fut sous administration mil itaire de 1 775 a 1 786, le 
gouverneur - le general Spleny du 7 mai 1 775 au 6 avri l 1 778 14, puis le general 
Enzenberg jusqu'au 1 6  septembrie 1 786 - relevant, d'une part, du Conseil aul ique 
de guerre, a Vienne et, d 'autre part, du commandement mi litaire de Galicie 
(autrichienne a partir de 1 772), a Lvov (Lemberg); le premier gouverneur divisa Ia 
Bucovine en deux districts (Cernautsi et Suceava), le second en cinq. 

Mais, des avril 1 780, des discussions eurent l ieu, a Vienne, afin de savoir s ' i l  
convenait de rattacher la Bucovine, soit a la Galice, soit a la zone frontiere mil itaire 
de Nasaud, en Transylvanie ou bien de la partager en deux, le nord a la Galicie, le 
sud a la Transylvanie ou bien encore de maintenir !'autonomie. Une assemblee des 
Roumains de Bucovine fut alors reunie par Basile Bals, noble roumain, a 
Cemautsi, au printemps 1 780 et un memoire1 fut adresse, le 1 3  novemb�e 1 780, au 
Consei l  aul ique de guerre - qui a partir de 1 783, compta Basile Bals parmi ses 
membres - puis a l 'empereur Joseph II; s 'appuyant sur les real ites locales et 
reclamant des reformes s ' inspirant du ,josephisme", ce texte se prononr;:a 
clairement pour le statu quo ce qu'accepta Joseph II, le 20 mai 1 78 1 .  

Cependant, le 1 er novembre 1 786, la Bucovine fut officiellement integree a la 
Galicie dant elle constitua le 1 9e cerc le administratif (Kreis) - avec un Kreishauptmann 
designe par le gouvemeur de Lvov16; on notera, sans etonnement, que sur les seize 
"capitaines" qui se succederent de 1 786 a 1 862, seulement quatre furent des Roumains 
(Basile Bals, de 1 792 a 1 808, Georges Isacescu de 1 840 a 1 849, Iacob Miculi de 1 860 
a 1 86 1  et Eudoxiu Hurmuzaki ( 1 862); en 1 862, la Bucovine devint un duche imperial 
autonome, distinct de la Gal ice (ce qui avait deja ete reconnu par la constitution 
autrichienne du 4 mars 1 849) avec une Diete provinciale, jusqu'a son union a la 
Roumanie, votee le 28 novembre 1 9 1 8, par le Conseil National Roumain de Bucovine 
(74 membres dant 7 Al lemands, 6 Polonais et 1 3  Ukrainiens). 

Outre les changements administratifs, le general Enzenberg modifia 
profondement la structure ecclesiale de la Bucovine. Dosoftei Herescu, eveque 
orthodoxe de Radautsi depuis 1 750, fut "nomme" en avril 1 78 1 ,  eveque de 
Bucovine, avec residence a Cernautsi ou i l  s' installa le 1 2  decembre 1 78 1 ;  afin de 
couper tout lien avec la metropolie moldave de Iassy - et apres que Joseph II eut 
refuse que Dosoftei devînt, comme celu i-ci l 'avait demande, le 20 mars 1 782, 

13 E. 1 .  Emandi, V. Cucu, Geografia istorică a nordului Moldovei în lumina izvoarelor cartografice 
(secolul al XVlll-lea), "Revista muzeelor şi monumentelor", XVl l l, 1 98 1 ,  fasc. 1 0, pp. 61-76. 

14 R. Grigorovici, .. Descrierea districtului bucovinean (1 775) " de generalul Gabriel Spleny 
van Mihaldy, "Analele Bucovinei", IV, 1 997, pp. 446-5 12 ;  ldem, Bucovina in primele descrieri 
geografice, istorice, economice şi demografice, Bucureşti, 1 998, pp. 9-203. 

1 5  M. Şt. Ceauşu, Vasile Balş, un iosefinist bucovinean, "Suceava", XVII-XIX, 1 990-- 1 992, 
pp. 407-4 1 8; R. Grigorovici, Memoriu/ lui Vasile Balş. " Descrierea Bucovinei " din 1 780, "Analele 
Bucovinei", I I I ,  1 996, pp. 2 1 5-235; ldem, Bucovina in primele descrieri . . . , pp. 325-359. 

1 6 M. Şt. Ceauşu, op. cit. , pp. 130--140; Idem, Aspecte juridice ale instituirii administraţiei 
habsburgice in Bucovina, ,,Anuarul lnstitutului de Istorie «A. D. Xenopol»", Iaşi, XXX, 1 993, pp. 397-402. 
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metropolite de Bucovine - les orthodoxes de Bucovine releverent, a partir du 
5 jui llet 1 783, de la metropolie serbe de Karlowitz, dans le Banat - tout comme 
l 'eveche orthodoxe roumain de Brasov depuis 1 76 1 ,  l ' immense majorite des 
Roumains de Transylvanie etant cependant unie a Rome depuis 1 69717, ce qui 
donna naissance a l 'Ecole latiniste de Blaj ou Eco/e transylvaine, base du 
renouveau intellectuel et politique roumain de cette province, autrichienne depuis 
1 699, grâce a Mgr Innocent Micu-Kiein, eveque cathol ique de rite byzantin d' Alba 
Iulia et de Fagaras avec autorite sur les greco-catholiques de Transylvanie, mais 
aussi du Maramures (d'ou des difficultes avec le vicaire general des Ruth(mes de 
Munkacs) et du Banat (d'ou des conflits avec le metropolite orthodoxe serbe de 
Karlowitz), grâce au saint eveque Mgr P ierre-Paul Aron, aux abbes Samuel Micu, 
Georges Sincai et Pierre Maior, a Aron Pumnul 1 8  qui s'etablit a Cernautsi etc. 

Le reglement du 29 avril 1 786 institua l'administration ecclesiale de Bucovine, 
mais a la disparition de l 'eveque Dosoftei19, le 23 avril 1 789, Vienne choisit comme 
titulaire du siege episcopal un Serbe - tout comme en 1 76 1  l 'eveque orthodoxe de 
Transylvanie, D. Novacovici - Daniel Vlahovici ( 1 789-1 822). Celui-ci encouragea 
les popes serbes et ukrainiens a venir en Bucovine recemment integree a la Galicie 
polono-ukrainienne et enteprit la slavisation des patronymes roumains; c'est ainsi 
que le suffixe serbe -(o)vici se substitua au suffixe roumain -eseu et que se developpa 
Ia terminaison ukrainienne -(c)iuc; en outre, les fonctionnaires polonais traduisirent, 
en polonais, les noms roumains20• Cette slavisation fut accentuee par l'arrivee 
( 1 4  000 personnes avant le 1 2  janvier 1 779, par exemple, date du rapport du general 
Enzenberg au general Schroder, commandant militaire de Galicie) d'Ukrainiens et de 
Houtzoules (peut-etre des Daces slavises? ou bien encore, et plus probablement, des 
pâtres roumains des Carpathes Boisees, slavises au long du Moyen-Age?), souvent 
confondus dans les statistiques. 

Les chiffres avances durant deux siecles ne sont pas toujours d'une grande 
l isibi lite; mais il convient de se rappeler que fut d 'abord prise en consideration la 
langue matemelle (Muttersprache), puis celle de la conversation (Umgangssprache); 
qu 'en 1 786, les habitants etaient estimes a environ 1 3 5  000 alors que les autorites 
autrichiennes locales reconnaissaient que cette donnee n'equivalait qu'aux deux
tiers de la population totale; que si Frederic II, apres la rapine de 1 775, paria, dans 
une correspondance a son ambassadeur a Constantinople, de trois ou quatre vi l les 
et de onze vil lages en Bucovine, les troupes d'occupation russes ( 1 772-1 774) 
avaient denombre 239 local ites et les mil itaires autrichiens, en 1 777, 290 lieux 

17 Abbe P. Gherman, Pensee romaine, peuple roumain, Paris, 1 967, pp. 36--78; M. Valeanu, 
L 'âme de la Latinite roumaine, "La Revue universelle des faits el des idees", 60, fevrier 1 980, pp. 38-44 
et 62; mai 1 980, pp. 47-54. 

1 8  M.  Cenuşă, Aran Pumnul, cel dintâi profesor de limba română în Bucovina, "Suceava", 
XVII-XIX, 1 990-1 992, pp. 269-283. 

1 9  M. Lutic, Episcopul Dosoftei Herescu, "Glasul Bucovinei", 1,  1 994, n° 4, pp. 32-44. 
20 1. Nistor, op. cit. , pp. 3 1-36 et 47-48; M. lacobescu, Din istoria . . .  , pp. 290-304; N. Ciachir, 

Din istoria Bucovinei (1 775-1944), Bucureşti, 1 993, pp. 42-45; R. A. Kann, Z. V. David, The Peoples 
ofthe Eastern Habsburg Lands, 1526-1918, Seattle-London, 1 984, pp. 288-29 1 .  
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habites. Les recherches statistiques fiables sont celles d e  1 789 et qu' i 1  y avait dans 
la Bucovine, de 1 775,  de 1 45 600 â 1 48 600 personnes dont 85% de Roumains2 1 •  

I l  est, par consequent totalement inexact d e  presenter la Bucovine d e  1 775 
comme un desert qui aurait beneficie d'une ample colonisation germanique et 
slave organisee par Vienne, puis qui aurait souffert d'une ample emigration 
definitive, soit vers la Moldavie, soit, plus tard, vers les Etats-Unis. 

La proportion de Roumains d iminua toutefois rapidement, surtout lorsque la 
Bucovine ne fut plus qu'un Kreis parmi les autres de Galicie. A cote des 
fonctionnaires allemands du Banat et de Transylvanie, sachant le roumain comme 
l 'exigea Joseph II apres son voyage â Cemautsi en juin 1 783,  Vienne envoya 
egalement des colons, Souabes du Banat et Saxons de Transylvanie ainsi que des 
Allemands de Boheme et de Galicie (agriculteurs, mineurs, etc.). De plus, des 
Lipovenes, ces Vieux-Croyants russes (Raskolniki) se refugierent en Bucovine, des 
ouvriers s lovaques - forestiers ou mineurs - suivirent ! 'exemple des Allemands 
entre 1 820 et 1 848 tout comme, sortout donc, de tres nombreux Ukrainiens, avant 
1 786 car les conditions des paysans y etaient moins dures qu'en Galicie et en 
Podolie, "ukrainisation" ou "ruthenisation" qui, apres 1 786, s'accentua encore plus 
faci lement, avant tout dans le nord de la contree22• 

* 

Pourtant, meme aujourd'hui, il suffit de se baguenauder â travers cette 
province pour verifier que Dulce Bucovină/Veselă grădină/Cu pomi roditori/Şi 
mândri feciori demeure un foyer de roumanite, l 'un des plus beaux et des plus 
authentiques, de Radauti a Putna, de Sucevita a Moldovita, de Suceava a Cernauti. 

Şi Viena a creat o "Ţară a fagilor" românească . . .  

(Rezumat) 

Istoricul francez Alain Ruze prezintă anexarea zonei septentrionale a Moldovei - pentru care a 
fost creat şi un nume, inspirat de pădurile de fagi care o acopereau - de către Austria, în 1 774, în 
contextul războaielor ruso-turce, dar şi al intereselor pol itice, strategice şi economice în zona 
balcanică, ale Marilor Puteri europene de atunci. 

21 E. 1 .  Emandi, L. Roman, Bucovina şi spaţiul demografic românesc. Studiu demopolitic şi 
statistic (1 775-I940), "Geopolitica", 1, 1 994, pp. 391-448. P. Blaj, Structura populaţiei ţinutului 
Cernăuţi la recensământul rusesc din iunie 1 774, "Suceava", XXI, 1 994, pp. 1 92-203 ; L. Roman, 
Locuitorii Bucovinei, I774-I803, "Revista istorică", VI, 1 995, pp. 807-824. 

22 E. Negrutti, Informaţii noi privind emigrările din Bucovina în prima jumătate a secolului 
XIX, "Suceava", VIII, 1 98 1 ,  pp. 257-263; E. 1. Emandi, C. Şerban, Contribuţii de geografie istorică 
la cunoaşterea fenomenului demografic din nord-vestul Moldovei la sfârşitul secolului al XVJJI-lea, 
"Suceava", X, 1 1 983, pp. 478-500; M. lacobescu, op. cit. , pp. 1 52-1 82; Olga Ştefanovici, 
Consideraţii asupra situaţiei demografice în Bucovina în timpul stăpânirii habsburgice (1 775-I9I8), 
"Suceava", XX, 1 993, pp. 1 49-1 55, Şt. Purici, Emigrarea populaţiei bucovinene în Moldova (1 775-
I848), "Glasul Bucovinei", 1, 1 994, n° 3, pp. 6--9. 
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La 1 mai 1 756, Franţa s-a aliat cu Austria, Ludovic al XV-lea schimbând astfel raporturile de 
forţe în Europa în timpul războiului de şapte ani, care a opus Austria, Franţa, Rusia, Saxa şi Suedia, 
Prusiei, Angliei şi Hanovrei. Dar la I l  aprilie 1 764, Rusia s-a aliat cu fostul duşman, Prusia, acest 
"sistem al nordului" contrabalansând fosta coaliţie antiprusacă din timpul războiului, "sistemul 
sudului" regrupând Austria, Franţa şi Spania. 

Influenţa crescândă - cu sprij in prusac - a Sankt-Petersburg-ului în Polonia a provocat 
îngrijorarea Franţei, care îl determină pe sultanul Mustafa al I I I-lea să declanşeze ostilităţile împotriva 
Rusiei. Profitând de un incident la graniţa cu Moldova, la Balta, şi de refuzul ţarinei de a-şi retrage 
soldaţii din Polonia, Sublima Poartă a declarat război Rusiei la 6 octombrie 1 768, în timp ce Austria 
şi Prusia au rămas neutre. 

Din primăvara anului 1 769 până în toamna lui 1 770, armata rusă a ocupat o parte a Moldovei, 
inclusiv capitala - oraşele Cernăuţi, Botoşani, Iaşi, Galaţi - şi de două ori Ţara Românească. 

Temându-se că Rusia ar putea cuceri toată zona Balcanilor şi să devină vecina ei la Carpaţi şi 
Dunăre, Austria a încheiat, la 6 iulie 1 77 1 ,  o convenţie cu Turcia, care prevedea anexarea Olteniei de 
către Austria (ca în 1 7 1 8-1 739), libertatea acesteia de a naviga în scopuri comerciale pe Marea 
Neagră, ca şi o importantă sumă de bani. 

Pe 5 august 1 772, la Focşani, s-a hotărât un armistiţiu între Rusia şi Turcia .. Negocierile nu au 
dus la nici un rezultat, dar este de subliniat faptul că trimişii Ţării Româneşti şi ai Moldovei au 
insistat în van ca vechea şi deplina autonomie a celor două principate în raport cu Poarta Otomană să 
le fie garantată de Rusia, Austria şi Prusia. În martie 1 773 turcii au refuzat condiţiile de pace enunţate 
de Sankt Petersburg, iar ostilităţile au reinceput în Dobrogea în acelaşi an, şi apoi în primăvara lui 
1 774. Expansiunea rusă n-a mai putut fi oprită, turcii au cedat. O convenţie secretă între cele două 
puteri conferea Rusiei posibilitatea de a exercita controlul asupra numirii domnitori lor în Moldova şi 
Ţara Românească. 

Turcia mai avea de suferit în urma acestei înfrângeri. Ca o amară ironie a Istoriei, Viena, care 
în iul ie 1 77 1  promisese sprij inul ei lstanbulului, un an mai târziu, în august 1 772, cerea de la Poarta 
Otomană, ca preţ al neutralităţii ei în acest al patrulea război ruso-turc ( 1 768-1 774), mai mult decât 
Oltenia, întreaga zonă septentrional!!. a Moldovei. Iosif al II-lea a întreprins el însuşi, în iunie 1 773, o 
călătorie în Transilvania, până la graniţele Moldovei şi a confirmat interesul Vienei de a stăpâni 
nordul Moldovei. Austriecii au crezut că I-ar putea anexa, şi de fapt, sultanul Mustafa al I I I-lea a fost 
gata de a ceda, dar succesorul său, Abdul Hamed 1 s-a arătat mai puţin înţelegător. Viena a recurs 
atunci la tradiţia de a-i mitui pe înalţii funcţionari turci, fără a-i uita pe ofiţerii ruşi care se găseau în 
Moldova. 

Domnitorul Grigore Ghica al I I I-lea a încercat să se opună acestui act, denunţându-i la Istanbul 
pe toţi cei corupţi, dar ambasadorul austriac la Istanbul, Thugut, 1-a prezentat pe domnitorul Moldovei 
ca pe un vasal trădător al Turciei, aflat în solda Rusiei. Regimentele austriece, după ce au câştigat, 
prin diverse cadouri, înţelegerea generalului rus Petru Rumianţev, au intrat în Cernăuţi, la 3 1  august 
1 774, în Siret şi Suceava, la 3 1  octombrie şi au avansat până în februarie 1 775, atingând frontiera 
dintre Moldova şi Transilvania şi ocupând aproape 300 de localităţi din districtele Cernăuţi şi 
Suceava, ca şi Hotinul, încă raia turcă. 

În primăvara anului 1 775, sultanul a acceptat pretenţii le austriece, în afară de cea care privea 
raiaua Hotin. Prin convenţiile din 7 şi 12 mai 1 775 şi din 30 iunie şi 2 iulie 1 776, Turcia i-a oferit 
Austriei 1 O 44 1 km2 şi în jur de 70 000 de persoane, după unii istorici, chiar un număr dublu. 
Constantinopolul şi-a abandonat vasalul moldav, renunţând la un teritoriu pe care nu 1-a stăpânit, de 
fapt, niciodată. Tristă şi strălucită i lustrare a decadenţei politice otomane. 

Pe Grigore Ghica al I II-lea, ca pentru a-i răsplăti protestele indignate, turcii I-au asasinat chiar 
în ziua în care în Moldova austriacă locuitorii au depus jurl!.mântul de credinţă faţă de împărăteasa 
Maria-Tereza, la 1 octombrie 1 777. Ca să justifice acest rapt teritorial, Maria Tereza a adus diverse 
argumente, fără nici o valoare istorică sau juridică, ba mai mult, contradictorii. 

Numirea noii provincii austriece a pus destule probleme, până la urmă ( 1 786) aceasta fiind 
Bucovina, de la termenul slav buk, "ţară a fagilor". Bucovina a fost sub administraţie mil itară între 
1 775 şi 1 786. Din 1 780, s-a pus în discuţie alipirea ei la Galiţia, fapt petrecut la 1 noiembrie 1 786. 
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Provincia a devenit al 1 9-lea cerc administrativ al monarhiei austriece. Dintre cei 1 6  "căpitani" ai 
Bucovinei între 1 786 şi 1 862, doar patru au fost români .  În afara schimbărilor administrative, 
modificări profunde a suferit structura eclesiastică din Bucovina, Biserica fiind condusă la un moment 
dat ( 1 789-1 822) de un mitropolit sârb, Daniel Vlahovici, care a întreprins procesul de slavizare a 
numelor româneşti. 

Recensământurile făcute de-a lungul a două secole de austrieci nu sunt totdeauna clare. Cele 
mai aproape de realitate sunt recensământurile din 1 789, care arătau că în Bucovina erau 85% români 
dintr-un total de 145 600-148 6000 de persoane. 

În aceste condiţii, Alain Ruze arată că este inexact să se prezinte Bucovina, la 1 775, ca un 
deşert care a beneficiat de o amplă colonizare germană şi slavă făcută de Viena, apoi a suferit o 
emigrare definitivă a românilor fie spre Moldova, fie, mai târziu, spre Statele Unite. 

Concluzia istoricului francez este că Bucovina a rămas, de-a lungul timpului şi în ciuda 
oricăror adversităţi, un centru al românităţii. 
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UN CAPITOL DIN RECUNOAŞTEREA DIPLOMATICĂ 
A MARII UNIRI. PROBLEMA BUCOVINEI ÎN CADRUL 

CONFERINŢEI DE PACE DE LA PARIS (1919-1920). 
CONTRIBUŢII ISTORICE 

DANIEL HRENCIUC 

Destrămarea Imperiului Austro-Ungar, la sfârşitul anului 1 9 1 8, a conturat 
premisele externe favorabile reveniri i Bucovinei şi Transi lvaniei la  România, pe 
fondul aplicării ideilor wilsoniene referitoare la principi ile naţionalităţilor şi ale 
autodeterminării în spaţiul românesc. Aflată, timp de 1 44 de ani ,  sub dominaţie 
austriacă, soarta Bucovinei (partea de nord-vest a Moldovei) a fost decisă, în mod 
democratic, la 1 5/28 noiembrie 1 9 1 8  în Sala Sinodală a Reşedinţei Mitropolitane 
din Cernăuţi, unde s-a întrunit Congresul General al Bucovinei. La acesta au 
participat 74 de delegaţi ai Consil iului Naţional Român, 7 delegaţi germani, 6 delegaţi 
ai polonezilor şi 1 3  locuitori din comunele ucrainene Rarancea, Toporăuţi, 
Cuciuru l  Mic, lvancăuţi şi Putila 1 •  

Congresu l  a votat Moţiunea de  Unire "necondiţionată şi  pe  vecie a 
Bucovinei, în vechi le ei hotare, până la Ceremuş, Colacin şi Nistru, cu Regatul 
României"2 • Luând act de hotărârea adoptată de Congresul întregi i  populaţii din 
Bucovina şi  pe baza raportului întocmit de Preşedinţia Consi l iulu i  de Miniştri, 
regele Ferdinand 1, devenit Întregitorul, a hotărât prin decret: "Bucovina, în 
cuprinsul graniţelor sale istorice, este şi va rămâne de-a pururea unită cu Regatul 
României"3 .  Hotărârea Congresului General al Bucovinei a fost consfinţită prin 

1 Constantin Ungureanu, Bucovina în perioada stăpânirii austriece (1 774-1918), Chişinău, 
Editura Civitas, 2003, p. 6. Istoricul american Sherman David Spector susţine, într-o monografie 
consacrată diplomaţiei României la Conferinţa Păcii, că rutenii/ucrainenii nu au fost reprezentaţi în 
Congresul General al Bucovinei din 1 5/28 noiembrie 1 9 1 8, însă afirmaţiile sale nu corespund 
adevărului. Cf. Sherman David Spector, România la Conferinţa de Pace de la Paris. Diplomaţia lui 
Ion. 1. C. Brătianu, traducere de Sorin Pîrvu, Iaşi, Editura Institutului European, 1 995, p. 88. 

2 Ioan Scurtu, Liviu Boar, Minorităţile naţionale din România. 1918-1925. Documente, 
Arhivele Naţionale ale României, 1 995, doc. nr. 3, p. 1 1 6. 

3 Arhivele Ministerului Afacerilor Externe (în continuare se va cita A.M.A.E.), Bucureşti, 
Fond 7 1 / 1 9 1 4, voi. 90, f. 5 .  

Analele Bucovinei, X, 2, p. 439-449, Bucureşti, 2003 
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Decretul-lege nr. 3 744 din 1 8/3 1 decembrie 1 9 1 8, ratificat de Parlamentul 
României Mari la 29 decembrie 1 9 1 94• 

O dată încheiat procesul revenirii Bucovinei la România, se impunea 
consacrarea internaţională a istoricului act al Marii Uniri din 1 9 1 8, sarcină asumată 
de către delegaţia română prezentă la Conferinţa de Pace de la Paris ( 1 9 1 9-1 920) 5. 
Acesta a reprezentat momentul recunoaşteri i ,  în plan internaţional, a României 
întregite, fapt realizat, în practică, prin exerciţiul democratic al populaţiei, al 
adunărilor reprezentative de la Chişinău, Cernăuţi şi Alba-Iulia. Actele uniri i au 
consemnat, într-o succesiune impusă de împrejurări, revenirea Basarabiei, Bucovinei 
şi Transi lvaniei în cadrul statului naţional unitar român6. 

În dubla sa cal itate de premier şi şef al delegaţiei române la Conferinţa de 
Pace, Ion I. C. Brătianu a depus eforturi remarcabile pentru recunoaşterea revendi
cărilor teritoriale ale României, având în vedere interesele, uneori divergente, ale 
celor Patru Mari faţă de configuraţia frontierelor statului român. 

Materializarea intereselor naţionale, legitime, ale delegaţiei române, a fost 
mult îngreunată de faptul că deciziile cele mai importante ale Conferinţei de Pace 
au aparţinut, efectiv, Consi l iului  celor Patru, format din şefii delegaţi i lor Marilor 
Puteri : Georges Clemenceau (Franţa), David Lloyd George (Angl ia), Woodrow 
Wilson (Statele Unite ale Americii) şi Vittorio Emanuele Orlando (Ital ia( 

În aceste condiţi i , realizarea obiectivelor delegaţiei române a întâmpinat 
serioase dificultăţi, surmontate datorită evoluţiei contextului diplomatic european, 
coroborat cu atitudinea fennă adoptată de către Ion I. C. Brătianu. Acesta a preferat 
să-şi depună demisia decât să renunţe la legitimitatea intereselor României, expuse 
în faţa Conferinţei de Pace. Faptul că statul român a fost încadrat, de la început, de 
către Înaltele Puteri Aliate şi Asociate, în grupul statelor cu "interese limitate", a 
fost de natură să nemulţumească delegaţia română. La acestea se adăuga şi 
problema complexă a statutului de aliat pe care 1-a avut România, decurgând din 
Convenţia semnată de aceasta cu Antanta , la 4 august 19 1 6. 

Dezamăgit de atitudinea "Celor Patru Mari", Ion I. C. Brătianu a protestat 
energic faţă de procedura instituită de către Înaltele Puteri Al iate şi Asociate de a 
concepe conţinutul unor tratate fără consultarea prealabilă a statelor în cauză (cazul 

4 "Monitorul Bucovinei", Cernăuţi, fascicula 7, 2 ianuarie 1 9 1 9, p. 1-2; Doina Alexa, Ion 
Nistor - dimensiunile personalităţii politice şi culturale, Rădăuţi, Editura Institutului Bucovina
Basarabia, 2000, p. 1 06; Ion Nistor, Istoria Bucovinei, ediţie şi studiu biobibl iogratic de Stelian 
Neagoe, Bucureşti, Editura Humanitas, 1 99 1 ,  p. 397. 

5 Ioan Scurtu, Gheorghe Buzatu, Istoria Românilor în secolul XX (1 9/8-1948), voi. 1, 
Bucureşti, Editura Paideea, 1 999, p. 9. 

6 Sherman David Spector, op. cit., p. 283; Gheorghe 1 .  Brătianu, Acţiunea politică şi militară a 
României în lumina corespondenţei diplomatice a lui Ion f C. Brătianu, ediţie îngrijită de Şerban 
Papacostea, Bucureşti, Editura Corint, 200 1 ,  p. 34. 

7 Daniel Hrenciuc, Mareşalul J6zef Pilsudski şi renaşterea Poloniei independente (1914-
/ 935). Contribuţii, Rădăuţi, Editura Septentrion, 2003, p. 39. 

8 Apud Constantin Iordan, Minorităţi etnice în Sud-Estul european după Primul Război 
Mondial: dimensiunile unei probleme europene, Bucureşti, Editura Curtea Veche, 2002, p. 1 2. 
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tratatului cu Germania). Tratatul de la Versai l les cu Germania, din 28 iunie 1 9 1 9, a 
fost semnat relativ repede de către Brătianu, deoarece se aprecia că documentul în 
sine nu reprezenta, pentru România, un prea mare interes9• 

În cazul tratatului cu Austria, precum şi în chestiunea tratatului minorităţilor, 
inflexibil itatea lui Brătianu a iritat Înaltele Puteri, însă a stâmit, în egală măsură, 
admiraţia statelor mici (Polonia, Regatul Sârbo-Croato-Sioven, Grecia, Cehoslovacia), 
care au văzut în diplomatul român un lider capabil să se opună cu succes intenţi ilor 
Marilor Puteri 1 0• 

În cazul României, recunoaşterea unirii cu Bucovina însemna, din partea 
Puterilor Aliate ş i  Asociate, respectarea angajamentelor asumate prin însăşi 
termeni i  Convenţiei de Al ianţă, semnată la 4/ 1 6  august 1 9 1 6  cu Antanta (Rusia, 
Ital ia, Franţa şi  Anglia), prin care aceasta admitea dreptul României asupra 
teritoriilor stăpânite de monarhia austro-ungară (art. 4) 1 1 •  In acest scop, pe l ista 
delegaţiei române, figurau şi personal ităţi precum Nicu Flondor, expert în 
probleme financiare şi economice ale Bucovinei, precum şi Alexandru Vitencu, 
specialist în chestiuni de ordin etnic şi geografic. Chiar dacă fusese anunţată de 
presă ("Glasul Bucovinei", 28 ianuarie 1 9 1 9), numirea lui Iancu Flondor în 
delegaţia României nu s-a real izat, datorită relaţii lor dintre acesta şi  Ion 1. C .  
Brătianu, astfel că Bucovina a rămas fără un delegat propriu, N icu Flondor şi  
Al . Vitencu având doar cal itatea de experţi tehnici . 

La 1 februarie 1 9 1 9, Ion 1. C. Brătianu solicitase Consiliului Suprem ca râul 
Nistru să devină frontiera naturală a României în Bucovina şi Basarabia, anulându-se 
astfel prevederea nedreaptă inclusă în Convenţia semnată cu Antanta la 411 7  august 
1 9 1 6  prin care, la presiunea Rusiei, frontiera României fusese fixată pe râul Prut1 2 • 
Din acest motiv, în martie 1 9 1 9, delegaţia română s-a confruntat cu pretenţiile 
emise de Sydorenko, membru în Directoratul condus de Simeon Petliura, asupra 
teritoriului dintre Prut şi Nistru. Acesta cerea să se ţină seama, în fixarea 
frontierelor Bucovinei, de pretenţi ile Ucrainei asupra părţi i sus-menţionate, locuită 
de o populaţie majoritar ucraineană 1 3 .Ulterior, în mai 1 9 1 9, sub presiunea 
desfăşurării evenimentelor, cererile lui Sydorenko se vor restrânge la o porţiune 
situată în valea Ceremuşului, în nord-vestul Bucovinei. La Paris nu au fost admişi 
să participe, la dezbaterile Conferinţei de Pace, delegaţii ucrainenilor, fapt care a 

9 Nicolae Bocşan, Valeriu Leu, Cronologia Europei Centrale (1848-1989), prefaţă de Mircea 
Muthu, laşi, Editura Polirom, 200 1 ,  p. 1 62. 

10 Em. Bold, 1.  Ciupercă, Europa în derivă, laşi, Casa Editorială Demiurg, 200 1 ,  p. 27. 
1 1  Pavel Ţugui, Unele precizări cu privire la revenirea Bucovinei la România, în "Analele 

Bucovinei", Bucureşti, III, 1 996, nr. 2, p. 468. 
12  Romulus Seişanu, Principiul naţionalităţilor. Originile, evoluţia şi elementele constitutive 

ale naţionalităţii. Tratatele de pace de la Versailles, Saint-Germain, Trianon, Neuilly-Sur-Seine, 
Sevres, Laussane, Bucureşti, Editura Albatros, 1 996, p. 367. 

1 3  Arkivum Akt Nowych e Warszawie (în continuare se va cita A.A .N .), Varşovia, Fond 

Komitet Narodowy Po/ski (de aici înainte K.N. P.), dosar nr. 83. f. 68. Berthelot caracteriza pretenţi ile 
ucrainenilor drept o "fantasmagorie". 
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alimentat o stare de frustrare şi nemulţumire în rândurile acestora, situaţie tratată in 
unele apariţii istoriografice de factură recentă14• 

În scopul analizării ş i  soluţionării problemelor invocate de către Ion . I. C. 
Brătianu, s-a constituit Comisia pentru delimitarea frontierelor României (Sir Eyre 
Crowe şi Allen W. A. Leeper - S.U.A, Andre Tardieu şi Jules Laroche - Franţa, 
Giacomo de Martino şi contele Vannutelli Rey - Italia, Cl ive Day şi Charles 
Seymour - Anglia), condusă de francezul Andre Tardieu. 

Problema delicată şi sensibilă a tratatului cu Austria a fost reprezentată de 
chestiunea minorităţilor, prin intermediul căreia Înaltele Puteri Al iate şi Asociate 
puteau interveni în problemele interne ale statelor mici, fapt care le afecta acestora 
din urmă suveranitatea. Întreaga dispută care s-a creat în jurul acestei probleme era 
detenninată de interesul particular al Angl iei, în special, pentru zăcămintele de 
petrol 1 5  ale României şi Poloniei, fapt care şi-a pus amprenta asupra derulării 
negocierilor diplomatice. Chestiunea protecţiei minorităţilor nu era neapărat nouă, 
ea fusese evocată, e drept, într-o formă redusă, pentru prima dată, în discuţi ile 
diplomatice care au avut loc cu ocazia Congresului de la Berl in (iulie 1 878). Acum 
ea va fi reglementată, în mod special, printr-un tratat al minorităţilor. 

Discuţi ile în jurul acestei probleme au pornit in iţial de la evrei 16 - Polonia 
avea cel mai mare procent de populaţie evreiască din întreaga Europă17 - pentru ca 
apoi să se extindă pentru toate statele din zonă, inclusiv România, unde ponderea 
minoritarilor se cifra la 28% (din care 4% erau evrei)1 8• Spaţiul Europei Centrale şi 
Răsăritene reprezenta un mozaic etnic şi  pluriconfesional, unde datele modelului 
american (limba, rasa, religia) nu erau neapărat elementele care puteau fundamenta 
în mod corect decizi ile Conferinţei de Pace, aceste probleme punându-se în tenneni 
care afectau suveranitate naţională a statelor în cauză. Din acest motiv asistăm, pe 
parcursul desfăşurării Conferinţei de Pace, la susţinerea reciprocă a intereselor, de 
către reprezentaţii statelor mici. 

La iniţiativa lui Ion I. C.  Brătianu, la 22 mai 1 9 1 9, România şi Polonia, 
alături de reprezentanţi i Ceholovaciei şi Regatului Sârbilor, Croaţi lor şi Sloveni lor 
au redactat o notă de protest faţă de proiectul de tratat cu Austria, demers care nu a 
primit nici un răspuns19• La 23 mai 1 9 19, delegaţia română era anunţată, de către 

14 Adrian Şeiciuc, Problema ucraineană în Bucovina sudică. Punctul nostru de vedere, 
Bucureşti, Editura Mustang, 2002, p. 1 53 .  

1 5  Gh. 1 .  Brătianu, op. cit . . p .  70. 
16 Lucian Leuştean, Conferinţa de Pace de la Paris (1919-1920). Liga Naţiunilor şi problema 

minorităţilor, în "Xenopoliana", Buletinul Fundaţiei "A. O. Xenopol", laşi, tomul V, nr. 1-4, 1 997, p. 1 83. 
1 7  Piotr S. Wandycz, Preţul libertăţii. O istorie a Europei Centrale-Răsăritene din Evul Mediu 

şi până in prezent, Bucureşti, Editura AII, 1 998, p. 226; Frederic C. Nanu, Politica externă a 
României. 1919-1933, ediţie îngrij ită de Ion Pătroiu şi Valeriu Florin Dobrinescu, Iaşi, Editura 
Institutului European pentru Cooperare Cultural Ştiinţifică, 1 993, p. 70. 

18 Ioan Scurtu, Liviu Boar, op. cit., p. 8. 
1 9  Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare se va cita A.N.I .C.), Bucureşti, Fond 

Alexandru Vaida- Voevod, dosar nr. 50/ 1 9 1 9, f. 53. 
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Puterile Al iate şi Asociate, de "înfiinţarea unei comisii însărcinată să determine 
natura garanţiilor necesare pentru a asigura protecţia minorităţilor încorporate în 
noile state, care se formează în Europa, precum şi a minorităţilor din celelalte state 
care vor obţine sporiri teritoriale"20• 

Insistenţele statelor mici în chestiunea tratatului cu Austria au dus la 
acordarea unei audienţe de către Georges Clemenceau, la 24 mai 1 9 1 9, prilej cu 
care au fost expuse, în primul rând, problemele poloneze, de către Wladislaw 
Grabski2 1 • La discuţii a participat şi  V ictor Antonescu, care a protestat pentru faptul 
că timpul acordat în vederea studierii tratatului era limitae2• 

La 29 mai 1 9 1 9  au fost convocaţi la o întâlnire, la Quai d'Orsay, Wladislaw 
Grabski (Polonia), Constantin Diamandy (România), Eleftherios Venizelos (Grecia), 
Ante Trumbic (Regatul Sârbilor, Croaţi lor şi Sloveni lor, Iugoslavia) şi Eduard Beneş 
(Cehoslovacia). Cu acest prilej, acestora le-a fost prezentat rezumatul proiectul 
tratatului cu Austria, fără clauzele militare şi cele privind reparaţi i le23 . 

Articolul 5 din proiectul menţionat permitea intervenţia Marilor Puteri în 
treburile interne ale _statului român, sub pretextul controlării respectării drepturilor 
minorităţilor24• Textul tratatului a fost remis delegaţiei române abia în seara zilei de 
30 mai, prin intermediul Secretariatului General al Conferinţei de Pace25 . 

Anal izând textul documentului, Ion 1. C. Brătianu a protestat datorită faptului 
că România nu obţinuse încă frontieră comună cu Polonia, după cum rezulta din 
proiectul tratatului cu Austria. În privinţa transmiterii suveranităţii Austriei către 
România, aceasta era prevăzută să se realizeze prin intermediul Înaltelor Puteri 
Aliate şi Asociate, fapt care nu putea conveni delegaţiei române. În plus, problema 
garanţiilor date minorităţilor (Anexa B), precum şi chestiunea faci l ităţi lor 
economice (Anexa C) creau premisele intervenţiei Puterilor Al iate şi Asociate în 
treburi le interne ale României, afectându-i astfel, în mod grav, suveranitatea26. La 
solicitarea expresă a lui Brătianu a fost obţinută o amânare de 48 de ore în scopul 
analizării clauzelor din tratae7• În acest interval, s-a ajuns destul de repede la o 
înţelegere între delegaţi ile României şi Poloniei, respectiv între Ion 1. C. Brătianu, 
Alexandru Vaida-Voevod şi lgnacy Paderewski, prin care se accepta dorinţa 
românilor de a se menţine drept frontieră graniţa istorică a Bucovinei cu Galiţia28 . 

20 Ibidem. 
2 1  Ibidem, f 3. 
22 C. Botoran, 1. Calafeteanu, Eliza Campus, Viorica Moisuc. România şi Conferinţa de Pace de 

la Paris (1918-1920). Triumful principiului naţionalităţilor, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1 983, p. 346. 
23 Gh. 1. Brătianu, op. cit . . p. 6 1 .  
24 A.N.I.C., Fond Alexandru Vaida- Voevod, dosar nr. 65/ 19 19, f 1 4. 
25 Radu Economu, Unirea Bucovinei cu România. 1918, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale 

Române, 1 994, p. 98. 
26 Ibidem. 
27 Gh. 1. Brătianu, op. cit., p. 6 1 .  
28 Arhivele Militare Române (în continuare se va cita A.M.R.), Bucureşti, Fond Divizia 8 

in/anterie, dosar nr. 3, f. 37. 
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Eforturile delegaţi i lor României şi Poloniei, împreună cu cele ale statelor 
mici, interesate în problema tratatului cu Austria, se vor concentra în încercarea de 
a obţine, din partea Marilor Puteri, reformularea prevederi lor tratatului .  În şedinţa 
din 3 1  mai 1 9 1 9, Brătianu şi-a expus din nou poziţia sa faţă de intenţia Înaltelor 
Puteri Aliate şi Asociate de a interveni în scopul asigurări i  drepturilor minorităţilor, 
argumentând cu faptul că oricum statul român acorda drepturi minorităţilor, aşa 
încât semnarea unui tratat special era inoportună. Nici intervenţia preşedintelui 
american Wodroow Wilson în argumentarea necesităţii protejări i drepturilor 
minorităţilor nu a putut modifica poziţia l iderului român, rămas acum singur, 
alături de Regatul Sârbilor, Croaţilor şi S loveni lor. După ce delegatul Greciei, 
Venizelos, obţine o promisiune de revizuire din partea preşedintelui Conferinţei, la 
2 iunie 1 9 1 9, o dată cu prezentarea proiectului de tratat delegaţiei Austriei ,  s-a 
constatat că, în realitate, textul articolului 5 nu fusese cu nimic modificat. În aceste 
condiţi i, delegaţia României a înmânat o notă de protest prin care-şi menţinea 
poziţia expusă anterior. 

Dezamăgit de poziţia Înaltelor Puteri, la 3 iunie 1 9 1 9, Brătianu îi scria lui 
Mihail Pherekyde: "Convingerea mea este că noi, în nici un fel, nu putem primi 
asemenea condiţi i .  Am moştenit o ţară independentă şi chiar pentru a-i întinde 
graniţele, nu-i putem jertfi neatâmarea"29. În finalul scrisori i către Pherekyde, el arăta 
că "situaţia e foarte gravă şi merită a fi examinată în toate consecinţele sale"30. 

În chestiunea Bucovinei, delegaţia americană stabi lise, încă din 2 1  ianuarie 
1 9 1 9, o documentaţie consistentă, alcătuită dintr-o carte roşie şi una neagră, 
însoţite de numeroase hărţi şi anexe, cuprinzând limitele etnice şi teritoriale ale 
provinciei ce urmau să revină României .  Comisia a d iscutat, iniţial, chestiunea 
Bucovinei, însă fără participarea vreunui delegat român. Rezultatul a fost 
redactarea, de către americani, a unui memoriu, prezentat în şedinţa Comisiei din 8 
februarie 1 9 1 9, care propunea împărţirea Bucovinei în două regiuni etnice 
principale, despărţite printr-o linie care trecea la o milă depărtare, la nord-vest de 
Cernăuţi, oraş care rămânea României3 1 •  

Propunerea delegaţiei americane, prezentată de Charles Seymour, a rid icat 
numeroase obiecţi i ,  venite din partea delegaţi lor francezi şi englezi, care susţineau 
acordarea integrală a Bucovinei statului român. Brătianu a protestat, la 22 februarie 
1 9 1 9, faţă de propunerea americană, în cadrul şedinţei Comisiei .  Neputându-se 
ajunge la un acord, după mai multe şedinţe, Comisia a decis, la 5 martie 1 9 1 9, să 
transmită, pentru studiu, problema fixării frontierelor Bucovinei unei Subcomisii , 
în cadrul căreia fusese desemnat, din partea americană, acelaşi Charles Seymour. 

Concluzi ile au fost prezentate Comisiei pentru Delimitarea Frontierelor care, la 
6 april ie 1 9 1 9, hotărăşte să prezinte Consiliului Suprem frontiera etnică recomandată 
de delegaţia americană. Aceasta, ghidându-se după rezultatele irelevante ale recensă-

29 Apud Gh. 1. Brătianu, op. cit. , p. 68. 
30 Ibidem. 
3 1  Radu Economu, op. cit. , p. 98. 
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mântului din 1 9 1  O, considera, absolut incorect, că România ar fi urmat să primească 
un teritoriu locuit de 85 000 de ucraineni şi 300 de locuitori români32 • 

În această situaţie, la 27 mai 1 9 1 9, Ion 1. C. Brătianu îi trimite o scrisoare de 
protest lui Philippe Berthelot, în care îi face cunoscut faptul că nu va semna tratatul 
cu Austria în cazul în care nu va fi recunoscută frontiera Nistrului în Bucovina33. În 
intervalul cât Bucovina s-a aflat sub administra�e austriacă, ponderea ucrainenilor a 
crescut foarte mult în raport cu popula�a autohtonă românească, astfel că recensământul 
austriac din 1 9 1  O consemna, în condiţiile subiective ale utiliwii limbii de conversa�e în 
cuantificarea naţionalităţilor, modificarea echilibrului etnic din regiune în favoarea 
ucrainenilor, aspect valabil, mai ales, în regiunea de nord a Bucovinei. 

În aceste condiţi i ,  delegaţia română se orientează spre stabilirea unei 
frontierei comune româna-poloneze, aspect legat, în mod d irect, de recunoaşterea 
Bucovinei ca teritoriu românesc, de către Puterile Aliate şi Asociate, obiectiv ce 
figura de altfel, în Memoriul remis de către delegaţia României Conferinţei Păcii34, 
încă din 2 1  ianuarie 1 9 1 9. 

Cercurile politice bucovinene agreau, în principiu, angajarea unor negocieri 
cu partea poloneză pentru stabil irea corectă a l iniei de demarcaţie d intre frontiera 
Bucovinei cu Galiţia, care să respecte alin iamentul Nistru-Colacin-Ceremuş 35 •  
Această fixare a frontierei trebuia să ţină seama de aspectele de ordin economic, 
strategic, mi litar şi, desigur, de particularităţi le locale36• 

Negocierile ulterioare, purtate pe această temă în cadrul Comitetului pentru 
Studierea Chestiunilor Teritoriale Poloneze, condus de francezul Jules Cambon, 
din mai-iunie 1 9 1 9, au reiterat sprij inul pe care membrii săi francezi (Cambon, 
Martonne, Niessel) îl acordau graniţei comune polono-române, recurgând la 
argumente economice şi  strategice37• Rezultatul a fost stabi lirea, de către delegaţii 
Puterilor Aliate şi Asociate38 , a traseului frontierei româna-poloneze, în cadrul 
şedinţei din 2 iulie 1 9 1 9. 

Punctul de vedere al liderilor politici bucovineni (Alexandru Vitencu şi Nicu 
Flondor) a fost comunicat prin intermediul unui memoriu, remis delegaţiei române 
aflată Ia Conferinţa Păcii39, la 4 iulie 1 9 1 9. Documentul sugera că traseul liniei ferate 
Cernăuţi - Zaleszczyki trebuia să treacă integral prin teritoriul românesc, împreună 

32 David Sherman Spector, op. cit., p. 1 53 .  
33 A.M.A.E., Fond 7111914, voi. 90, f. 14-1 5 .  Raport nr. 1945. de la Legaţia României din 

Londra. decembrie 1918; Ion Nistor, Frontiera româno-polonă, "Graiul Românesc", Bucureşti, 1 , 
nr. 2, februarie 1 927, p. 39; Sherman David Spector, op. cit. , p. 1 73. 

34  A.M.A.E, Fond Convenţii 1 3/ 1 ,  voi. 1 ,  f. 1 .  Până în anul 193 1 ,  râul Ceremuş a reprezentat 
frontiera dintre România şi Polonia . 

35 A.A.N., Fond K.N.P. dosar nr. 82, f. 37. 
36 Ion Nistor, op. cit., p. 39-40. 
37 A.M.R., Fond Divizia 8 infanterie, dosar nr. 3, f. 37. 
38 Marian Chiriac Popescu, Relaţii militare române-polone in perioada interbelică (1919-

1939), Bucureşti, Editura Sigma, 2002, p. 1 0. 
39 Doina Huzdup, Documente cu privin la viaţa şi activitatea lui Ion Nistor. Scrisori de la 

Alexandru Vitencu, "Suceava. Anuarul Muzeului Bucovinei", Suceava, XX, 1993, p. 309. 
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cu linia Nepolocăuţi - Vijniţa, care asigura legătura cu Cernăuţiul, întrucât "valea 
Ceremuşului îşi are debuşeul economic natural la Cernăuţi". În acelaşi timp, se 
impunea studierea, cu mare atenţie, a cererilor formulate de locuitorii satelor 
româneşti din zona situată dincolo de Nistru, "sate răzăşesti care, prin alipirea la 
Galiţia, ar cădea pericolului slavisărei'..4° [slavizării - n.n.] . S ingurele rectificări de 
frontieră acceptate se refereau strict la zona Storoj ineţului, autorii Memoriului 
considerând, în mod eronat, că aceasta nu implica o prea mare pierdere etnică şi 
geografică4 1 •  

Între timp, disputele pe marginea tratatului cu Austria, între delegaţia română şi 
Puterile Aliate şi Asociate au continuat, inflexibilul Ion 1. C. Brătianu părăsind 
Conferinţa42 , nu înainte de a depune un nou Memoriu, intitulat România în faţa 
Conferinţei de Pace. Reluând argumentele anterioare, Brătianu face un aspru 
rechizitoriu tratamentului apl icat delegaţiei române43 • În locul său a fost desemnat, la 
2 1  iulie 1 9 1 9, în cal itate de interimar, Nicolae Mişu, ministrul României la Londra. 

Ipoteza cedări i anumitor localităţi limitrofe statului polonez a generat o serie 
de proteste adresate Consi liului Suprem de către "Societatea mazil i lor şi răzeşilor" 
şi locuitorii comunei Stăneşti i  de Jos44 •  Pentru lămurirea acestei s ituaţii, Comisia 
pentru Problemele Teritoriale ale României va consacra două şedinţe speciale, 
desfăşurate la 22 şi 25 iulie 1 9 1 9, destinate analizării frontierelor Bucovinei. Noul 
reprezentant american în Comisie, Archibald Coolidge, luând act de faptul că zona 
majoritar ucraineană din Bucovina nu fusese revendicată de Polonia, propune, din 
cons iderente economice, ca bazinul Ceremuşului să fie cedat României45, aspect 
acceptat ş i  de celelalte delegaţi i .  Galiţiei îi rămânea doar un mic teritoriu din nord
vestul Bucovinei, cuprinzând nodul de cale ferată Colomeea - Zaleszczyki46• 

Propunerea a fost adresată Consiliului Suprem la 30 iulie 1 9 1 9. Acesta a 
decis, în baza sugestiei lui Andre Tardieu, să accepte noua variantă a Comisiei 
pentru Probleme Teritoriale, urmând ca hotărâri le să fie comunicate României 
numai după ce va fi semnat Tratatul de Pace cu Austria47• 

Tratatul cu Austria s-a semnat la 10 septembrie 1 9 1 9, la Saint Gerrnain en Laye, 
de către Înaltele Puteri Al iate şi Asociate, cu excepţia Regatului Sârbilor, Croaţilor şi 
Slovenilor (Iugoslavia) şi a României48 • Refuzând semnarea Tratatului de Pace cu 

40 A.M.A.E., Fond 7111914, voi .  58, f. 86. Memoriul semnat de Nicu Flondor şi Alexandru 
Vitencu către delegaţia română la Conferinţa de Pace de la Paris, 4 iulie 1919. 

41 ibidem. 
42 Gh. I. Brătianu, op. cit. , p. 8 1 .  
43 ibidem. 
44 Ion I .  Nistor, Problema ucraineană in lumina istoriei, ediţie îngrij ită de Ştefan Purici şi 

prefaţată de Gheorghe Buzatu, Rădăuţi, Editura Septentrion, 1 997, p. 2 13 ;  Idem, Frontiera româno
polonă, "Graiul românesc", 1, 1 927, nr. 2, p. 37-43; A.A.N., Fond K.N.P., dosar nr. 82, f. 37; 
A.M.A.E., Fond Convenţii P/1 , f. 1 ;  Radu Economu, op. cit., p. 1 OI. 

45 Radu Economu, op. cit. , p. 1 O 1 .  
46 Doina Huzdup, op. cit. , p. 307. 
47 Radu Economu, op. cit., p. 1 O 1 .  
48 Ibidem. 
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Austria, guvernul l iberal a demisionat, la 1 2  septembrie 1 9 1 9, motivând că "nu-şi pune 
semnă_!Ura pe un tratat incompatibil cu demnitatea şi independenţa naţională'.49• 

In acest context tensionat, intervenit pe traseul complex şi sinuos al relaţiei 
României cu Înaltele Puteri Aliate Asociate, la Bucureşti s-a format un nou guvern, 
condus de către generalul Arthur Văitoianu, care a adoptat aceeaşi poziţie în 
privinţa tratatului .  S ituaţia gravă creată punea statul român într-o postură del icată 
în raporturi le cu Înaltele Puteri. O amplă dispută pe marginea acestui subiect a 
cuprins întreaga societate românească, în care va fi angajată clasa politică, presa, 
opinia publ ică şi, nu în u ltimul rând, fami l ia regală. Perioada septembrie-noiembrie 
1 9 1 9  a fost consacrată identificării unei soluţii de ieşire din impasul creat. 

După alegerile desfăşurate în 3-4 noiembrie 1 9 1 9, în care l iberalii au 
înregistrat o înfrângere serioasă (P. N. L. a obţinut doar 1 03 mandate din totalul de 
568 în Camera Deputaţilor şi 230 în Senat), regele a încredinţat sarcina formări i 
guvernului lui Arthur Văitoianu50• Guvernul nou creat a încercat, uti l izând o gamă 
variată de mijloace, modificarea prevederilor l itigioase din Tratatul de Pace cu 
Austria. În acest interval, între Puterile Al iate şi Asociate s-au ivit divergenţe de 
opinii care au modelat, în sens pozitiv, atitudinea Consil iului Suprem faţă de 
problema României .  

În paralel, s-au desfăşurat negocieri între delegaţia română de la Conferinţa 
de pace şi Marile Puteri în chestiunea minorităţilor. La 2 1  noiembrie 1 9 1 9, 
Consiliul Suprem adresează guvernului român un ultimatum prin care notifica 
României ca, în termen de 8 zile, să semneze Tratatul de Pace cu Austria şi Tratatul 
Minorităţilor. În caz contrar, România ar fi fost obligată să-şi retragă delegaţia de 
la Conferinţă, în paralel statele reprezentate în Consil iul Suprem retrâgându-şi 
reprezentanţii lor diplomatici de la Bucureşti5 1 .  Premierul Arthur Văitoianu a soli
citat, printr-o telegramă emisă pe adresa Consil iului Suprem, datată 28 noiembrie 
1 9 1 9, prelungirea termenului, motivând că guvernul nou format, în urma alegerilor 
din 3-4 noiembrie 1 9 1 9, trebuia să-şi intre în atribuţi i .  

La 6 decembrie 1 9 1 9, Alexandru Vai da-Voevod, reprezentând B locu 1 Parla
mentar, după consultarea forţelor politice, decide să anunţe, telegrafic, Înaltele Puteri 
Aliate şi Asociate că România va semna Tratatul de Pace cu Austria şi Tratatul 
Minorităţilor52• În textul documentelor s-au făcut câteva modificări, la solicitarea părţii 
române. Astfel, au fost înlăturate referirile la Tratatul de la Berlin şi la independenţa 
condiţionată a României şi articolele l O şi 1 1 , care stipulau privilegii speciale pentru 
minoritatea evreiască53• În introducerea din Preambul se preciza că acest tratat "nu 

49 Ion Agrigoroaiei, George Calcan, Mircea Strugariu, Atitudinea Marilor Puteri faţă de 
România la Conferinţa de Pace de la Paris (1919-1920) reflectată în presa ieşeană, "Anuarul 
Institutului de Istorie şi Arheologie «A D. Xenopol»", laşi, XVIII, 198 1 ,  p. 325. 

50 Lucian Leuştean, România, Ungaria şi tratatul de la Trianon 1 918-1920, laşi, Editura 
Polirom, 2002, p. 1 37. 

5 1  Radu Economu, op. cit., p. 1 02-1 03. 
52 Ibidem. 
53 Lucian Leuştean, op. cit., p. 1 37. 
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era impus c i  discutat ş i  convenit" între al iaţi ş i  delegaţia României. Prin această 
formulare erau anulate prevederile articolului 60 din Tratatul de Pace cu Austria, 
privind caracterul obligatoriu al acceptării anticipate a oricărei clauze54• În acelaşi 
spirit a fost reformulat conţinutul articolului 59, care, în accepţia iniţială, nu recunoştea, 
în mod expl icit, apartenenţa Bucovinei la România55 • În noua variantă, articolul 
prevedea că "Austria renunţa, în ceea ce o priveşte, în favoarea României, la toate 
drepturile şi titlurile asupra părţii fostului Ducat al Bucovinei, cuprinsă dincoace de 
fruntariile României"56• Marile Puteri îşi rezervau, în continuare, dreptul de interveni, 
prin intermediul Consiliului Societăţii Naţiunilor, în scopul protecţiei drepturilor 
minorităţilor57, prevedere care nu convenea autorităţilor de la Bucureşti. Generalul 
Constantin Coandă a primit autorizaţia să semneze Tratatul minorităţilor şi Tratatul cu 
Austria. La 1 0  decembrie 1 9 1 9, reprezentantul României a semnat aceste documente. 
De asemenea, a fost semnat şi textul Tratatului cu Bulgaria (Neuilly sur Seine )58 • 
Acesta consemna recunoaşterea frontierei de la 1 august 1 9 14 între România şi 
Bulgaria59• În sf'arşit, în mod oficial, Austria renunţa la Bucovina în favoarea României, 
textul documentului fiind semnat, din partea română, de către Nicolae Titulescu 60. 

Ratificarea tratatelor în cauză s-a făcut de către Parlamentul Român iei în 
două şedinţe consecutive, la 23 şi 30 iulie 1 920, cu 22 1 voturi pentru şi 1 3  
împotrivă. E l  a intrat în vi�oare l a  4 septembrie 1 920, când au fost depuse, l a  Paris, 
instrumentele de ratificare 1 •  

Consi l iul  Suprem a comun icat României traseul frontierei româna-poloneze 
abia la 1 8  decembrie 1 9 1 9, nemulţumind partea română, întrucât lăsa în afara 
frontierelor noastre comunele Babin, Luca, Prel ipcea, Svin iace şi Crişceatec, 
atribuite Poloniei62 . Din acest motiv, vor fi angajate ulterior, la nivel pol itico
diplomatic, între cele două state, ample discuţii şi negocieri pentru efectuarea unui 
schimb de teritorii .  

Stabi l irea definitivă a frontierei româna-poloneze a fost fixată prin preve
derile Tratatului Frontierelor de la Sevres ( 1 0  august 1 920), semnat între România, 
pe de o parte, Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Sloveni lor, Polonia, Cehoslovacia, 
Puterile Aliate şi Asociate, pe de altă parte63 • 

54 A.N.I .C. ,  Fond Arthur Văitoianu, dosar nr. 16/1 9 1 9, f. 1 7. 
55 Em. Bold, 1 .  Ciupercă, op. cit., p. 3 1 .  
56 Tractat de Pace între Puterile Aliate şi Asociate şi Austria. Protocol şi dec/araţiuni semnate 

la St. Germain en Laye, la 1 0  septembrie 1919, Bucureşti, 1 920. p. 1 7. 
57 Erich Zăllner, istoria Austriei, voi. II, ediţia a VIII-a, traducere de Adolf Armbruster, 

Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1 997, p. 6 1 9; Emil ian Bold. De la Versailles la Lausanne (1919-
1 932). Contribuţii, laşi, Editura Junimea, 1976, p. 32. 

58 A.N.I .C. ,  Fond Arthur Văitoianu, dosar nr. 1 6/1 9 1 9, f. 17. 
59 Constantin Iordan, op. cit. , p. 1 4. 
60 Alexandru Vianu, Zorin Zamfir, Constantin Buşe, Gheorghe Bădulescu, Relaţii internaţionale 

în acte şi documente (1 91 7-1939), voi. 1, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1 97 1 ,  p. 35-36. 
6 1  Radu Economu, op. cit., p. 1 05 .  
62 Ibidem, p. 1 02. 
6 3  A.M.A.E., Fond Convenţii 13/P 1,  voi .  1 ,  f. 5-6. 
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Din partea României, Tratatul de la Sevres a fost semnat de către Nicolae 
Titulescu şi Dimitrie Ghica. După cum se specifica în Preambul, tratatul avea 
menirea "să asigure suveranitatea României, Poloniei, Statului Sârbo-Croato-Sloven 
şi Statului Cehoslovac asupra teritoriilor care le sunt în mod respectiv cunoscute',64• 

În esenţă, frontiera româno-poloneză era cea stabilită prin Convenţia de la 
Lemberg, din iulie 1 9 1 965• Determinarea exactă a traseului frontierei comune s-a 
efectuat abia la 26 ianuarie 1 928 (când s-a renunţat la ideea schimbului reciproc de 
teritori i), de către o Comisie Mixtă, româno-poloneză, alcătuită în urma Tratatului 
de la Lausanne. Guvernele României şi Poloniei au acceptat concluzi ile acestei 
comisii ,  în a cincea sesiune plenară, făcând cunoscut acest lucru prin notele 
diplomatice identice schimbate la Varşovia66, la 1 0  octombrie 1 928. 

· Ultima şedinţă a Comisiei Mixte româno-poloneze a avut loc la 17 noiembrie 
1 93 5 ,  la Bucureşti, luându-se cunoştinţă de lucrările Subcomisiei Tehnice de 
Delimitare pe Teren a Frontierei, adunate în nouă volume de documentaţii .  
Comisia Mixtă a stabilit, la articolul 2 a l  Protocolului încheiat, că frontiera dintre 
cele două ţări, care va porni de la vârful Stog, cota 1 605 şi având drept punct final 
confluenţa pârâului Zbrucz cu Nistru, se îndreaptă spre vechea frontieră dintre 
Galiţia şi  Bucovina. Frontiera astfel stabilită a rămas definitivă. La 1 7  noiembrie 
1 935 ,  la Bucureşti, s-a încheiat o Convenţie pentru Ocrotirea, Conservarea şi 
Recunoaşterea Bornelor şi a altor semne, servind la indicarea liniei de frontieră67• 

Recunoaşterea internaţională a Bucovinei a cunoscut un drum lung şi sinuos, 
începând cu Tratatul de Pace cu Austria şi  terminând cu Protocolul Comisiei Mixte 
Româno-Poloneze, din 1 7  noiembrie 1 93 568• 

Bukovina and the Saint Germain Treaty in desbate 
at the Paris Peace Conference 

(Abstract) 

The Saint Germain en Laye Treaty represented one of the most important diplomatic texts of 
the Paris Pe ace Conference ( 1 9 1 9-1 920). 

As suggested by the Associated All ied Powers, it contained stipulations conceming the 
protection of minorities as well as financial riders imposed to the remaining states of the Austrian
Hungarians Empire (Romania, Poland, Czech Republic) as a war depth ot the late Austrian
Hungarians Monarchy. 

64 Desăvârşirea unităţii naţional-statale a poporului român. Recunoaşterea ei internaţională. 
1918. Documente interne şi M.A.S., februarie 1 920 - decembrie 1920, voi. VI, Bucureşti, Editura 
Ştiinţific!!. şi Enciclopedica, 1 986, doc. nr. 899, p. 4 1 5-424. 

65 A.A.N., Fond M.S.Z., dosar nr. 224, f. 1 9. 
66 A.M.A.E., Fond Convenţii 13/P 1, voi. 1 ,  f. 1 .  
67 Radu Economu, op. cit. , p. 1 05 .. 
68 A.M.A.E., Fond Convenţii, voi. 1 3/P I ,  f. 1 .  
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SUDUL BUCOVINEI 
ÎN PERIOADA 3 IULIE 1940 - 22 IUNIE 1941 : O REGIUNE 

DISPUTATĂ ÎN RELAŢIILE ROMÂNO-SOVIETO-GERMANE 

MIHAI AURELIAN CĂRUNTU 

În lunile ce au urmat ultimatumului sovietic, România a cunoscut una d intre 
cele mai grave crize din întreaga sa existenţă ce se va răsfrânge asupra întregului 
organism economic, social ş i  politic. Guvernul de la Bucureşti se confrunta cu o 
profundă nemulţumire populară faţă de situaţia dramatică în care a ajuns ţara şi, în 
acelaşi timp, era nevoit să promoveze o atitudine defensivă faţă de pretenţiile 
teritoriale ale Ungariei şi Bulgariei .  Evacuarea Basarabiei şi a nordului Bucovinei 
nu numai că a declanşat o reacţie revizionistă energică din partea vecinilor de la 
apus şi miazăzi, dar nu va asigura n ici măcar certitudinea păstrării integrităţi i  
teritoriului l imitrof cu Uniunea Sovietică. În vara anului 1 940, când vechea ord ine 
europeană era deja  de domeniul trecutului, România se prezenta ca un stat tampon, 
unde Berlinul şi Moscova îşi disputau supremaţia în ocuparea unor poziţii 
geostrategice cât mai favorabile pentru momentul incert, dar inevitabil, al încheierii 
bunelor relaţii germana-sovietice. Alături de Gurile Dunării, statutul  sudului 
Bucovinei va fi din nou pus sub semnul întrebării în timpul unor episoade tragice 
pe care la va traversa naţiunea română, dar şi cu ocazia unor tratative dintre cei doi 
semnatari ai Pactului Ribbentrop-Molotov. 

În toată această perioadă, Kremlinul a continuat să se situeze pe o poziţie 
dură, inflexibilă şi vindicativă faţă de România, 9 nouă înaintare a Armatei Roşii 
fi ind stopată printr-o atitudine din ce în ce mai puţin "cooperantă", uneori chiar 
tranşantă, a diplomaţiei germane relativ la cerinţele insistente ale "aliaţilor" 
bolşevici. Într-un Memoriu adresat, la 1 5  mai 1 946, Tribunalului Poporului, Ion 
Antonescu preciza: "Raporturile între noi şi  ruşi au fost, între iulie 1 940 şi iunie 
1 94 1 ,  foarte încordate [ . . . ] .  Stâlpii graniţei provizorii, stabil ite după acceptarea 
ultimatumului, erau zi lnic deplasaţi; se schimbau zilnic focuri ; după urma lor 
cădeau morţi şi răniţi; avioanele ruse făceau zilnic incursiuni până la Carpaţi"1 •  În 
luni le iul ie-august şi  la începutul lui septembrie 1 940, autorităţile de la Bucureşti 

1 Procesul mareşalului Antonescu. Documente, voi. Il ,  ed. Marcel-Dumitru Ciucă, Bucureşti, 
1 995, p. 164. 

Analele Bucovinei, X, 2, p. 451-4 72, Bucureşti, 2003 
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au trebuit să facă faţă unei presiuni crescânde în zona liniei de demarcaţie, unde 
sovieticii masau trupe şi tehnică de luptă, provocând dese incidente cu grăniceri i 
români. Era evident - observa generalul Platon Chimoagă - că Rusia era în 
căutarea unui pretext [s.n.] care să-i permită să treacă în Moldova ş i  să mai 
jefuiască o parte d in teritoriul României"2 •  

Informaţii cu privire la posibilele intenţii ofensive ale Armatei Roşii proveneau 
din cele mai diferite surse, începând cu relatările refugiaţilor ce soseau din teritori ile 
evacuate şi până la telegramele cifrate primite de la reprezentanţele diplomatice din 
străinătate. Într-o notă a Inspectoratului de Poliţie ş i  Siguranţă al Ţinutului Suceava, 
din 9 august 1 940, se arată că militarii ruşi spuneau locuitorilor din nordul Bucovinei 
"că ei înaintează mai departe în Moldova şi că în zadar aşteaptă România ajutorul 
Germaniei, că el nu va veni"3 .  În aceeaşi zi, comandorul Horia Măcellariu informa 
Ministerul de Interne că refugiaţii trecuţi pe la Ungheni au comunicat că în Basarabia 
se zvoneşte că Moldova va fi ocupată în două-trei luni , iar "întrebarea curentă a 
soldaţi/ar sovietici este asupra distanţei până la Carpaţi'' [s.n .t De asemenea, 
ministrul nazist Wilhelm Fabricius considera că Reichul trebuie să ajute cu asistenţă 
mil itară România deoarece, în circa 2-3 luni, era posibil ca U.R.S.S. ,  servindu-se de 
agenţi i Internaţionalei a III-a, să ridice noi pretenţii5• 

Cu toate că, prin cedarea Basarabiei şi a nordului Bucovinei, P .C.d.R. a 
pierdut un mare număr de membri şi simpatizanţi, documentele de epocă scot în 
evidenţă existenţa unei intense acţiuni subversive comuniste în regiunile ce se 
învecinau de acum direct cu Uniunea Sovietică. Astfel, un Ordin circular al Pol iţiei 
judeţului Rădăuţi atenţiona că evreii fac propagandă comunistă ş i  răspândesc ştiri 
alarmiste, iar prin legăturile clandestine cu rudele lor "repatriate" în nordul 
Bucovinei primesc informaţii pe baza cărora "regimul sovietic din teritorii le 
ocupate este înfăţişat în condiţiuni extrem de favorabile"6. În cercurile comuniste 
se comenta că răpirea Basarabiei şi a nordului Bucovinei constituie pentru 
Moscova doar "o primă etapă", după care, "prin svonuri, abi l  lansate sau prin 
deformarea realităţi lor", urma să se creeze o stare generală de nemulţumire şi un 
pretext pentru o intervenţie a armatelor ruse "care să sprij ine şi să fie paralelă cu 
declanşarea revoluţiei comuniste în România"7 •  În acest sens, Serviciul de 
Informaţi i  al Ministerului de Interne îl înştiinţa pe prefectul judeţului Rădăuţi, la 

2 General Platon Chirnoagă, Istoria politică şi militară a războiului României contra Rusiei 
sovietice. 22 iunie I941 - 23 august 1944, ediţia a 1 1-a, Madrid, 1 986, p. 46. 

3 Arhivele Naţionale, Fi l iala Judeţeană laşi (în continuare A.N. I .), Fond Rezidenţa regală a 
Ţinutului Prut (în continuare R. TP. ), d. 36/1 940, f. 236--237. 

4 Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare A.N.I .C.), Fond Ministerul Internelor 
(în continuare M. I. ), d. 377/1 940, voi . Il ,  f. 1 7. 

5 Nicolae Ciachir, Marile puteri şi România. 1856-1947, Bucureşti, 1 996, p. 257. 
6 Arhivele Naţionale, Filiala judeţeană Suceava (în continuare A.N.S.), Fond Poliţia oraşului 

Rădăuţi, d. 1 1 1940, f. 75 şi urm. 
7 Alesandru Duţu, Constantin Botoran, Al doilea război mondial. Situaţia evreilor din 

România. 1939-1941, voi. 1,  Cluj-Napoca, 1 994, p. 78. 
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a� iaugusv t940, ·\;A! orgrinete;c(J;�:,:•M2P\.Q.diR .. 'aif,-rdal 'dr$J>�iţu: : regi6rndai din 
Bntbvihll1 JS'iriWCeâpi!'tJ inr�!:iltoţioneude ' :t>ropagahdA�' i,iir-lsol>p'UI\de ' a\-a"twJ·, ,m 
masele populare din regiunea de sud rămasă sub stlijfâmt-e"ti<:pdJI'uindMiJiJ,:J :un 
c'tlfle'litfavorabil(proelalhării i:nitbriOmiei acestei provincthtiins#tuiilea unui'guvern 
pojiUibr sp1'ijiriit de U.R.S.S." [s-.n.t. . . i , , , , , ;  �- ·:i : i ! l ' ' !  r; :! , , , : : : 
' i l ·  ·. Diverse iniţiative, care doar în aparenţă · reprezintă ' d�Ieanţt:lie populaţiei 
��nemulţumite" de regimul românesc; . ridicau deseori ,�i· probt�titaA.uror tetitorii 
situate la sud de ;,l inia Molotov". De pildă, în luna iulie � 940; i:itdelegăţre de :săteni 
din comuna Văşcliuţi pe Siret, condusă de ucrainenii Tănâse CoSili�c şiTiniu. Turliuc, 
au jredactat o· cerere în l imba rusă, "din partea locuitorilor cbml!ll�ei Mu�eniţa'\ prin 
·care cereau alipirea acestei localităţi la Uniunea Sovietică9• La·Seletin\ bol�evicii 
conduşi de croitorul Samuel Reifer şi funcţionarul Koval iuc : � - cdrisiderând eli 
deţinerea liniei ferate până la Domeşti reprezintă o necesitate<vitală � vor dezlănţui 
teroarea împotriva populaţiei huţăneşti, pentru a o forţa să sern.neie :memorii "prin 
care se cere înaintarea mai departe a armatei roşii ş i  ocuparea-întregii Bucovine"10• 
Aceste încercări nu sunt singulare şi, cu atât mai puţin, întâmplătoare; ele neputând 
avea loc fără aprobarea noilor autorităţi comuniste. Drept dovadă, cl!l prilejul  unei 
mari manifestări ce a avut loc în 7 iulie la Cernăuţi, oratorii au înfierat situaţia din 
România, unde "ar exista un început de război civil, Guvernu l  nefiind stăpân pe 
s ituaţie". În încheiere, s-a votat o rezoluţie prin care se cerea "continuarea înaintării 
armatei roşi i  pentru a asigura liniştea la frontiere"1 1 •  Potrivit opiniei noastre, 
nerespectarea de către partea română a cerinţei privind evacua:rea trupelor de pe 
teritoriul întregii Bucovine - formulată la punctul 1 a celei de-a doua note 
u ltimative - putea fi invocată oricând de către Stal in drept motiv pentru anexarea şi 
a sudului provinciei. Astfel, Kreml inul punea la punct diferite scenarii ce puteau fi 
apl icate în caz de eventual colaps al autorităţii statale sau al unei evoluţii 
imprevizibi le a diferendului româna-maghiar. 

Din aceste motive, factorii de decizie de la Bucureşti nu puteau să nu ia în 
calcul o nouă agresiune a Uniunii Sovietice împotriva Român iei . La scurt timp 
după închiderea l in iei de demarcaţie, într-o şedinţă unde s-a discutat problema 
apărării ţării ,  generalul Radu Rosetti aprecia că, în condiţiile reluări i înaintării 
Armatei Roşii, atacul rus principal s-ar efectua cu un grup de unităţi concentrate în 
Bucovina şi nordul Basarabiei, care e posibil să fie susţinut inclusiv de o ofensivă 
din sudul ţinutului dintre Prut şi Nistru, ce ar duce la tăierea legături lor cu 
Muntenia şi ocuparea întregii Moldove până la Carpaţi 12 . O nouă înaintare a ruşi lor 

8 A.N.S., Fond Prefectura jud. Rădăuţi, d. 1 3/1 940, f. 82. 
9 lbidem, d. 1 08/ 1 942, f. 3 1 .  
10 A.N.I.C., Fond Inspectoratul General al Jandarmeriei (în continuare l.G.J.), d. 57/1 939, 

f. 97. Vezi şi Vitalie Văratic, Şase zile din istoria Bucovinei (28 iunie-3 iulie 1940). Invazia şi 
anexarea nordului Bucovinei de către U.R.S.S., Rădăuţi, 200 1 ,  doc. nr. 1 48. 

1 1  Ibidem, f. 93 . 
1 2  Radu Rosetti, Războiul pentru reeliberarea Bucovinei şi Basarabiei, în "Analele Academiei 

Române", Memoriile Secţiunii istorice, seria III, tomul XXIV, mem. 16, fasciculă, Bucureşti, 1 942, p. 2. 
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pe valea S iretului ş i  spre Dorohoi era considerată probabilă, la 6 iulie 1 940, şi în 
Jurnalul de operaţii al Armatei 3, "dar nu prea iminentă, forţele [sovietice - n.n.] 
fi ind încă mult eşalonate"13 •  

Realitatea că l iderii de la Kremlin erau tentaţi să se lase in continuare 
antrenaţi intr-o pol itică imperial istă la scară europeană şi chiar mondială - fapt ce 
va ieşi în evidenţă cu prilejul vizitei lui Molotov la Berlin, în noiembrie 1 940 - nu 
putea să scape circumspectelor medi i  diplomatice. În ziua de 9 iulie 1 940, ministrul 
Zamfirescu telegrafia, de la Copenhaga, că în cercurile politice din capitala daneză 
se comenta posibil itatea Rusiei de a inainta, "într-un vi itor apropiat" spre zona 
petroliferă a Golfului Persic, prin Bulgaria spre Strâmtori, şi "în fine, de-i va fi 
îngăduit, prin Bucovina spre centrul continentului" [s.n.] 14 •  În acest joc al 
intereselor, Bucovina nu era miza, ci o simplă piesă la dispoziţia Marilor Puteri. 

România, complet izolată, nu avea cum să mai spere la un ajutor occidental, 
la care, de altfel, a şi renunţat, deoarece Londra era, la rândul  ei, cuprinsă de febra 
unei posibile debarcări naziste peste Canalul Mâneci i .  Dimpotrivă, la Foreign 
Oftice se aprecia că Balcani i  reprezintă "un excelent măr al discordiei între 
Germania şi Rusia"1 5, în consecinţă Marea Britanie acţionând de aşa manieră, încât 
să agraveze fricţiuni le d intre cele două state totalitare în zona "butoiului cu 
pulbere" al Europei . Astfel, noul ambasador la Moscova, Cripps, făcea, la 1 iulie 
1 940, avansuri Uniunii Sovietice de a prelua conducerea treburilor în Balcani 16 •  
Drept urmare, generalul Franz Halder îşi exprima ingrijorarea că Angl ia urmăreşte 
să creeze probleme cu ajutorul Uniunii Sovietice ,.pentru a ne lipsi de rezerva 
noastră de petrol ş i  pentru a paraliza forţele aeriene" [s.n.]1 7• 

În aceste condiţii, pe lângă o politică declarată, dar încă prudentă, de apropiere 
de Axă, România a urmărit normal izarea relaţi ilor cu imprevizibilul vecin de la 
Răsărit. Suveranul Carol al II-lea a considerat că ex-ministrul afacerilor străine, 
Grigore Gafencu, era persoana cea mai indicată pentru a transmite Kremlinului un 
semnal în legătură cu bunele intenţii ale ţării noastre. În seara de 8 august 1 940 -
condus, la Gara de Nord, de ambasadorul Greciei, al Iugoslaviei, ministrul U.R.S.S., 
Lavrentiev, ministrul S .U.A., Franklin Mott Gunther ş.a!8 - Gafencu va pleca pentru 
a-şi lua în primire locul în fruntea Legaţiei de la Moscova, pe care o considera "post 
de veghe şi de luptă"19 •  Numirea unei personalităţi, incontestabil  de mâna întâi, ale 

13 Arhivele Mil itare Române (în continuare A.M.R.), d. 105, Jurnal de operaţii al Armatei 3, 
1 1.09. 1939-2. 07. 1941 . 

14 Mihail Manoilescu, Dictatul de la Viena. Memorii. Iulie-august 1940, ed. Valeriu Dinu, 
Bucureşti, 1 99 1 ,  p. 86. 

15 Florin Constantiniu, Alesandru Duţu, Mihai Retegan, România în război. 1941-1945. Un 
destin în istorie, Bucureşti, 1 995, p. 40. 

16 Lloyd C. Gardner, Sfere de influenţă. Împărţirea Europei între marile puteri de la Munchen 
la !alta, Bucureşti, f.a., p. 1 04. 

1 7  Franz Halder, Jurnal. 1939-1942, ed. Corina Grigore-Pintilie, Iaşi, f.a., p. 2 1 1 .  
18  Vezi "Neamul Românesc", nr. 174, 9 august 1 940, p. 4. 
1 9 Grigore Gafencu, Preliminarii la războiul din răsărit, Bucureşti, 1996, p. 298. 
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cărei simpatii ş i  convingeri erau binecunoscute, a făcut o excelentă impresie la 
Kremlin, care s-a grăbit să-i acorde agrementul în numai 24 de ore20. La 1 0  august 
1 940, Gafencu telegrafia la Bucureşti: "Am sosit bine. Primire foarte curtenitoare"2 1 •  
Menţinerea acestuia în funcţia d e  trimis extraordinar ş i  ministru plenipotenţiar în 
U.R.S.S .  constituie un exemplu de continuitate şi flexibi litate a politicii externe 
româneşti, în contextul în care o apropiere ruso-britanică putea duce la schimbarea 
radicală a raportului de forţe pe continent. Totodată, România avea nevoie, mai mult 
ca oricând, dacă n.u de o atitudine binevoitoare, cel puţin de neutralitatea şi 
imparţialitatea Uniuni i  Sovietice în conflictul teritorial cu Budapesta şi Sofia. O 
poziţie prudentă era impusă de sentimentul de nelinişte pe care îl provoca vecinătatea 
cu acest imperiu în plină expansiune şi de aparenta concordie dintre cei doi semnatari 
ai Pactului din 23 august 1 939. Evenimentele ce au urmat vor demonstra însă că 
guvernul de la Bucureşti nu avea de ce să se aştepte la n imic bun din partea 
Moscovei, care continua să reprezinte un pericol mortal pentru integritatea şi 
independenţa României. 

În preajma Dictatului de la Viena, de-a lungul l iniei de demarcaţie din 
Bucovina se va înregistra un lung şir de incidente sângeroase ce au izbucnit 
simultan cu cele de pe frontiera de apus. Acestea puteau fi interpretate "ca semnul 
stabiliri i  unei coeziuni între Soviete şi Ungaria", în diverse cercuri acreditându-se 
ideea existenţei unui acord secret cu Moscova, ce a fost încheiat cu ocazia 
prezenţei în capitala U.R.S .S .  a delegaţiei pseudoeconomice maghiare22• La 
9 august 1 940, Gh. Crutzescu, şeful Legaţiei de la Budapesta, transmitea 
Ministerului Afacerilor Străine că Tibor Eckhardt s-a exprimat în faţa consulului 
S.U.A. că, dacă Germania se va angaja  cu toate forţele împotriva Angliei, Uniunea 
Sovietică va înainta spre Istanbul "cu sau fără colaborarea sau asentimentul 
Reichului", context în care "Ungaria va dobândi de la Berlin autorizaţia să 
pătrundă în Transilvania, spre a ocupa crestele Carpaţilor"23• 

Marele Stat Major era alarmat că aproape zilnic mil itarii sovietici deschideau 
focul fără somaţie, îi răpeau pe grăniceri i români sau insistau asupra deplasării 
l iniei de frontieră mai la sud sau spre vest. În data de 4 august 1 940, la punctul 
Valva ( la nord de Gălăneşti, jud. Rădăuţi), s-a prezentat maiorul Liubitow, pentru a 
d iscuta cererea, "de mai multe ori repetată", de a ocupa l iziera sudică a pădurilor 
situate la nord de B ilca24• Câteva zile mai târziu, grănicerii sovietici de la postul 
Brodina solicitau să se întâlnească cu partea română, moment de care vor profita 
pentru a aresta pe sublocotenentul Cristescu, ce s-a dus la întâlnire împreună cu trei 

20 Mihail Manoilescu, op. cit. , p. 96. 
21 Arhiva Ministerului Afacerilor Externe (în continuare A.M.A.E.), Fond 71, U.R.S.S., voi. 

92, 1 940, f. 23. 
22 Raoul Bossy, Amintiri din viaţa diplomatică. 1938-1940, ed. Stelian Neagoe, voi. II, 

Bucureşti, 1 993, p. 288. 
23 A.M.A.E., loc. cit. , f. 1 6. 
24 Ibidem, f. 1 7. 
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grăniceri române5. Un alt procedeu al ruşilor consta în mutarea bruscă a semnelor 
de hotar, iar la trecerea patrulelor noastre prin acele puncte "ele sunt atacate şi 
oameni i  capturaţi sub motiv că au încălcat frontiera"26• Astfel, în 17 august 1 940, la 
pichetul 79 Doszczina (la 1 O km SV de Şipotele Sucevei) este ucis soldatul Florea 
Vasi le de către grănicerii sovietici care au tras d in casa unui pădurar. Apoi a urmat 
un atac cu focuri de armă automată, executat dinspre Sărata, de 20 mil itari ruşi ce 
vor trece pe teritoriul românesc, răpind corpul grănicerului român. În încheierea 
adresei din 22 august 1 940, semnată de şeful M. St. M.,  generalul Florea Ţenescu, 
se trăgea concluzia că "grănicerii sovietici, în mod sistematic, întind curse, 
capturează sau ucid grănicerii români, şti ind că aceştia nu ripostează pentru a nu da 
loc la complicaţiuni"27 •  

Actele agresive au continuat şi  în zilele următoare, ministrul de Externe, 
Mihail Manoilescu, informând Legaţia de la Moscova că, la 24 august, 1 7  grăniceri 
sovietici au atacat pichetul românesc de la Bucov ( 4 km NE de Falcău), prilej cu 
care vor trece 200 m în sectorul nostri8• Toate acestea au contribuit la menţinerea 
unei atmosfere tensionate în rândul locuitorilor din sudul Bucovinei. De exemplu, 
din cauza unor incidente ce au avut loc în preajma pichetului de grăniceri Frătăuţi i 
Noi - Ţigănaşi, pe care ruşii vor încerca să-I ocupe, populaţia din zonă "s-a alarmat 
şi s-a pregătit să părăsească comunele"29• Conducerea armatei era informată despre 
intensele pregătiri mi l itare şi deplasările masive de trupe pe care ruşii  le făceau 
către l inia de demarcaţie din nordul Bucovinei şi spre Prue0• La 20 august, 
generalul Gh. Mihail raporta că sovietici i  au aşezat 30 de divizii în dispozitiv în 
Bucovina3 1 •  Într-o sinteză informativă asupra situaţiei forţelor armate ale U.R.S.S.  
în ziua de 1 7  august 1 940, se preciza că în nordul Bucovinei se găsesc pe frontieră, 
în linia 1: o brigadă de munte la Seletin, elemente de infanterie şi care de luptă în 
regiunea Cerepcăuţi-Tureatca-Herţa; în linia a II-a: două corpuri de armată în zona 
Bănila-Berhomet-Cerepcăuţi-Herţa-Zarojani, având două divizii împinse Ia 
Storoj ineţ şi  Cuciurul Mare, cu circa 1 400 care de luptă şi 500 de avioane32. De 
asemenea, sporirea prezenţei mil itare ruseşti în această regiune scotea în evidenţă 
adevărata semnificaţie a "incidentelor de frontieră" ce erau programate de 
Moscova, în funcţie de evoluţia evenimentelor internaţionale. Potrivit relatări lor 

25 Ibidem, f. 1 8. 
26 Ibidem, f. 32. 
2 7  Ibidem, f. 1 06. 
28 Ibidem, f. 1 64. În urma focurilor trase pe graniţă în noaptea de 24-25 august la nord şi nord

est de Rădl!.uţi şi a sporirii prezenţei militare sovietice în apropierea liniei de demarcaţie, "Cartierul 
general român bănuieşte ca. principalul atac va veni în zona Cema.uţi-Siret-Hotin spre a respinge 
frontul de pe Prut", apud Larry L. Watts, O Casandră a României. Ion Antonescu şi lupta pentru 
reformă. 1918-1941, Bucureşti, 1 993, p. 350-3 5 1 .  

29 A.N.S., Fond Prefectura jud. Rădăuţi, d .  1 00/1940, f. 28. 
30 Alexandru Cretzianu, Ocazia pierdută, ed. Valeriu FI. Dobrinescu, laşi, 1 995, p. 2 19. 
3 1  Mihail Manoilescu, op. cit. , p. 260. 
32 Cristian Troncotă, Mihail Moruzov şi Serviciul Secret de Informaţii al Armatei Române, 

ediţia a II-a revizuită şi ada.ugită, Bucureşti, 1 997, p. 559-560. 
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persoanelor sosite din teritoriul ocupat în data de 25 august, trupele ce se găseau 
masate în nordul Bucovinei "intenţionează să pretindă şi să ocupe în acelaşi timp 
judeţele Botoşani ,  Dorohoi şi  Rădăuţi"33 . 

La 26 august, Grigore Gafencu îi va reproşa lui Dekanozov măsurile adoptate 
de Armata Roşie în preajma hotarelor noastre, care nu corespundeau cu declaraţiile 
oficiale ale guvernului sovietic ce afirmase că doreşte "să dezvolte raporturi 
paşnice, normale şi de bună vecinătate cu România"34 . În acele zile, când se 
întrevedeau noi schimbări pe harta Europei de sud-est, ziarul "Izvestia", într-un 
articol purtând titlul O zi de mare importanţă istorică, făcea apologia relaţiilor 
amicale cu Germa�ia şi a pactului din 1 939, care "a dat putinţă U.R.S.S .-ului să-şi 
real izeze ţelurile sale de stat la frontierele occidentale"35• Lideri i de la Kremlin 
sperau că vor putea să fructifice şi  în vi itorul apropiat nefasta prietenie cu Berl inul. 

Datorită pericolului unei noi invazii sovietice, o parte a instituţii lor din sudul 
Bucovinei au primit Ordin de evacuare în diferite local ităţi din ţară. La 26 august 
1 940, ministrul de Interne, generalul David Popescu, · transmitea prefectului de 
Suceava o telegramă prin care se cerea adoptarea de măsuri pentru evacuarea 
tezaurului  şi a obiectelor de valoare din judeţ36• Într-o altă telegramă, semnată de 
rezidentul regal Gh. Flondor, se rreciza că aceste operaţiuni "urmează să se facă 
treptat şi cu toată discreţiunea" 7• Pregătirile pentru transportarea unor valori, 
bunuri, arhive, depozite, precum şi deplasări le de trupe nu au putut să treacă 
neobservate şi, drept urmare, în rândul populaţiei s-a răspândit zvonul că "sovietele 
au intenţiunea să ne atace zilele acestea, cu scopul de a încălca noi teritorii din 
regiunea Moldovei şi a Bucovinei de Sud"38. Conform unei însemnări lapidare din 
1 8  august, ce apare în Jurnalul profesorului Leca Morariu, refugiaţii cernăuţeni 
stabiliţi în târgui străjuit de ruinele Cetăţii de Scaun îşi făureau deja  planuri pentru 
a pomi din nou în bejan ie la aflarea ştirii că "ruşii  stau să ocupe Suceava"39• La 
rândul său, Regimentul de Jandarmi Iaşi va transmite, în seara de 24 august, un 
ordin telegrafic Legiuni i  de Jandarmi Baia de a rechiziţiona toate autovehiculele 
disponibile pentru a le trimite Legiunii de Jandarmi din Bucovina, care se 
evacuează. Această măsură a impresionat populaţia "şi, ca rezultat, gara d in 
Fălticeni era blocată de bagajele celor ce începuseră a părăsi oraşul'.4°. 

La sfârşitul lun i i  august 1 940, atmosfera de permanentă nelinişte şi 
nesiguranţă ce a caracterizat viaţa locuitorilor şi refugiaţilor stabi liţi în sudul 
Bucovinei după ultimatumul sovietic tindea să capete note tot mai accentuate de 

33 A.N.S., Fond Prefectura jud. Câmpulung, d. 29/1 940, f. 94. 
34 Grigore Gafencu, Misiune la Moscova. 1940-1941. Culegere de documente, ed. Ion Calafeteanu, 

Nicolae Dinu, Nicolae Nicolescu, Bucureşti, 1 995, p. 5 1 .  
3 5  "România", nr. 806, 26 august 1 940, p. 14. 
36 A.N.S., Fond Prefectura jud. Suceava, d. 1 6/ 1 940, f. 59. 
37 Ibidem, f. 56. 
38 Idem, Fond Prefectura jud. Câmpulung, loc. cit. , f. 78. 
39 Leca Morariu, Jurnal, 1 940, ms., Caietul Il, însemnarea din 1 8  august 1 940. 
40 A.N.I., Fond R TP., d. 30/1940, f. 660. 
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panică. Aceasta putea genera un exod în masă. Pentru a mai l inişti spiritele, 
Ordinul nr. 23 504, din 28 august 1 940, al Marelui Stat Major (M. St. M) prezenta 
recentele mişcări de trupe drept "o consecinţă a fixării noii frontiere între România 
şi U.R.S.S." şi cerea organelor administrative să aducă la cunoştinţa populaţiei că 
"armata română nu a părăsit n iciodată Moldova şi nu o va părăsi nici în vi itor", iar 
dacă va fi cazul, pentru apărarea ei "se va bate până la ultimul ostaş, aşa cum s-a 
bătut În cursul istoriei" [s.n.t 1 •  Totodată, în eventual itatea că România va fi 
atacată atât la vest, cât şi la est, un Proiect de operaţii, elaborat de M. St. M. la 
29 august 1 940 prevedea ca, în Moldova, înaintarea inamicului să fie oprită "pe 
câmpul de bătălie, a cărui l imită dinainte este jalonată de Carpati i Oriental i -
masivul Dealul Mare-Prut"42. În acele momente, poziţia României e

'
ra deosebit de 

precară: Axa condiţionase colaborarea cu Bucureştiul de soluţionarea prealabilă a 
l itigi i lor cu vecinii ,  dar negocierile de la Craiova cu Bulgaria erau în impas, iar 
Ungaria revizionistă se găsea în plină mobil izare generală43. 

În fosta capitală a Imperiului Habsburgic, se juca din nou o dramă teribi lă 
pentru soarta naţiun i i  române. Ministrul Afaceri lor Străine, Mihail Manoi lescu, 
supus la presiuni concentrice de către Ciano şi Ribbentrop, este avertizat că, în caz 
că nu ne supunem "arbitrajului" Axei, "vom fi mâine atacaţi de Ungaria şi de Rusia 
şi  va fi sfârşitul României'.44 • De asemenea, la data de 29 august, diplomaţia 
sovietică va reedita manevra de intimidare folosită de Molotov în 1 O apri l ie. 
Grigore Gafencu a fost chemat la Narkomindel la miezul nopţii, unde Dekanozov i-a 
remis o Notă verbală cu privire la pretinse incidente provocate de grănicerii noştri, 
pentru a adăuga, apoi, cu voce ameninţătoare: "Până acum nu au fost victime, dar 
dacă vor fi, afacerea va lua o întorsătură serioasă'.45 •  

Pericolul intervenţiei sovietice, în condiţi ile izbucnirii unui război ungara
român a fost, de altfel, argumentul suprem prin care ni se impunea o nouă şi 
dureroasă amputare teritorială. Cu prilejul celui de-al doi lea Consil iu de Coroană, 
care a avut loc în seara zilei de 30 august 1 940, istoricul N icolae Iorga remarca 
alternativa în faţa căreia era pusă România, care trebuia să cedeze o parte din 
Ardeal, sau Moldova întreagă era anexată de U.R.S .S . ,  "pe baza petiţii lor j idovimii 
de acolo, care se cere unită cu Rusia Sovietică'.46• 

Ca urmare a panicii ce domnea în sudul Bucovinei, datorită retrageri i  trupelor 
spre graniţa ungară şi d in cauza zvonului că ruşii  ar concentra din nou armatele lor 
în preajma l iniei de demarcaţie, numeroşi locuitori se vor refugia în sudul ţări i47• 

4 1 A.N.S., Fond Prefecturajud. Rădăuţi, d. 1 00/1 940, f. 30. 
42 Istoria Statului Major General Român. Documente. /859-1947, ed. Eftimie Ardeleanu şi 

colab., Bucureşti, 1 994, p. 288. 
4J Apud Valer Pop, Bătălia pentru Ardeal, eds. Sanda Pop, Nicolae C. Nicolescu, Bucureşti, 

1 992, p. 1 63 .  
4 4  Mihail Manoi lescu, op. cit. , p. 2 18. 
45 Grigore Gafencu, Preliminarii . . . , p. 54. 
46 Ion Mamina, Consilii de Coroană, Bucureşti, 1 997, p. 260. 
47 Maximilian Hacman, Memorii, voi. 1, ms., p. 99. 
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Pentru a nu scăpa de sub control situaţia din Balcani, la 28 august, Hitler a 
ordonat gruparea unor unităţi militare rapide în jurul V ienei, iar două zi le mai 
târziu a fost d iscutată, la Berlin, problema asigurării regiunii petrolifere din 
România "împotriva unui atac din partea unor terţe state'.48 . Armata Roşie deţinea 
poziţii atât de favorabi le pe Siret şi în Bucovina, încât "in 48 de ore ar fi putut 
coborî cu tancurile pe Siret în jos până la Bacău" [s.n .t9• În cazul unei invazii 
sovietice, oştirea română nu dispunea, în Bucovina, decât de o singură divizie şi 
părţi dintr-o brigadă de munte50• 

La 30 august 1 9�0, puterile Axei vor impune României odiosul Dictat prin 
care pierdeam nord-vestul Transilvaniei, cu o suprafaţă de 43 492 km2 şi o populaţie 
de 2,6 mil ioane de Iocuitori5 1 • Ca şi în cazul ultimatumului de la sfârşitul lunii 
iunie, geneza sentinţei arbitrare de la Palatul Belvedere îşi avea originea în 
rivalitatea pol itico-militară (latentă) dintre Uniunea Sovietică şi cel de-al treilea 
Reich. Dacă, sub aspect istoric şi geografic, noua graniţă cu Ungaria constituia "o 
nemaipomenită absurditate"52, din punct de vedere mil itar ea era logică, deoarece 
asigura flancul, în eventual itatea unui război cu Rusia şi un acces rapid spre Valea 
Prahovei .  Totodată, "culoarul" ardelean scurta drumul blindatelor gennane spre 
Balcani, anulând avantajul pe care sovieticii I-au obţinut prin ocuparea sudului 
Basarabiei. Mai mult decât în cazul întâlnirii celor patru puteri din toamna anului 
1 938 ,  de Ia MUnchen, Kremlinul - legat de această dată cu Gennania printr-un 
tratat - se considera profund lezat pentru că nu a fost consultat sau invitat să 
participe la Viena, unde s-au adoptat decizii care schimbau statu-quo-ul teritorial 
din sud-estul Europei. "Or, în spiritul, dacă nu în textul Acordului de la Moscova 
remarca Grigore Gafencu - se preciza că un astfel de aviz şi consultare erau 
necesare"53 • Berl inul îşi lua, astfel, revanşa, încălcând clauza de a se consulta cu 
U.R.S.S. ,  după cum aceasta din urmă depăşise cadrul Tratatului din august 1 939, 
atât din punct de vedere teritorial, prin acapararea nordului Bucovinei, cât şi în 
sensul că se angajase să nu ia iniţiativa în problema Basarabiei, înainte ca ceilalţi 
vecini revizionişti ai României să-şi rezolve propriile revendicări. 

Uniunea Sovietică nu putea să tolereze schimbarea echil ibrului din regiune, 
prin instalarea annatei maghiare înfeudate Reichului pe crestele Carpaţilor, fără ca 
Armata Roşie să ocupe noi aliniamente situate la sud şi vest de "linia Molotov". 
Ambiguitatea modului în care au fost delimitate sferele de influenţă, prin Pactul din 
23 august 1 939, îi pennitea acum lui Stalin să ridice alte pretenţi i teritoriale pe seama 
României, la Dunărea de Jos şi în nordul Moldovei. În aceste condiţii, jumătatea de 

48 Andreas Hillgruber, Hitler, regele Carol şi Mareşalul Antonescu. Relaţiile germana-române 
(1938-1944), ed. Stelian Neagoe, Bucureşti, 1 994, p. 125 şi urrn. 

49 Mihail Manoilescu, op. cit. , p. 276. 
5° Florin Constantiniu, Alesandru Duţu, Mihai Retegan, op. cit. , p. 4 1 .  
5 1 Aurică Simion, Dictatul de la Viena, Cluj, 1 972, p. 200. 
52 Ion Gheorghe, Un dictator nefericit. Mareşalul Antonescu (Calea României spre statul satelit), 

ed. Stelian Neagoe, Bucureşti, 1 996, p. 1 34. 
53 Grigore Gafencu, Preliminarii . . .  , p. 58. 
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miazăzi a Bucovinei, ce a rămas sub administraţie românească - cu cele două pasuri, 
Prislop şi Bârgău, prin care trupele germane puteau trece spre flancul sudic al 
viitorului front - a revenit printre obiectivele strategice de pe ordinea de zi a 
Moscovei, la care nu va renunţa până în preziua izbucnirii războiului. 

În urma Dictatului de la Viena, frontiera cu Ungaria a ajuns în direcţia 

"Arboroasei", până la vechiul  hotar, din perioada Imperiului Habsburgic, care 
trecea la apus de Vatra Domei, Poiana Stampei, Candreni şi Cârlibaba54 . Cu acest 
prilej ,  judeţul Câmpulung va pierde comuna Coşna şi cea mai mare parte din 
comuna Cârlibaba55 • Într-un Buletin informativ, din l septembrie 1 940, al Pol iţiei 
oraşului Câmpulung-Moldovenesc se prezintă efectul "arbitrajului" nazist în rândul 
populaţiei locale: "Comunicările radiofonice din seara zilei de 30 august 1 940, cu 
privire la cedarea si l ită a unei regiuni din Ardeal ungurilor, au produs o adevărată 
consternare a spiritului românesc care, nu numai că este foarte îngrijorat, dar este 
tot pe atât de agitat. Moralul populaţiei este complet scăzut şi deprima!" [s.n.]56. 

Faţă de intenţiile Kremlinului, Fuhrerul va reacţiona prin sporirea prezenţei 
militare în est şi acordarea, împreună cu Italia, a unei garanţii României (în legătură 
cu frontierele existente la 30 august 1 940). Această măsură a fost calificată de 
Ribbentrop drept "excepţională", deoarece gestul, fără precedent, reprezenta ,,piatra 
unghiulară a noii politici a Germaniei în Răsărit'' [s.n.]57 • Reichul îşi asigura astfel 
necesara l inişte în "sfera materiilor prime", dar cu preţul tensionării relaţiilor cu 
Moscova. După un nou şi  dureros sacrificiu teritorial, România va fi nevoită să 
accepte, ca pe un "premiu de consolare", garanţii le efective germana-italiene, ce 
însemnau un plus de securitate în privinţa Rusiei. Asigurarea acordată ţării noastre de 
puterile Axei a zdruncinat din temelii colaborarea germana-sovietică consacrată prin 
Tratatul din 23 august 1 939 ce a avut la bază principiul partajului şi compromisului. 

"Visul unei înţelegeri cu Rusia - consemna contele Galeazzo Ciano - s-a spulberat 
pentru totdeauna în sala hotelului «Belvedere» din Viena, după garanţia acordată 
României"58. Semnalul pe care Berlinul îl transmitea "partenerilor" de la Kremlin era 
cum nu se poate mai clar: "[ . . .  ] începând cu l inia Prutului şi Dunărea de Jos, unde 
Rusia urma să se oprească, începe zona de influenţă germană, în care nici o altă 
influenţă străină nu mai era tolerată"59• Percepută cu nemulţumire şi dezamăgire la 
Moscova, garanţia acordată României va reprezenta a doua fisură (prima a fost 
reprezentată de revendicarea Bucovinei) în cadrul raporturilor sovieto-germane, care 
se găseau, în vara anului 1940, într-un punct de cotitură60• 

54 Ilie Dugan, Cronica evenimentelor anilor 194�1941, ms., p. 449. 
55 A.N.S., Fond Prefecturajud. Câmpulung, d. 28/1940, f. 89. 
56 Ibidem, d. 29/1 940, f. 80. 
57 Keith Hitchins, România. 1866-1947, Bucureşti, 1 998, p. 443. 
58 Contele Galeazzo Ciano. Jurnal politic, trad. Dragoş Nedelescu, Editura Elit, f.a., p. 224. 
59 Grigore Gafencu, Preliminarii . . . , p. 53. 
60 Vezi Florin Constantiniu, Dictatul de la Moscova (26-28 iunie 1 940) şi relaţiile sovieto

germane, în "Revista istorici!.", III, nr. 1-2, 1 992, p. 2 1 .  
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Uniunea Sovietică nu se va împăca cu gândul că l inia atinsă în urma 
ultimatumului din iunie 1 940 constituia, de aici înainte, o l imită de netrecut, iar 
drumul spre "fraţi i slavi" din Balcani era definitiv barat. A doua zi după Dictatul de 
la Viena, ataşatul mi litar bulgar la Bucureşti, colonelul Nedeff, a fost invitat la 
Legaţia sovietică unde i s-a sugerat că "dorinţa Moscovei este ca Bulgaria să 
acţioneze imediat contra României". Totodată, secretarului Legaţiei, Lumin, a 
afirmat că trupele roşii  au primit ordinul ca "la cel mai mic incident de frontieră, să 
treacă graniţa şi să ocupe restul Bucovinei şi întreaga Moldovă" [s.n.t ' .  

Cu toate că, imediat după aflarea hotărârii adoptate în capitala Austriei, 
presiunea mi litară sovietică a scăzut considerabil, atacurile din zona l in iei de 
demarcaţie vor fi rel�ate la începutul lunii următoare. În noaptea de 911 O 
septembrie, un grup de grăniceri ruşi au trecut pe teritoriul nostru în punctul 
Izvoare Qudeţul Câmpulung), cu intenţia de a ataca pichetul românesc, dar mil itarii 
de aici "au primit pe cei ruşi cu focuri de armă, primind acelaşi răspuns, cu focuri 
şi mai vi i  şi grenade, lupta durând circa una oră, după care ruşii  s-au retras"62 . Trei 
zile mai târziu, noul şef al M. St. M.,  generalul Alexandru Ioaniţiu, îl informa pe 
conducătorul statului în legătură cu alte două incidente înregistrate la 1 1  
septembrie în Bucovina. Astfel, 20 de soldaţi sovietici au atacat, prin surprindere, 
un post fix de grăniceri în punctul Ferma Dubova (la nord-vest de Mihăi leni), iar o 
altă patrulă sovietică a atacat Pichetul S inăuţi63 . Fostul senator Maximil ian 
Hacman va afla, de la căpitanul Tiran, recent sosit de pe graniţa din nordul ţării, 
că, în acelaşi timp, "ruşi i  mută noaptea ţăruşii de pe frontieră, mutând-o astfel ca 
1 00-200 m înspre noi", fapte ce îi vor întări impresia că "ruşii  caută nod în 
papură"64. Conform opiniei noastre, prin incidentele pe care le punea la cale, 
Kreml inul urmărea să testeze reacţia părţii române în noile condiţii şi consistenţa 
garanţiei germana-italiene. 

În paralel cu presiunile exercitate în nordul Moldovei, se va contura un efort 
sovietic pentru ocuparea unor poziţii dominante la Dunărea de Jos, acţiune care 
situa Uniunea Sovietică pe linia tradiţională ţaristă ce urmărise transformarea Mării 
Negre într-un "lac rusesc", apropierea de Strâmtori şi real izarea unei uniuni slave, 
prin reducerea treptată a coridorului dobrogean65 . 

România continua, astfel, să fie prinsă într-o regiune unde se confruntau 
interesele imperial iste ale celor două puteri totalitare. În timp ce Hitler considera că 
aspiraţii le ruseşti trebuie să se oprească la Prut, Moscova se simţea înlăturată de la 

61  Mihail Manoilescu, op. cit. , p. 263. 
62 A.N.S., Fond Prefecturajud. Câmpulung, d. 29/1 940, f. 98. 
63 A.N.I.C., Fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri (în continuare P. C.M), Cabinet Militar 

Ion Antonescu, d. 8611 940, f. 57. Grigore Gafencu a fost chemat, ca şi în 29 august, Ia Narkomindel, 
unde a fost atenţionat asupra caracterului "provocator'' al incidentelor; vezi Grigore Gafencu, Misiune . . . , 
p. 60 şi urm. 

64 Maximilian Hacman, op. cit. , p. 1 30. 
65 Vezi, printre altele, Andreas Hillgruber, op. cit. , p. 140 şi urm; Grigore Gafencu, Preliminarii . . .  , 

passim. 
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rezolvarea problemelor româneşti ş i  a celor privind bazinul dunărean, odată cu 
garanţia teritorială acordată la Viena, în 30 august 1 940. Generalul Franz Halder 
nota în Jurnal că ruşilor trebuie să li se comunice faptul că "Germania are interese 
vitale în România şi nu se va da înapoi de la nimic pentru a-i asigura protecţia. 
România este inviolabilă"66. U.R.S.S. a preferat să ignore avertismentele naziste, şi, 
mai mult de atât, printr-un Memorandum, pe care Molotov 1-a înmânat lui von der 
Schulenburg, ambasadorul Reichului la Moscova, la 2 1  septembrie, îşi reafirma 
dorinţa de a intra în posesia sudului Bucovinei, amintind faptul că, în iunie 1 940, 
şi-a redus cererile cu privire la acest teritoriu în speranţa primirii unui sprij in din 
partea guvernului german în vi itor, atunci când îşi rezerva dreptul să pună 
problema Bucovinei de Sud67• O lună mai târziu, prin intermediul ambasadorului 
S ir Stafford Cripps, Marea Britanie se oferea - în anumite condiţii şi cu riscul de a-şi 
atrage "neplăceri cu guvernele american şi polonez" - să recunoască, până la noi 
consultări, suveranitatea de facto a Uniunii Sovietice asupra teritorii lor anexate 
între 1 939 şi 1 940, inclusiv Basarabia şi nordul Bucovinei68. În mod evident, oferta 
engleză nu putea decât să încurajeze Moscova în continuarea politici i  sale de 
ach iziţii teritoriale pe cont propriu, în virtutea faptului împl init sau pretinzând noi 
concesi i  din partea Germaniei, în spiritul acordului din 1 939. 

Noul regim instaurat după abdicarea regelui Carol al II-lea, cu o poziţie 
internaţională sensibil întărită faţă de cel precedent, nu a ezitat să adopte o serie de 
măsuri menite să contribuie la normalizarea relaţiilor cu Uniunea Sovietică. Printr-o 
scrisoare adresată conducătorului statului, la jumătatea lunii septembrie, Grigore 
Gafencu îşi arăta disponibilitatea să părăsească Moscova sub pretextul unor 
probleme de sănătate sau de a continua să-şi facă datoria "la acest post de luptă, 
care cere nervi solizi şi un perfect echi libru sufletesc"69. Generalul Antonescu, 
dovedind tact şi abi litate, îl va confirma pe Gafencu în funcţia de ministru 
plenipotenţiar în U.R.S.S.70, iar pe 23 septembrie, cu ocazia vizitei de curtoazie a 
lui  Lavrentiev, îi va declara acestuia că "doreşte, în mod sincer, îmbunătăţirea cât 
mai rapidă a relaţii lor cu Uniunea Sovietică"7 1 •  După cum remarca Gheorghe 
Barbu!, pe Antonescu îl nel iniştea "presiunea reînnoită a ruşilor" în zona l iniei de 
demarcaţie ce slăbise imediat după "arbitrajul" de la Viena72• Din aceste motive, 
generalul român considera că este necesară precizarea neîntârziată a traseului 
graniţei ce ar duce la l imitarea incidentelor de frontieră, arătându-se dispus să 
demobilizeze o parte din armată şi să retragă unităţile mil itare din preajma l iniei de 

66 Franz Halder, op. cit. , p. 233. 
6 7  George Ciorănescu, Bessarabia. Disputed Land between East and West, MUnchen, 1 985, p. 1 2 1 .  
68 Valeriu FI. Dobrinescu, Emigraţia română în lumea anglo-saxonă. 1939-1 945, Iaşi, 1993, 

p. 87; 1 .  M. Maiski, Amintirile unui ambasador sovietic, Bucureşti, 1 967, p. 1 4 1 .  
69 A.N.l.C., Fond P.C.M., loc. cit. , d .  2 12/ 194 1 ,  f. 2. 
70 George Magherescu, Adevărul despre Mareşalul Antonescu, voi. 1, Bucureşti, 1 99 1 ,  p. 23 1 .  
7 1 Vasile Şandru, Septembrie 1940. Relaţiile România - U.R.S.S. îl preocupă pe Antonescu, 

"Magazin istoric" (in continuare M.l.), nr. 1 2, decembrie 1 997, p. 1 7. 
72 Gheorghe Barbut, A 1 treilea om al Axei, ed. V. FI. Dobrinescu, laşi, 1 992, p. 32-33 .  
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demarcaţie, "dacă şi guvernul sovietic îşi retrage trupele de la frontieră"73• Pe de 
altă parte, Kreml inul nu îşi făcea nici o i luzie în legătură cu poziţia României, în 
contextul degradării treptate a relaţi i lor sovieto-germane. Astfel, în documentul 
intitulat Despre bazele desfăşurării strategice a forţelor militare ale Armatei Roşii 
în Vest şi Est în anii 1940 şi 1941 - semnat de comisarul poporului pentru apărare, 
mareşalul Timoşenko şi şeful M. St. M.,  generalul K. A. Mereţkov - ce a fost 
prezentat lui Stalin şi Molotov la 1 8  septembrie 1 940 - ţara noastră era inclusă 
printre "inamicii cei mai probabi l i", considerându-se că, "în scopul revanşei" va fi 
antrenată în ciocnirea militară dintre U.R.S.S. şi Germania74 . 

Dorinţa României de a trece la o delimitare pe teren a graniţei venea în 
întâmpinarea unei propuneri pe care Moscova o făcuse cu o lună în urmă. Prin 
Telegrama nr. 1 970, din 1 7  august 1 940, şeful Legaţiei Române, Grigore Gafencu, 
informa Ministerul Afacerilor Străine că Dekanozov i-a transmis propunerea 
privind crearea unei comisii mixte, formate din câte trei reprezentanţi de fiecare 
parte, "care să recomande traseul l iniei şi să facă lucrări le preparatorii pentru 
demarcarea definitivă pe teren"75• Iniţiativa Kreml inului avea avantajul  că exprima 
dorinţa sovieticilor de a-şi opri, cel puţin pentru moment, înaintarea, dar în acelaşi 
timp ascundea pericolul ca semnarea unui acord tehnic de acest fel să fie 
interpretată ca o recunoaştere oficială a cedări i Basarabiei şi a nordului Bucovinei. 
În componenţa delegaţiei româneşti, ce avea drept preşedinte pe generalul de 
divizie Constantin Sănătescu, au mai fost numiţi: maiorul N. Dragodanescu 
(membru), Radu Cutzarida (consilier al delegaţiei), înlocuit apoi de Blanke şi 
VI .  Reiu (delegat tehnic)76. După o noapte agitată, petrecută într-un Berl in ce se 
găsea în alarmă aeriană, comisia română va pleca cu un avion al companiei 
Lufthansa Ia Moscova, unde a ajuns în seara zilei de 7 septembrie77• Aici atmosfera 
era puţin favorabilă obţinerii unor modificări substanţiale în favoarea României. 
Ultimele demersuri pe care le-a făcut Grigore Gafencu pentru a salva nordul 
judeţului Dorohoi ce aparţinuse Vechiului Regat, ţinut cu "valoare simbolică 
naţională", au fost zadarnice, V.M. Molotov, sub aparenţa unei amabilităţi de 
circumstanţă, opunându-i "un refuz blând, dar hotărât"78• Astfel, reprezentanţii 
români în comisia mixtă vor trebui  să accepte ca bază de discuţii "linia Molotov", 
insistând doar ca tratativele privind frontiera terestră în nordul Bucovinei să se facă 
succesiv în trei părţi distincte: de vest, de cent�u şi de est. Delegaţii sovietici 
(generalul Gh. Maladin - preşedinte, E. Monastîrski şi It. col. P. Teplov, în calitate 
de membri) aveau pretenţia de a trasa frontiera în conformitate cu linia roşie 
marcată cu creionul pe harta iniţială ( 1 :  1 800 000) care, transpusă la scara de 

71 Vezi raportul lui A. I. Lavrentiev din 24 septembrie 1 940, în V asi le Şandru, loc. cit. 
74 Florin Constantiniu, Ilie Schipor, Trecerea Nistrului (1941). O decizie controversată, 

Bucureşti, 1 995, p. 7 1  şi 1 35. 
75 Grigore Gafencu, Misiune . . . , p. 2 1 .  
76 Ion Şişcanu, Uniunea Sovietică - România. 1940, Chişinău, 1 995, p. 76. 
77 Constantin Sanatescu, Jurnal, ed. Simona Ghitescu-Sanatescu, Bucureşti, 1 993, p. 22-23. 
7 8 Grigore Gafencu, Misiune . . .  , p. 58-59. 
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1 : 1 00 000, ocupa o zonă de câţiva k m  în interiorul ţării .  Experţii ruşi urmăreau să 
anexeze la U.R.S.S.  şi această fâşie de teren, sub motiv că guvernul de la Bucureşti 
ar fi consimţit în 28 iunie 1 940 "să evacueze, în mod necondiţionat, tot teritoriul 
care se găseşte la nord de linia roşie". Delegaţii români au insistat asupra adoptării 
medianei zonei determinate de creionul lui Molotov, reuşindu-se astfel ca în 
Bucovina să fie păstrate l izierele de nord ale satelor din Valea Sucevei (in centrul 
traseului), satul Climăuţi, iar în sectorul de vest frontiera a fost trasată pe cursul . 1 ' 1 . 

s 79 supenor a rau u1 uceava . 
În Jurnalul său, generalul Sănătescu consemna că, deşi delegaţia română s-a 

bucurat de un tratament civilizat, "lucrările mergeau greu de tot din cauza relei 
credinţe a ruşilor, care nu voiau să respecte înţelesul notei ultimative acceptate de 
guvernul român"80• Tratativele de la Moscova au continuat până la 24 octombrie 1 940, 
ulterior, însă, orice contact între cele două părţi fiind întrerupt, pentru ca, în final, 
guvernul sovietic să degreveze de funcţii delegaţia sa81 • În consecinţă, Ia întâlnirea de 
la Obersalzberg ( 1 4  ianuarie 1 94 1  ), Ion Antonescu îi va declara Fi.ihrerului că "până 
în prezent a fost imposibil să se traseze o l inie de frontieră definitivă"82 . 

În mod evident, exista o legătură directă între negocierile care se purtau în 
capitala Uniunii Sovietice şi incidentele de frontieră, prin intermediul lor 
Kremlinul semnalând părţii române poziţia de forţă pe care se situa şi faptul că 
poate obţine ceea ce dorea şi altfel decât pe calea tratativelor. La doar o săptămână 
de la semnarea Protocolului cu privire la traseul frontierei în Bucovina, guvernul 
sovietic reamintea Germaniei interesul său pentru sudul acestei provincii 
româneşti, iar în scurt timp după suspendarea şedinţelor comisiei mixte a dispus 
organizarea unor acţiuni ofensive la Gurile Dunări i .  Astfel, trupele ruse vor pune 
stăpânire, în noaptea de 25/26 octombrie, pe trei ostroave (Salangic, Dalerul Mare 
ş i  Dalerul Mic), situate pe malul sudic al braţului Chilia, pentru ca, la 5 noiembrie, 
să ocupe ostrovul format din braţul Musura şi canalul Stari Stambul83• Noile 
evenimente scoteau încă o dată în evidenţă "credibilitatea" declaraţi ilor oficiale ale 
Moscovei cu privire la l ipsa oricăror pretenţii teritoriale la adresa României, 
"dovedind astfel că noua l inie nu reprezenta în ochi i  săi decât o etapă trecătoare"84. 
Uniunea Sovietică spera că, din cauza prelungirii războiului în vest, Reichul nu va 
risca să se angajeze într-o luptă pe două fronturi, context în care putea să-şi permită 
lărgirea bazei de expansiune în sud-estul Europei .  

79 Ion Şişcanu, Negocierile româna-sovietice de la Moscova privind traseul frontierei în 
Bucovina. 1940, în România şi cel de-al doilea război mondial, ed. Kurt W. Treptow, Iaşi, 1 996, 
p. 7 1-72; vezi şi Protocolul încheiat la 14 septembrie 1 940 cu privire la traseul frontierei din 
Bucovina, în idem, Uniunea Sovietică - România, p. 266 şi urm. 

8° Constantin S!l.nâtescu, op. cit. , p. 23. 
81 Ion Şişcanu, Negocierile . . .  , p .  72. 
82 Antonescu - Hitler. Corespondenţă şi întâlniri inedite (1940-1944), ed. Vasile Arimia, Ion 

Ardeleanu, Ştefan Lache, Bucureşti, 1 99 1 ,  p. 7 1 .  
81 A.N.I.C., Fond P.C.M., loc. cit., d. 45/1 940, f. 27. 
84 Alexandru Cretzianu, op. cit. , p. 2 1 9. 
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În toamna anului  1 940, relaţi i le dintre cele două puteri totalitare au intrat 
într-un declin vizibil .  Ambele părţi acţionau prin surprindere, punându-se în faţa unor 
fapte împlinite, deşi prin Pactul din 1 939 conveniseră să se consulte în chestiunile 
care afectează interesele comune. Şansele evitării unui conflict se restrângeau pe 
măsura apropierii lor geografice, ce aducea cu ea o ciocnire de ambiţii şi interese 
greu de concil iat. Stal in se temea că poziţi i le tot mai puternice ocupate de germani 
în Balcani să nu elimine Uniunea Sovietică din această regiune. 

În vederea risipirii acestei atmosfere de neîncredere şi  suspiciune, Molotov va 
fi invitat, la Berlin, de ministrul de externe nazist, von Ribbentrop, pentru a avea o 
întrevedere cu Ftihrerul85 •  Prin resursele imense de care dispunea, S .U .A. ameninţau 
să modifice radical raportul de forţe dintre bel igeranţi, în timp ce Germania continua 
să depindă în mare măsură de materiile prime l ivrate din U.R.S.S. Astfel, atragerea 
sovieticilor de partea noului Pact Tripartit, încheiat de Reich cu Ital ia şi Japonia, la 
27 septembrie 1 940, ar fi fost capabilă să contrabalanseze ponderea crescândă a lumii  
anglo-saxone. Eventuala încheiere a unui acord quadripartit putea transforma un 
duşman potenţial într-un al iat, dar acest lucru presupunea abordarea, la scară globală, 
a spinoasei probleme a sferelor de influenţă. Prins între doi giganţi neutri, H itler va 
pune Moscova în faţa următoarei alternative: să intre în război alături de el, "sau să 
facă faţă atacului Germaniei"86• Totodată, comisarul sovietic pentru afacerile străine, 
Viaceslav Molotov, s-a deplasat la Berlin, pornind de la premisa că "singurele 
acorduri de oarecare valoare în relaţiile internaţionale erau cele care făceau posibilă 
achiziţionarea de teritorii de importanţă economică sau strategică"87• Kreml inul 
continua să fie totuşi destul de reticent faţă de perspectiva de a fi atras într-o aventură 
mil itară, preferând să aştepte epuizarea ambelor tabere, pentru a-şi impune 
hegemonia printr-o intervenţie mil itară decisivă. În acest context geopolitic, Uniunea 
Sovietică îşi va permite să formuleze pretenţii exorbitante în Extremul Orient, 
regiunea Golfului, Strâmtori şi Europa de Nord. Într-o lucrare apărută în 1 943, 
istoricul Alexandru Boldur califica noile planuri drept "o reeditare a imperial ismului 
rusesc de odinioară"88• 

Într-adevăr, cu prilejul întâlnirii de la Berlin din 1 2- 13  noiembrie, Molotov 
îşi va reafirma, printre altele, şi interesul pentru sudul Bucovinei89• În viziunea 
l iderilor sovietici, l inia de demarcaţie din nordul Moldovei continua să reprezinte o 
graniţă fluidă cu caracter provizoriu, al cărei statut trebuia subordonat echi l ibrului 
d inamic dintre cele două puteri total itare. Vizibi l  afectat de l ipsa unei oferte 
germane, ca urmare a Memorandumului din 2 1  septembrie, trimisul lui Stalin îi va 
comunica Ftihrerului :  "În  actualele împrejurări, Germania trebuie să înţeleagă 
interesul Rusiei faţă de Bucovina de Sud. Dar Rusia nu a primit răspuns nici la 

85 Leonida Loghin, Mari conferinţe internaţionale ( 1939-1945), Bucureşti, 1 989, p. 1 84. 
86 Gh. Barbul, op. cit. , p. 50. 
87 Lloyd C. Gardner, op. cit. , p. 1 1 0. 
88 Alexandru V. Boldur, Basarabia românească, Bucureşti, 1 943, p. 1 65. 
89 Andreas Hillgruber, op. cit., p. 43; Document on German Foreign Policy 1918-1945, Series 

D, voi. X 1, London, 1 96 1 ,  doc. nr. 328. 
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întrebarea e i  referitoare l a  acest subiect"90• Hitler a refuzat să dea curs cererii 
formulate de comisarul poporului pentru afacerile externe, precizând că ocuparea şi 
a unei părţi din Bucovina "înseamnă o concesie considerabilă", deoarece partea 
rusă nu a respectat prevederile Protocolului adiţional secret al Pactului din 
23 august 1 939, inclusiv în cazul Bucovinei şi acordul oral ce stabilea că "fostele 
teritorii austriece urmau să cadă în sfera de influenţă a Germaniei"91 • Garanţia 
acordată României, la 30 august 1 940, era o altă problemă ce-l indispunea pe 
Molotov, care va cere revocarea ei pe motiv că: "Această măsură este, de fapt, 
direcţionată numai împotriva noastră"92 • 

Germania nu a cedat presiunilor ruseşti, fiind conştientă că interesele sale vitale 
economice şi strategice în România nu mai pot fi asigurate decât prin garanţii ferme, 
care să pună capăt planurilor sovietice de acaparare a unor noi teritorii şi penetrare în 
Balcani. În privinţa Bucovinei, Berlinul se considera lezat şi datorită unei hotărâri a 
guvernului sovietic privind lărgirea căii ferate din Bucovina de Nord şi Galiţia93, ce 
stânjenea tranzitul vagoanelor-cisternă cu petrol românesc. Refuzul naziştilor de a 
deschide U.R.S.S .-ului alte căi de sporire a influenţei sale în Europa a evitat o nouă 
reîmpărţire a continentului - ce ar fi avut implicaţii directe asupra României. În 
consecinţă, trimisul lui Stalin "s-a întors la Moscova cu mâinile goale"94 • 

Vizita lui Molotov în capitala celui de-al treilea Reich a reprezentat o cotitură 
în relaţi ile germana-sovietice, demonstrând că faimosul Pact din 23 august 1 939 a 
fost treptat golit de conţinut şi nu mai constituia o bază pentru păstrarea unor relaţii 
speciale între cele două imperii continentale. "Este evident pentru oricine - nota 
Alexandru Cretzianu - că acesta a fost momentul când Hitler a hotărât să atace 
Uniunea Sovietică. Astfel încât se poate afirma cu toată certitudinea că această 
al ianţă păgână s-a năruit în acel moment anume, în Balcani"95• 

Rusia nu numai că nu a putut fi convinsă să-şi reorienteze ambiţi i le teritoriale 
în direcţia Golfului Persic şi Oceanului Indian, dar a dovedit un apetit expansionist ce 
concura cele mai îndrăzneţe visuri ale ideologilor nazişti96. Drept urmare, Hitler a 
decis eliminarea U.R.S.S. ,  ca factor de putere, pe calea armelor. În ziua când au 
început convorbirile cu caracter politic de la Berlin ( 1 2  noiembrie 1 940) a fost 
semnată Directiva Nr. 18, în care se specifica: "Oricare ar fi rezultatul acestora, toate 
pregătirile pentru care s-a dat ordin verbal trebuie continuate"97 • Pe moment, preţul 
nou orientări a Germaniei îl reprezenta renunţarea sine die la mult aşteptata 

90 Leonida Loghin, op. cit., p. 1 87. 
91 Ibidem; George Ciorimescu, op. cit., p. 1 2 1 .  
92 Franz Halder, op. cit. , p. 260; Larry L. Watts, op. cit. , p. 372. 
91 A.M.A.E., Fond 71, U.R.S.S. , voi. 93, 1 940; Telegrama nr. 2 666, din 21 octombrie /940, 

trimisă de Grigore Gafencu de la Moscova, loc. cit., f. 104. 
94 Roy Medvedev, Oamenii lui Stalin, Bucureşti, 1 993, p. 1 02. 
95 Alexandru Cretzianu, op. cit. , p. 82. 
96 Vezi România în anii celui de-al doilea război mondial, voi. 1, Bucureşti, 1 989, p. 353 şi urm. 
97 Jacques de Launay, Mari decizii ale celui de-al doilea război mondial ( 1 939-1 942), voi. 1, 

Bucureşti, 1 988, p. 269. 
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debarcare în Insulele Britanice (Operaţiunea "Leul de Mare")98• În acelaşi timp, 
sporeau în mod considerabil şansele democraţii lor occidentale de a încheia o alianţă 
cu Kremlinul, care să spargă frontul comun al celor doi dictatori . Eşecul încheierii 
unui modus vivendi între Hitler şi Stalin a salvat sudul Bucovinei. În noile condiţii, 
România devenea pentru Reich nu doar o necesară "staţie de benzină", ci şi o 
veritabilă placă turnantă pentru susţinerea aripii de sud a vi itorului front. 

Contextul geopolitic în continuă modificare a ridicat în faţa guvernului de la 
Bucureşti insurmontabile probleme de securitate ce vizau însăşi existenţa ţări i .  
Alianţa cu Germania corespundea acum, în cel mai înalt grad, interesului naţional. Ea 
era dorită de ambele părţi şi nu avea alternativă. Atunci când Ion Antonescu a venit 
la putere, a găsit România deja angajată în direcţia unei apropieri de Berlin şi "virtual 
predată lui Hitler cu mâinile şi picioarele legate"99. În aceste împrejurări, energicul 
general devenea "executorul voinţei poporului român"100 care, după ocuparea 
Basarabiei şi nordului Bucovinei, vedea în vecinul de la răsărit cel mai mare pericol 
pentru viitorul statului. "Principalele obiective ale politicii mele - îi va declara 
Antonescu cancelarului german, cu prilejul vizitei efectuate la Berlin, în noiembrie 
1 940, pentru semnarea adeziunii României la Pactul Tripartit - vor fi reîntoarcerea la 
patria-mamă a Basarabiei, a nordului Bucovinei şi a Transi lvaniei"10 1 • 

Trecând de partea Germaniei, România se găsea în situaţia de a intra în 
aceeaşi tabără cu un duşman declarat (Ungaria) şi sub protecţia unei mari puteri 
care a patronat dezintegrarea ţări i .  De asemenea, Uniunea Sovietică - ce urmărea 
cu atenţie şi îngrijorare infiltrarea germană în Balcani - nu putea să dezavueze în 
mod oficial pasul făcut de ţara noastră, din moment ce "prietenia" cu Reichul era 
încă afişată ostentativ. După revenirea de la Berl in, pentru Antonescu devenise clar 
că l itigiul teritorial cu U .R.S.S.  va fi rezolvat doar atunci când România "va putea 
să acţioneze o dată cu cei interesaţi deopotrivă în chestiunea slavă şi bolşevică"102• 

O serie de considerente de siguranţă naţională integrate obiectivului 
fundamental urmărit de Antonescu, care era refacerea României Mari, impuneau 
prezenţa în ţară a trupelor germane, doleanţă mai veche, exprimată şi de fostul 
suveran Carol al II-lea. La 1 9  septembrie, Hitler s-a hotărât defin itiv să trimită în 
România o misiune mil itară a trupelor de uscat şi a aviaţiei mi l itare, precum şi 
trupe de i nstruire 103 .  Această prezenţă mil itară, modestă la început, dar care va 
spori continuu, nu însemna ocuparea României, având "aceeaşi misiune cu care se 
găsesc trupele americane de atâţia ani în Europa şi în alte părţi ale lumi i :  siguranţa 

98 Franz Halder, op. cit. , p. 273. 
99 Alexandru Cretzianu, op. cit. , p. 84. 
1 00  Grigore Niculescu-Buzeşti, Politica externă a României şi criza europeană. 1 920-1940, în 

Gh. Buzatu, România cu şi fără Antonescu, laşi, 1 99 1 ,  p. 1 78. 
10 1 Gh. Barbul. op. cit. , p. 24. 
102 Stenogramele şedinţelor Consiliului de Miniştri. Guvernarea Ion Antonescu, (septembrie

decembrie 1 940), ed. Marcel-Dwnitru Ciucă, Aurelian Teodorescu, Bogdan Florin Popovici, voi. 1, 
Bucureşti, 1 997, p. 494. 

103 Andreas Hillgruber, op. cit. , p. 1 3 .  

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



468 Mihai Aurelian Căruntu 1 8  

faţă de Rusia"104• Totodată, ea era în măsură să imprime u n  plus de credibil itate 
garanţiei acordate ţării noastre în august 1 940. Cu toate că propaganda nazistă a 
încercat să dea o notă antiengleză acestei noi înaintări strategice - aşa după cum 
transmitea, la 2 1  octombrie 1 940, din Atena, Radu Djuvara - nemulţumirea 
l iderilor de la Kremlin se trăda uşor, deoarece la Moscova "se sublin iază că 
Sovietele n-au fost în prealabil înştiinţate de trimiterea trupelor germane în 
România"105• 

Într-un document emis de Biroul 1 Infonnaţii Frontul de Est, intitulat Sinteză 
informativă asupra situaţiei forţelor sovietice din Basarabia şi nordul Bucovinei la 
data de 25 octombrie 1940, se preciza că în u ltimele două săptămâni se constată 
"o recrudescenţă a activităţii forţelor sovietice din Basarabia şi nordul Bucovinei", 
care se manifestă prin: recunoaşteri de-a lungul l iniei de demarcaţie, exerciţii de 
alannare, construirea de adăposturi, observatoare betonate, ameliorarea comunicaţiilor 
ce duc spre frontieră etc. 1 06• Forţele Armatei Roşi i, existente în cele două provincii 
la începutul lunii octombrie, erau apreciate la 5 divizii de infanterie şi 3 divizii 
motomecanizate 107• Măsurile mil itare adoptate de sovietici corespundeau cu 
ofensiva diplomatică a Moscovei pentru acapararea sudului Bucovinei şi momentul 
declanşării incidentelor de la Gurile Dunări i .  

Î n  perioada septembrie 1 940 - iunie 1 94 1 ,  directive l e  operative elaborate de 
Marele Stat Major au vizat exclusiv scopuri defensive, o atenţie specială fiind 
acordată apărări i Moldovei, ce se afla în competenţa Armatei 4108. În iarna anului 
1 940, în timp ce diviziile Wehrmachtului se concentrau în sudul României, 
pregătindu-se se treacă Dunărea spre Grecia, Misiunea mil itară germană a primit 
ordinul să apere ţinutul dintre Prut şi  Carpaţi, împreună cu trupele române109• La 
1 2  decembrie 1 940, generalu l  Erik Hansen şi-a anunţat intenţia de a folosi unităţile 
de instrucţie germane în cazul unui atac sovietic spre Galaţi pentru a izola Moldova 
şi  "dinspre Bucovina în direcţia sud-est în vederea învăluirii frontului de pe Prut'' 
[s.n.] 1 10 • Drept urmare, cu ocazia trecerii forţelor hitleriste prin ţara noastră, în 
d irecţia Balcani lor, în nordul Moldovei au fost lăsate trei divizii de infanterie 
germane care, împreună cu cele şapte divizii româneşti, vor asigura flancul 
puternicului dispozitiv concentrat la sud 1 1 1 • 

I l ie Dugan, funcţionar la C.F.R., consemna, în amintiri le sale, de la 1 ianuarie 
1 94 1 ,  că au început să treacă în Bucovina, prin punctul Floreni-Vatra Domei, 
numeroase eşaloane gennane: "tren după tren, de multe ori chiar la jumătate de oră 

104 Platon Chimoagă, op. cit., p. 87. 
105 A.N.I.C., Fond P.C.M., Cabinet Militar Ion Antonescu, d. 45/1 940, p. 2 1 .  
1 06 A.M.R., loc. cit. , p. 1 98. 
107 A.M.A.E., Fond 7/, U.R.S.S., voi. 93, 1 940, f. 1 05. 
108 Vezi România în anii . . .  , p. 3 1 8. 
109 Platon Chimoagă, op. cit. , p. 1 28. 
1 10 Andreas Hillgruber, op. cit. , p. 164. 
1 1 1  Alesandru Duţu, Florica Dobre, Generalul Constantin Pantazi, în "Revista de istorie 

militară" (în continuare R.I.M.), nr. 6, 1 996, p. 57. 
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unul de altul", cuprinzând trupe, unităţi motorizate, artilerie şi diferite echipamente. 
"Îmi amintesc - continuă fostul funcţionar de la C.F.R. - că de multe ori 
comandantul câte unui eşalon german, când se da jos în staţia Vatra Domei, prima 
lui întrebare era, ce fac ruşi i  ? Ei ştiau ce ştiau, că degeaba nu întrebau .. 1 1 2 • 

După o scurtă perioadă de relativă relaxare a relaţi i lor cu Uniunea Sovietică, 
în cursul lunii noiembrie, ca urmare a sosirii la Moscova a unei delegaţii 
economice române, "incidentul Kolos" - ce amintea, prin urmările sale, de "cazul 
Butenko" - "a întrerufJt brusc aceste stăruinţe de apropiere"1 1 3 •  Începând cu a doua 
jumătate a lun i i  decembrie 1 940, autorităţile sovietice de ocupaţie au dezlănţuit, în 
Basarabia şi nordul Bucovinei, o masivă campanie propagandistică antiromânească 
"arătând în orice ocaziune că în România viaţa este extrem de grea, că 
nemulţumiri le sunt din ce în ce mai mari şi că guvernul român nu mai poate stăpâni 
situaţia" 1 14 •  Totodată, Biroul 2 al Corpului de Cavalerie constata, la începutul 
aceleiaşi luni, o intensificare a propagandei comuniste şi la sud de l inia de 
demarcaţie, unde se răspândesc "diferite ştiri alarmiste referitoare la apropiata 
ocupare a acestor localităţi de către trupele sovietice"1 1 5 •  În şedinţa Consiliului de 
Cabinet din 1 3  decembrie, ministrul de interne, generalul Constantin Petrovicescu, 
îl informa pe Ion Antonescu că la Rădăuţi a fost descoperită o organizaţie 
comun istă formată din 49 de evrei ce deţineau material de propagandă1 16 •  În 
cercurile comuniste a început chiar să se d iscute problema necesităţii formării -
într-o localitate din Basarabia, Bucovina sau Moldova - a unui guvern sub 
titulatura de "Guvernul întregi i republici moldoveneşti"1 1 7 .  Asistăm la o 
recrudescenţă a tezei "moldovenismului", pusă în slujba unei ipotetice 
"reîntregiri", ce asimi la, de această dată, cunoscutul "model finlandez". 

Pericolul unei noi înaintări bolşevice nu poate fi eludat mai ales dacă în 
România s-ar fi instaurat haosul, în timp ce în Uniunea Sovietică sentimentul că 
patria este în primejdie căpăta accente net ofensive. Cu orice prilej era scos în 
evidenţă patriotismul sovietic, dublat de naţional ismul rus. Demonstraţia din 
7 noiembrie a reprezentat un elogiu al invincibil ităţii Armatei Roşii ,  cu rolul de a 
reda încrederea poporului, "dar şi să impresioneze Germania"1 1 8, iar anul 1 94 1  va fi 
întâmpinat sub lozinca: "Să sporim numărul republicilor din componenţa 
U.R.S .S ."1 19• Profesorul Tudor Cătălin din Cernăuţi a fost înştiinţat, la 1 8  ianuarie 
1 94 1 ,  de un anchetator d in  N.K.V.D. că "peste câteva zile va izbucni cu certitudine 
revoluţia în ţară" şi, drept urmare, "armata roşă va înainta până în Balcani'' 

1 12 I l ie Dugan, op. cit. , caiet Il, p. 463 şi urrn. 
1 13 Vezi Grigore Gafencu, Misiune ... , p. 1 29--1 30. 
1 14 Pe marginea prăpastiei. 21-23 ianuarie 1941, voi. II, Bucureşti, 1 942, p. 1 1 6. 
1 1 5 A.N.S., Fond Prefectura jud. Rădăuţi, d. 1 31 1940, f. 1 1 0. 
1 16 Stenogramele şedinţelor . . .  , p. 60 1 .  
1 1 7 A.N.S., Fond Poliţia de reşedinţă Suceava, d. 3/1 940, f. 1 9. 
1 1 8 Alexander Werth, Un corespondent englez pe frontul de Est, Bucureşti, 1 970, p. 60. 
1 19 Victor Suvorov, Spărgătorul de gheaţă. Cine a declanşat cel de-a/ doilea război mondial ?, 

Iaşi, 1 995, p. 4 1  şi urrn. 

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



470 Mihai Aurelian Căruntu 20 

[s.n.] 1 20 .  Generalul Halder menţiona, la 3 decembrie 1 940, în Jurnal despre raportul 
zilnic al Statului Major General român privind deplasarea a patru divizii ruseşti în 
apropierea frontierei, "nu departe de Cernăuţi"12 1 • Începând cu data de 19 ianuarie 
s-au intensificat observaţiile asupra teritoriului României; căile de acces spre l inia 
de demarcaţie vor fi curăţite, iar trupele sovietice concentrate în regiune sunt puse 
în stare de alarmă122• De asemenea, S.S .I. deţinea informaţii că ruşi i  menţin 
numeroase trupe în Bucovina şi urmăresc cu atenţie situaţia din ţară, intenţionând 
ca, la momentul oportun, "să intervină pentru transformarea revoluţiei legionare 
într-una comunistă"1 23 • 

Declanşarea "rebeliunii" a fost făcută într-un moment de extremă gravitate şi 
contrar recomandărilor lui Corneliu Zelea-Codreanu, cuprinse în Însemnările de la 
Ji lava, unde se scotea în evidenţă pericolul unor tulburări interne ce puteau fi fatale 
statului nostru, "primejdia de la Răsărit pândindu-ne fiecare greşeală, fiecare 
pas"1 24 •  Potrivit declaraţiilor lui  Nicolae Cocea din Voloca, ce a reuşit să se 
refugieze în ţară, la începutul lui februarie 1 94 1 ,  "în zilele de 2 1 -23 ianuarie 1 94 1 ,  
cu ocazia rebeliunii din România, armata rusească a venit până în comuna Cosmin 
spre România de unde s-a reîntors"125 •  

Se  impune concluzia că  autorităţile sovietice erau foarte bine informate 
asupra disensiunilor din cadrul guvernului de la Bucureşti şi a direcţiei spre care 
evoluau acestea. O serie de concentrări şi manevre ale Armatei Roşii ce au avut loc 
în iarna anului 1 940/1941  în preajma liniei de demarcaţie sunt, desigur, în legătură 
cu sporirea prezenţei germane în Român ia, dar manifestările bel icoase din zi lele 
rebeliunii depăşesc cadrul unor simple măsuri de siguranţă mil itară. Considerăm 
că, de această dată, obiectivele sovietice în nordul Moldovei aveau un caracter mult 
mai l imitat, statutul ţării noastre fi ind acum cu totul altul decât cel din lunile iul ie
septembrie. 

În perioada 1 940- 1 94 1 ,  în preajma frontierei cu U.R.S .S .  se va desfăşura o 
intensă confruntare subterană între diverse servicii secrete. Prin ocuparea 
Basarabiei şi a nordului Bucovinei - se arăta într-o adresă a Inspectoratului de 
Poliţie şi S iguranţă al Ţinutului Suceava din 23 august 1 940 - serviciul de spionaj 
sovietic şi-a creat posibi litatea declanşării unei veritabile ofensive informative ce 
tindea să cuprindă întreaga Mo1dovă, Dobrogea şi zona petroliferă Prahova126• 
"Scopul pe care îl urmăresc spionii - preciza Ordinul circular nr. 1 5 1 7  din 
1 7  decembrie 1 940 al Ministerului de Interne - este de a şti tot în toate domeni i le 

1 20 Mihai-Aurelian Căruntu, Un document-mărturie despre destinul tragic al nordului 
Bucovinei, în Europa ,}()(/, voi. 1-11, 1 992-1 993, laşi, 1 993, p. 1 77. 

1 2 1  Franz Halder, op. cit. , p. 266. 
122 Cristian Troncotă, Între 20-25 ianuarie 1941 va izbucni o revoluţie în Ţara Românească, 

M.I., nr. 1 ,  1 994, p. 46. 
1 23 Ibidem; Maria Georgescu, Verzii şi roşii, mână în mână, "Dosarele istoriei", nr. 9, 2000, p. 45. 
1 24 Ştefan Pa1aghită, Garda de Fier spre reinvierea României, Bucureşti, 1 993, p. 1 54. 
1 25 A.N.S., Fond Prefectura jud. Rădăuţi, loc. cit. , f. 20. 
126 Idem, Fond Poliţia oraşului Câmpulung Moldovenesc, d. 1 1 / 1940, f. 1 63 .  
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[ . . .  ], iar în populaţie de a crea anumite curente care să slăbească rezistenţa şi 
coeziunea naţională" 1 27 .  

Linia Molotov, ce avea porţiuni întinse nedelimitate clar pe  teren, se  va 
dovedi mult mai permeabilă acţiunilor d iversioniste al N .K.V.D.-ului  decât vechile 
hotare de la Ceremuş şi Nistru. La 23 august 1940, Prefectura judeţului Rădăuţi era 
înştiinţată că grănicerii sovietici răpesc locuitori de pe teritoriul nostru "în scopul 
probabi l de a obţine informaţiuni"128 • La scurt timp, o patrulă rusească - după ce a 
tras focuri de armă împotriva cetăţenilor prezenţi la marcarea parchetului în 
pădurea comunală ..:.. îl va reţine chiar pe primarul comunei B i lca, ce va dispărea 
apoi fără urmă pentru totdeauna1 29• Prin intermediul Telegramei nr. 56 898/1 940, 
Mihail Manoi lescu cerea Legaţiei de la Moscova: "Binevoiţi a protesta şi a cere 
el iberarea imediată a Directorului şcolar Vasile Irimescu, primarul comunei Bi lca 
din Jud. Rădăuţi [ . . .  ] capturat pe teritoriul român [s.n.], sub ameninţarea ş i  focul 
armelor, de o patrulă sovietică. Adaog că dl. Irimescu este cumnatul profesorului 
universitar Traian Brăileanu" 130 •  

Un număr tot mai mare de persoane, în special evrei, erau instruite pentru a 
culege informaţii în spaţiul românesc1 3 1 • În acest scop, la începutul luni i  decembrie 
1 940, un grup de 1 5  tinere au urmat un sumar curs de spionaj la Cernăuţi, urmând 
să fie curând trimise în ţară1 32. "Unii - se arată într-un ordin al Direcţiun i i  Generale 
a Poliţiei din 4 noiembrie 1 940 - au misiunea de a culege informaţiuni asupra stării 
de spirit a tuturor categorii lor sociale din ţara noastră, alţi i de a recruta rezidenţi de 
spionaj şi totodată de a face legătura cu organizaţiile comuniste de la noi"1 33 • Secţia 
jurid ică a S .S.I . va reuşi să descopere o întreagă organizaţie sovietică de spionaj cu 
sediul la Bucureşti, dotată şi cu un aparat de emisie-recepţie, în urma interogări i lui 
Mihail Masuc, ce a fost arestat în noaptea de 3 1  mai/ 1 iunie 1 94 1  în local itatea 
Baineţ Uud. Rădăuţi )134 • Astfel, alături de incidentele de frontieră, activitatea 
subversivă a agenţi lor bolşevici va contribui la menţinerea unei permanente stări de 
nelinişte ş i  nesiguranţă în zona l in iei  de demarcaţie. 

După consumarea tragicului episod al ultimatumului sovietic, România va 
continua să fie subiect al cursei contra cronometru dintre cele două mari puteri 
total itare ce urmăreau ocuparea unor poziţii cât mai favorabi le în centrul şi sud-estul 
Europei .  Prin atuurile sale strategice, sudul Bucovinei putea constitui un pion al 
expansiunii ruseşti în regiune, un aliniament de apărare împotriva unei ofensive a 

127 Tiberiu Tănase, Cum spionau sovieticii în 1940, R.I.M., nr. 6, 1 995, p. 40. 
1 28 A.N.S. , Fond Prefecturajud. Rădăuţi, d. 1 0011 940, f. 29. 
129 Ibidem, f. 32. 
1 30 A.M.A.E., Fond 71, U.R.S.S., voi. 92, 1 940, f. 305. 
1 3 1 Ioan Scurtu, Constantin Hl ihor, Anul 1940. Drama românilor dintre Prut şi Nistru, 

Bucureşti, 1 992, p. 40. 
1 32 A.N.S., Fond Poliţia oraşului Rădăuţi, d. 8/194 1 ,  f. 2. 
m Ibidem, d. 3/1 940, f. 1 06. 
n4 Cristian Troncotă, Eugen Cristescu, Asul serviciilor secrete româneşti. Memorii. 19/fr/944, 

Bucureşti, f.a., p. 56. 
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Axei, sau o bază de plecare pentru un "Drang nach Osten" german. Pentru aceste 
motive, Kreml inul a reactualizat o pretenţie teritorială la care fusese nevoit să renunţe 
în iunie 1 940 şi care a devenit, aşa cum remarca George Ciorănescu, "un măr al 
discordiei" între Germania şi U.R.S.S. 135 • În condiţiile amintite mai sus, Bucovina va 
trece prin patru perioade critice: a) în luna august, în preajma Dictatului de la Viena; 
b) în luna septembrie, culminând cu Memorandum-ul din data de 2 1 ;  c) cu ocazia 
întâlnirii rusa-germane de la Berlin, din 1 2-13 noiembrie; d) în iama anului 
1 940/ 194 1 ,  în timpul dificultăţilor de ordin intern prin care trecea ţara. Tatonările 
diplomatice ale Moscovei, în vederea acaparări i de noi teritorii româneşti, 
corespundeau cu organizarea unor "incidente" şi concentrarea de forţe mil itare în 
apropierea l iniei de demarcaţie. Atmosfera evenimentelor din această perioadă, 
asemănătoare cu cea care mai târziu, va caracteriza Războiul Rece, se reflectă fidel şi 
în starea de spirit a locuitorilor din regiune. Uniunea Sovietică va fi nevoită să 
renunţe la obiectivul maxima! la care putea să aspire (obţinerea liniei naturale a 
Carpaţilor Orientali), pentru a se concentra spre cele minimale (sudul Bucovinei şi 
Guri le Dunării). Grigore Gafencu, care s-a aflat, în tot acest timp, în "prima linie" a 
diplomaţiei româneşti, constata că U.R.S.S. "era mai mult decât un vecin incomod 
sau un adversar periculos: era imaginea însăşi a neantului în care puteau să dispară, 
aşa cum dispăruse Basarabia şi celelalte provincii româneşti" 136• Posibil itatea 
semnării unei noi înţelegeri pe seama României, de felul celei încheiate în august 
1 939, se va restrânge o dată cu acordarea garanţiilor germana-ital iene şi intrarea ţării 
noastre sub "umbrela" politica-militară a celui de-al trei lea Reich, mutaţii ce au 
tulburat, în mare măsură, "parteneriatul" sovieto-german. Conul de umbră spre care 
evoluau raporturile dintre Berlin şi Moscova reprezenta, în acel moment, unica şansă 
pentru reîntregirea hotarelor de nord-est şi înlocuirea stări i de nesiguranţă şi 
provizorat cu un mult dorit şi, incontestabil , legitim statu-quo anle. 

Der Siiden der Bukowina in der Zeit zwischen 
dem 3. Juli 1940 und dem 22. Juni 1941:  eine strittige Region 
innerhalb der rumanisch-sowjetisch-deutschen Verhaltnisse 

(Zusammenfassung) 

Der Verfasser analysiert die Lage des SUdens der Bukowina in der Periode Juni 1 940-Juli 
1 94 1 ,  indem er die Verlinderung der europliischen Machtverhliltnisse schi ldert, die sich in der 
Stimmung und in den Erreignissen in der Nlihe von der "Molov-Frontlinie" wiederspiegelte. Es 
werden einige fiir den Statut dieses rumlinischen Territoriums risikoreiche Momente hervorgehoben, 
das auch nach dem Ultimatum vom Juni 1 940 ein "Zankapfel" der rumănisch-sowjetisch-deutschen 
Verhliltnissen geblieben ist. 

135 Ibidem. 
136 /bidem. 
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SOLCA - ASPECTE ISTORICO-MITOLOGICE 

TODERAŞ SIMION 

Solca este mi ţinut smuls sălbăticiei Munţilor Bucovinei. Boncăluitul 
cerbilor, urmele vicleniei vulpi lor în preajma gospodării lor şi ferocitatea ursului 
amintesc mereu că aici civi l izaţia se întâlneşte cu bunul p lac al naturii şi nu 
întotdeauna iese învingătoare. 

Plămădită într-o confruntare cu sorţi de izbândă altemativi, mica aşezare 
Solca a trăit şi ea întâmplările care încearcă să şteargă trecutul, să-I acopere cu 
pulberea u itării şi anonimatului .  Pierderea arhivelor, în împrejurările dramatice ale 
celui de-al Doi lea Război Mondial sau interpretarea evenimentelor în tiparele 
convenabile regimului comunist, nu au făcut istoria localităţii Solca mai puţin 
interesantă. 

Începută ca o civi l izaţie a sării, prezenţa omului aici este semnalată încă din 
preistorie. În mileniul V î. Hr., în zona Slatinei Mari exista, potrivit primelor 
cercetări arheologice efectuate la mij locul secolului trecut, o comunitate umană a 
cărei principală activitate era producerea sării 1 • În vase de ceramică de mari 
dimensiuni, prin fierberea slatinei se obţinea terciul de sare care, apoi, era uscat în 
pahare din lut nears, aşezate pe vatra focului .  Extragerea sării se făcea prin 
spargerea paharelor. Modul de prezentare finală a produsului (huscă) sugerează 
faptul că sarea obţinută nu era destinată comunităţilor din apropiere, ci unora aflate 
la mare distanţă, unde saramura era mai greu de transportat decât anumite forme de 
sare care serveau în acelaşi timp şi ca echivalente de schimb. Stabil irea, în zona 
montană, l ipsită de condiţii de practicare a agriculturi i , a acestui grup uman arată 
că produsul căruia îi consacra activitatea avea mare căutare la alte colectivităţi, 
putându-şi asigura, prin schimb, existenţa2 • Chiar dacă investigaţii mai recente 
contestă vechimea, totuşi se pare că avem de a face cu una dintre cele dintâi 
exploatări de sare din Europa. 

Deşi începută sub semnul sării, existenţa omului aici se va rezema, cu 
nădejde, şi pe întinsa pădure, care coboară de pe piscurile munţilor, trecând prin 

1 Vezi, pe larg, 1. Şandru, Contribuţii geograjico-economice asupra exploatării salinelor din 
Bucovina de sud, "Studii şi cercetări ştiinţifice", Iaşi, 1 952, nr. 1-4, p. 407-424. 

2 Vezi, pe larg, Nicolae Ursulescu, Exploatarea sării din saramură în neoliticul timpuriu în 
lumina descoperirilor de la Salca, în "Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie", Bucureşti, 
tomul 28, nr. 3, 1977, p. 307-3 1 7. 

Analele Bucovinei, X, 2, p. 473-480, Bucureşti, 2003 
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grădini şi curţi, pana m streaşina caselor. Lemnul, poienile de păşunat, vânatul 
bogat, slatina izvoarelor şi ciuperci le cele mai neaşteptate au făcut uşoară viaţa 
localnicilor. Dacă pădurea a fost, pentru locuitori, casă, masă şi pat, în schimb râu l, 
care înjumătăţeşte aşezarea, s-a mai răzvrătit, din când în când, înălţându-se 
deasupra malurilor pentru a le înăbuşi ogorul, curtea şi gospodăria3. 

Intrarea localităţii în istoria scrisă este legată tot de prezenţa sări i .  Termenul 
"salca" este un derivat în "-ka" de la cuvântul soli (sare, în limba slavă/. 
Toponimul este menţionat, pentru prima dată, într-un act emis la 1 5  ianuarie 1 4 1 8  
l a  Baia, în vremea domnitorului Alexandru cel Bun . Acesta, în cearta dintre 
Maicolea, fi ica lui Stoian, nepoţii Balotă şi Dragoş, stăpânitorii de drept şi Vlad şi 
Crâstea, stăpânitorii de fapt, face judecată dreaptă, lăsând satul Salca în stăpânirea 
lui V lad şi Crâstea3• Ulterior, satul va fi stăpânit, pe rând, de boieri şi boieroaice, de 
mitropolitul Moldovei, Gheorghe Movi lă, şi de Mănăstirea Suceviţa. Acesteia îi va 
fi luat de domnitorul Ştefan Tomşa al I l-lea, cu scopul înzestrării ctitoriei sale, 
Mănăstirea Salca. Acesta nu va pricinui nici un neajuns fostei proprietare, deoarece 
o va despăgubi, cumpărându-i două fălci de vie la Cotnari, restitu indu-i satul 
Stănileşti. Domn itorul îi va dărui şi 700 de galbeni şi o cupă de argint5• Alţi 
domnitori şi boieri vor continua daniile către Mănăstirea Salca, aceasta ajungând să 
stăpânească întinse sate, moşi i ,  bălţi, heleşteie, mori, vi i ,  case şi pivniţe de pe 
întreg teritoriul Moldovei .  

La început moşie, Salca s-a închegat ca sat în jurul mănăstirii, înălţată la  
început de veac XVII, pe mal de râu, de către acest fără odihnă domn: Ştefan 
Tomşa al II-lea. În jurul mănăstirii va gravita, mai bine de două veacuri, întreaga 
viaţă economică şi spirituală a aşezării .  Aşezământul monahal a fost şi suportul 
primelor manifestări ale învăţământului şi culturii scrise din Salca. În vremea 
egumenatului lui  Vartolomei Măzăreanu ( 1 768-1 774), reprezentant de seamă al 
şcol i i ,  vieţii cărturăreşti şi duhovniceşti din Moldova, membru al Academiei din 
Kiev, se va înfiinţa, potrivit tradiţiei, prima şcoală din Salca. Tot aici a scris şi 
lucrări le: Învăţătura dulce, Livada înflorită ( 1 770), Condica sfintei mănăstiri 
Sa/căi (ianuarie 1 77 1 ), Arătare pentru Ştefan Voievodu, domnul ţărai Mojdovei, 
ctitorul sfintei mănăstiri Sa/căi, Viaţa preacuviosului Macarie Egipteanuf'. In anul  
1 769, mănăstirea se va îmbogăţi cu 37 de cărţi tipărite în l imba slavonă, în urma 
întâlnirii lui Vartolomei Măzăreanu, în cadrul unei delegaţii ecleziastice, la Sankt
Petersburg, cu ţarina Ecaterina a II-a. De la aceasta va mai primi vase de argint şi 
veşminte preoţeşti7• De altfel, ţarina va manifesta, se pare, o anumită grijă faţă de 

3 Documente privind istoria României, veacul XIV, XV, A. Moldova, voi. 1 ( 1 384-1475), 
Bucureşti, Editura Academiei, 1 954, p. 39. 

4 Iorgu Iordan, Nume de locuri româneşti în Republica Populară Română, voi. 1,  Bucureşti, 
1 952, p. 98-99. 

5 Din tezaurul documentar sucevean. Catalog de documente, 1393-1848 (în continuare se va 
cita Din tezaurul documentar sucevean), Bucureşti, 1 983, p. 95-96. 

6 Dimitrie Dan, Arhimandritul Vartolomei Măzăreanu, extras din "Analele Academiei Române", 
Bucureşti, tomul XXXIII, 1 9 1 1 ,  p. 3 1 .  

7 lbidem, p. 5 .  
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mănăstirea şi satul Solca. În contextul evenimentelor din ani i  1 769-1 774, printr-un 
document emis la Iaşi, în 1 772, feldmareşalul rus P. A. Rumeanţev apăra satul 
Solca, "pentru a nu i se lua zaharea, fân şi orz şi să nu se impună podvezi şi n ici un 
fel de havalele solcanilor"8. 

Având 83 de fami l i i  în 1 7749, comunitatea din Solca se va întregi, în timpul 
stăpânirii habsburgice, cu gospodării ale coloniştilor catol ici (germani ,  polonezi, 
slovaci ş.a.). Aceştia vor rid ica, pe la anul 1 868, Biserica "Sfăntul Mihail"1 0• În 
ciuda greutăţilor edil itare din perioada comunistă, cele două biserici se înalţă şi 
astăzi, în pragul noului mi leniu, deasupra tuturor clădirilor urbei. Masive şi aproape 
de cer, sfintele lăcaşuri au fost sprij inul sufletului creştini lor apăsaţi de guvernări, 
bătrâneţe, boală şi nefericire. Nu departe de aceste biserici şi malul  drept al râului 
purta semnul sacrului .  Un templu mozaic împrospăta credinţa şi speranţele evreilor, 
aduşi de valurile istoriei şi prin această parte de lume. 

În timpul stăpân irii Bucovinei, austriecii s-au preocupat să controleze şi 
valorifice cât mai bine resursele locale. Au construit drumul care lega Solca de 
Cernăuţi şi Vatra Dornei şi au industrial izat slatina, aducând primele fierbătoare la 
S latina Mare ( 1 783). Obţinută - după cum se crede - de călugării mănăstirii, în 
secolul al XVII-lea, vestita bere de Solca s-a produs într-o fabrică, construită prin 
1 792 sau 1 8 1 01 1 • Ridicându-se întâi "Institutul balnear al doctorului Beil ich", 1 2  mai 
apoi clădirile "Sanatoriului dr. Poras" 1 3 ş i  "Sanatoriului dr. Herschman", capabile 
să asigure băi de sare, băi de cetină, băi de acid carbonic, împachetări cu nămol ,  
inhalaţi i  ş i  cure dietetice1 4 ,  Solca va deveni, în a doua jumătate a secolului al 
XIX-lea, o importantă staţiune balneoclimaterică a Bucovinei. Clădirile jandanneriei, 
percepţiei, berăriei, oficiului poştal şi telegrafic, biroul administratorului silvic 
Kronaber1 5 completau peisajul edil itar. Din anul 1 89 1 ,  "în parcul de cură al Solcii" 
cânta orchestra de la Sadagura, angajată pe vară, pentru sezonul balnear1 6• Atracţia de 
staţiune "pentru cei cu organisme slăbite, dar şi pentru cei cu suflete obosite" a 
crescut rapid. În anul 1 905, cei veniţi la tratament erau nu numai d in Bucovina ci şi 
din Regatul României, Galiţia, Rusia etc. 1 7 

Tinerii din Solca au călătorit sau au unnat cursurile unor universităţi din Apus, 
intrând în contact cu elemente ale culturii occidentale (I.E. Torouţiu studiază în 
Gennania, devenind asistent de limba română la Frankfurt pe Main, între 1 9 1 1 şi 1 9 1 3). 

8 Din tezaurul documentar sucevean, p. 407-408. 
9 Teodor Bălan, Sate din Bucovina (ms. dactilografiat), Biblioteca Muzeului National al 

Bucovinei, Suceava, p. 1 99. 
10 Almanah ., Presa Bună", laşi, Editura "Presa Bună", 1 997, p. 1 89. 
1 1  Judeţele şi oraşele României in cifre şi fapte (oraşele României), voi. I I  B (în continuare se 

va cita Judeţele şi oraşele României), Bucureşti, 1 996, p. 92. 
12 "Gazeta Bucovinei", Cemăuti, 1 ,  1 89 1 ,  nr. 1 9, p. 2. 
13 Ibidem, II, 1 892, nr. 28, p. 4. 
1 4  Judeţele şi oraşele României, p. 465. 
15 Ibidem. 
16 

"Gazeta Bucovinei", 1, 1 89 1 ,  nr. 1 9, p. 2. 
17 Ion Holetec, Scurtă monografie, ms. dactilografiat. p. I l .  
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Pe palimsest au rămas însă şi umbrele perioadei habsburgice: încercări le de 
deznaţionalizare şi catol icizare prin administraţie, învăţământ, cultură şi colon izări 
cu populaţii catol ice; atitudinile dispreţuitoare faţă de credinţa ortodoxă 
(Mănăstirea Salca a fost desfiinţată, iar clădirile ei transformate, pentru o vreme, în 
depozite de sare), deposedarea populaţiei şi mănăstirii de proprietăţi le agrosilvice, 
trecute în proprietatea Fondului Religionar Greco-Oriental al Bucovinei. 

Reper în istoria urbei începutului de secol XX rămâne vizita savantului Nicolae 
Iorga, în însemnările căruia Salca era "o stradă dreaptă, bine orânduită, destul de 
noroioasă"18• Mica aşezare era animată de o populaţie eterogenă. Hanul unde 
poposise Iorga era nemţesc. Aici a întâlnit "ţerani cu pălării ungureşti ca ale 
rutenilor", dar vorba lor era "vorba noastră, românescă". "Stăpânul hanului pare a fi 
şvab, nevasta arată polonă, slujnica poate fi orice, pe când cea de a doua e o româncă, 
purtând pe faţă pecetea de tristeţă palidă a neamului : de lampa atârnată e legat 
carnetul de danţ de la o petrecere evreiască". A doua zi vede "chiar şi câte o 
munteancă, purtând catrinţă neagră cu margine roşie" şi constată că "un armean şi-a 
făcut sălaş în cuprinsul mănăstiri i". Vizita avea loc în Joia Paştilor, când "biserica era 
plină de ţărani puternici, de femei gătite, şi ei şi ele în cojoacele de sărbătoare"19 •  

Istoric, Iorga nu putea să nu se oprească, în mai multe rânduri, asupra ctitoriei 
ridicate de "acest Ştefan-Vodă al măcelurilor de boieri". Atunci, mănăstirea se afla la 
capătul târgului, "într-un loc unde înălţimile semănate cu brazi înconjură din toate 
părţile". Biserica fusese reparată nu de mult şi, împreună cu turnul de la poartă, fuseseră 
acoperite "cu ţigle strălucitoare de modă bucovineană". Chiliile erau, însă, numai ziduri 
rupte. Întăriturile, care înconjurau mănăstirea, stăteau încă în picioare, deşi o parte din 
bolovani au fost folosiţi la construirea noilor case ale "târguşorului" Salca. 

În discuţii le cu localnicii, Iorga rămâne surprins de cele afirmate de un "bătrân 
strâmb", care susţinea că a călătorit mult "pe la Dorohoi, prin Suceava, prin l aşi, 
până jos la Huşi", ajungând şi pe la ruşi .  Întrebându-1 ce crede despre ruşi, răspunsul 
apare surprinzător pentru istoric: "Acolo-i mai bine ca în România. Acolo-i pământul 
larg". Orice i-ar fi spus era zadarnic, moşul avea "înfiptă părerea că peste Prut 
domneşte Ţarul cel binecredincios, care face pomană cu «pământuri largi»". Iorga a 
fost afectat, în mod deosebit, de faptul că "tinerii care-I înconjură [pe acest bătrân -
n.n.], tăcuţi, învaţă de la dânsul aceasta". Cu această amărăciune istoricul încheie 
rândurile dedicate local ităţi i Salca. Evoluţia ulterioară a evenimentelor avea să 
dovedească faptul că ideile acestui bătrân nu corespundeau spiritului care-i anima pe 
localnici . Din Congresul Genera!" al Bucovinei au făcut parte şi reprezentanţii 
solcanilor, votând, la 1 5/28 noiembrie 1 9 1 8, unirea cu România. 

Salca atinge punctul maxim al dezvoltării sale în perioada interbelică. 
Revenită la patria mamă, după distrugerile Primului Război Mondial aşezarea se va 
revigora economic şi demografic, va înflori cultural şi îşi va spori importanţa ca 

18 Nicolae Iorga, Neamul românesc in Bucovina. Bucureşti, Editura Institutului de Arte Grafice 
"Minerva", 1905, p. 70-75. 

19 Ibidem. 
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staţiune. Declarată oraş din 1 926, în 1 938  se va moderniza prin introducerea 
iluminatului electric. Preventoriul, hotelurile, restaurantele, vilele, parcurile de 
agrement, terenul de tenis, ştrandul, asigurau standarde înalte de staţiune balneocl i
materică. Mi i  de vi legiaturişti din ţară şi  străinătate o vizitau anual. În 1 938,  peste 
1 8  mii de oamenii au fost la tratament, depăşind de aproape cinci ori populaţia 
oraşului20• Nesemnificativa scădere a numărului vizitatorilor în ani i  marii crize 
economice argumentează ideea că staţiunea din Solca era foarte căutată pentru 
tratamentele şi efectele sale benefice. Când spaţi i le de cazare ale Sanatoriului 
"Regina Maria", vi lelor ("Principesa Maria", "Carmen S i lva", "Gâdei") şi ale 
hotelurilor deveneau iqsuficiente, clădirile fabricii de bere şi a celei de cherestea, 
precum şi casele particulare asigurau cazarea. Într-un an găsim pe cineva cazat 
chiar şi în templul evreiesc2 1 • 

Staţiunii  climaterice Solca îi făcea reclamă presa vremi i :  "Aşezată la poalele 
Carpaţilor Bucovinei, se deschide la data de 1 iunie 1 936.  Climatul dulce şi 
temperat al acestei staţiuni, precum şi faptul că este ferită de curenţi este 
recomandată de toţi medicii ca cea mai bună staţiune pentru cei suferinzi de 
anemie, cloroanemie, limfatism, convalescenţă, debilitate, surmenaj fizic şi 
intelectual precum şi debi lităţi pulmonare. Parcurile splendide de brad şi mol ift, 
bine înzestrate şi întreţinute în cea mai perfectă curăţenie, prezintă o adevărată 
localitate de recreere, iar pentru adăpost şi menaj există restaurante, cofetării şi vile 
de prim rang, locuinţe cu tot confortul modern, cu preţuri foarte reduse la hrană şi  
chirie, ştrand, teren de tenis şi locuri de excursi i  splendide. Băi de brad şi  soare, 
acid carbonic, inhalaţii moderne sistem Boul ing, băi de soare cu plajă, ocazie de 
excurs iuni, medici specialişti. Muzica militară a Regimentului 5 jandarmi, 
autobuze la toate trenurile la gara Cacica cu preţuri absolut reduse, reducere pe 
CFR până la gara Cacica"22. 

Creuzet în care s-au adunat de-a lungul timpului reprezentanţi ai mai multor 
naţii, Solca interbelică avea un caracter multietnic, multiconfesional şi multicultural. 
Recensământurile şi cimitirele confirmă caracterul cosmopolit al urbei. 

Dacă Nota oficială a primăriei Solca, din 2 iulie 1 9 1 7, trimisă "Onorabilului 
comisar districtual rusesc Gura-Humorului" consemna că populaţia de 3 253 de 
locuitori ai "târguşorului Solca" era formată din 1 8 1 9  români ,  899 germani, 3 89 
evrei, 1 27 polonezi, 1 6  ruteni şi 5 slovaci23. Recensământul din 1 930 îi adăuga pe 
ruşi, cehi, unguri, armeni .  La acea dată convieţuiau în Solca: români (1 779), 
germani (74S), evrei ( 1 9 1 ), polonezi (86), ruşi, ruteni, ucraineni, slovaci, unguri, 
armeni, sârbi (însumând restul de până la 2 882 de locuitorii4• Locuitorii aveau 

20 Dragomir Paulencu, Probleme geografice privind oraşele mici din judeţul Suceava, "Studii 
şi cercetări de geografie", Suceava, 1983, p. 1 30. 

2 1 Nicolae Iorga, op. cit. , p. 70-75. 
2 2  "Glasul Bucovinei", XIX, 1 936, nr. 4829, 6 iunie 1 936, p. 3. 
21 Recensământul general al populaţiei României, 1 930, voi. VI, Bucureşti, 1 938, p. 476. 
24 Arhivele Statului Suceava (în continuare se va cita A.S.S.), fond Primăria Oraşului Solca, 

d. l / 1 9 1 7. f. 8 1 .  
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confesiuni diferite: romano-catol ici, mozaici, evanghel işti, baptişti, greco-catolici, 
armeano-gregorieni .  

Româna, germana, idiş, poloneza, rusa, ceha, sârba, arrneana - l imbi 
cunoscute sau vorbite, făceau din Solca un loc de întâlnire a celor mai diverse 
spaţii lingvistice şi culturale. Societăţile culturale româneşti şi ale minorităţi lor 
("Clubul Român", "Sentinela Poporului", "Liga Poporală Catolică Germană" etc.) 
îşi desfăşurau activitatea în sedii şi biblioteci propri i .  

Coexistenţa interetnică şi confesională a fost paşnică, civil izată, cercetarea 
documentelor istorice dând la iveală doar un incident etnic mai grav, un duel între 
doi avocaţi, unul român şi altul neamţ (sau evreu), având drept cauză afirmaţi ile 
făcute de ultimul pe tema drepturilor germanilor25• 

Meseri ile locuitorilor din Solca erau diverse. Prin staţiune pândeau birjari 
prefăcut plictisiţi, frizeri subţiri şi croitori dichisiţi; întâlneai casapi încrâncenaţi şi 
morari, berari, cârnăţari, crâşmari , cizmari, cărămidari, tinichigi i, fierari, cuţitari, 
lăcătuşi, şelari, rotari, stoleri, vopsitori, tipografi şi dascăli26. 

În localitatea Solca au convieţuit paşnic mai multe etni i .  În 1 94 1 ,  solcan ii se 
plângeau autorităţilor mi litare că nu "are cine potcovi caii şi repara grapele", 
deoarece meseriaşii fierari şi potcovari erau etnici german i care s-au repatriat27. 
Chiar dacă moartea le despărţea drumurile spre cimitirul ortodox, catolic sau 
iudaic, speranţa le era că, în cele din urmă, se vor regăsi în ceruri. 

Evenimentele care au cuprins lumea către mij locul secolului trecut aveau să 
frângă grav destinul Solcii. Ultimul război mondial, cu tranşeele şerpuind printre 
brazi, a urâţit şi însângerat şi aici lumea. Distrugerile, evacuarea populaţiei, morţi i , 
repatrierea nemţi lor în 1 940 ( 1 69 de fam i 1 i i ,  cum prezintă statisticile i8, deportarea 
evreilor în 1 942 (circa 90 de famil i i ,  după cum îşi amintesc localnicii), nenorocirile 
şi  sărăcia de după război au dezech ilibrat structura demografică şi viaţa economică 
a oraşului. Experimentele şi experienţele contradictorii trăite de localnici în 
perioada împroprietăririi agrare ( 1 945) şi a întovărăşirii agricole "Nicolae Bălcescu" 
( 1 957-1 962), în anul încercări lor de colectiv izare a oraşului ( 1962) şi, apoi, în cei 
de industrializare, au afectat grav viaţa urbei. Au fost tentativele de a rupe cu 
"trecutul anarhic", pentru a construi planificat "un prezent şi un vi itor luminos". 
Din aceeaşi dorinţă, autorităţile comuniste au transformat denumirile unor clădiri şi 
străzi .  Astfel, clădirea preventoriului, numită "Regina Maria", s-a transformat într-un 
sanatoriu TBC fără nume, "Strada Germanilor" în "Strada Gheorghe Doja", 
"Strada Plopilor" în "Strada 9 Mai", "Strada Cojocarilor" în "Strada Fi l imon 
Sârbu", "Strada Mătrăgunei" a devenit "Strada 30 Decembrie", iar "Strada Il ie 
Torouţiu", "Strada Libertăţi i"29• Noile realităţi au alungat vilegiaturiştii care 

p. 70. 
25 1 .E. Torouţiu, Românii şi clasa de mijloc in Bucovina, Partea 1. Meseriaşii, Cernăuţi, 1 9 1 2, 

26 "Gazeta bucovinenilor", Bucureşti, 1, 1 934, nr .4-5, 1 6-30 decembrie, p. 1 .  
27 A. S. S., fond Primăria Oraşului Salca, d. 1 / 194 1 ,  f. 48 1 .  
28 Ibidem, d. 2 1 / 1950, f. 109-1 1 1 . 
29 Ibidem, d. 6/1948, f. 75. 
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animaseră, în perioada interbelică, străzile, parcurile şi traseele turistice. Murea o 
parte d in farmecul staţiunii, iar eforturile câtorva medici de a o resuscita, creând un 
centru medical pentru operaţii pe plămâni, aveau să se stingă şi ele, destul de 
repede. La începutul anilor şaptezeci, Salca nu putea fi considerată oraş. 
Localitatea avea o populaţie majoritar ţărănească, o fabrică de bere şi câteva 
prăvăl i i ,  în foste .case germane şi evreieşti. Construirea, în ani i  vechiului regim, a 
unor blocuri şi clădiri pentru instituţii , realizarea canalizării oraşului, asfaltarea 
unor străzi etc., nu aveau cum reînnoda destinul de staţiune balneară. Salca era 
vizitată de turişti doar în trecere. Singurul hotel existent în 1 970 avea numai 9 
locuri30, iar încercarea de renaştere a staţiunii în deceniul  nouă - amenajarea unui 
han cu 46 de locuri şi a unui popas turistic, "Trei Iazuri", cu 36 de locuri - nu a 
putut reinvia o activitate ale cărei tradiţii se pierduseră. Turiştii străini au ajuns o 
curiozitate pentru localnici. Regimul comunist suprimase aproape total şi legăturile 
de sânge şi suflet pe care destui solcani le mai aveau cu lumea occidentală, chiar 
dacă, sporadic, acestea se refăceau prin intermediul v izitelor unor fami l i i  de nemţi 
şi evrei care veneau în Salca pentru a-şi reîntâlni locurile natale, rude şi vechi 
prieteni. 

Pentru copii i  din aşezările vecine, Salca a continuat să rămână, pentru multă 
vreme, un loc ciudat şi fabulos. Din depărtarea ogrăzilor, prăbuşite într-o beznă 
ancestrală, priveau miraţi aura ridicată deasupra oraşului, ca ceva căreia i se spunea 
" lumină electrică". Şi nu-şi închipuiau, sub acest nimb, o lume care să nu fie 
fascinantă. Apăsaţi de întunericul nopţi i, oraşul de la doar câţiva ki lometri, unde 
"noaptea se vedea ca ziua", îi încredinţa, împotriva spiritului ateu comunist, care se 
lăsa ca un fum tot mai dens în suflete, că lumina nu putea veni decât de la nişte 
biserici . 

Solcanii au fost de-a lungul timpului oameni mândri, dar paşnici şi răbdători 
câştigându-şi existenţa ca lucrători la pădure şi în cariera de piatră, în industria locală 
şi în sectorul servicii lor, dar şi la munca câmpului. Vremurile trăite le-au înnobilat 
sau înrăit sufletul. Scrierile vechi păstrate le amintesc şi unele năravuri .  "Sunt prea 
puţin muncitori, cu unele moravuri şi înclinaţii spre furt şi jaf şi ar trebui ajutaţi cât 
mai curând cu alimente de urgentă necesitate, dar nu merită, întrucât sunt oameni 
îndărătnici, neascultători şi nesupuşi la ordine". Caracterizarea aparţine pretorului 
plasei Salca, Emil ian Lungu, făcută în perioada foametei din anul 1 9443 1 •  

Mândria de a se considera mari crescători d e  cai i-a făcut pe locuitorii din 
Salca, prin ani i  şaptezeci, foarte lăudăroşi .  Ore întregi, seara, în centrul urbei, îşi 
povesteau, cu pasiune, faptele de vitej ie ale armăsarilor. Întâmplarea relatată de 
poreclitul Pleoască, despre un lup, furişat prin cânepa înflorită, care i-a atacat 
murgul, ce s-a apărat, lovindu-! cu copitele, aruncându-1 până pe gheaţa iazului 
care s-a rupt, înecându-1, a constituit un exemplu de minciună exagerată, folosit de 
generaţii de părinţi, în elanul pedagogic de a corecta fireasca, la anumite vârste, 

30 Ibidem, fond Consilieratul Agricol Suceava, d. 9/1 970,vol. 1 ,  f. 57. 
3 1 Ibidem, fond Prefectura Judeţului Suceava, d. 42/1 944, p. 44. 
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tendinţă a odraslelor de a minţi. Unele apucături, întâlnite de altfel în orice 
comunitate, nu au înăbuşit calităţile locuitorilor acestei aşezări. Şi numai dorinţa 
veneticilor - români şi  neromâni - de a le tăia din aerul de superioritate, le-a 
exagerat pornirile mai puţin onorabile. 

Pentru că iubesc mitologia, dar şi pentru că nu le place să fie consideraţi 
urmaşii primi lor robi ai mănăstirii, localnicii din viţa cea mai veche şi-au ascuns 
începuturile în legende. Lumea poveşti i  şi-au construit-o în jurul Pietrelor Muierii. 
Din ele s-ar fi născut cei dintâi solcani ;  de ele era legată, printr-un tunel (folosit 
doar de călugări, morţi înainte să-i destăinuie originea) mănăstirea; acolo îşi 
adăposteau, în vremuri tulburi, când năvăleau tătari i , nevestele şi copii; acolo era 
ascuns, datorită asprimii  poteri i , Darie haiducul; dinspre aceste Pietre solcanii 
aşteptau ca vânturile să risipească ceaţa şi ploile seceta; deasupra lor au văzut 
prima cometă şi, fireşte, sub Pietre era îngropată o comoară. Pietrele i-au ajutat pe 
solcani să descopere, de sus, imensitatea păduri i şi să bănuiască cum arată marea, 
lecuindu-i pe unii de obsesia ei .  Ca de pe un promontoriu, o mare de cetină ţi se 
aşterne la picioare, cu valuri încremenite în conturul culmi lor peste care umbra 
norilor închipuie mişcătoare fiinţe fantastice. Priveliştea aceasta le-a dat unora 
măsura neînsemnătăţii ca fi inţe umane, altora, sentimentul semeţiei faţă de 
muritorii care n-au ajuns niciodată să vadă ce au văzut ei .  Şi unii şi alţii s-au 
încumetat până pe "acoperişul lumii", pentru a se simţi, măcar o dată în viaţă, zei. 
Căci Solca a fost o lume în care s-a cunoscut, mai ales, "măreţia" de simplu 
participant la  drama de a fi om. 

Redescoperirea istoriei localităţii Solca, în dimensiunile ei europene, atâtea 
câte au fost, cunoaşterea mentalităţilor şi a firii oameni lor locului, poate fi de folos 
solcanilor pentru a face paşi mai siguri pe calea vi itoarei integrări europene a ţări i , 
a dobândirii unei noi identităţi i, fără să şi-o piardă pe cea proprie. 

Solka - historisch-mythologische Aspekte 

(.Zusarnnzen;rassung) 

Der Verfasser prăsentiert einige Aspekte aus der Geschichte von Solka zwecks der 
Wiederentdeckung der Vergangenheit dieser Ortschaft in ihren europăischen Dimensionen. Die 
Kenntniss der MentaliUi.t und des Charakters der Menschen aus Solka kănnte ftlr sie niitzlich sein, und 
zwar in dem Sinne, dass sie sichere Schritte auf dem Weg der zukiinftigen europăischen lntegration 
des Landes und der Gewinnung einer neuen Identităt machen kănnen, ohne aber dadurch ihre eigene 
ldentităt zu verlieren. 
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ŞTI!NŢELE NATURII 

OBSERV A ŢII ŞI CERCETĂRI DIN DOMENIUL BIOLOGIEI 
ÎN OPERA LUI SIMEON FLOREA MARIAN 

PETRU BEJINARIU 

Omul de cultură Simeon Florea Marian s-a născut la I l işeşti, la 1 septembrie 
1 847, într-o famil ie de ţărani .  Aici a cunoscut şi  îndrăgit de mic natura şi mirifica 
lume a satului, lume în care "s-a născut veşnicia" şi unde, în voie, respiră marea 
lege morală a români lor. A urmat şcoala în satul natal, apoi Şcoala Populară şi 
Gimnaziul la Suceava, Năsăud şi Beiuş. Îşi face studi i le teologice la Cernăuţi, 
atunci o adevărată capitală culturală a români lor, azi înstrăinată printr-un tratat 
umi l itor între România şi Ucraina, semnat în 1 997. 

Simion F lorea Marian şi-a închinat "o viaţă întreagă pentru eternizarea 
comorilor de frumuseţi în legătură cu viaţa ţăranului"' .  În perioada studi i lor 
gimnaziale urmăreşte, cu mare interes, conţinutul şi formele tradiţionale de la ţară 
şi publ ică, în revista "Famil ia", culegerea de folclor O nuntă la 1/işeşti. Aceasta 
este prima scriere publ icată de viitorul folclorist. S imeon Florea Marian a mai 
publicat: Poezii poporale din Bucovina, Balade române culese şi corese ş.a. 

În timpul studi i lor la Năsăud şi Beiuş a străbătut meleaguri le Transilvaniei cu 
marea dorinţă de a-1 întâlni pe legendarul Avram Iancu, dar acest lucru nu s-a 
întâmplat n iciodată. În schimb, a adunat cântece şi a întocmit cea mai frumoasă 
culegere de poezii despre "crăişorul munţilor", pe care a publicat-o, în anul 1 900, 
sub numele de Poezii poporale despre Avram Iancu. 

După terminarea studiilor, S imeon Florea Marian este hirotonit ca preot, 
sluj ind în satele Poiana Stampei şi Voloca, şi apoi în oraşul Siret. Aici a funcţionat 
şi ca profesor de rel igie şi l imba română, profesând într-o zonă demografică 
heterogenă. În anul 1 88 1 ,  Simeon Florea Marian este primit în rândul membri lor 
Academiei Române. Cea mai bogată activitate o desfăşoară la Suceava. Participă la 
toate manifestările societăţilor culturale, fi ind impl icat, mai ales, în activitatea 
Societăţii "Şcoala Română" din Suceava. 

Lucrări le lui S imeon Florea Marian sunt consacrate sărbătorilor, obiceiurilor 
rituale, ornitologiei şi entomologiei. În acestea abundă legendele, cântecele, 

1 Constantin Loghin, Istoria literaturii române din Bucovina, 1 775-1981, Cernăuti, Editura 
"Alexandru cel Bun", 1 996, p. 1 78. 

Analele Bucovinei, X, 2, p. 481-484, Bucureşti, 2003 
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descântecele, colindele, strigăturile, proverbele, ghicitorile care aparţin, în egală 
măsură, etnografiei şi folclorului . Este autorul unei opere unice în folcloristica 
europeană. A pus bazele etnografiei româneşti în lucrările: Naşterea la români, 
Nunta la români, Înmormântarea la români, Tradiţiile populare din Bucovina, 
Tradiţii româneşti ş.a. Începând cu opera Ornitologia poporană română, lucrare 
premiată de Academia Română, S imeon Florea Marian inaugurează o nouă serie de 
lucrări referitoare la păsări, insecte şi plante, cu denumirile lor populare, în 
legende, obiceiuri, credinţe, cântece. 

De asemenea, "cel mai harnic şi mai fecund folclorist al l iteraturii 
româneşti"2, a avut şi  ample preocupări în domeniul ştiinţelor naturi i :  ornitologie şi 
entomologie, "zoologie populară", biologie vegetală, "botanică populară"3 •  

Ornitologia poporană română, publicată în anul 1 883 l a  Cernăuţi, în două 
volume (86 1 pagini), cuprinde: legende, datini, credinţe, cântece despre păsări, dar 
şi numele româneşti ale păsări lor4 •  Această lucrare a presupus un mare volum de 
muncă, de la simple observaţi i  asupra păsărilor la diverse criterii taxonomice. Până 
la apariţia acestei lucrări, Simeon Florea Marian a prezentat monografii despre 
speciile de păsări în publicaţi ile: "Amicul fami l iei", "Albina Carpaţilor" ş.a. 
Corbul, rândunica, pupăza, şoimul, vulturul, pajura sunt speci ile de păsări pe care 
folcloristul le-a prezentat în aceste publicaţii .  

Modul de lucru folosit de către Simeon Florea Marian a fost deosebit de 
interesant şi eficient: în diverse publicaţii a lansat un chestionar pentru cunoaşterea 
păsărilor, inclusiv a numelui acestora; a cerut concursul mai multor învăţători din 
satele din Bucovina (Horodnic, Straja, Gălăneşti, I l işeşti, Vicovu de Sus, Pârteşti) 
şi din alte zone (Burdujeni, Selişte-Maramureş, Banat). Există documente care 
arată că acesta a solicitat pentru această lucrare şi concursul lui Ion Creangă şi 
Vasile Alecsandri. 

În Precuvântare la cartea Ornitologia poporană română, Simeon Florea 
Marian prezintă o frumoasă motivare a demersului său: "Să luămu numai o 
botanică sau o zoologie românească în mână şi vom afla nisce numiri de plante, 
animale şi păsări care din care mai curioase şi vecin icii neînţelese, pe când în 
poporu esistă numiri aşa de frumoase, precise şi poetice. Cunoscând această l ipsă, 
am adunatu deocamdată numirile de paseri ce le-am aflatu, până acum la poporu, 
am adunatu legendele, datin ile, credinţele şi cântecele ce le au poporulu despre 
paseri, şi le scotu acum la lumină sub numele de: Ornitologia poporană română''. 
Lucrarea începe cu legendele despre păsări. Prima pasăre prezentată, cu legendele 
ei, este cucul (Cuculus canorus L.). Prima legendă, din cele cinci, a fost auzită de 
la Vasile Ungureanu din I l işeşti, sat din Bucovina. Prezentăm, pe scurt, această 
legendă. Un cuc cu pene de aur o avea soţie pe Sava, c�re i-a fost necredincioasă, 
iubindu-se cu priveghetoarea. Cucul şi-a părăsit soţia. In vreme ce Sava îl căuta, 

2 Eusebiu Popovici, Din istoricul liceului ,. Ştefan cel Mare " din Suceava, Suceava, 1 935, p. 93. 
3 Ştiinţa în Bucovina. Ghid biobibliografic, Suceava, 1 983, p. 1 74. 
4 Dicţionar enciclopedic român, voi. lll, K-P, Bucureşti, Editura Politică, 1 965, p. 25 1 .  
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cucul i-a spus: "să-lu caute, dacă voesce, de la B lagoviştenie pâne-n Sândiene". În 
căutarea soţului, Sava devine neastâmpărată, trece de pe un pom pe altul şi mereu 
strigă: "cucu, cucu!". A doua legendă porneşte de la împăratul cu doi feciori, Cucu 
şi Ştefan, ambii cu părul de aur. La plecare în război, împăratul le-a spus feciorilor: 
"Dacă împăratul va muri în război, în locul meu vei unna tu fiule, Cucu". De aici a 
început supărarea, intriga şi lupta între fraţi, din care învingător a ieşit Ştefan. Între 
timp, a murit mama lor. Potrivit blestemului, fraţii au devenit păsări - unul în 
lumea cealaltă şi altul în lumea cea nouă. Ştefan îl caută şi-1 strigă mereu pe fratele 
său, Cucu, din cealaltă lume. Una dintre credinţele despre această pasăre se referă 
la felul în care aude omul glasul ei .  Când se aude din faţă sau din dreapta, omului îi 
va merge bine tot anul, va fi sănătos şi voios; când îl aude din spate îi va merge rău, 
nu va fi sănătos şi voios. 

În lucrare sunt descrise legende, datini şi credinţe şi  despre alte păsări: 
pescăruş, albinărel, dumbrăveancă, rândunica de noapte, rândunica de casă, 
ciocănitoarea, capăntortura, şoimul, uliul, pajura, gaia, şorecarul, vulturul, ciuvica, 
buha, huhurezul, cioful, striga, priveghetoarea etc. (acestea sunt prezentate şi cu 
denumirea lor şti inţifică, în nomenclatura binară de sistem Linne). Numai prin 
enumerarea acestor păsări ne putem da seama de dimensiunile şi însemnătatea 
lucrării Ornitologia poporană română. 

Deosebit de interesante sunt elementele de etologie prezentate de Simeon 
Florea Marian. Despre cuc, bunăoară, folcloristul ne spune că e o pasăre "foarte 
neastâmpărată, nu stă mult pe un pomii, ci punându-se pe-o ramură şi ,  strigândii de 
vr'o câteva ori «cucu! cucu !», îndată zboară pe altă ramură şi  aşa, din pom în 
pom"5 • Aspecte care ţin de etologie întâlnim la aproape toate păsările a căror 
legende, credinţe şi datini sunt prezentate în lucrarea Ornitologia poporană 
română. 

Între lucrările care valorifică cunoştinţele şi tenninologia populară despre 
lumea vie se remarcă şi monografia Insectele în limba, credinţele şi obiceiurile 
românilor, publicată în anul 1 903 . Volumul cuprinde 1 80 de specii de insecte şi 
credinţele, obiceiurile şi creaţiile folclorice legate de lumea aceasta a vieţuitoarelor, 
cu cel mai mare număr de speci i  şi indivizi biologici. În adunarea şi clasificarea 
datelor, Simeon Florea Marin a fost ajutat de mulţi colaboratori - sunt amintiţi 60 de 
elevi suceveni şi alţi colaboratori din Bucovina. "Lucrarea este o adevărată mină 
pentru zoolog, l ingvist şi pentru cercetătorul culturii populare'

,(;, afinna Mircea Fotea. 
Domeniul interesant al lumi i  v i i, al plantelor, a fost o pasiune reală a 

folcloristului bucovinean. Observaţii le şi cercetările acestuia s-au adunat cu migală 
în cele 1 2  volume de fişe ce alcătuiesc manuscrisul cărţii Botanica poporană 
română. Fişele manuscrisu lui cuprind aproximativ 500 de specii de plante, fiecărei 

5 Simeon Florea Marian, Ornitologia poporană română, Cernăuţi, Tipografia R. Eckhardt, 
1 883, p. 90. 

6 Mircea Fotea, Simeon Florea Marian. folclorist şi cinograf, Bucureşti, Editura Minerva, 
1 987, p. 67. 

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



484 Petru Bej inariu 4 

plante autorul consacrându-i câte un capitol, mai mare sau mai mic, în funcţie de 
însemnătatea acordată plantei în credinţa şi tradiţia populară. Viţa de vie, bunăoară, 
ocupă 72 de pagini, Simeon F lorea Marian întocmind un adevărat microtratat de 
viticultură populară. În aceste fişe, la fiecare plantă, sunt precizate denumirea 
ştiinţifică şi  apoi diverse legende, obiceiuri, balade şi proverbe privitoare la plante. 
Sunt prezentate şi întrebuinţările magice şi terapeutice ale fiecărei plante. 

Folcloristul Simeon Florea Marian şi-a structurat această lucrare într-un mod 
deosebit, promovând maniera specialistului biolog. Introducerea urma să cuprindă 
cunoştinţele necesare despre rădăcină, tulpină, ramură, mugur, frunze şi floare. În 
manuscris, atrage atenţia îndemnul la valorificarea imensului potenţial pe care-I oferă 
farrnacia naturi i prin plantele medicinale. Acest îndemn rămâne şi astăzi de mare 
actualitate, potrivit celor scrise de Gh. Diharu: "Plantele medicinale, aceste nestemate 
naturale încărcate de parfum şi culoare, mai sunt încă nişte enigme cu proprietăţi 
miraculoase, deşi omul a pornit să le cunoască din negura timpului, pentru că în ele a 
găsit nu numai mângâierea stărilor sufleteşti ci şi alinarea suferinţelor trupeşti. 
Revenirea în actualitate a fitoterapiei devine un domeniu de practică utilă, mai cu 
seamă că acest tratament nu dezvoltă efecte secundare şi nu este costisitor"' .  

Ceea ce scria Mihai Cărăuşu despre Simeon Florea Marian arată că ne aflăm 
în faţa unui pasionat şi competent practician botanist: "Pentru elaborarea acestei 
lucrări [Botanica poporană română - n.n.] ,  grădina casei, pe care o îngrijea cu 
dragoste şi delicateţe de naturalist, avea funcţia de anexă a marii sale bibl ioteci, 
servind ca laborator natural de observare şi cercetare şti inţifică, urmând apoi 
aprofundarea cu ajutorul cărţilor de special itate şi a oameni lor de ştiinţă prieteni"8• 

Lucrările lui S imeon F lorea Marian referitoare la păsări, insecte şi plante sunt 
concepute din dorinţa îmbogăţirii limbii literare şi a terminologiei ştiinţifice cu noi 
termeni cunoscuţi în l imba populară şi cu numeroase cunoştinţe despre uriaşa 
d iversitate de forme, culori şi modalităţi de viaţă din lumea înconjurătoare. 

Bemerkungen und Forschungen aus dem Bereich der Biologie 
im Werk von Simeon Florea Marian 

(Zusammenfassung) 

Im Artikel Bemerkungen und Forschungen aus dem Bereich der Biologie im Werk von Simeon 
Florea Marian stellt der Verfasser einige Arbeiten des Bukowiner Folkloristen iiber Vogel, lnsekten 
und Pflanzen dar. Diese Arbeiten wurden mit dem Wunsch verfasst, die litcrarische Sprachc und die 
wissenschaftliche Terminologie mit in der Volkssprache bekannten Begriffen und mit vielen 
Kentnissen ilber den grol3en Vielfalt der Formen, Farben und Lebensarten der Umwelt zu bereichern. 

7 Petru Bejinariu (coordonator), Biologi de seamă din Bucovina, Suceava, Editura Ţara 
Fagilor, 1994, p. I l . 

8 Mihai Cărăuşu, Simeon Florea Marian. Schiţă biografică, în "Anuarul Muzeului Judetean", 
Suceava, 1 977, p. 34. 
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BUKOWINA-INSTITUT ÎNTR-O NOUĂ ETAPĂ 
A DEZVOLTĂIUI SALE 

D. VATAMANIUC 

OPINII 

Bukowina-Institut s-a înfiinţat în 1 988, ca o instituţie privată şi a grupat în 
jurul său comunitatea germană repatriată în 1 940, precum şi personal ităţi ale vieţii 
pol itice şi culturale din Germania şi din alte ţări ce se interesau de problemele 
Bucovinei. 

Institutul din Augsburg, condus de Ortfried Kotzian şi având un număr 
restrâns de cercetători : Luzian Geier şi Otto Hallabrin, îşi formează, în cursul 
anilor, un cerc larg de colaboratori din universităţile germane, dar şi din alte 
sectoare ale vieţii pol itice şi culturale. Orientarea acestora contribuie, în mare 
măsură, la prestigiul instituţiei .  

Bukowina-Institut îşi desfăşoară activitatea în mai multe direcţi i . Institutul de 
cercetare scoate o revistă, "Kaindi-Archiv", care publică studi i  şi articole despre 
Bucovina, dar este şi un buletin informativ privind comunitatea germană repatriată 
în 1 940. Un loc important în activitatea instituţiei îl ocupă reuniunile 
internaţionale, la care participă şi Centrul de Studi i  "Bucovina" din Rădăuţi şi 
Centrul de Studi i Bucovinene de pe lângă Universitatea din Cernăuţi. Două dintre 
aceste reuniuni internaţionale se ţin la Rădăuţi, în mai-iunie 1 996 şi septembrie 
2000, şi  lucrările lor le tipărim în română, germană şi ucraineană, în numere 
speciale din "Analele Bucovinei", în 1 997 şi 2002. 

Excursi i le ştiinţifice în Bucovina se înscriu ca a doua parte a activităţii 
instituţiei din Augsburg. Organizate în foarte bune condiţii, la ele participă şi  
membri i instituţiei noastre. Ortfried Kotzian, organizatorul acestor excursii 
ştiinţifice, se remarcă întotdeauna ca un excelent cunoscător al locurilor şi 
oamenilor din Bucovina istorică. Constatările care se fac în aceste excursi i  
ştiinţifice în nordul Bucovinei sunt relevante pentru vitregia vremurilor în care 
trăim. Localităţile germane, cu o viaţă economică bogată înainte de 1 940, au fost 
şterse de pe faţa pământului .  Mai amintesc de existenţa lor bisericile, altădată în 
centrul satului, acum în ruină, în câmp pustiu. 

Bukowina-Institut intră într-o nouă etapă în activitatea sa din ultima vreme. 
Schimbarea cea mai importantă o constituie trecerea la Universitatea din Augsburg. 
Statutul său de instituţie privată se schimbă în statutul unei instituţii de stat, de grad 
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academic, cum este şi a noastră. Ortfried Kotzian primeşte alte însărcinări şi, dintre 
cercetători, Luzian Geier îşi continuă activitatea şi în noua situaţie. La conducerea 
institutului, acum secţiune a Universităţii din Augsburg, vine profesorul Reinhard 
Werner, cunoscător al l imbii române, ca şi predecesorul său, şi autor al unor 
cercetări esenţiale despre Eminescu şi Caragiale, îndeosebi despre arta sti l istică a 
lui Caragiale. Se preocupă şi de aromână, tot sub raport sti l istic. Lucrările sale se 
tipăresc în caiete speciale, sub egida Centrului Studien zur rumănische Sprache und 
Literatur. În întâlnirea noastră comună de lucru, ţinută la Rădăuţi, am luat 
cunoştinţă de sarcinile ce revin instituţiei din Augsburg, o dată cu încadrarea sa în 
schema universităţii bavareze. Am convenit asupra activităţii noastre viitoare şi  o 
întrevedem bogată şi benefică pentru amândouă părţile, cum a fost şi până acum. 
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DOCUMENTAR 

CATEDRALA DIN MUNICIPIUL RĂDĂUŢI. 
AMINTIRI ŞI DOCUMENTE 

PAVEL ŢUGUI 

O descriere bine informată şi netrucată a oraşului Rădăuţi a publicat Petru 
Rezuş, profesor la Institutul de Teologie din Bucureşti, autor al unor cărţi de istoria 
l iteraturii române de valoare, descendent dintr-o familie rădăuţeană. Cărturarul 
bucovinean anunţa, în cartea sa din 1 975, că "istoria contemporană a oraşului" va fi 
cuprinsă "într-o lucrare exhaustivă viitoare, în manuscris"1 • 

Date despre construcţi ile contemporane din Rădăuţi apar în lucrarea Suceava. 
Ghid turistic al judeţului, apărută la Editura Sport-Turism din Bucureşti, în anul 
1 979. Autori i  acestei lucrări compară vechiul târg Rădăuţi cu cel urbanizat din 
decenii le de după al  Doilea Război Mondial ş i  ajung la concluzia următoare: 

"Totuşi, până de curând, doar centrul căpătase o configuraţie mai adecvată unei 
reşedinţe de judeţ (aşa cum a fost Rădăuţiul între cele două războaie mondiale), 
prin construirea unor clădiri frumoase: banca, primăria, Catedrala Ortodoxă [ . . . ], 
Casa de Cultură, B iblioteca orăşenească, două cinematografe, trei l icee şi patru 
şcoli  generale, plus clădirea spitalului şi întreprinderile industriale". 

Cei care au cunoscut bine târgui Rădăuţi în perioada 1 935-1955 pot afirma, 
cu seninătate şi respect faţă de adevăr, că înfăţişarea de astăzi a oraşului  s-a 
transformat radical prin apariţia unor construcţi i  moderne, i luminat public, prin 
canalizare, reorganizare civilizată a centrului, prin mutarea şi modernizarea pieţei, 
etc. ,  înlocuirea multor case dărăpănate şi bordeie cu clădiri mai arătoase, dotate cu 
mij loacele civilizaţiei contemporane. Le place sau îi indispune pe unii politicieni 
actuali, Rădăuţiul s-a transformat, treptat, după anul 1 950, d intr-un târg oriental, 
murdar şi în afara civilizaţiei europene, într-o localitate construită şi admin istrată 
după regul i le oraşelor medi i  din Europa. 

Să lăsăm să vorbească faptele consemnate în documente. În toamna anului 
1 954, fi ind la  Rădăuţi ,  în calitate de locţiitor al ministrului Culturii, George 
Tudose, Boghian, Nestor, 1. Istrati, foşti membri ai "Asociaţiei Învăţătorilor" din 

1 Cf. Petru Rezuş, Contribuţii la istoria oraşului Rădăuţi (până la 1 918), Bucureşti, Editura 
Litera, 1 975, p. 80. Voi încerca să lămuresc această afirmaţie a regretatului profesor, apelând la 
bunăvoinţa famil iei sale. 
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judeţul Rădăuţi, au cerut să se clarifice situaţia juridică a clădirii neterminate, 
numită "Casa Învăţătorilor", de pe strada Bogdan-Vodă, colţ cu strada Tudor 
Vladimirescu.  Construcţia a început în anii 1 935-1 936, la iniţiativa lui G. Tudose 
din Vicovu de Jos, care, între 1933 şi 1 937, a fost deputat PNL în Parlamentul 
României. Rămasă "în roşu", deci neterminată, clădirea a fost preluată, în 1 938, de 

"Federala Cooperativelor de Consum" din judeţul Rădăuţi, pentru birouri şi 
magazie de mărfuri, situaţie în care se găsea şi în anul 1 954. 

Reprezentanţii fostei "Asociaţii a Învăţători lor" au donat clădirea şi terenul 
aferent Sfatului Popular Orăşenesc (Primăria) Rădăuţi, operaţia fiind definitivată la 
Tribunalul Regional din Suceava. Având actele oficiale de proprietar, Sfatul 
Popular Orăşenesc Rădăuţi a cerut Ministerului Culturii să prevadă, în bugetul pe 
1 955,  investiţi i pentru începerea lucrări lor la "Casa de Cultură". Ministerul nu a 
avut banii necesari, obiectivul fi ind trecut în "planul cincinal 1 956-1 960". 

Deoarece în vara şi toamna lui 1 955 se elaborau proiectele de construcţii şi 
reparaţii (investiţii) pe vi itorul plan cincinal, autorităţi le locale şi intelectuale din 
Rădăuţi mi-au trimis un memoriu cuprinzând necesităţile de investiţii în raionul 
Rădăuţi . Iată documentul :  

Rădăuţi, 28 august 1955 

Tovarăşe Ţugui, 

Vă facem cunoscut dorinţa noastră de a ne sprijini să fie trecute în viitorul 
plan cincinal următoarele obiective-construcţii şi reparaţii din raionul Rădăuţi, 
document ce l-am depus şi la Comitetul Regional P. M R. Suceava, tov. Ţurcanu Ene. 

1. Situaţia uzinei electrice din Rădăuţi. Cele 2 motoare de intervenţie ce le-am 
primit astă toamnă şi încă un motor propriu de 1 O Hp au fost scoase din funcţiune. 
Toată străduinţa noastră de a găsi soluţii locale n-a dat rezultate. Oraşul este în 
întuneric, industria din oraş cât şi viaţa social-culturală suferă, iar actele de 
huliganism şi jafuri favorizate de întuneric încă se mai comit în oraşul Rădăuţi. 

Cerem stăruitor să interveniţi la Secretariatul C. C. să obţinem motoarele şi 
să fie adus un generator pentru motorul de 440 Hp şi să se ia în consideraţie 
documentaţia noastră despre starea uzinei din Rădăuţi. Nu putem aştepta până la 
integrarea raionului nostru în sistemul energetic naţional. 

2. Au început lucrările la Casa de Cultură raională. Este necesar să ni se 
repartizeze 5 grupuri electrogene, ciment, parchet, conductori electrici, metal, 
sticlă etc., ca să putem încheia lucrările la clădire până în anul 1958. Pentru Casa 
de Cultură avem nevoie de fonduri de investiţii importante, iar noi nu avem nici o 
posibilitate de a face măcar o reparaţie la sediul Sfatului Orăşenesc. 

3. Alăturat am demonstrat nevoile existente în domeniul învăţământului. 
Deocamdată cerem să fie trecute în plan: construcţia unei ş(:oli generale şi apoi a 
unui liceu, precum şi reparaţii generale la vreo şase şcoli din Rădăuţi şi unele 
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comune din raion, situaţia spaţiului de învăţământ în oraşul nostru, după cum v-am 
mai spus, este gravă şi nu poate fi amânată. 

4. Dvs. şi arhitecţii din Bucureşti ne-aţi înfăţişat programul de reparaţii şi 
restaurări de la mănăstirile Putna, Suceviţa şi Sfântul Nicolae din Rădăuţi etc. 
Lucrările se desfăşoară normal, există materiale, lucrători calificaţi, controlul nu 
lipseşte. Din moment ce se vor face mari lucrări la biserica Bogdana, noi vă 
propunem să fie trecută În programul central al Patriarhiei şi terminarea 
Catedralei din oraşul nostru. Aşa cum am observat, aveţi trecere la autorităţile 
centrale de stat şi la Patriarhie şi ajutorul dvs. ar putea contribui la rezolvarea 
acestei vechi nemulţumiri a credincioşilor ortodocşi din oraşul Rădăuţi. 

5. Avem nevoie şi de un sprijin la guvern să ne repartizeze investiţii pentru 
construcţia de poduri şi drumuri şi pentru accelerarea lucrărilor de extindere a 
reţelei electrice (stâlpi, linii-conductori etc.) în localităţile din raion, pentru a 
putea să intrăm cât mai urgent În sistemul energetic naţional. 

Am anexat documentaţia tuturor obiectivelor, în afară de cea privind 
Catedrala, pentru care nu am găsit încă arhitect şi constructor, şefi care să ne 
prezinte nevoile băneşti etc. , bineînţeles, estimative. 

L-am delegat pe tov. Popescu să ducă dosarele, iar noi vă rugăm să ne 
sprijiniţi ca cererile noastre să fie incluse în viitorul plan cincinal. Nu ne îndoim 
că veţi înţelege situaţia în care se află raionul nostru, oraşul Rădăuţi şi comunele, 
şi veţi găsi timpul necesar pentru a sprijini bunele noastre intenţii, întrucât 
considerăm că cererile noastre nu sunt cu nimic exagerate. 

Teodor Onofrei 
prim-secretar al 
Comitetului Raional P. M R 

N. Plosceac 
Sfatul Popular 

G. Tudose, /. Istrati, 
Boghian, Nestor, 
S. Ioneţ, B. Peretz, 
Moraru, E. Viforeanu, 
M Mayer. 

Preoţii: 1. Breabăn, 
O. Gherasim, /. Popescu 

Evident, am sprij in it, după propri ile puteri, ca cererile reprezentanţilor 
cetăţenilor din Rădăuţi să fie incluse în planul cincinal v i itor. Primul răspuns 
concret l-am primit de la Ministerul Învăţământului .  Locţiitorul ministrului, 
N. Şipoş, îmi comunica următoarele: "Urmare adresei dv. nr. 1 1 5/ 1 956 privitoare la 
memoriul Sfatului Popular al raionului Rădăuţi, regiunea Suceava, vă comunicăm că 
din cercetările întreprinse rezultă că este nevoie să se construiască un local de 
şcoală cu 7 clase in oraşul Rădăuţi . În anul acesta ( 1 956), planul de lucrări de 
construcţii nu mai poate fi suplimentat. Pentru anul viitor s-au dat dispoziţii Secţiei 
de învăţământ regionale ca, în propunerile de plan, în cadrul fondurilor alocate, să 
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prevadă construirea unui local de şcoală cu 7 clase în oraşul Rădăuţi. În acest sens, 
s-a comunicat şi Sfatului Popular al raionului Rădăuţi". 

(Adresa nr. 3 089 cab. din 9 martie 1 956). 

Lucrările la Casa de Cultură au continuat în ani i  1 956-1 959, astfel că oraşul 
a fost înzestrat cu o instituţie culturală necesară, inexistentă în decen iile anterioare. 
În aceiaşi ani s-au efectuat reparaţii importante la fosta "Casă Germană". 

După câţiva ani, raionul Rădăuţi, în urma unor investiţii importante, a fost 
integrat în sistemul energetic naţional, lumina electrică a venit în Rădăuţi şi Siret, 
dar ea a ajuns şi la Ulma, la mănăstirile Putna şi Suceviţa, în comunele Văşcăuţi, 
Grămeşti, Bălcăuţi etc. 

Problemele social-economice, de învăţământ şi cultură din zona Rădăuţi, s-au 
dezbătut la începutul anului 1 957, în perioada campaniei electorale. Am fost 
propus candidat în circumscripţia Rădăuţi pentru un loc de deputat în Sfatul 
Popular Regional Suceava şi am participat la adunări cu alegătorii din satele 
învecinate şi din oraşul Rădăuţi. În cadrul adunării de la Casa Germană, preoţi i  
Ioan Breabăn ş i  Oreste Gherasim, învăţătorul pensionar Samuil Ioneţ, profesorii 
E. Viforeanu şi V. Moloce, precum şi unii muncitori şi ţărani, au cerut şi rezolvarea 
situaţiei în care se găseşte construcţia părăsită a Catedralei din centru oraşului .  

După alegeri, am propus autorităţilor locale şi clericilor din Rădăuţi să 
redacteze un memoriu detaliat despre construcţie şi sumele necesare pentru 
terminarea ei .  În apri lie 1957 i-am primit la Bucureşti pe preoţii Ioan Breabăn, 
Oreste Gherasim şi I l ie Popescu (pe care îi cunoscusem în an ii 1 946-1 947), însoţiţi 
de Nicu Plosceac de la Sfatul Popular al oraşului Rădăuţi. Delegaţia a prezentat 
Memoriul solicitat, din care amintesc următoarele: "Sfinţirea terenului" pe care să 
se construiască Catedrala s-a făcut în 1 923 ; construcţia a început de-abia în anul 
1 927, fonduri le fiind asigurate de fosta Mitropolie a Bucovinei . Se arăta că 
lucrări le au continuat, cu unele întreruperi, până în 1 940, când s-a instalat crucea pe 
cupola bisericii "în roşu". Timp de zece ani ( 1 940-1 950) nu s-a întreprins nimic, 
încât construcţia a început să se deterioreze. În anul 1 952, preoţii 1.  Breabăn, 
O. Gherasim şi 1. Popescu au obţinut "avizul" Comitetului raional P.M.R. să adune 
bani de la enoriaşi şi diferite instituţii bisericeşti şi laice pentru reînceperea 
lucrări lor la biserică. În anul 1 953,  Sebastian Rusan, noul mitropolit al Moldovei şi  
Sucevei a oferit ajutoare, însă şantierul nu s-a putut deschide, pentru că nu exista 
arhitectul care să-şi asume elaborarea planului de renovare şi construcţie. 
Chestiunea s-a rezolvat de-abia în 1955 .  

Suma colectată până la stărşitul anului 1 956 era insuficientă, fapt demonstrat 
de Constantin Popadiuc, arhitectul angajat să conducă lucrări le de construcţie. În 
încheiere, autorii Memoriului solicitau: acordarea sumei de cinci mi lioane de lei şi 
repartizarea materialelor necesare, în vederea deschiderii şantierului. 
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Delegaţia rădăuţeană şi subsemnatul am fost primiţi la Consil iul de Miniştri 
de Emil  Bodnăraş şi Alexandru Bârlădeanu, membri ai Biroului Pol itic al C.C. al 
P.M .R. şi prim-vicepreşedinţi ai guvernului, de faţă fiind şi  Aurel Vijoli , ministrul 
Finanţelor. În urma schimbului de păreri s-a stabil it: suma cerută să se eşaloneze pe 
trei ani, cu obligaţia ca banii  să fie cheltuiţi pentru investiţii, conform planurilor 
anuale; guvernul oferă bani i  Mitropoliei Moldovei şi Sucevei, care răspunde de 
gospodărirea lor; Sfatul Popular Regional Suceava să trimită lui Alexandru 
Bârlădeanu cantitatea de materiale necesară construcţiei, pentru a fi programată 
pentru Rădăuţi de Comitetul de Stat al Planificări i .  În fine, delegaţia noastră să 
prezinte problemele la Comitetul Cu ltelor (acad. Petre Constantinescu-Iaşi), apoi să 
ceară încuviinţarea Patriarhului Bisericii Ortodoxe, Iustinian. Vizitele la cele două 
instituţii au avut rezultate pozitive, Patriarhul  Iustinian şi Petre Constantinescu-Iaşi 
asigurând delegaţia noastră de tot sprijinul moral şi  material. Important este faptul 
că Patriarhul  a vorbit cu Iustin Moisescu, noul mitropol it al Moldovei şi Sucevei 
care, mai târziu, a primit delegaţia de la Rădăuţi, iar între 1 95 8  şi 1 960 Mitropolia a 
oferit, în fiecare an, ajutoare băneşti. 

În acea perioadă am primit trei scrisori de la preoţii din Rădăuţi. În primele 
două, preoţi i  Breabăn şi Gherasim arată, între altele, că şantierul de la Catedrală a 
fost vizitat de arhitectul G. M .  Cantacuzino, de profesorii Ştefan Bălan şi Aurel 
Beleş, precum şi de praf. arh . Nicolae Bădescu şi alţi "specialişti" de la Comitetul 
de Arhitectură şi Construcţii de pe lângă Consi l iul de Miniştri .  În ultima scrisoare, 
cea din iunie 1 960, semnată şi de şefii raionului Rădăuţi, mi se cerea să intervin la 
Guvern pentru suplimentarea fondurilor pentru Catedrală cu încă 700 000 de lei, 
sumă necesară pentru "mobi l ier, pictura interioară şi amenajarea, în jurul 
Catedralei, a unui parc". 

Având la dispoziţie materialele şi fondurile necesare, colectivul de proiectanţi, 
constructori, p ictori şi lucrători a executat importante lucrări de renovări ale 
ziduri lor, de consol idare a temeliei, de refacere completă a acoperişului etc., iar în 
interior au executat instalaţiile moderne, s-au efectuat picturi murale, s-au instalat 
candelabre, mobi lier etc., astfel  că în apri lie 1 961  Catedrala era, pe deplin, finisată. 
Târnosirea ei s-a oficiat în ziua de 28 mai 1 96 1 ,  în Duminica Rusali i lor, în prezenţa 
mitropol itului Moldovei şi Sucevei, Iustin Moisescu, asistat de un impresionant 
sobor de preoţi şi călugări. 

De câte ori îmi aduc aminte de Rădăuţi şi rădăuţeni mă cuprinde un sentiment 
de bucurie, însoţit de admiraţia şi respectul faţă de acei oameni, clerici şi laici, 
intelectuali şi muncitori, cu rosturi mai mari sau mai mici în treburile publice, care, 
indiferent de convingerile lor ideologice şi religioase, au contribuit cu onestitate, 
într-o formă sau alta, la repararea unor erori şi înlăturarea unei uitări neîngăduite: 
părăsirea iniţiativei credincioşilor ortodocşi din Rădăuţi, din anul 1 923 ! Fapta 
generaţiei mele, săvârşită sub un regim aparent ateu, infirrnă speculaţi ile despre o 
aşa-zisă politică anticreştină etc. Tâmosirea Catedralei din Rădăuţi, una dintre cele 
mai impunătoare şi frumoase biserici ortodoxe construite în România secolului al 
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XX-lea, demonstrează respect şi îndatorire faţă de enoriaşii din municipiul Rădăuţi şi 
nu numai. S-a întâmplat ca, în aceeaşi perioadă istorică, să fie restaurate şi 
reconstruite aproape toate monumentele istorice bisericeşti2 de pe plaiurile sucevene. 

Die Kathedrale der Stadt Radautz. 
Erinnerungen und Dokumente 

(Zusammenfassung) 

Der Verfasser prlisentiert in diesem Artikel einige Daten hinsichtlich der gegenwărtigen 
Bau ten aus der Stadt Radautz. Seine Darstellung beruht sich auf ei ne Denkschrift. die er 1 955 von den 
Lokalbehărden und lntelektuellen der Stadt bekommen hat. Die Staatsbehorden haben der Gesuche 
der Biirgervertreter der Stadt Radautz stattgegeben. Der Verfasser bezieht sich, unter anderen, auch 
auf die Probleme des Wiederaufbaus der Kathedrale. Die Arbeiten endeten im April 1 96 1  und der 
Gottesdienst zur Einweihung der Kirche wurde am 28. Mai 1 96 1 ,  in der Anwesenheit des 
Metropoliten von Moldau und Suczawa, Iustin Moisescu, und ei ner gro13en Zahl Priester und Monche 
abgehalten. 

2 Despre acestea vezi Pavel Ţugui, Despre restaurarea monumentelor istorice in Bucovina 
(1951-1977), (1), în "Analele Bucovinei", VII, nr. 1 ,  2000, Bucureşti, Editura Academiei Române, 
p. 1 23-137: Idem, (Il), ibidem, nr. 2, 2000, p. 403-4 1 9. 
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MEMORIUL LUI IANCU FLONDOR, DIN ANUL 1915, 
DESPRE HOTARELE BUCOVINEI 

CONSTANTrn UNGUREANU 

Către sfârşitul stăpânirii austriece, Bucovina fusese ttansformată într-o 
provincie multietnică şi multiconfesională, în care nici o etnie nu constituia o 
majoritate absolută. Mai mult decât atât, potrivit recensământurilor oficiale 
austriece din anii 1 880-1 9 1  O, realizate după criteriul l imbii de conversaţie a 
populaţiei, români i  bucovineni erau devansaţi de ucraineni şi constituiau doar ceva 
mai mult de o treime din totalul populaţiei. Astfel, la recensământul din 1 9 1  O au 
fost înregistraţi în Bucovina 794 945 locuitori, dintre care 305 222 (38,4%) 
vorbitori de l imbă ruteană, 273 2 1 6  (34,4%) - de l imbă română, 1 68 779 (2 1 ,2%) 
de l imbă germană, 36  2 1 7  (4,5%) - de l imbă polonă şi 1 0  389 - de limbă 
maghiară1 • 

Ucraineni i  locuiau compact în nordul şi vestul Bucovinei, în timp ce români i  
erau concentraţi în centrul şi sudul provinciei, unde existau şi  importante enclave 
ucrainene, germane, maghiare şi poloneze. La nord de Prut, români i  locuiau 
compact doar în satele Boian, Mahala, Buda, Cotul Ostriţei, Novoseliţa şi 
Gogolina. În opt districte politice şi judecătoreşti din nord-vestul Bucovinei 
(Coţmani,  Sadagura - fără satul Buda -, Seletin, Stăneşti, Usti-Putila, Vaşcăuţi, 
Vijniţa şi Zastavna), precum şi în patru sate (Mămăieştii Vechi, Mămăieştii Noi, 
Revna şi  Strileţkii Cut) din districtul judecătoresc Cernăuţi, situate pe malul 
Prutului, la nord-vest de capitala Bucovinei, în 1 9 1  O locuiau 253 82 1 persoane, 
dintre care 2 1 1 648 (83 ,4%) ucraineni, 33 457 ( 1 3 ,2%) vorbitori de l imbă �ermană 
(marea majoritate evrei), 7 682 (3%) polonezi şi doar 705 (0,3%) români2• In restul 
Bucovinei, inclusiv Cernăuţi, locuiau 541  1 08 persoane, d intre care 272 549 
(50,4%) români, 1 3 5  394 (25%) - vorbitori de l imbă germană (etnici germani şi 
evrei), 93 453. ( 1 7,3%) - vorbitori de l imbă ruteană, 28 528 (5,3%) - polonezi şi  
10 388 ( 1 ,9%) - rnaghiari3 • 

În ultimele decenii de stăpânire austriacă ruteni i  din Bucovina au cunoscut o 
puternică deşteptare naţională: au înfiinţat ziare în limba ucraineană, au activat în 

1 Die Ergebnisse der Volkszahlung vom 31 Dezember 1 910 im Herzogtume Bukowina, în 
Mitteilungen des statistischen Landesamtes des Herzogthums Bukowina, XVII Heft, Czemowitz, 
1 9 1 3, p. 54-95. 

2 1bidem, p. 55, 59. 
3 1bidem. 

Analele Bucovinei, X, 2, p. 493-508, Bucureşti, 2003 
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diferite societăţi naţional-culturale. La începutul secolului al XX-lea rutenii 
bucovineni, fiind susţinuţi şi de autorităţile austriece centrale şi provinciale, au 
obţinut mai multe drepturi pol itice, reuşind să diminueze influenţa pol itică a 
românilor din Bucovina. Dacă până la începutul secolului al XX-lea românii au 
avut cei mai mulţi deputaţi în Dieta Bucovinei şi au fost cel mai bine reprezentati 
în Parlamentul de la Viena, în ultimul deceniu de stăpânire austriacă situaţia s-a 
modificat simţitor. 

La 26 ianuarie 1 907 a fost adoptată o nouă lege electorală pentru alegerea 
Parlamentului austriac. Prin această lege electorală se desfi inţau vech ile colegii 
electorale şi se înfiinţau circumscripţii electorale, acordându-se drept de vot tuturor 
bărbaţi lor care împl iniseră vârsta de 24 de an i. În Bucovina au fost create 
1 4  circumscripţii electorale ( 1 1 rurale şi 3 urbane). Din circumscripţi i le rurale 5 
aveau populaţie majoritar românească, 5 - populaţie majoritar ucraineană, iar una 
cuprindea colonii le germane4 • În urma alegeri lor parlamentare, din 1 907, au fost 
aleşi 1 4  deputaţi din partea Bucovinei, dintre care 5 ucraineni de orientare naţional
democrată. 

La 1 6  octombrie 1 909 a fost adoptată şi o nouă lege electorală pentru alegerea 
deputaţilor din Dieta Bucovinei. Varianta finală a legii prevedea ca Dieta să fie 
constituită d in 63 de deputaţi, asigurând 23 de locuri românilor, 1 7  ucrainenilor, 6 
polonezilor, celelalte 1 7  mandate urmând să fie împărţite între germani şi evrei5 . 
Acest sistem electoral prevedea constituirea cadastrelor naţionale pentru diferite 
categorii sociale şi stabilea un număr exact de mandate pentru fiecare naţionalitate, 
proporţional cu ponderea alegătorilor din fiecare cadastru naţional. 

Astfel, ultimele alegeri parlamentare şi locale din Bucovina au asigurat o 
reprezentare mult mai bună a ucrainenilor în Parlamentul de la Viena ş i  în Dieta 
Bucovinei dar, totodată, aceste alegeri au consemnat un adevăr incontestabil .  
Contrar rezultatelor recensămintelor oficiale austriece, numărul alegătorilor români 
din Bucovina era ceva mai mare decât al alegătorilor ucraineni. În toamna anului 
1 9 1 0  au fost înregistraţi, în total, 1 80 4 1 4  alegători, dintre care 66 569 (36,9%) în 
l istele româneşti (inclusiv circa 2 000 de alegători maghiari), 64 673 (35,8%) - în 
cele ucrainene, 35 492 (2 1 ,9%) - în cele germane şi 9 680 (5,4%) - în cele polone6• 
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 ş i  43 974 de voturi pentru candidaţii partidelor ucrainene7• 

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

5 Rudolf Wagner, Der Parlamentarismus und nationale Ausgleich in der ehemals osterreichischen 
Bukowina, MUnchen, 1984, p. 2 1 1-2 1 5 .  

6 Arhivele Nationale Bucureşti (A.N.B.), Fond Iancu Flondor, inv. 945, dosar 2 ,  f. 1 50-- 1 56. 
7 Fritz Freund, Das osterreichische Abgeordnetenhaus. Ein biographisch-statistisches 

Handbuch 1 907-1 9 13 ,  Wien, p. 1 6- 19. 
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La sfârşitul stăpânirii austriece s-a dezvoltat foarte rapid şi sistemul de 
învăţământ din Bucovina, copi i i  de diferite etnii având posibi l itatea să fie instruiţi 
în l imba maternă. Totuşi, deşi numărul şcolilor primare ucrainene era mai mare 
decât al celor româneşti, numărul elevilor din şcolile româneşti era mai mare decât 
în cele ucrainene. Astfel, în anul  de învăţământ 1 9 1 2/ 1 9 1 3, funcţionau 564 şcoli 
primare oficiale în Bucovina, inclusiv 2 1 9  cu limba de predare ucraineană şi 1 90 cu 
l imba de predare română dar, în acelaşi an, şcolile primare şi particulare româneşti 
erau frecventate de 44 288 de elevi, iar cele ucrainene de 40 608 elevi8. 

În cadrul Bisericii Ortodoxe a Bucovinei ucraineni i  au obţinut noi drepturi 
şi o reprezentare mai bună în conducerea ei .  În anul 1 899, cu sprij inul guverna
torului ,  doi c lerici ucraineni au fost numiţi asesori consistoriali, al treilea 
ucrainean fiind numit în această funcţie în 1 905 . În anul 1 899 au fost numiţi ş i  
doi profesori ucraineni la Facultatea de Teologie. Sub mitropolitul Arcadie 
Ciupercovici ( 1 896-1 902) s-a admis ca unul din cei doi reprezentanţi ai Bisericii 
în Consiliul şcolar al Bucovinei să fie ucrainean, iar în 1 905, din cei 1 O consil ieri ş i  
asesori în Consistoriul B isericii Ortodoxe, 5 erau români şi 5 ucrainent În 1 9 1 3 , în 
postul vacant de vicar general al Mitropoliei a fost numit ucraineanul  Artemon 
Manastyrski, convenindu-se ca Biserica Ortodoxă din Bucovina să fie împărţită 
într-o episcopie română şi una ucraineană. Totuşi, nu s-a putut realiza o înţelegere 
privind locul de reşedinţă a episcopiei ucrainene şi nici modul de despărţire a celor 
două episcopii .  Declanşarea războiului mondial a împiedicat împărţirea Bisericii 
Ortodoxe din Bucovina. 

La începutul secolului al XX-lea mişcarea naţională ucraineană din Bucovina 
a început să se transforme treptat într-o mişcare pol itică. Ucrainenii au început să 
înainteze pretenţii politice tot mai ample asupra Bucovinei, ceea ce a provocat o 
reacţie negativă a români lor bucovineni .  La Lvov ucraineni i  au întemeiat un partid 
naţional-democrat, care cerea ca teritoriul locuit de ruteni  din Austria (estul Galiţiei 
şi cea mai mare parte a Bucovinei) să formeze o provincie distinctă, cu o largă 
autonomie administrativă şi legislativă. Obiectivul final era reunirea tuturor 
pământurilor locuite de ucraineni în cadrul unei Ucraine habsburgice. 

O dată cu izbucnirea Primului Războiului Mondial s-a intensificat activitatea 
politică a rutenilor din Austro-Ungaria în vederea constituirii, pentru început, a 
unei Ucraine Mici, alcătuită din Galiţia Orientală, Bucovina nord-vestică şi Rusia 
Subcarpatică. Ei  pretindeau mai mult de jumătate din teritoriul Bucovinei, până la 
râul S iret, inclusiv oraşele Cernăuţi, S iret şi  Storoj ineţ. 

S imultan cu propaganda ucraineană, dar în opoziţie cu ea, în Galiţia şi  
Bucovina prinsese rădăcini şi mişcarea panrusă, care revendica practic aceleaşi 

8 Constantin Ungureanu, Bucovina în perioada stăpânirii austriece 1 774-1918. Aspecte 
e/nodemograjice şi confesionale, Chişinău, 2003, p. 264. 

9 Mihai Iacobescu, A fost Bucovina de ieri un " model" al Europei de mâine? in "Ţara 
Fagilor", Cernăuţi-Târgu-Mureş, VII, 1 998, p. 56. 
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teritorii din Austro-Ungaria (estul Gal iţiei, nord-vestul Bucovinei şi Rusia 
Subcarpatică), dar pentru unirea acestora sub sceptrul ţarului rus. Această mişcare 
s-a intensificat în timpul războiului, fiind încurajată de succesele mil itare ale 
armatei ruse pe fronturile din Galiţia şi Bucovina. Mişcarea panrusă revendica un 
teritoriu din Bucovina, care să cuprindă în graniţele sale oraşul Siret, apoi râul Siret 
până la Storoj ineţ, iar de acolo Cosciuia, Straja, Putna, Suceviţa, Cacica, Humor, 
Cârlibaba etc. 1 0 Astfel, atât mişcarea panucraineană, cât şi mişcarea panrusă 
revendicau cea mai mare parte din nordul şi vestul Bucovinei, inclusiv teritoriul 
dintre râuri le Prut şi Siret, cu oraşele Cernăuţi, Siret şi Storoj ineţ. 

La începutul războiului, după ce oraşul Cernăuţi şi o parte importantă din 
nordul Bucovinei fusese ocupată de armata ţaristă, în capitala provinciei s-a 
constituit un comitet rutean, care sprij inea revendicările Rusiei în acest teritoriu. 
Marele om pol itic bucovinean Iancu Flondor a aflat despre constituirea acestui 
comitet şi despre intenţi ile acestuia de a revendica Bucovina dintre Prut şi Siret ca 
un teritoriu locuit în majoritate de ruteni. Iancu Flondor nu a întârziat să combată, 
cu argumente convingătoare, aceste pretenţii ale ucrainenilor. El a întocmit, în 
februarie 1 9 1 5 , un memoriu, în două exemplare, intitulat Memoriu privitor la 
fruntariile Bucovinei, în care demonstrează, din punct de vedere istoric, etnografic, 
economic şi cultural, drepturi le românilor asupra teritoriului Bucovinei dintre Prut 
şi Siret. Un exemplar al acestui memoriu se păstrează la Arhivele Naţionale din 
Bucureşti (Fondul Iancu Flondor, inventar 945, dosar 1 5). Acest memoriu a fost 
trimis, prin Ion Mavrocordat de la Dăngeni (Botoşani), preşedintelui Consiliului de 
Miniştri al României, Ion l. C. Brătianu, pentru a-1 informa despre intenţiile Rusiei 
de a revend ica Bucovina până la râul Siret. Totuşi, nu este clar dacă acest memoriu 
a ajuns la Ion l. C. Brătianu. Din nota, anexată la memoriu şi scrisă în decembrie 
1 939  de Şerban 1 .  Flondor, reiese că acesta a fost înaintat lui Ion I .C. Brătianu, apoi 
a intrat, în 1 9 1 6, în posesia contelui Ottokar Czernin, cancelarul Austro-Ungariei, 
şi a servit ca bază pentru intentarea, de către autorităţile austriece, a unui proces 
împotriva lui Iancu Flondor, la Curtea Marţială de la Lvov (Lemberg)1 1 • 

Iancu Flondor constata, în acest memoriu, că trei premise mai importante vor 
determina stabilirea noi lor hotare ale Bucovinei : a) principiul naţional ităţilor; 
b) chestia apărări i, pentru vi itor, a principiului menţionat; c) asigurarea prosperităţi i 
economice a Bucovinei în noile sale hotare. El practic accepta că teritoriul 
Bucovinei, situat la nord de râul Prut, va fi pierdut, dar considera că restul 
Bucovinei, în special teritoriul în dispută d intre Prut şi Siret, trebuie "să fie 
considerat ca o parte integrală a revendicărilor noastre"1 2 • Astfel, practic cu un an şi 
jumătate înainte de încheierea, la 4/1 7  august 1 9 1 6, la Bucureşti, a tratatului secret 
între România, Rusia, Franţa, Anglia şi Italia, Iancu Flondor admitea că vi itorul 

10 Ion Nistor, Problema ucraineană in lumina istoriei, Rădăuţi, 1 997, p. 183.  
1 1  A.N.B., Fond Iancu Flondor, inv. 945, dosar 1 5, f. 7. 
12 Ibidem, f. 2. 
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hotar al Bucovinei va fi stabil it pe Prut. Ori, este bine cunoscut că, tratatul secret, 
semnat de România în august 1 9 1 6, prevedea, Ia art. IV, că "l inia de hotar va 
începe de la Prut, de la un punct al frontierelor actuale între Rusia şi România, 
aproape de No;vosuliţa şi va urca râul până la graniţa Galiţiei, Ia întâlnirea Prutului 
cu Ceremuşul. De aici va urma frontiera dintre Galiţia şi Ungaria până la punctul 
Steag, cota 1 655"1 3 • 

Iancu Flondor admitea în memoriul său şi faptul că partea de vest a 
Bucovinei ("munţi i ruteni") e locuită de o populaţie compactă ruteană şi constata 
că "pentru cazul extrem şi ca ultima ratia ar fi cu mult mai favorabi l  de a renunţa la 
«munţi i ruteni» decât la teritoriul contenţios dintre Prut şi  S iret"14 • Patru ani mai 
târziu, în timpul desfăşurării Conferinţei de Pace de Ia Paris, delegaţia S.U.A. a 
întocmit o documentaţie, numită Cartea roşie şi cartea neagră, care cuprindea 
l imitele recomandate de aceasta privind partea Bucovinei care urma să fie atribuită 
României. Partea americană propunea, în primăvara anului 1 9 1 9, ca o porţiune din 
nord-vestul Bucovinei, situată pe valea Ceremuşului şi care era locuită, după datele 
recensământului austriac d in 1 9 1  O, de 85 000 de ucraineni şi doar 300 de români, 
să fie atribuită Galiţiei .  Delegaţia S.U.A. justifica frontiera etnică propusă ca 
prezentând mai puţine dificultăţi decât frontiera administrativă dintre Bucovina şi 
Gal iţia1 5 • 

Aşadar, încă la începutul anu lui 1 9 1 5 , Iancu Flondor atrăgea atenţia, în 
memoriul său, asupra criterii lor pe baza cărora ar urma să fie stabil ite hotarele de 
nord ale Bucovinei, şi auume principiul etnic şi asigurarea prosperităţii economice 
a provinciei, ceea ce practic a fost stipulat mai târziu în Tratatul secret, semnat la 
Bucureşti în august 1 9 1 6, şi a fost propus de delegaţia S.U.A., în primăvara anului 
1 9 1 9, la Conferinţa de Pace de la Paris. Totodată, remarcăm concluzia tranşantă a 
lui Iancu Flondor care menţiona că, în cazul în care nu se va putea obţine întreaga 
Bucovină, în n ici un caz să nu se cedeze teritoriul dintre Prut şi S iret cu oraşul 
Cernăuţi. 

În memoriul său, Iancu Flondor demonstrează cu exemple concrete că 
recensământul austriac din 1 9 1  O, real izat după criteriul l imbii de conversaţie 
(Umgangssprache) a locuitorilor, nu reflectă corect naţionalitatea populaţiei 
Bucovinei, remarcând că principiul etnic este mult mai corect reflectat în l istele 
alegătorilor, întocmite în toamna anului 1 9 1  O, conform noii legi electorale, bazată 
pe votul universal şi pe cercuri electorale naţionale. Sunt date ca exemple 
comunele Cuciurul Mare, Mihalcea şi Camena de lângă Cernăuţi, în care 
recensământul oficial a înregistrat 40,9%, 3 1 ,6% şi, respectiv, doar 0,5% vorbitori 
de limbă română, iar, totodată, peste 80% din alegători i acestor trei localităţi s-au 
înscris în l istele e lectorale româneşti 1 6• 

13 Pavel Ţugui, Bucovina. Istorie şi cultură, Bucureşti, 2002, p. 308. 
1 4  A. N.B., Fond Iancu Flondor, inv. 945, dosar 1 5, f. 3. 
1 5 Radu Economu, Unirea Bucovinei. 1918, Bucureşti, 1 994, p. 99. 
16 A.N.B., Fond Iancu Flondor, inv. 945, dosar 1 5, f. 4. 
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Memoriul respectiv cuprinde şi un tabel statistic despre populaţia localităţilor 
din teritoriul Bucovinei, situat între râurile Prut şi Siret, până la pârâul Brusniţa, 
scris, după cum relatează Şerban I. Flondor, de mama sa, Elena Flondor. Tabelul 
conţine informaţii despre suprafaţa (în hectare), componenţa naţională a populaţiei 
şi structura marii proprietăţi din fiecare local itate1 7 . Structura etnică a localităţilor 
din acest tabel nu este prezentată conform recensământului oficial, ci este calculată 

pe baza cadastrului naţional oficial, adică a listelor electorale din anul 1 9 1  O, fiecare 
fami l ie fiind considerată de aceeaşi etnie cu capul de famil ie din li sta electorală 
corespunzătoare. După cum remarcă Iancu Flondor, "dacă prin metoda indicată 

încă nu atingem numărul absolut exact al populaţiunei române, [ . . . ] totuşi ne 
apropiem cât se poate de real itate"1 8 • 

Astfel, potrivit acestui calcul, în cele 48 de local ităţi din teritoriul dintre Prut 
şi Siret, până la pârâul Brusniţa (inclusiv Cernăuţi), locuiau 1 83 390 de persoane, 
dintre care 64 643 români, 46 044 ruteni şi 72 703 locuitori de alte naţional ităţi 19 • 
Aceste 48 de localităţi din teritoriul respectiv aveau o suprafaţă de 1 09 743 ha, 
dintre care 50 4 1 3  ha aparţineau marilor proprietari. În acest teritoriu al Bucovinei 
existau doar câţiva �mari proprietari de origine poloneză, evreiască sau armeană, 
restul moşii lor aparţinând unor proprietari români . Moşii le Fondului Bisericesc din 
cele 1 2  sate erau considerate, de asemenea, de origine română (vezi tabelul din 

anexa Memoriului). Astfel, Iancu Flondor demonstrează că populaţia din teritoriul 
respectiv al Bucovinei este predominant românească, iar pretenţi i le ucrainenilor de 
a revendica teritoriul dintre Prut şi Siret ca unul locuit în majoritate de ruteni, sunt 

nefondate. Iancu Flondor rezuma cele arătate în memoriul său cu câteva cuvinte 

tranşante: "fără Prutul ca fruntarie, nici o învoire"20. 
Redăm, în continuare, textul integral al Memoriului, întocmit de Iancu 

Flondor în februarie 1 9 1 5 , precum şi tabelul statistic despre populaţia şi marea 
proprietate a local ităţi lor Bucovinei, situate în teritoriul dintre râurile Prut şi S iret, 
până la pârâul Brusniţa. Memoriul respectiv mai conţine, la fila 1 0, o hartă a 
Bucovinei, elaborată de Eduard Fischer la scara 1 :600 000, pe care este trasată, cu 

un toc roşu, l inia care desparte teritoriul de vest al provinciei, locuit compact de . 

ruteni, numit în memoriu "munţi i  ruteni". Această l inie, care este descrisă 

amănunţit şi în memoriu, la fila 3, începe de la satul Zeleneu, la punctul revărsării 

pârâului Brusniţa în Prut, urmează cursul pârâului menţionat şi cursul superior al 

râului Siret şi :;e încheie în zona localităţii Cârl ibaba, unde pârâul cu acelaşi nume 

se revarsă în râul Bistriţa. 

1 7  Ibidem, f. 8-9. 
18 Ibidem, f. 4. 
19  Ibidem, f. 9. 
20 Ibidem, f. 7. 

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



7 Memoriul lui Iancu Flondor 499 

Memoriu privitor la fruntariile Bucovinei 

O întâmplare fericită m-a pus în măsură să pot afla la timp, că s-a format in 
zilele din urmă la Cernăuţi un comitet rutean, care e pe cale să compună un 
memoriu privitor la starea etnică actuală a populaţiunei bucovinene cu scop de a-l 
înainta guvernului rus, insistând ca la o eventuală apropiată schimbare a hartei 
europene, să fie considerată partea Bucovinei, situată între râurile Prut şi Sirete, 
ca locuită în majoritate covârşitoare de ruteni şi, prin urmare, incorporată 
Imperiului Rus. În vederea acestei tendinţe periculoase, a cărei realizare ar avea 
drept urmare o simţitoare ciuntire a Bucovinei româneşti, mă cred dator să pun 
celor în drept la dispoziţie materialul necesar pentru a respinge acest atentat 
îndreptat contra neamului nostru. 

Ţin să accentuez, că voi proceda în expunerile mele cât se poate de obiectiv 
şi garantez cu reputaţiunea mea pentru exactitatea celor arătate, fiind in stare să 
probez toate cu documente autentice. Mai adaug, că - născut în valea Siretelui şi 
domiciliat aice timp de jumătate de veac - sunt în măsură să cunosc temeinic 
împrejurările în materie. 

Trei premise mai importante vor determina stabilirea fruntarii/ar noi ale 
Bucovinei: 

a) Principiul naţionalităţilor, fiind pus - cu, sau fără drept - ca şi cauza 
războiului european. 

b) Chestia apărării pentru viitor a principiului menţionat. 
c) Asigurarea prosperităţii economice a formaţiunilor noi. 

A) E firesc. că pe baza principiului nationalitătii să decidă majoritatea 
relativă a populaţiunei de soarta viitoare a teritoriului locuit de ea. Tot atât de 
necontestabil e, că nu se vor lua în considerare porţiuni mai mici - comune sau 
cătune -, ci un teritoriu mai larg încadrat cât se poate de hotare naturale. 

Se naşte însă întrebarea, care vafi mărimea unui atare teritoriu? Face-va-se 
această constatare pe baza caracterului istoriei respectivei ţări? 

După toate câte transpiră până acum în publicitate despre părerea factorilor 
competenţi ruşi, mi se pare, cu - durere - vom renunţa la partea Bucovinei situată 
pe malul stâng al Prutului. Trebuie însă susţinut cu tenacitate, ca măcar restul 
acestei ţări, ruptă odinioară de la sânul Moldovei, să fie considerată ca o parte 
integrală a revendicărilor noastre, căci e cert că acum pierdută, faptul va constitui 
o lovitură gravă şi în veci ireparabilă. 

După statistica oficială austriacă din anul 191 O, care numai în favorul 
elementului român nu e compusă, rezultă că partea Bucovinei - care ne 
interesează in special - anume de la ţărmul drept al Prutului, respectiv 
Ceremuşului, spre sud până la hotarele Ungariei şi Transilvaniei, are o suprafaţă 
de 911 543 hectare şi e locuită de.· Români: 263 254; Ruteni.· 183 418; prin 
urmare o majoritate a Românilor faţă cu Rutenii de 79 634 care, fără " munţii 
ruteni", sporeşte la 160 635. 
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Admit că partea de vest a Bucovinei - ţărmul drept al Ceremuşului - e 
locuită de populaţiune compactă ruteană; totuşi, suntem îndreptăţiţi să pretindem 
şi partea aceasta a ţării ca şi compensaţiune pentru populaţiunea română 
ajlătoare pe ţărmul stâng al Prutului în număr de 10 635 suflete. Teritoriul 
menţionat - .. munţii ruteni " - se întinde spre est până la o linie, care o fixez În 
următorul mod: 

Începând de la localitatea Zeleneu - punctul revărsării pârâului Brusniţa În 
Prut - urmând cursul pârâului numit şi şoseaua districtuală, până la malul râului 
Sirete, mai departe cursul de sus al râu lui Sirete până la localitatea .. Bursucău ", 
de acolo cursul pârâului Cerniş traversând trecătoarea Şurdin, urmând apoi 
cursul pârâului Rusca, până la revărsarea lui în râul Suceava, apoi cursul de sus 
al râului numit prin localităţile Şipote şi Izvoare, încunjurând cota 1 590 a 
muntelui Lucina în spre genunchiul pârâului Cârlibaba, urmând cursul pârâului 
numit pe sub poalele .. Ţapului " până la revărsarea pârâului numit în râul Bistriţa 
la localitatea Cârlibaba (hotarul Ungariei). 

Spre est de la linia aice indicată populaţiunea e amestecată, din ce În ce cu 
majoritate covârşitoare românească. 

Pentru cazul extrem şi ca .. ultima ratia " ar fi cu mult mai favorabil de a 
renunţa la .. munţii ruteni " decât la teritoriul contenţios. 

Trecând la pretenţiunea . , comitetului " rutean în privinţa teritoriului între 
Prut şi Sirete, se naşte întrebarea: Care va fi procedeul pentru a stabili În mod 
neîndoelnic cifrele populaţiunei române şi raportul ei numeric faţă de popoarele 
conlocuitoare? 

E probabil că Rutenii se vor baza pe statistica oficială austriacă. 
Pentru a aprecia în mod cuvenit această faimoasă statistică, trebuie a aduce 

în vileag sistemul practicat la compunerea ei. 
E fapt cert şi notorie că, începând de la Unirea Principatelor Române, toate 

guvernele austriace stăruiau cu neîntreruptă rea voinţă la reducerea importanţei a 
neamului nostru în Bucovina în favoarea Ruteni/ar. Scopul e de a întări acest 
popor, a-i proteja tendinţele ucraine, a-l Îndemna la convertire catolică şi a făuri 
în urmă o stavilă contra propagandei ortodoxe moscovite, respectiv a iredentei 
române. Nu încape în cadrele expuneri/ar actuale de a se ocupa în special cu 
manoperile viclene, nu rare ori chiar brutale ale Întregului aparat administrativ, 
pentru a atinge scopul dorit de conducerea austriacă. Mă mărginesc să arăt că şi 
în privinţa statisticei - un mijloc potrivit pentru a legitima întrucâtva tendinţele 
vădite şi ale arăta faţă cu străinătatea - s-a purces în modul cel mai arbitrar 
posibil, pentru a ne arată tabela statisticei în locul titlului .. naţionalitate " 
inscripţiunea ingenioasă .. Umgangs-Sprache " (limba de conversaţiune) cu scopul 
vădit de a avea un mijloc potrivit pentru stabilirea naţionalităţii a respectivei 
persoane fără sau şi contra voinţei ei. Funcţionarii însărcinaţi cu recensământul 
de regulă străini - puneau întrebarea în limba ruteană (obişnuită şi de altfel cu 
preferinţă În toate oficiile statului privitor la contactul zilnic cu populaţiunea de la 
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ţară) " înţelegi ruteneşte "? La răspunsul afirmativ, era bietul român -fără doar şi 
poate - trecut în tabelă ca rutean. Toate reclamaţiunile ulterioare rămâneau 
zădarnice, aşişderea toate protestările deputaţilor şi rezoluţiunile camerei 
provinciale. Subsemnatul însuşi a făcut şi în privinţa aceasta cele mai triste 
experienţe în decursul activităţii sale ca deputat şi şef al Partidului Poporal 
Naţional. Astfel se explică monstruozitatea că, în decursul unui deceniu (de la anul 
1870 până la 1880), numărul populaţiunei române în Bucovina n-a sporit de loc 
ci. din contra. a scăzut foarte simtitor. 

Statistica austriacă oficială ne arată: la anul 1870: români - 209 116; la 
anul 1880 - 190 005, deci o scădere de 19 111:  pe când numărul Ruteni/ar s-a 
urcat în acelaşi deceniu în mod nenatural: la anul 1870, ruteni - 189 195; la anul 
1880 - 239 690, deci un plus de 50 495. 

Tot astfel se explică cifrele statisticei austriace la anul 1910, şi mai straniu 
fiind emigrarea populaţiunei rutene în spre Canada în ultimul deceniu foarte 
considerabilă: anul 1870 - români: 209 111  (40,8%), anul 1910: 273 254 
(34, 1 %); ruteni: 189 195 (36,3%); 305 101 (38,2%); germani, evrei şi alţii: 90 294 
(22, 9%); 221 741 (27, 7%). 

Abia cu punerea în vigoare a reformei electorale pentru camera austriacă şi 
dietă în anul 191 O, bazată pe votul universal şi cercuri electorale naţionale, s-a ivit 
discrepanţa bătătoare la ochi între cifrele statisticei oficiale şi aşa zisul " catastru 
naţional " (lista alegătorilor). 

Iau ca exemple comunele Mihalcea, Cuciurul Mare şi Camena. 
Anul 1910. 

Români 
Statistica oficială: 911 - 31, 6% 
Catastrul oficial: 61 7 :o_ 84, 0% 

Statistica oficială: 3781'1,.'40, 9% 
Catastrul oficial: 2511 >::J'81,4% 

Statistica oficială: 
Catastrul oficîal.· 

11 :...C 0,5% 
600·-"-''82,5%\'. 

Mihalcea 

Cuciurul Mare 

Camena 

Ruteni 
1977 - 68,4% 
118 - 16, 0% 

5339 - 59, 1% 
565 - 18,6% 

2!61 - 99,5% 
127 - 17,5% 

Această comună n� arată diferenţa cea mai uimitoare: o majoritate aproape 
de dinei ori mai mare de 'alegători români, totdeodată o minoritate disparentă a 
populaţiunei române. · · ·  

· 

lata cum se explică acesie·tonfraziCeri bizare: 
Pe când la alcătuirea 'recensămâ'ntUlili funcţionarul guverriului stabileşte 

" limba de convetsaţiune �� în' mod ·cu desăPiîrŞire· arbitrar, el trebuie · sd introducă 
în catastrul naţional chiar'hdjidndlitât�ciflecăfui âiegiitor, confo�m v'dintei'-'#'fbpni 
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a celui din urmă şi sub controlul oamenilor de incredere ai respectivului partid. În 
asemenea împrejurări funcţionarul nu poate falsifica, în nici un chip, lista 
alegătorilor cu privire la naţionalitatea lor; ar fi manoperă prea riscantă şi - mai 
mult - totdeodată zădarnică, pentru că orişice abuz trebuie neapărat să iasă la 
iveală in decursul alegerei. 

Rezultă deci învederat că singurul mijloc, care ne stă actualminte la 
dispoziţie şi ne poate servi ca bază reală pentru constatarea raportului numeric 
între români şi popoarele conlocuitoare pe un teritoriu oare care al Bucovinei, e 
catastrul naţional, rămânând ca fiecare familie, al cărei cap e introdus în 
catastrul oficial ca român, să fie considerată ca de aceeaşi naţionalitate. Dacă 
prin metoda indicată încă nu atingem numărul absolut exact al populaţiunei 
române, fiindcă rămân oarecare inşi - ne având dreptul activ de alegere - afară 
de ca/eului nostru; totuşi ne apropiem cât se poate de realitate. În nici un caz 
însă nu vor avea rutenii o scădere reală şi prin urmare vre-un drept ori temei de 
a contesta cifrele recensământului oficial rectifica! pe baza ca/astrului naţional, 
asemenea oficial. 

Alăturez în adnexul 1 această tabelă statistică privitoare la teritoriul 
Bucovinei situat între Prut şi Sirete, limitat spre vest de pârâul Brusniţa. Sumarul 
ne arată o majoritate de 18 599 suflete a populatiunei române fată cu rutenii. 
Rec/amaţiunea " comitetului " rutean privitor la zisul teritoriu e deci o pretenţiune 
cu desăvârşire neîntemeiată. 

B) Apărarea (ormatiunei noz m viitor aparţine eminamente domeniului 
strategiei şi nu mă văd chemat a formula o părere hotărâtă în privinţa aceasta. 
Totuşi î-mi voi permite a îndegeta unele momente, mai mult sau mai puţin de 
natură topografică pentru a înlesni celor competenţi o judecată exactă. 

Fruntaria Prutului ca linie de apărare eficace a Bucovinei de sud se prezintă 
- după mine - ca o " conditio sine qua non ". Ţărmul stâng al râului numit e în tot 
parcursul lui şes întins, în multe locuri chiar expus inundării, pe când malul drept, 
începând aproape de fruntaria actuală a României până la localitatea Zeleneu, ne 
arată o înălţime relativă de două până la cinci sute de metri, dominând astfel 
pretutindene cu desăvârşire ţărmul stâng în distanţe de şapte până la douăzeci 
chilometri. Liniile căilor ferate Nouăsuliţa - Cernăuţi, respectiv Cernăuţi -
Nepolocăuţi - Vaşcăuţi sunt pentru duşman în asemenea împrejurări absolut 
impracticabile; aceeaşi imposibilitate privitor la şose/e în valea menţionată. Cota 
539 în apropierea Cernăuţilor, muntele " Ţeţina ", cu o înălţime absolută de peste 
800 metri (în vremi trecute cetate) e situată aproape în centru/ liniei de apărare. 
Panta muntelui spre sud e absolut sigură contra focului artileriei duşmane şi prin 
urmare foarte potrivită pentru depozite de muniţiuni, armamente şi rezerve. 
Împrejurimea Cernăuţilor pare în genere predestinată pentru fortificări, chiar şi 
permanente. Legătura oraşului prin căi ferate directe cu toată ţqra şi anume: văile 
Siretelui mare, Siretelui mic, Sucevei, Puinei, Soloneţului, Moldovei, Moldoviţei şi 
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Putnei, totdeodată legăturile cu România la Mihăileni, Burdujeni şi Gura-Negri, 
apoi cu Transilvania prin şoseaua minunată Dornacandreni - Borgo-prunt 
(proiectul căii ferate e studiat şi definitiv stabilit) satisface pe deplin celor mai 
largi cerinţe în privinţa transporturilor necesare. Reţeaua deasă de şosele în stare 
foarte bună, atât radiale, cât şi de-a lungul ţărmului permite o mobilitate perfectă 
a efectivelor şi carelor grele (tunuri, chesoane etc.). Albia râului Prut se prezintă 
pentru duşman ca o piedică, deşi nu absolută, totuşi cu privire la caracterul 
ţărmului ei drept, ca un obstacol foarte însemnat. O forţare a trecerii reclamă 
puteri cu mult superioare şi jertfe foarte mari. 

Iată, că şi experienţele făcute în războiul actual ne arată, cum au reuşit 
Austriacii să apere cu puteri de tot inferioare (opt tunuri de câmp peste tot) linia 
indicată faţă de o armată formidabilă, numericeşte aproape înzecit superioară, 
înzestrată cu artilerie numeroasă şi excelentă. Comandamentul rus a renunţat, 
după numeroase şi zadarnice încercări de a forţa trecerea Prutului, la atacul pe 
sectorul numit şi poate că, până astăzi ruşii n-ar fi pătruns în interiorul ţării, 
dacă nu-i reuşea să-i surprindă pe austriaci trecând Ceremuşul la un punct 
neapărat, lângă localitatea Vaşcăuţi, prin apa râului la o adâncime de peste un 
metru. 

Admit, că nu se prezintă favorabilă pentru defensivă valea Ceremuşului de 
sus şi a Ceremuşului negru. Aice sunt ambele ţărmuri muntoase şi malul cel stâng 
dominează. Valea îngustă şi ţărmul mascat impune pe apărător la surprinderi. 
Depărtarea liniei de la centrele ţării şi lipsa aproape totală de comunicaţiuni 
practicabile îngreuie foarte simţitor mişcările armatei precum şi transporturile 
necesare. Armata însărcinată cu operaţiuni în regiunile acestea e întru câtva 
izolată de baza ei. Chiar transportul tunuri/ar uşoare de câmp e aproape 
imposibil. 

Şi aice ne arată războiul actual, că atacul armatei ruse în regiunea amintită 
n-a reuşit cu toată superioritatea ei. 

Cu mult mai favorabilă pentru defensivă ni se prezintă linia Zeleneu -
Cârlibaba, din toate punctele de vedere (vezi anexul Il). Aice sunt numeroşi munţi, 
care dominează situaţiunea văii şi trecătoare/ar. Amintesc cota 859 (Stojoc), 
munţii Lopuşna şi Şipote, apoi cota 1 383 (Lungul), cota 1 388 (Oraiţa), cota 1 590 
(Lucina) şi cota 1 552 (Catarga). 

Calea ferată pe valea Siretelui se întinde până la Lopuşna, iară pe valea 
Sucevei până la Brodina. Afară de acestea se află în regiunea aceasta numeroase 
căi ferate cu spaţiul îngust în văile păduroase. Aflăm aice şi drumuri practicabile 
precum şi bine scutite. 

Mai adaug că, pentru viitor, ce priveşte fruntariile Bucovinei spre nord şi 
vest e aproape sigur, că tot numai defensiva are să fie luată în prima chibzuinţă. 

Închei capitolul cu observarea, că În privinţa apărării şi întărirei etnice a 
fruntarii/ar viitoare ale Bucovinei subsemnatul îşi va permite să aşterne la timpul 
dat celor chemaţi un program detaliat. 
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C) Asigurarea prosperitătii economice e o temă pe cât de interesantă pe atât 
de vastă, iară desfăşurarea ei temeinică e imposibilă în cadrul limitat al acestor 
rânduri. Mă voi mărgini deci la schiţarea celor mai importante momente. 

Prosperitatea economică a unui popor e strâns legată de bogăţia solului 
(subsolului) a regiunii locuită de el. 

În Bucovina nu vine deocamdată în considerare subsolul: Iacobeni şi 
Eisenau puţin fier (producţiune foarte anevoioasă şi nerentabilă), apoi sa/inele din 
Cacica (monopol). 

Industria se mărgineşte numai la velniţe, mori şi fasonarea lemnului de 
construcţie. Rămâne deci să ne ocupăm numai de solul cel productiv. 

Regiunea cea mai fertilă e situată pe ţărmul stâng al Prutului progresând în 
calitatea ei spre Nistru. Ea e de comparat cu nordul Moldovei plus că - fiind în 
cultură intensivă - cu mult mai productivă. Partea aceasta a ţării va rămânea 
probabil - cu regrete - afară de calculul nostru. 

Sudul Bucovinei, adică începând de la ţărmul drept al Prutului e în cea mai 
mare parte muntos (aproape 90%), crescut cu păduri, alocurea raţional cultivate. 
Pământul arabil e situat în cea mai mare parte între Prut şi Sirete, apoi în întinderi 
mai mici pe ambele părţi al cursului inferior a Siretelui şi Sucevei. Restul ţării, 
care nu e crescut cu păduri, se întrebuinţează cafânaţe şi izlazuri. Pomete şi vii se 
află în apropierea ţărmului Prutului, puţine şi pe cursul inferior al Sucevei. O 
deosebită apreciere merită prăsila vitelor; ea e în toate ramurile ei foarte 
dezvoltată, în calitate şi cantitate de o superioritate remarcabilă. 

E un adevăr necontestat, că prosperitatea economică a unei ţări va depinde 
şi de la bilanţul ei comercial. Prevalarea exportului e deci ţinta spre care trebuie 
îndreptată toată râvna politicei economice naţionale. 

Productele Bucovinei apte pentru export sunt: lemnul, vitele (cu accesoriile 
lor), spirtul şi puţin fructe. Grânele nu vin în considerare, fiind în cantităţi prea 
mici, chiar insuficiente pentru propriul consum. Rentabilitatea exportului e strâns 
legată pe o parte de o producţiune raţională pe de altă parte de o desfacere 
avantajoasă. Prima chestie nu încape în expunerile actuale, a doua însă trebuie pe 
scurt lămurită. 

Desfacerea productelor destinate exportului reclamă în prima linie 
asigurarea pieţelor comerciale în străinătate - convenţiuni comerciale - şi apoi 
înlesniri pentru transportul acestor producte. 

Privitor la relaţiunile comerciale pentru ţările Române vin în considerare 
numai statele apusene ale Europei, în primul rând Germania. A ice să-mi fie iertat 
de a-mi exprima părerea, că raporturile României faţă cu Germania - înlăturate 
odată diferendele cu Austria şi intrigile ei continue - vor deveni din cele mai bune, 
în interesul bine înţeles al ambelor state. Presupunând, că aceste raporturi ne vor 
asigura un debuşeu însemnat pentru productele noastre, se naşte întrebarea, care 
va fi calea pentru transportul /ar? 
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lată că am ajuns la punctul " sahiens " a acestui capitol. Cernăutii ca 
emporiu al tării e .. alfa şi omega " a răspunsului. 

Atât Bucovina cât şi nordul Moldovei gravitează fireşte cu transportul 
productelor spre căile ferate existente, care ne leagă de Germania cu tranzitul prin 
Austria. Fi va cu putinţă a ne conserva pentru viitor această cale? Probabil că nu! 
Căci - odată încorporată Galiţia imperiului rus - ne vom lovi de concurenţa şi alte 
neajunsuri ale vecinului nostru. Rămâne deci numai calea "per mare ". Cum avem 
a face cu mărfuri de greutate şi volum considerabil, trebuie pe cât se poate scurtat 
transportul pe căi ferate, relativ prea costisitor. Unica şi totdeodată cea mai 
favorabilă soluţiune e navigabilitatea Prutului. 

Ţărmurile acestui râu în parcursul lui prin Bucovina sunt în mare parte 
regulate şi solid întărite; rămâne deci a/face navigabil până la Cernăuţi, o muncă, 
care va fi însutit răsplătită. 

La Cernăuţi se concentrează toate căile ferate şi toate şoselele principale ale 
ţării fiind oraşul acesta de la răpirea Bucovinei încoace capitala ţării. Productele 
vor gravita fireşte spre emporiul Cernăuţi şi se află - mulţumită Prutului odată 
navigabil - în largul mării, mai ales în vederea unei soluţiuni probabil favorabile a 
chestiunii Dardanelelor. 

Rezumez cele arătate cu puţine cuvinte: 
Fără Prutul ca fruntarie nici o Învoire. 

Storojineţ, în Februarie 1915 
Dr. Iancu Flondor 

Notă: acest memoriu a fost făcut în dublu exemplar, din care, unul a fost 
înaintat prin intermediul D-lui deputat Dr. Ioan Mavrocordat/Dăngeni/ Domnului 
!. l C. Brăteanu - Bucureşti în Februarie 1915, iar exemplarul de faţă a fost 
păstrat În casa familie Mavrocordat şi mi-a fost restituit în Decembrie 1939. 
Exemplarele memoriului sunt scrise cu mâna proprie a Tatălui meu, Iancu 
Flondor, iar Tabelele anexe de mâna mamei mele, Elena Flondor. 

Exemplarul inaintat prin Domnul Ioan Mavrocordat, ar fi intrat in 1916, 
după spusele tatălui meu, in mâna contelui Ottokar Czernin şi a servit autorităţilor 
austriace ca bază pentru intentarea unui proces în contra tatălui meu la curtea 
marţială din Lemberg, proces care a durat până in 1918 Octombrie, când a urmat 
prăbuşirea Imperiului A ustriac. 

Storojineţ, in Decembrie 1939 

Şerban !. Flondor 
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20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31 .  
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 

Constantin Ungureanu 

Tabela statistică a populaţi unei privitoare la teritoriul Bucovinei, 
situat Între râurile Prut şi Siret, până la pârâul Brusniţa 

Numele comunei români ruteni altii 
Rogojeşti şi Chindeşti 244 1845 63 
Sinăuţii de Jos 164 236 128 
Sinăuţii de Sus 369 32 34 
Gârbăuţi 3 771 4 
Tereblecea 2599 74 2065 
Stârcea 64 576 157 
Slobozia Berlinţi 27  331 50 
Poieni 649 - 36 
Oprişeni 1614 14 216 
Stăneşti de Jos pe Siret 845 - 34 
Stăneşti de Sus pe Siret 684 1 77 
Privorochia 772 - 34 
Tărăşeni 1 02 921 328 
Mihuceni 20 905 42 
Dimca 822 9 87 
Chicera 367 409 33 
V aloca pe Derelui 3836 1 190 
Cuciurul Mare 7543 1577 648 
Corovia 1533 - 132 
Ceahor 1821 505 1 70 
Maladia 2763 628 1 728 
Ţureni 732 4 97 
Mamorniţa - 550 30 
Lucaviţa 620 842 60 
Cotul Bainschi 314 I l O  1 2  
Ostriţa 2342 - 41 
Hliboca /04 3897 1548 
Prisăcăreni 850 3 1 1 1  
Carapciu pe Siret 1315 I l  96 
1ordăneşti 1968 3 1 69 
Ropcea 2397 43 234 
Storojineţ 3357 1587 5322 
Milzalcea 2426 462 127 
Camena 1 792 380 1 09 
Broscăuţii Noi 547 914 148 
Broscăuţii Vechi 2285 504 258 
Bobeşti 88 2101 155 
Căbeşti 294 560 181 
Cos/eşti • 1 021 1 /61 358 
Dracineţ 6 3299 322 
Hliniţa 6 1207 287 
Stăneşti de Sus pe Ceremuş 135 1508 82 
Slobozia Comareşti 25 1 132 215 
Panca 40 1 745 554 
Zeleneu - 1405 76 
Revna - 1450 15 
Liudi Horecea 696 - 53 
Cernăuţi cu suburbiile 14442 12331 55787 

64643 46044 72703 

1 4  

total 
2152 

528 
435 
778 

4738 
797 
408 
685 

1844 
879 
762 
806 

1351 
967 
918 
809 

4027 
9768 
1665 
2496 
5119  

833 
580 

1522 
436 

2383 
5549 

964 
1422 
2140 
2674 

10266 
3015 
2281 
1 609 
3047 
2344 
1 035 
2540 
3627 
1500 
1 725 
1372 
2339 
1481 
1465 

749 
82560 

183390 
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Majoritatea românilor faţă de ruteni - 18 599. 

(Continuarea tabelei) 
Nr. Numele comunei Arealul Marea oroprietate 

Proprietarul naţionalitatea arealul 
I. Rogojeşti şi Chindeşti I3IO Erezii lui Tudor de Flondor români 506 
2. Sinăuţii de Jos şi de Sus I321 Vasile de Grigorcea; Isaac Bera/ român; evreu I607 
3. Gârbăuţi 462 Vasile de Grigorcea român 88 
4. Tereblecea 4668 Fondul religios român I692 
5. Stârcea şi SI. Berlinţi I 780 Fondul religios român I402 
6. Poieni 632 Teofil de Constantinovici român 632 
7. Oprişeni 2267 Fondul religios român 89I 
8. Stăneşti de Jos pe Siret 827 Constantin de Niculiţă - Popovici român 285 
9. Stăneşti de Sus pe Siret 957 Constantin de Niculiţă - Popovici român 393 

10. Privorochia 986 Fondul religios român 396 
11 .  Tărăşeni I030 Modest de Mănescul român 355 
I2. Mihuceni 869 Petru Romaşcan armean 431 
I3. Dimca 75I A . de Skibiniewski palon -
14. Chicera 898 A. de Skibiniewski palon 430 
15. V aloca pe Derelui 3026 Fondul religios român 565 
16. Cuciurul Mare I0614 Fondul religios român 3479 
I 7. Corovia 1 102 Fondul religios român 1 10 
I8. Ceahor 1430 Fondul religios român I26 
I9. Maladia 5835 Fondul religios român 2703 
20. Ţureni 704 Lucavieţchi român 122 
21. Mamorniţa 516 Kalman Holder evreu 195 
22. Lucaviţa 841 Familia de Miculi român 520 
23. Cotul Bainschi 602 Familia Dihon român 378 
24. Ostriţa I 719 Fondul religios român 2383 
25. Hliboca 4438 A. de Skibiniewski palon 2946 
26. Prisăcăreni 2219 Radu de Grigorcea român 1 795 
27. Carapciu pe Siret 2275 Iancu de Grigorcea român 145I 
28. Iordăneşti 2330 Iancu de Grigorcea român 765 
29. Ropcea 3824 Flondor, Hormuzachi român 1633 
30. · Storojineţ 5812 Iancu de Flondor; Samuil Ohrenstein român; evreu 3579 
3I. Mihalcea 4201 Constantin de Niculiţă - Popovici român 1025 
32. Camena 3249 JosefBlum evreu I905 
33. Broscăuţii Noi 1422 Iancu de Flondor român I422 
34. Broscăuţii Vechi 3860 Fani de Medveţchi român -
35. Bobeşti 2709 Fani de Medveţchi român 1567 
36. Căbeşti 957 Familia de Barbieu român 957 
37. Costeşti I823 Alexander Dylewski palon 538 
38. Dracineţ 375I Weisselberger evreu I J26 
39. Hliniţa 2009 Emanuil de Flondor român 1243 
40. Stăneşti de S pe Ceremuş 3877 Marcu Fischer evreu 2114  
4I. Slobozia Comareşti 347I Maria Kraigher, născută de Ianoş român 2I48 
42. Panca 4337 /anoş şi Vasilco român 331 7  
43. Zeleneu 586 Modesta de Vasilco român 213 
44. Revna I482 Fondul religios român 779 
45. Liudi Horecea 201 Fondul religios român 201 
46. Cernăuţi cu suburbiile 5 763 - - -

109743 50413 
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508 Constantin Ungureanu 

Die Denkschrift Iancu Flondors aus dem Jahre 1915 
iiber die Grenzen der Bukowina 

(Zusammenfassung) 

1 6  

Der Autor pr!isentiert die Denkschrift Iancu Flondors, die 1 9 1 5  verfasst wurde, und eine 
Statistische Tabelle liber die Bevtllkerung und die Situation des GroBgrundbesitzes in den Ortschaften 
aus den Teritorrien zwischen Pruth und Sereth. Der Bukowiner Politiker weist auf die Kriterien - das 
etnische Prinzip und die Versicherung des tlkonomischen Wohlstands der Provinz - hin, aufgrund 
deren die nordliche Grenze der Bukowina festgestellt wurde. Iancu Flondor beweist mit konkreten 
Beispielen, dass infolge der 1 9 1  O dem Kriterium der Umgangssprache gema.B durchgeftihrten 
osterreichischen Volkszăhlung, die Nationalitlit der Bukowiner Bevtllkerung undeutlich geblieben ist. 
In dieser Denkschrift wird es bewiesen, dass in den zwischen Pruth und Sereth gelegenen Ortschaften 
die Mehrheit der Bevolkerung rum!inischer Herkunft war. 
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"COMUNICAREA" LUI AUREL ONCIUL 
CĂTRE CONTELE TISZA ISTV AN 

Registratura Primului-ministru ungar1 
Contele TISZA 

Excelenţa Voastră 

Viena 
1612 1915 

a fost de acord în cursul convorbirilor noastre, care au avut loc la 
2 decembrie 1914, să stabilesc şi să vă comunic, în interesul unui compromis 
(.AusgleichJ ungara-român, spre care năzuim, dorinţele românilor din Ungaria. În 
vederea executării acestei însărcinări, am vorbit de atunci cu cei doi mitropoliţi 
români, cu toţi deputaţii naţional-români din camera inferioară a parlamentului 
(.Reichstagj; cu numeroşi membri ai Comitetului executiv român, cu o serie 
întreagă de persoane din toate regiunile ţării şi păturile populaţiei româneşti şi, 
îndeosebi, cu un mare număr de ţărani români. Dacă comunicarea constatări/ar 
pe care le-am făcut cu această ocazie ar urma să-şi atingă ţelul, atunci rog să-mi 
fie permis să spun deplin adevărul nefardat, fără nici o înfrumuseţare, chiar dacă 
va suna neplăcut. Doar Excelenţa Voastră nu vrea să audă de la mine 
complimente, ci să audă fapte reale. 

/. Şi un astfel de fapt este, din păcate, neîncrederea, adânc înrădăcinată, a 
poporului român în guvernul ungar. Ei nu cred celor mai frumoase cuvinte, fie că 
ele iau forma unor simple asigurări, a unor ordonanţe solemne sau chiar a unor 
legi promulgate. Pentru ei, toate acestea nu sunt decât hârtii acoperite cu scris 
cărora, din cauza aplicării defectuoase, le lipseşte viaţa. Pe ei nu-i interesează 
asigurările verbale, ci numai realitatea executării lor. 

Jar cea mai mare neîncredere -fie-mi iertat că o spun deschis, dar interesul 
cauzei o impune - se concentrează, precum a trebuit să constat, spre adâncul meu 
regret, asupra persoanei Excelenţei Voastre, încarnarea prezentă a maghiarimii. 

1 Tipărim documentul de faţă la solicitarea venită din mai multe părţi, după ce l-am făcut 
cunoscut în revista noastră în 2000. Documentul este tradus de acad. Radu Grigorovici, care îl 
prezintă pe larg în studiul Comentariu la " Comunicarea " lui A urei Onciul către contele Tisza lstwin 
(,,Analele Bucovinei", VII, nr. 2, 2000, p. 509-526), la care facem trimitere, pentru cunoaşterea 
contextului în care a fost elaborat şi pentru problemele puse în discuţie. 

Analele Bucovinei, X, 2, p. 509-529, Bucureşti, 2003 
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5 1 0  "Comunicarea" lui Aurel Onciul către contele Tisza lstvăn 2 

Nici un român nu va crede în seriozitatea intenţiilor Dvs. Toţi sunt convinşi că 
intenţia Dvs. de a realiza o pace între naţiuni este doar aparentă. 

La obiecţia mea insistentă că Excelenţa Voastră manifestă cea mai mare 
bunăvoinţă şi că numai faptul că trebuie să ţineţi seama de opoziţie vă obligă la 
oarecare reţinere, primesc mereu acelaşi răspuns stereotip că, în situaţia 
parlamentară prezentă, puteţi impune orice doriţi, dar vă lipseşte bunăvoinţa. 
Până şi persoanele fruntaşe sunt atât de pătrunse de această convingere, încât nici 
nu mai vor să continue pertractările. Ei consideră orice continuare a negocierilor 
drept lipsite de rost şi astfel se şi explică de ce scrisoarea Dvs. , atât de cordială, 
către mitropolitul Meţianu, n-a avut nici un ecou. 

Această neîncredere paralizantă este motivată prin experienţa faptului că la 
reintroducerea regimului constituţional în Ungaria, deci de aproape 50 de ani, 
chiar şi asigurările date românilor sub forma solemnă a unor legi promulgate, 
prevăzute cu semnătura Majestăţii Sale Regelui şi cu girul celor mai buni unguri, 
nu au fost respectate în mod consecvent. Chiar şi Excelenţa Voastră a recunoscut, 
în memorabilul Dvs. discurs, din 20 februarie 1914, cu francheţea care vă 
caracterizează că, de pildă, Legea naţionalităţilor din anul 1868, concepută cu 
ocazia re instaurării constituţiei drept o Magna Charta a naţionalităţilor, n-a fost 
nicicând aplicată şi nici n-ar putea fi aplicată, având în vedere mentalitatea 
antistatală a românilor, fără sinuciderea maghiarilor. De partea lor, românii înşişi 
n-au recunoscut niciodată vreo ostilitate antistatală. În ceea ce priveşte atitudinea 
lor faţă de statul ungar, ei sunt de părere că cea mai bună piatră de încercare în 
acest respect o constituie războiul în general şi războiul mondial actual în 
particular. În acest război, românii nu numai că n-au conspira! după modelul 
sârbesc, dar nici măcar n-au apelat la ajutorul conaţionalilor lor din Regat ci, 
după propriile cuvinte ale Excelenţei Voastre, din cunoscuta Dvs. scrisoare către 
mitropolitul Meţianu: "Românii au dat o dovadă strălucită a solidarităţii lor cu 
interesele vitale ale Monarhiei şi ale naţiunii ungare. Sângele concetăţenilor 
români se varsă, amestecat cu sângele ungar, pe câmpurile de luptă. Curajul 
fraţilor români se evidenţiază şi el prin strălucitele fapte de arme ale armatei. 
Românii rămaşi acasă suportă, în solidaritate frăţească cu ungurii, încercările 
impuse de starea de război ". 

Faţă de aceste realităţi, atitudinea antistatală a românilor, presupusă de 
partea ungară, se dovedeşte a fi o autosugestie, o fantomă, care nu justifică în nici 
un fel consecinţele ce rezultă din ea, şi anume refuzul acordării drepturilor 
naţionale garantate de lege. 

II. La fel de generală şi de profundă ca şi neîncrederea faţă de reglementare 
este nemulţumirea românilor din Ungaria cu situaţia lor prezentă. Începând cu 
mitropolitul şi până jos, la ultimul ţăran, toţi cei cu care am vorbit se referau la 
faptul că în Ungaria românii sunt, din punct de vedere politic, lipsiţi de drepturi, ei 
fiind eliminaţi din toate funcţiile şi din întreaga viaţă publică prin tradiţionala 
influenţă exercitată în cursul alegerilor de guvern pentru a-i lipsi de o reprezentare 
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legitimă în corpurile legiuitoare, că au redus la un minim accesul lor la libertatea 
presei, la dreptul de asociere şi de întrunire, că, din punct de vedere naţional, 
limba română a fost eradicată din viaţa publică, că din punct de vedere cultural, 
autonomia bisericii româneşti, garantată prin lege, este subminată sistematic şi că 
şcoala românească este sustrasă menirii ei, cum este culturalizarea poporului, prin 
eliminarea progresivă a limbii române şi introducerea silită a limbii maghiare, că în 
toate problemele economice li se aplică românilor cu totul altă măsură decât 
maghiarilor şi că însăşi integritatea poporului român este ameninţată prin colonizări 
sistematice în regiunile în care sunt aşezaţi românii. În întreaga populaţie 
românească a Ungariei s-a consolidat convingerea că termenul " naţiunea 
indivizibilă, unitară ungară " de la începutul articolului XLIV din anul 1868, 
referitor la egalitatea în drepturi a naţionalităţilor, nu mai este interpretat acum în 
sensul politic iniţial, valabil pentru toţi cetăţenii unui stat ungar indivizibil şi 
unitar, ci în sensul etnic al unui popor ungar omogen, de o singură limbă, şi că din 
această cauză schimbătoarele guverne tind invariabil spre ţelul de a nega existenţa 
elementului românesc şi a-l asimila elementului maghiar. 

Depresiunea rezultată de pe urma acestei convingeri a fost încă întărită prin 
ultima cuvântare de Anul Nou a Excelenţei Voastre. Căci, în timp ce românii 
sperau că, pe baza atitudinii lor corecte, patriotice, ca şi în urma scrisorii Dvs. 
către mitropolitul Meţianu, veţi trage concluzia că trebuie să se ţină seama de 
justa lor nemulţumire. Excelenţa Voastră a prezentat atitudinea lor amintită mai 
sus de-a dreptul ca o dovadă a satisfacţiei românilor cu situaţia lor prezentă. Ei 
văd în această argumentare o bătaie de joc, ca şi când ei şi-ar vărsa sângele 
numai cu scopul de a fi promovaţi cât mai repede din români în maghiari. 

În această stare de spirit, românii din Ungaria nu se aşteaptă la nici o 
îndreptare prin mici concesii şi paliative. După concepţia lor, o îndreptare nu se 
poate aştepta decât dintr-o acţiune mare, organică, cuprinzând toate punctele 
plângeri/ar lor, care să le garanteze un minim de existenţă naţională. În această 
privinţă ei se plasează pe punctul de vedere: tot sau nimic. 

/IL Reprezentanţii legitimi ai românilor din Ungaria au formulat, în 11 puncte, 
cererile necesare, după opinia lor, pentru garantarea minimului de existenţă 
naţională, care au fost comunicate Excelenţei Voastre şi au fost divizate în cursul 
negocierilor în alte 50 de puncte. Textul acestora din urmă nu-mi este cunoscut, 
deoarece a fost declarat confidenţial de amândouă părţile, ceea ce mi-a fost de 
ajuns, pentru a nu încerca să le aflu. De aceea trebuie să mă restrâng la 
discutarea acestor 11  puncte şi pot s-o fac, cu atât mai mult cu cât ele cuprind 
oricum toate problemele etnice, economice, culturale, materiale şi politice, care 
vin în vedere. Oricât de cunoscută ar fi Excelenţei Voastre această materie, vă cer 
totuşi să-mi îngăduiţi să recapitulez pe scurt, pe de o parte cele 11  postulate ale 
românilor şi, pe de altă parte, poziţia adoptată de Excelenţa Voastră faţă de ele, 
pentru ca din confruntarea lor să rezulte, plastic, în ce constau diferenţele şi cât de 
mare este distanţa dintre cele două puncte de vedere. 
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IV. Din punct de vedere etnic. românii doresc (pct. 9) ca .. statul să pună 
capăt acţiunii de colonizare îndreptată împotriva poporului român şi să vândă 
succesiv gospodari/ar riverani domeniile statului necesare pentru gospodării 
model şi cu scopuri de învăţământ ". Excelenţa Voastră a refuzat îndeplinirea 
acestei dorinţe cu motivarea că .. această acţiune a statului şi acţiunile de 
colonizare sprijinite de stat nu au un caracter agresiv faţă de români şi că ele 
urmăresc numai scopul de a împiedica deplasarea proprietăţii funciare în 
defavoarea ungurilor. Guvernul nu vrea decât ca gospodăriile care se pun în 
vânzare, după ce au fost în proprietatea ungurilor, să rămână, pe cât posibil, şi în 
viitor în mâinile ungurilor, pentru ca modificările în repartiţia soiuri/ar să nu aibă 
loc În defavoarea ungurilor ". 

Acest punct de vedere este ireproşabil, dacă locul unui proprietar individual 
ungur este luat de alt proprietar individual ungur. Dar dacă locul unui singur 
mare proprietar este preluat de 500 de mici proprietari unguri, atunci această 
acţiune afectează, desigur, în mod agresiv, şi regiunile locuite de români - oricât 
de curate ar fi intenţiile ei - căci ea descompune această regiune, anulează 
continuitatea populaţiei şi slăbeşte astfel rezistenţa poporului. Dacă guvernul 
ungar nu vrea să se expună suspiciunii unei maghiarizări planificate a regiunilor 
româneşti, el va renunţa la astfel de acţiuni În propria sa sferă de activitate şi nu 
va sprijini Întreprinderi private care urmăresc acest ţel. 

In cazul domeniilor statului, guvernului îi este rezervată hotărârea, dacă 
vrea să le parceleze şi să le vândă sau nu. Dar dacă o face, atunci principiul 
egalităţii drepturilor, garantat nu numai de neaplicata lege a naţionalităţilor, ci şi 
de constituţie, pretinde că cetăţenii unguri de altă limbă decât cea ungară să fie 
admişi la cumpărare, dar soluţia favorabilă din acest punct de vedere economic 
rămâne totuşi ca terenurile parcelate să fie vândute riveranilor. 

Cred că stabilirea şi menţinerea unei păei naţionale merită jertfa declarării 
şi înfăptuirii loiale a acestui principiu. 

V. Din punct de vedere economic, dorinţele românilor sunt ca .. statul să 
repartizeze fiecăruia dintre judeţele româneşti acelaşi stimul ca şi celorlalte 
judeţe, să acorde instituţiilor economice româneşti relativ acelaşi sprijin material, 
ca şi celorlalte instituţii, să înfiinţeze, în regiunile locuite predominant de români, 
şcoli agricole, meşteşugăreşti şi comerciale, cu limbă de predare română şi să 
manifeste bunăvoinţă instituţiilor româneşti de acest fel şi, în general, strădanii/ar 
economice ale românilor (pct. 8); apoi, ca administrarea pădurilor statului să ţină 
seama nu numai de considerente economice, ci şi de necesităţile sociale; în sfârşit, 
ca investiţiile şi instituţiile economice ale statului să ia naştere şi în regiunile 
locuite de români şi ca să se aibă grijă, în general, în mod uniform şi de interesele 
economice ale românilor ". 

În această privinţă, Excelenţa Voastră a declarat că .. guvernul tinde să 
promoveze cu toate mijloacele de care dispune, buna stare şi progresul economic 
al cetăţenilor de limbă română, să pună autorităţile economice locale şi celelalte 
instituţii de stat, care servesc la dezvoltarea economică, şi în slujba intereselor 
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economice ale românilor, să acorde, de asemenea, sprijinul şi promovarea, din 
partea statului, a întreprinderilor agricole şi industriale ale cetăţenilor de stat 
români, în particular, să extindă acţiunea statală dirijată spre îmbunătăţirea 
situaţiei micilor proprietari agrari şi asupra românilor, punând să se ţină în 
consecinţă conferinţe popular-economice şi în limba română şi să trateze pe micii 
proprietari agrari români la înfiinţarea unor go!lpodării model, cu ocazia 
reglementării păşunatului, a problemelor privitoare la creşterea vitelor precum şi 
a economiei forestiere, la fel ca şi pe micii proprietari unguri " . 

.. În măsura în care atitudinea românilor nu va da naştere la bănuială, 
guvernul este dispus să sprijine şcolile agricole meşteşugăreşti şi comerciale 
româneşti, ca şi, în general, măsurile economice ale românilor " . 

.. Administrarea pădurilor se desfăşoară în toată ţara după aceleaşi principii, 
indiferent de naţionalitate. Este de dorit ca să se pună de acord considerentele 
economiei si/vice cu necesităţile micului riveran agrar. Odată cu dispariţia 
cauzelor neîncrederii politice, cerinţa privitoare la investiţii şi la o promovare 
copioasă a intereselor economice din regiunile locuite de români va fi luată în 
considerare pe deplin ". 

Prin urmare, făcând abstracţie de unele mici rezerve depăşite de evenimentele 
de război, există o concordanţă totală, presupunând că execuţia va fi loială. 

VI. În domeniul cultural, trebuie luate în considerare problema limbii şi 
aceea a bisericii. 

În legătură cu problema bisericească, românii cer (pct. 2) realizarea libertăţii 
credinţei şi egalităţii în drepturi a confesiuni/ar, atât în chestiunile legate de şcoli 
şi biserică, cât şi de acelea ale administrării interne ale fundaţiilor; ei cer să se 
respecte şi să se asigure autonomia existentă a bisericii greco-orientale şi să se 
acorde bisericii greco-catolice o autonomie specială. Să se aplice articolul XX din 
anul 1848. Statul să acorde celor două biserici româneşti pentru scopurile lor 
bisericeşti şi şcolare subvenţii pe măsura celor acordate celorlalte biserici. 

Comunele româneşti repartizate diocezei Hajdudorog ar trebui încorporate 
provinciei metropolitane româneşti Gyula-Feherwir, iar drepturile acestei 
mitropolii ar trebui respectate în toate privinţele. Negocierea detaliată ar trebui să 
aibă loc pe baza acordului capilor bisericilor participante. 

Excelenţa Voastră a observat, dimpotrivă: .. Guvernul respectă drepturile şi 
autonomia bisericii greco-orientale. Dacă s-ar întâmpla în această privinţă unele 
încălcări, se va putea reveni asupra lor oricând cu uşurinţă, pe baze legale şi pe 
baza bunăvoinţei reciproce " . 

.. Problemele autonomiei bisericii greco-catolice vor fi soluţionate simultan 
cu cele ale autonomiei bisericii romana-catolice. Dar guvernul nu are nimic 
împotrivă ca, la rezolvarea acestei probleme, să se ţină seama de condiţiile 
particulare ale bisericii greco-catolice " . 

.. Guvernul contribuie, chiar în prezent, la acoperirea cheltuielilor bisericilor 
şi şcolilor româneşti cu o sumă anuală ce depăşeşte 7 milioane şi nu se fereşte să 
le sporească, pe măsura necesităţilor dovedite şi a posibilităţilor statului ". 
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" Delimitarea diocezei catolice Hajdudorog va fi supusă unei revizii, pe baza 
unui procedeu ce garantează o deplină nepărtinire, cu scopul de a înlătura erorile 
comise ". 

Prin urmare, în problema bisericească nu există, în afara unei mici diferenţe 
de ritm, nici o contradicţie, şi această diferenţă s-ar putea înlătura cu puţină 
bunăvoinţă. Căci, oricum, autonomia greco-catolică va trebui reglementată cu 
totul separat, din cauza particularităţilor pronunţate ale acestei biserici. De aceea, 
nimic nu împiedică ca această reglementare să se facă separat, şi anume înaintea 
reglementării autonomiei greco-catolice, având în vedere că, la unirea ei cu Roma, 
biserica greco-catolică şi-a rezervat explicit menţinerea, in continuare, a structurii 
ei şi că autonomia face şi ea parte esenţială din această structură. Fireşte, 
introducerea autonomiei bisericeşti greco-catolice poate avea loc numai pe cale 
legislafivă şi, deci, în condiţiile prezente, abia după încheierea păcii. 

In problema şcolilor (pct. 1), românii din Ungaria doresc ca " în baza princi
piului libertăţii invăţământului, să se acorde poporului român dreptul şi să i se 
garanteze posibilitatea să se poată educa pe toate treptele invăţământului public, 
atât in instituţiile de stat şi comunale, cât şi în şcolile fundaţiilor şi cele 
confesionale ". 

Faţă de acest postulat, Excelenţa Voastră a precizat, mai întâi, in general, 
punctul Dvs. de vedere în sensul că " legea acordă românilor deplină libertate de a 
înfiinţa şcoli elementare şi medii (Volks-und Mittelschulen) cu limbă de predare 
românească. Statul îi va subvenţiona cu mijloace apreciabile în exercitarea acestui 
drept. Învăţământul superior, însă, trebuie să fie de stat şi unitar şi să se petreacă, 
ca orice învăţământ de stat, numai în limba ungară. După stabilirea unor relaţii 
bune Între maghiari şi români, guvernul va admite, cu plăcere, ca atât la 
universităţi, cât şi la şcolile medii cu limbă de predare ungară, limbile neungare 
din ţară să fie cultivate cu mai mare intensitate şi ca elevii de limbă neungară, 
care frecventează şcoli ungare, să fie instruiţi În religie de către cateheţi speciali, 
în limba lor ". 

În continuare, îndeosebi problemele şcolilor elementare au fost supuse unei 
analize generale amănunţite, a căror discuţie în prezentul cadru ne-ar aduce prea 
departe, şi s-au promis numeroase înlesniri. Excelenţa Voastră a refuzat numai 
revizia legii Apponyi a învăţământului din anul 1907, recunoscând totuşi că unele 
dispoziţii ale acestei legi nu sunt fericit formulate şi că destul de multe lucruri ar 
trebui făcute în altfel, dacă legea ar trebui să fie creată abia acum. Iar în scrisoarea 
către mitropolitul Meţianu aţi consimţit chiar şi la revizia legii la care mă refer. 

Dar dacă s-ar întreprinde revizia, atunci s-ar putea găsi, în ciuda punctelor 
aparent diametral opuse, o soluţie întru totul satisfăcătoare pentru amândouă 
părţile cu ajutorul şcolilor româneşti şi ale fundaţiilor, a căror existenţă face 
posibilă reducerea delicatei controverse cu privire la şcolile elementare la o 
problemă pur financiară. Într-adevăr, ajunge ca statul să atribuie şcolilor 
româneşti confesionale şi ale fundaţiilor existente şi care urmează să fie înfiinţate, 
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acea cotă din impozitele de stat şi comunale achitate de români, care corespunde 
raportului dintre bugetul învăţământului elementar unguresc şi suma totală a 
impozitelor de stat şi comunale, pentru a-i abilita pe români să aibă ei înşişi grijă 
de sistemul lor de şcoli elementare. În acest caz ar obţine, pe tărâmul şcolilor 
elementare, autonomia naţională integrală atât de mult dorită şi n-ar mai fi 
interesaţi deloc de şcolile elementare de stat şi comunale în totalitatea lor. Numai 
că subvenţiile şcolilor elementare n-ar trebui făcute dependente de condiţii 
imposibile, ca aceea ca aceşti copii să înveţe limba ungară în aşa măsură încât să 
poată exprima în această limbă, limpede, gândurile lor. Căci, de când există, 
şcoala elementară nu a reuşit nicicând să rezolve problema de a învăţa copiii o 
limbă străină. Dacă se pretinde indeplinirea acestui ţel, atunci copiii nu învaţă nici 
această limbă, nici să citească şi să scrie in limba lor maternă. De altfel, 
experienţa arată că abilitatea de a-şi exprima limpede gândurile chiar în limba 
maternă le lipseşte până şi multor oameni care au absolvit şcoala elementară, 
medie şi superioară în această limbă. 

Exact acelaşi procedeu, ca în cazul şcolilor elementare, s-ar putea aplica şi 
în cazul şcolilor medii. O contradicţie ar rămâne numai în cazul invăţământului 
superior. Dar, având în vedere că premisa mentalităţii prostatale a românilor este 
îndeplinită, cum dovedesc evenimentele războiului, această contradicţie poate fi 
atenuată în mare măsură prin aceea că, în cadrul cultivării mai intense a limbii 
române, să se înfiinţeze la şcolile superioare ungare, in particular la universitatea 
din Cluj, câteva catedre paralele cu limba de predare română pentru disciplinele 
cele mai importante. Dacă o astfel de măsură s-a considerat justificată la Lemberg 
pentru rutenii înapoiaţi cultural, care reprezintă numai 13% din populaţie, atunci 
ea este cu atât mai îndreptăţită pentru românii cultural înaintaţi, care reprezintă o 
şesime din populaţia Ungariei. 

Fireşte, aceste măsuri nu pot fi luate decât pe cale legislativă, deci după 
încheierea păcii. 

VII. Postulatele nationale ale românilor (pct. 6, 7 şi 1 O) sună astfel: "În 
teritoriile locuite în mase compacte de români, administraţia să se exercite în 
limba română, iar această limbă să fie introdusă pe cale organizatorică în viaţa 
administrativă". 

" De asemenea, folosirea acestei limbi să fie introdusă organic in aceste 
teritorii în judecătoriile judeţene şi curţile judiciare. Să fie admise petiţii şi anexe 
româneşti. Protocoalele dezbaterilor cu românii să fie redactate în limba română 
şi hotărârile judecătoreşti să fie emise în limba română, în timp ce comunicările 
hotărâri/ar curţilor superioare urmează să fie făcute în traducere, în limba 
română ". 

" Pentru a asigura românilor participarea cuvenită la administraţia statului 
şi la justiţie şi să se realizeze principiul ca românii să fie administraţi şi judecaţi 
de conaţionalii lor, să se garanteze, pe cale organizatorică, ca în judeţele locuite 
predominant de români, săfiefolosiţi în administraţie şi în justiţie ca şi în celelalte 
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ramuri ale serviciilor statale în primul rând românii, iar în lipsa românilor, numai 
acei fwlcţionari care pot aduce, în mod autentic sau din partea unei comisii 
instituite special în acest scop, dovada că stăpânesc în viu grai şi în scris limba 
română ". 

Cu privire la aceste postulate, punctul de vedere al guvernului este 
următorul: 

. . În domeniul administraţiei şi al justiţiei nu este permis ca dispoziţiile legale 
astăzi în vigoare să fie încălcate. Conform lor, limba tuturor judecătoriilor regale 
este cea ungară şi, la fel, nu se ţine seama in administraţie, de limbile neungare 
decât la incheierea unor protocoale şi la interogatorii. Nu numai caracterul unitar 
al statului, dar şi consideraţii obiective impun ca limba administraţiei să fie cea 
ungară. Dar este de dorit şi corect nu numai din punctul de vedere al unei bune 
administraţii, ci şi în interesul popoarelor neungare, ca organele administrative 
care vin in atingere cu populaţia, să cunoască cel puţin una din limbile uzitate în 
respectivele judeţe şi ca celor interesaţi, care nu stăpânesc limba ungară, să li se 
explice hotărârile oficiale în limba lor, aşa cum dispune, de exemplu, in domeniul 
ei, procedura în procesele penale. În plus, s-ar putea emite liniştit o dispoziţie ca, 
în unele cazuri ne însemnate, la primirea unor anexe, publicul să fie ferit de vexaţii 
necesare " . 

.. La angajarea funcţionarilor nu se poate face o deosebire între maghiari şi 
nemaghiari. Dar este de dorit ca: 

a) intelectualii români să ia parte la serviciile de stat într-un raport 
corespunzător numărului şi calificării lor şi 

b) funcţionarii care vin în contact cu populaţia să cunoască limba 
respectivă în măsura necesară pentru a putea comunica fără tălmaci cu părţile ". 

Excelenţa Voastră a exprimat oral poziţia Dvs., mai puţin dur, precum urmează: 
., legile şi, de asemenea, în judeţele cu populaţie predominant românească, 
ordonanţele destinate publicului larg, vor fi făcute cunoscute şi în limba română. 
Dispoziţiile legale cu privire la limba protocoalelor în comune şi municipii vor 
rămâne nemodificate. În judeţele cu populaţie românească compactă, funcţionarii 
din toate ramurile serviciilor statului destinaţi raporturilor directe cu populaţia şi 
organele oficiale trebuie să cunoască în aşa măsură limba română, încât să poată 
comunica cu populaţia in limba ei. Pentru asigurarea acestui ţel se vor lua 
măsurile necesare în sensul ca un număr suficient dintre cei care intră în serviciul 
administraţiei să înveţe limba română, în timpul tranziţiei, până ce măsurile 
amintite vor atinge ţelul urmărit. Guvernul va folosi, în limita posibilităţilor, în 
judeţele cu populaţie românească compactă, persoane ce stăpânesc limba română " . 

.. În justiţie, limba dezbaterilor trebuie să fie cea ungară; în măsura în care 
legea o permite, părţile ne cunoscătoare a limbii ungare se pot folosi de propria lor 
limbă maternă, dacă îşi prezintă cauza oral, respectiv în cursul procesului. 
Guvernul va luat toate măsurile ca judecătoriile să ceară traducerea petiţii/ar 
româneşti şi a anexelor lor numai întrucât acest lucru este cu adevărat în interesul 
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cauzei. În cauze penale, denunţul se poate face oral în limba maternă. La 
interogatorii, respectiv în dezbateri, acuzaţii, acuzatorii privaţi şi martorii îşi pot 
folosi limba maternă ". . 

.. Oricare cetăţean poate prezenta autorităţii sale competente de primă 
instanţă, deci comunei şi autorităţii judeţene, atât petiţii, inclusiv anexe, în scris, 
cât şi oral plângeri, cereri şi reclamaţii în limba maternă, dacă: 

a) îşi redactează singur petiţia sau îşi prezintă În persoană, oral, cererea sa 
şi 

b) limba sa maternă este una din limbile folosite în mare măsură în comuna 
sau judeţul respectiv. Autoritatea de primă instanţă este obligată să ia în primire, 
fără drept de refuz, o astfel de petiţie prezentată oral într-o limbă neungară, fie 
direct, fie cu ajutorul unui tălmaci oficial; să redacteze, după aceasta, un protocol, 
ce-i drept, în limba maghiară, şi să efectueze dezbaterea ce necesită participarea 
părţii fie direct, fie cu ajutorul tălmaciului în limba familiară părţii. Fireşte, nu 
numai toate acţiunile oficiale ale serviciilor interne decurg în limba ungară, dar şi 
toate protocoalele şi toate înştiinţările adresate părţilor vor fi redactate în limba 
ungară. A permite avocaţilor să înainteze petiţii într-o limbă neungară nu este nici 
necesar, nici corect ". 

În oarecare contradicţie cu aceste teze, art. XLIV al legii din 1868 care 
trebuie recunoscut, nu se aplică nici astăzi din cauza presupusei atitudini 
duşmănoase faţă de stat a românilor, dar a cărui aplicare n-ar trebui să întâmpine 
nici o obiecţie acum, când credinţa faţă de stat a românilor este dovedită prin 
fapte, prevede, printre altele, următoarele: deoarece, ca urmare a unităţii politice 
a naţiunii, limba de stat a Ungariei este cea ungară, limba de discuţie şi de 
dezbatere a parlamentului ungar este şi de acum înainte exclusiv ungară, dar ele 
trebuie să fie editate în traducere autentificată, în limbile tuturor naţionalităţilor 
care locuiesc în ţară " . 

.. Limba oficială a guvernului ţării este şi în viitor, în toate ramurile 
administraţiei, cea ungară (§. 1) " . 

.. Protocoalele judiciare vor fi redactate în limba oficială a statului; ele pot 
fi, totuşi, redactate colateral şi în toate acele limbi care au fost cerute ca limbi de 
protocoale de cel puţin o cincime din corporaţia sau comisia care reprezintă 
jurisdicţia (§. 2) " . 

.. În adunări juridictorii, oricine are dreptul să ia cuvântul, poate vorbi în 
limba ungară sau în limba sa maternă, dacă aceasta nu e cea ungară (§. 3) " . 

.. În actele lor scrise, adresate guvernului statului, jurisdicţiile folosesc limba 
oficială a statului; ele se pot folosi colateral, în una din coloane, de oricare dintre 
limbile de protocol de care s-au folosit. În corespondenţa lor reciprocă pot folosi 
fie limba de stat, fie una din limbile acceptate de jurisdicţie drept limbă de 
protocol a adresantului, în sensul §. 2 (§. 4) " . 

.. În domeniul activităţii interne, funcţionarii jurisdicţiei folosesc limba 
oficială a statului; dacă, însă, funcţionarii ar întâmpina în această privinţă 
dificultăţi practice, funcţionarii respectivi pot folosi în mod excepţional una din 
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limbile de protocol ale jurisdicţiei lor. Dar, ori de câte ori o cer considerente de 
control a statului şi administrative, rapoartele şi actele de dezbatere vor fi 
prezentate simultan în limba oficială a statului (§. 3). Funcţionarii jurisdicţiei 
folosesc, în domeniul jurisdicţiei lor, în corespondenţa oficială cu comunele, 
întrunirile, asociaţiile, instituţiile şi particularii, după posibilităţi, limba celor din 
urmă (§. 6) ". 

" Fiecare locuitor al ţării, atunci când face şi poate face apel, personal sau 
printr-un împuternicit, fără intervenţia unui avocat, fie ca acuzator, fie ca acuzat 
sau chiar petent, la protecţia legii şi la ajutor juridic, poate folosi: 

a) la judecătoria comunei sale, limba sa maternă; 
b) la judecătoria altei comune, limba oficială sau limba de protocol a 

comunei respective,· 
c) la propria sa judecătorie judeţeană, limba oficială sau cea de protocol a 

comunei sale,· 
d) la alte judecătorii, fie ele judecătorii ale jurisdicţiei sale sau ale altor 

jurisdicţii, limba de protocol a acelei comune de care aparţine judecătoria 
respectivă (§. 7) ". 

" În aceste cazuri, judecătorul rezolvă plângerea sau cererea în limba 
petiţiei. El efectuează interogarea, ascultarea martorilor, hotărârile judiciare şi 
alte funcţiuni judecătoreşti, atât în procese civile cât şi penale, în limba părţilor în 
conflict, respectiv în acea a persoanelor interogate. El redactează însă 
protocoalele proceselor în acea limbă pe care o aleg, prin consens, părţile în 
proces dintre limbile de protocol ale jurisdicţiei. Dacă nu se poate realiza un 
consens în această privinţă, atunci judecătorul poate redacta protocolul 
dezbaterilor în oricare dintre limbile de protocol ale jurisdicţiei; el este, însă, 
obligat să explice părţilor, la nevoie, conţinutul protocolului, făcând apel la un 
tălmaci. Judecătorul mai este obligat să explice părţilor şi documentele mai 
importante, dacă ele ar fi redactate într-o limbă pe care nu o înţelege una sau alta 
din părţile în proces. Hotărârea de citaţie trebuie redactată în interesul părţii 
citate în limba sa maternă, dacă aceasta poate fi stabilită imediat; dacă acest lucru 
nu este posibil, ea să fie redactată în limba de protocol a acelei comune în care 
locuieşte partea respectivă sau în limba oficială a statului. Hotărârea 
judecătorească · trebuie redactată în limba protocolului dezbaterilor; dar 
judecătorul este obligat s-o comunice în limba ei fiecăreia dintre părţi, respectiv s-o 
editeze în limba cerută de parte, cu condiţia ca acea limbă să fie una din limbile de 
protocol ale jurisdicţiei căreia-i aparţine judecătorul (§. 8) ". 

"Adunările comunale aleg ele înseşi limba oficială şi cea de protocol. 
Protocolul va fi redactat simultan în acea limbă pe care o consideră necesară o 
cincime din membrii cu drept de vot (§. 20) ". 

" Funcţionarii comunali sunt datori să folosească, în comunicarea lor cu 
locuitorii comunei, limba acestora (§. 21) ". 
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" În adresele e i  către propria lor jurisdicţie sau a organelor acesteia sau 
către guvernul statului, comuna foloseşte limba oficială a statului sau propria ei 
limbă oficială; în adresele către alte jurisdicţii şi organele lor, poate folosi limba 
oficială a statului sau una din limbile de protocol ale comunei sau ale jurisdicţiei 
respective (§. 22) ". 

" Oricare cetăţean al ţării poate adresa petiţiile sale către propria sa 
comună, către autoritatea sa bisericească, către jurisdicţie, către alte organe şi 
către guvernul statului in limba sa maternă. În petiţiile sale adresate altor comune, 
altor jurisdicţii şi organelor acestora, el poate folosi limba oficială a statului sau 
una din limbile de protocol ale comunei sau ale jurisdicţiei respective (§. 23) ". 

" În Întruniri comunale şi bisericeşti, cei care au dreptul de a lua cuvântul în 
ele pol folosi, nestingheriţi, limba lor maternă (§. 24) ". 

" Atunci când particulari, biserici, societăţi particulare, instituţii particulare 
şi comune, ce nu dispun de drepturi de jurisdicţie, nu s-ar folosi de limba oficială 
în petiţii adresate guvernului, trebuie să se anexeze, redactate În limba ungară, 
privitoare la acea petiţie, o traducere autentică în limba petiţiei (§. 25) ". 

" Deoarece, la ocuparea funcţiilor, numai capacitatea personală va fi 
determinată şi în viitor naţionalitatea nimănui nu va putea fi privită drept piedică 
în ocuparea vreunei funcţii sau vreunui rang existente în ţară. Dimpotrivă, 
guvernul statului va avea grijă ca, la autorităţile judiciare şi administrative ale 
ţării şi, îndeosebi, în poziţiile de prefect (Obergespann) să fie angajate persoane 
perfect cunoscătoare ale limbilor necesare tuturor naţionalităţilor şi competente şi 
în alte privinţe (§. 2 7) ". 

Cum rezultă din textul citat, legea corespunzătoare îşi dă cinstit silinţa să 
dea statului ce este a statului şi naţionalităţilor ce este al lor. Statul îşi rezervă, 
conform unităţii politice a naţiunii ungare, limba de stat ungară ca limbă de lucru 
a parlamentului, a instituţiilor centrale şi a serviciilor interne În toată ţara şi 
această rezervare este suficientă pentru a exprima şi a garanta îndestulător 
indivizibilitatea naţiunii şi unitatea naţiunii ungare. În schimb, legea acordă 
membrilor egal îndreptăţiţi ai naţionalităţilor folosirea limbilor utilizate în ţară în 
serviciile externe ale autorităţilor. Aceasta este impus şi de interesul statului. Căci 
o administraţie şi o justiţie, În cadrul cărora autoritatea şi părţile nu se pot 
înţelege reciproc sunt doar o caricatură a acestora şi fac ca ele să nu-şi atingă 
menirea. Nici măcar în cea mai întunecată Rusie o astfel de situaţie nu este 
tolerată la infinit. Cu atât mai puţin în constituţionala şi liberala Ungarie. În baza 
recunoaşterii acestui fapt neobiecţionabil, Excelenţa Voastră a trezit, probabil, în 
expunerea Dvs. orală mai sus menţionată, speranţă în admiterea folosirii, În viaţa 
publică, pe o bază mai largă, a limbilor neungare ale ţării. Dar şi această bază 
este încă prea îngustă, întrucât condiţionează folosirea limbilor neungare de 
necunoaşterea limbii ungare. Dar cum dovedeşte o experienţă îndelungată în 
Austria, acest criteriu nu poate fi aplicat deloc în practică. Căci autorităţile nu 
sunt în stare să verifice cunoaşterea limbii ungare de către părţi înaintea efectuării 
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activităţii lor oficiale. Şi, pe lângă aceasta, noţiunea cunoaşterii este foarte 
relativă. Căci cu totul altă cunoaştere a unei limbi pretinde curtea unei cazărmi, 
alta o pretind relaţiile sociale şi alta, cu totul diferită, discuţia ştiinţifică sau 
pledoaria În faţa judecătorilor. În plus, toate aceste precauţii sunt inutile. Fiindcă 
însăşi admiterea folosirii limbilor ţării de către părţile necunoscătoare a limbii 
ungare are drept urmare că autorităţile vor trebui constituite din funcţionari fără 
probleme şi pentru acele persoane care pretind că ştiu ungureşte, dar preferă să 
folosească limba lor maternă. În această problemă nu există decât două 
alternative: admiterea completă sau excluderea totală. Toate celelalte modalităţi 
sunt jumătăţi de măsură şi deci rele, căci ele irită. Şi, de asemenea, iritantă este 
prevederea că nu le este permis avocaţilor să se folosească de limba lor maternă. 
Efectul lor este ca cel al pălăriei lui Gessler şi ea este cu atât mai inutilă, cu cât 
experienţa ne învaţă că, atunci când folosirea limbilor materne este teoretic 
admisă, avocaţii utilizează cel mai adeseori spontan, în practică, limba de stat în 
interesul cauzei pe care o reprezintă. De altfel, administraţia şi justiţia nu sunt 
numai interesate ca avocatul să li se facă înţeles, că şi ca să se facă inteligibil 
pentru clientul său. Numai pe baza principiilor expuse mai sus s-ar putea realiza o 
înţelegere cu privire la bine întemeiatele cereri ale românilor în problema limbii. 
Realizarea ei poate fi înfăptuită fie prin începerea aplicării articolului XLIV al 
legii din 1868, neaplicat până acum sau, dacă aceasta nu se poate face, pe de o 
parte din cauze de prestigiu, pe de altă parte fiindcă acest articol este învechit În 
unele puncte şi admite folosirea limbilor ţării în multe domenii ale serviciului 
intern, fie că, la aplicarea principiilor sus citatului articol, să se emită o ordonanţă 
de guvern cu privire la limbi, cu aproximativ următorul conţinut: 

1. Limba statului ungar este cea ungară. În calitate de limbă de stat, limba 
ungară este limba de dezbatere a parlamentului ungar, limba oficială a instituţiilor 
centrale şi limba de lucru a serviciului intern al tuturor autorităţilor statale, al 
judecătoriilor şi al instituţiilor întregii ţări. 

2. În serviciul extern al autorităţilor de stat, al judecătoriilor şi al 
instituţiilor, a căror rază de activitate nu include ţara întreagă, se vor folosi, pe 
lângă limba de stat, limbile naţionale şi anume limbile germană, română, ruteană, 
slovacă şi sârbă drept limbi de lucru, în conformitate cu dispoziţiile ce urmează. 

3. Limbi de lucru ale autorităţilor statale, judecătoriilor şi instituţiilor 
menţionate la pct. 2 sunt, pe lângă limba de stat, acele limbi naţionale care sunt 
vorbite, conform ultimului recensământ oficial din timpul respectiv, de către cel 
puţin o cincime a populaţiei autohtone a districtului considerat. 

4. Petiţiile scrise şi cererile orale pot fi adresate autorităţilor, judecătoriilor 
şi instituţiilor comitatelor numai în limba de stat sau în una din limbile naţionale 
folosite În lăuntru/ lor drept limbă de lucru. Documentele care nu sunt redactate În 
una din limbile de lucru necesită o traducere in una din ele. 

5. Dezbaterea are loc, după dorinţa părţii, .fie în limba de stat, fie în limba de 
lucru indicată de parte. Dacă la o dezbatere orală se întâlnesc părţi de limbi 
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diferite atunci, dacă părţile o cer, dezbaterea va avea loc cât mai echilibrat 
posibil, în fiecare din limbile de lucru folosite de părţi. 

6. Protocoalele vor fi înregistrate în limba dezbaterii, iar hotărârea va fi 
emisă în acea limbă în care fusese redactată petiţia sau s-a prezentat oral cererea. 
Dacă o a doua parte trebuie înştiinţată despre petiţia sau cererea orală a unei 
părţi, atunci Înştiinţarea părţii respective trebuie făcută, ca şi în cazul unei 
hotărâri oficiale, în acea limbă de lucru despre care se ştie sau se presupune că o 
foloseşte acea parte. 

7. În cazul autorităţilor, judecătoriilor şi instituţiilor de stat menţionate la 
pct. 2, la care se admit mai multe limbi de lucru, buletinele oficiale şi anunţurile 
generale se vor emite nu numai în limba de stat, ci şi în toate limbile de lucru. De 
asemenea, tor;:tte registrele, cărţile publice şi însemnările oficiale vor fi redactate în 
limba de stat şi în fiecare dintre limbile de lucru admise; înregistrările individuale 
vor fi făcute în limba petiţiei sau, dacă se fac abia pe baza unei hotărâri, în limba 
acelei hotărâri. 

8. Toate autorităţile, judecătoriile şi instituţiile de stat menţionate la pct. 2 se 
vor folosi, independent dacă dispun de una sau mai multe limbi de lucru, în 
comunicarea cu alte instituţii, de felul celor de categoria considerată aici, de limba 
de stat sau de acea limbă, respectiv de una din acele limbi care sunt admise la 
acea instituţie, căreia i-a fost adresată petiţia. Dacă limba diferitelor dezbateri 
care au avut loc la instituţia căreia i-a fost adresată petiţia era folosită drept limbă 
de lucru la acea instituţie, petiţia scrisă trebuie să fie redactată În acea limbă. 

9. Limba de lucru a jurisdicţiilor este, pe lângă limba de stat, acea limbă 
naţională care este cerută de cel puţin o cincime din organismul sau comisia care 
reprezintă jurisdicţia. 

1 O. Limba de lucru a organelor şi autorităţilor Înalte bisericeşti este 
determinată de ele înseşi în formele lor constituţionale. În măsura În care ea nu 
este identică cu limba de stat, protocoalele vor fi reprezentate, din motive de 
supraveghere din partea statului, şi În traducere autentică în limba de stat. 

11. În comune, adunarea comunală determină limba de lucru: dar dacă o 
cincime din membrii cu drept de vot se declară a fi de altă limbă naţională, şi 
aceasta va fi folosită. 

12. De altfel, dispoziţiile punctelor 4 şi 8 se aplică în mod corespunzător şi în 
jurisdicţie, în organele şi autorităţile superioare bisericeşti şi în comune. 

13. În jurisdicţie, în organele şi autorităţile bisericeşti, ca şi în adunările 
comunale, cei îndreptăţiţi să ia cuvântul în cadru/ lor pot folosi nestingheriţi limba 
de stat sau limba lor naţională. 

14. Începând cu intrarea în vigoare a acestei ordonanţe, pot fi angajate în 
serviciul autorităţilor, judecătoriilor şi instituţiilor de stat menţionate la pct. 2, 
precum şi în serviciul jurisdicţiilor, a organelor şi autorităţilor superioare 
bisericeşti şi în cel al comunelor numai acele persoane, care dovedesc în mod 
autentic că stăpânesc oral şi în scris cel puţin una din limbile naţionale admise în 
acele instituţii drept limbi de lucru. 
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Chiar dacă conţinutul acestei schiţe n u  este complet c u  unele prevederi ale 
extrem de variatelor legi de detaliu În vigoare privitoare la dreptul limbilor, 
emiterea unei astfel de ordonanţe privitoare la limbi, cu scopul instalării unei păei 
naţionale, ar necesita mult mai puţină .. douce violence " decât enunţarea 
acceptării legii de apărare, care a fost totuşi recunoscută dt1 toată lumea ca o 
faptă măreaţă şi o izbăvire. 

Dacă, Însă, se acordă folosirea limbilor naţionale în serviciul extern al 
autorităţilor, atunci însăşi economisirea de forţe impune arondarea naţională a 
districte/ar administrative pentru a evita concurenţa între numeroasele limbi 
naţionale, care îngreuiază extraordinar funcţionarea oficii/ar. Regiunea În care 
sunt aşezaţi românii din Ungaria pare făcută anume în acest scop din cauza 
continuităţii sale teritoriale şi, de fapt, mai înainte, comitatele erau aproape 
complet delimitate din punct de vedere naţional. Abia prin articolul XXXIII din 
1876 ele au fost făcute multilingve prin anexarea artificială a unor teritorii 
ungureşti. Dar având în vedere că § 5 al acestui articol de lege ii permite ministrului 
de interne să deplaseze graniţele diferitelor municipii, ce-i drept in cadrul 
numărului şi Împărţirii fixate prin lege şi, in particular, să ordone mutarea unei 
comune apropiate de graniţă din municipiul din care face parte in prezent, in altul, 
ceea ce este măsura cea mai importantă in cazul de faţă, i se dă guvernului 
posibilitatea să execute fără întârziere, pe calea ordonanţei, delimitarea naţională 
a comitatelor. 

Crearea unor comitate predominant româneşti cu introducerea limbii 
române în serviciile externe ale tuturor autorităţilor ar duce însă de la sine, dacă 
guvernul ungar ar proceda loial, ca în regiunile în care sunt aşezaţi românii, 
majoritatea funcţionarilor administra/ivi şi a judecătorilor să fie recrutaţi dintre 
români şi, în felul acesta, să dispară automat ultima gravă plângere naţională a 
poporului român, care zace profund În natura problemei, dar este extraordinar de 
greu de Încadrat în legislaţie. 

VIII. În sfârşit, din punct de vedere politic, românii cer (punctele 3, 4, 5, 11): 
- să se garanteze libertatea presei şi să se sisteze persecutarea politică a 

presei româneşti; 
- să se acorde poporului român libertatea de adunare şi de asociere în 

scopul menţinerii şi dezvoltării individualităţii şi pentru promovarea evoluţiei sale 
sociale: 

- să se recunoască Partidului Naţional Român dreptul de a se organiza şi de 
a activa, inlăturându-se toate dispoziţiile administrative, care împiedică exercitarea 
acestui drept. 

În sfârşit, să se asigure durabil importanţa şi influenţa politică a poporului 
român. În acest scop să se realizeze, in sfârşit, reforma electorală. Partidul 
Naţional Român se declară în favoarea dreptului electoral general, egal, secret, 
exercitat la nivel comunal. Dacă însă acest sistem electoral nu s-ar putea realiza in 
situaţia politică dată, tttunci să se creeze o astfel de ordine electorală, încât să se 
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asigure poporului român, prin dispoziţii adecvate privitoare la dreptul şi 
procedeul electoral, la distribuţia circumscripţiilor şi la verificarea mandatelor, 
pretenţia la o şesime a mandatelor parlamentului ungar în mod suficient şi durabil. 

Răspunsul guvernului sună astfel: " În domeniul presei domneşte în Ungaria 
aproape anarhia. Îndată ce vor fi stabilite relaţii bune şi presa română va fi încetat 
să facă declaraţii împotriva unităţii statului ungar şi a păcii naţionale, toate 
procesele legate de presă vor înceta ". (Între timp, ele au şi fost oprite prin 
amnistie regală.) 

" O codificare liberală a dreptului de adunare este foarte mult de dorit. În 
opinia guvernului, nu este admisibil ca cetăţenii de stat de limbă ne maghiară să fie 
împiedicaţi prin lege sau, atât timp cât o astfel de lege nu s-a întocmit, pe cale 
administrativă, să se grupeze pe bază naţională, cât timp nu urmăresc scopuri 
îndreptate împotriva statului sau a legii. Dreptul românilor de a se organiza Într-un 
partid propriu trebuie recunoscut ". 

" Legea electorală îi tratează pe toţi cetăţenii după aceleaşi principii, fără a 
ţine seama de naţionalitate şi asigură românilor dreptul electoral pe măsura 
importanţei lor. Ca urmare a diferenţelor în situaţia lor economică şi, îndeosebi, a 
forţelor lor culturale, această măsură încă nu corespunde cu raportul populaţiilor. 
Ea va creşte însă în mod automat odată ce păturile largi ale populaţiei româneşti 
vor fi atins nivelul cultural mediu. Românii manifestă şi în prezent, îndeosebi în 
Transilvania, progrese remarcabile în domeniul politic şi vor realiza majoritatea 
în multe circumscripţii electorale ". 

În viu grai, Excelenţa Voastră a adăugat: " Dacă mă transpun în poziţia 
românilor, trebuie să recunosc că au fost puternic decepţionaţi, când şi-au dat 
seama că numărul circumscripţiilor electorale cu majoritate românească a scăzut 
de la 42 la doar 27. Şi, deşi în viitor drumul către o ameliorare a cotei lor le 
rămâne deschis, nu mă mir că acest fapt a fost pentru ei descurajator, chiar 
deprimant ". 

Dacă se compară punctele de vedere ale celor două părţi în chestiune, se mai 
manifestă deosebiri importante în domeniul drepturilor politice. 

Este adevărat că această lege a presei este valabilă atât pentru maghiari, ca şi 
pentru români, şi că nu există o lege care să reglementeze în mod neuniform pentru 
cei doi dreptul de adunare şi de asociere. Numai că românii afirmă că legea presei 
conţine, pe de o parte, unele durităţi care-i ating numai pe români şi că, pe de altă 
parte, în practică, ea se aplică foarte diferit în funcţie de naţionalitate, iar legea care 
ar reglementa dreptul /a asociere şi la adunare nu se realizează numai fiindcă ea ar 
acorda românilor unele prevederi, care i-ar proteja pe români, cel puţin în parte, de 
abuzurile prezente ale autorităţilor. În orice caz, problema ar permite atingerea 
relativ uşoară a unei înţelegeri complete, dacă autorităţile ar proceda loial şi ar 
exista oarecare bunăvoinţă a legislatorului. Dar acţiunea corespunzătoare a 
legislativului nu poate avea loc decât după încheierea păcii. 
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Excelenţa Voastră a recunoscut dreptul românilor de a se organiza pe bază 
naţională, deşi dispoziţiile hieronimice, care se referă la împiedicarea folosirii 
acestui drept nu au fost încă anulate, dar ministrul de interne a permis, în legătură 
cu această recunoaştere a momentului naţional, prin circulara privitoare la 
reglementarea folosirii culorilor naţionale, portul tricolorului, considerat drept 
insignă a poporului român. Numai că permisiunea a fost legată de clauze care nu 
se refereau fa români, astfel că problema era lăsată la discreţia autorităţilor 
inferioare, cauză pentru care, dacă menţiona/a circulară ar fi destinată să calmeze 
lucrurile, ea ar trebui să fie completată prin declaraţia angajată că portul 
tricolorului românesc este permis, aşa cum se obişnuia de demult. 

Cea mai mare dificultate o prezintă însă problema dreptului electoral. Faptul 
că românii, care formează o şesime din populaţia ţării ungureşti şi ar putea 
pretinde in consecinţă, conform criteriului populaţiei, 68 de mandate din numărul 
total actual de 413 deputaţi ai parlamentului, dispunând de 87 de circumscripţii 
electorale cu majoritate românească foarte dubioasă, nu se pot declara satisfăcuţi, 
mai ales după ce existaseră până acum 42 sau, cum afirmă românii, 49 de 
circumscripţii cu majoritate românească, a recunoscut şi Excelenţa Voastră in 
expunerea citată mai sus. O astfel de reformă în revers nu înseamnă, după părerea 
lor, o apropiere ci o reprimare necruţătoare a celui mai slab, care duce la orice, 
dar nu la împăcare. Şi faptul că acest număr rezultă, după opinia Dvs. , de pe urma 
structurii electoratului, nu schimbă nimic în această privinţă. Căci însăşi 
Excelenţa Voastră a intocmit structura electoratului după criterii nerecunoscute 
universal, ci, cum afirmă românii, după criterii alese destul de samavolnic, după 
bunul Dvs. plac, pe care le-aţi fi putut alege, fără mare efort, şi în aşa fel încât n-ar 
fi rămas nici un alegător român şi nu le-ar fi fost lăsat românilor nici un singur 
mandat. Tocmai din aceste cauze, argumentele Dvs. nu pot rezista unui examen 
obiectiv şi probabil, recunoscând aceasta, însăşi Excelenţa Voastră a declarat în 
adeseori menţionata scrisoare către mitropolitul Meţianu, că aţi putea merge mai 
departe "punând ca sistemul electoral să fie supus unei revizii de aşa fel încât să 
pună reprezentarea politică a românilor pe o bază mai acceptabilă ". 

Oricât de binevenită ar fi această concesie, până la realizarea ei mai este un 
drum lung, având in vedere faptul că revizia nu se poate înfăptui decât pe cale 
legislativă şi că probleme de drept electoral obişnuiesc să declanşeze în parlamentul 
ungar puternice afecte. Excelenţa Voastră dispune însă, pentru atingerea acestei 
ţinte, şi de un drum mult mai scurt peste delimitarea circumscripţiilor electorale şi 
repartiţia mandatelor, care, pe cât ştiu, sunt atribuite puterii de a emite ordonanţe 
ale guvernului. Guvernul nu trebuie decât, ţinând seama de postulatele 
administrative în problema folosirii limbilor naţionale (alineatul VII), să arondeze 
comitatele (pe criteriul) naţional, pentru a crea in interiorul lor oricâte 
circumscripţii cu majoritate românească, fără să rişte ca în viitor să se deplaseze, 
prin creşterea prevăzută a numărului alegătorilor, raportul în defavoarea 
maghiarilor. Căci, în acest caz, n-ar exista aproape deloc alegători români în afara 
circumscripţiilor româneşti dar, în schimb, majoritatea românească din aceste 
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circumscripţii ar fi de la bun început atât de compactă, încât nici o modificare în 
structura electoratului n-ar putea s-o altereze. Procedând în felul acesta, Excelenţa 
Voastră ar putea conta încă înaintea reviziei legii electorale pe " baza acceptabilă", 
pe care ar urma să se clădească reprezentarea politică a românilor şi să se evalueze 
apoi numărul de circumscripţii electorale româneşti, id est cel al mandatelor 
rezervate românilor. 

În ceea ce priveşte evaluarea însăşi, s-ar ajunge, după experienţa mea, la 
rezultate neţărmurite, dacă ea s-ar efectua pe baza " relaţiilor de forţă actuale ". 
Căci oricine este interesat în aceste relaţii, are despre ele o altă părere şi fiecare 
este înclinat să le supraevalueze în favoarea sa. La reforma procedurii electorale 
pentru Sfatul Ţării Bucovina, în cursul căreia 5 naţionalităţi diferite şi, în plus, 
câteva curii se luptau aprig pentru putere, am avut un succes deplin cu un 
principiul obiectiv. Plecând de la ideea că orice nouă procedură se manifestă în 
egală măsură şi trebuie să se ţină seama în egală măsură de două momente şi 
anume, pe de o parte, de inerţia de păstrare a poziţiei prezente şi, pe de altă parte, 
de tendinţa de a ajunge la relaţii corespunzătoare cu raporturile de populaţie, am 
propus drept criteriu pentru repartiţia mandatelor media aritmetică între raportul 
actual şi cel al populaţiei, obţinând pe această bază un acord Între toate partidele. 
Transferând acest criteriu la condiţiile din Ungaria, rezultă pentru români, cu o 
poziţie actuală de 42 de circumscripţii şi o cotă de populaţie de 68 mandate, un 
număr de mandate egal cu (42+68)12=11012=55 de mandate, deci exact dublul 
mandatelor atribuite până acum. Acest număr putea să pară înfricoşător, cât timp 
românii erau consideraţi drept duşmănoşi faţă de stat şi cât timp În parlamentul 
ungar bântuia obstrucţia. Acum, după ce credinţa faţă de stat a românilor a fost 
demonstrată prin fapte şi Excelenţa Voastră a eliminat obstrucţia smulgând-o din 
rădăcini cu o eficienţă demnă de admiraţie, spre mântuirea Ungariei şi a întregii 
monarhii, v-aţi putea resemna cu atât mai mult la acest număr, cu cât 
multiplicarea mandatelor româneşti reprezintă o întărire a punctului de vedere din 
anul 1867, căci este exclus ca poporul român să adere la programul din 1848. De 
altfel, pacea naţională valorează cel puţin cât două duzini de mandate, iar 
împăcările cer o mână largă. Românii din cuprinsul Ungariei acordă o pondere 
încă mai mare decât numărul de mandate, din punctul de vedere al asigurării 
libertăţii lor în alegeri, modului de efectuare a alegerilor. Ei argumentează în 
această privinţă cât de necesară le este o protecţie eficientă arătând că, datorită 
unei pretinse presiuni guvernamentale, candidaţii lor au putut reuşi numai În 5 din 
cele 42 de circumscripţii cu majoritate românească. În această privinţă 
remedierea nu poate veni decât de la o revizie a legii electorale. Dar, în condiţiile 
prezente, aceasta nu poate avea loc decât după încheierea păcii şi după ce s-au 
desfăşurat noile alegeri impuse de aceasta, din care va reieşi, eventual, un 
parlament de compromis. În aceste alegeri noi, compactele majorităţi româneşti 
din circumscripţii arondate pe criteriul naţional ar oferi o garanţie relativă, fără a 
putea însă înlătura neîncrederea existentă în obiectivitatea guvernului. Pentru ca 
să dispară şi acest moment stingheritor, ar mai rămâne numai mijlocul de a coopta 
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un om de încredere al românilor ca ministru fără portofoliu/ în consiliul de 
coroană. Din partea românilor de pe teritoriul ungar încă nu s-a primit o astfel de 
sugestie. Nu se găseşte însă altă cale de a înlătura dificultăţile existente. Dar 
această măsură este posibilă. Din cabinetul ungar au făcut parte, În repetate 
rânduri, bărbaţi de limbă neungară; creditul necesar este oricum liber în urma 
vacanţei ministerului a /alere şi activitatea miniştrilor comunităţilor germane, cehe 
şi galiţiene a uşurat, în foarte multe cazuri, unele situaţii. În orice caz, pasul 
respectiv ar inspira atât Încredere în bunăvoinţa guvernului la românii din 
Ungaria, cât şi va face cea mai bună impresie în regatul România, a cărei politică 
internă se leagă, în mare parte, de probleme de portofolii. 

IX. Precedenta analiză a postulatelor româneşti duce la concluzia că 
românii din Ungaria nu cer nimic ce ar putea zdruncina structura statului ungar, 
nimic ce n-ar fi fost cerut in altă parte, nimic ce n-ar şi exista de acum în A ustria, 
chiar şi nimic ce n-ar fi avut anterior. Căci toate avantajele pe care le cer acum, 
le-au avut la reinstituirea stărilor constituţionale, fără vreun dezavantaj vizibil 
pentru statul ungar. De aceea dorinţa lor este revendicativă. 

Pe de altă parte, din luarea de poziţie a guvernului şi a Excelenţei Voastre, 
rezultă că la toate problemele indicate nu era vorba de piedici principiale. Era 
vorba numai de cantitate şi, În această privinţă, Excelenţa Voastră v-aţi şi declarat 
de acord într-o fracţiune semnificativă. Mai lipseşte acum un pas decisiv, un 
impuls puternic, pentru a trece dealul, adică a se ajunge la înţelegere. 

Aceasta nu poate avea loc acum în forma unui pact formal căci, aşa cum s-a 
menţionat, românii privesc compromisul ca un tot indivizibil dar, conform celor de 
mai sus, cele mai multe probleme nu pot fi rezolvate decât pe cale legislativă, iar 
această cale nu prea este practicabilă în timp de război. 

Din fericire, nici nu este nevoie de un pact formal, căci echivalentul principal 
al părţii opuse este de pe acum complet realizat în fapt şi anume îndeplinirea cererii 
ca românii din Ungaria să accepte, fără rezervă, drept bază statul ungar. Iar această 
împrejurare oferă Excelenţei Voastre posibilitatea de a proceda independent, 
îndeplinind, ca recunoaştere a credinţei şi bărbăţiei dovedite de românii din Ungaria 
şi din generozitatea naţiunii maghiare, acele acţiuni care se pot întreprinde imediat, 
netezind drumul spre înţelegerea finală. În acest fel Excelenţa Voastră ar ţine cont şi 
de sensibilitatea opoziţiei ungare, care nu a criticat nicicând meritul concesiunilor 
avute în vedere ci numai pactizarea cu românii. A utiliza în fapt posibilităţile oferite, 
o impun atât interesele superioare ale politicii interne a Ungariei, cât şi cele ale 
politicii externe a monarhiei bicefale. 

Din punct de vedere al politicii interne a Ungariei nu poate exista un scop 
mai înalt decât înlăturarea neîncrederii adânc înrădăcinate a românilor din 
Ungaria, insujlându-le credinţa în bunăvoinţa guvernului şi creând astfel mediul 
(favorabil) pentru tratativele definitive de compromis (Ausgleich) posibile abia 
după război. 
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Din punct de vedere al politicii externe a monarhiei bicefale atitudinea 
României ca reacţie faţă de absenţa unor plângeri a românilor din Ungaria ar 
avea o importanţă decisivă. 

Precum Excelenţa Voastră ştie, izbucnirea războiului mondial a declanşat, la 
intelectualii regatului României, o agitaţie fantastică împotriva monarhiei austro
ungare şi dorinţa unei invazii a teritoriului nostru. Cercurile conducătoare au 
rezistat cu dificultate acestei presiuni, care ameninţa la un moment dat să se 
concentreze în uneltiri revoluţionare îndreptate către izgonirea dinastiei. Făcând 
abstracţie de unele interese egoiste de mică importanţă, această stare de spirit 
duşmănoasă a fost provocată mai ales de două momente, şi anume de 
nemulţumirea cu situaţia românilor din Ungaria şi de opinia generală despre 
şansele războiului. 

Situaţia românilor din Ungaria este descrisă drept disperată, în special de 
către intelectualii români, care au fost mânaţi cu sutele şi miile din patria lor în 
România ca urmare a condiţiilor nefavorabile din Ungaria, trezind, pe de o parte, 
cea mai puternică simpatie a opiniei publice din România pentru " înrobiţii "fraţi 
de sânge şi, pe de altă parte, de-a dreptul ura împotriva regatului ungar. 

Din punctul de vedere al şanselor războiului, prăbuşirea puterilor centrale era 
considerată în general - cu excepţii minimale -în România drept complet sigură. 
Lumea era perfect convinsă că armata rusă, cu milioanele ei de ostaşi, va trece ca 
un tăvălug cu aburi peste armatele austro-ungară şi germană, zdrobind totul în 
calea ei. Desfăşurarea operaţiunilor militare în Galiţia şi Polonia rusească au 
zdruncinat această convingere. Tot mai mulţi se îndoiesc de superioritatea Rusiei 
şi-şi face tot mai mult drum ideea că aderarea României la puterile centrale ar 
înclina balanţa În favoarea acestora. Şi în aceeaşi măsură amuţesc strigătele În 
favoarea cuceririi Transilvaniei şi a Bucovinei şi creşte cererea în favoarea anexării 
Basarabiei, ceea ce generează de partea sa dorinţa de a participa la război 
împotriva Rusiei şi alături de noi. Îndeplinirii acestei dorinţe nu i se opune, în 
prezent, decât nemulţumirea cu situaţia românilor din Transilvania. Eu mă ţin la 
curent îndeaproape cu privire la atmosfera din România şi am impresia că cercurile 
determinante din România pur şi simplu doresc înlăturarea acestei piedici. 

Excelenţa Voastră are putinţa să împlinească această dorinţă. Iar dacă ea va 
fi împlinită şi lucrul ar trebui .fireşte neîntârziat, în orice caz înainte de terminarea 
războiului, şi România se reorientează atunci, după opinia generală, se va 
desprinde şi Bulgaria şi se iveşte posibilitatea ca Turcia să opereze cu câteva 
corpuri de armată în sudul Rusiei. Ce ar însemna toate acestea pentru rezultatul 
campaniei militare nu trebuie să expun inai amănunţit. Noi contăm, ce-i drept, cu 
încredere, pe faptul că Germania, Austria şi, prin urmare, şi Ungaria vor învinge 
şi, în această ipoteză, Ungaria ar putea renunţa la jertfa unui compromis naţional. 
Aceasta rămâne totuşi un joc va-banque, în care maghiarii îşi vor risca pentru o 
favoare imaginară existenţa reală a statului lor, în timp ce oferirea acestor jertfe şi 
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acea reorientare în opinia publică a României, la care ne putem aştepta, nu 
deschide numai perspectiva unei victorii sigure, dar de-a dreptul distrugerea 
duşmanului. 

După cât cunosc psihologia românilor, consider atât acordul românilor din 
Ungaria, cât şi reorientarea opiniei publice din România drept extrem de 
probabile, ba aproape sigure, dacă Exce/enţa Voastră s-ar hotărÎ să dispună 
imediat, pe lângă corectarea necesară a circularei privitoare la tricolor: 

1) pe calea ordonanţelor: 
a) să se introducă limba română În serviciul exterior al autorităţilor 

ungare; 
b) să se arondeze comitatele româneşti după criteriul naţional; 
c) să se stabilească, pe această bază, circumscripţiile electorale româneşti 

după criteriul naţional şi să se întreprindă repartiţia mandatelor pe baza mediei 
aritmetice dintre atribuirea actuală şi cota de populaţie; 

2) Să obţineţi chemarea în consiliul de coroană a unui om de Încredere a 
românilor ca ministru fără portofoliu. 

3) Să puneţi să se întocmească proiecte privitoare la toate problemele de 
compromis controversate şi să anunţaţi convocarea conferinţei pentru discutarea 
preliminară. 

X Îmi permit să prezint propunerile de faţă, deşi sunt conştient că nimic 
altceva decât patriotismul mă legitimează să le fac. Cu ocazia prezentării mele, am 
avut onoarea să expun Excelenţei Voastre că sunt cu trup şi suflet român, dar 
totodată până în măduva oaselor austriac, nu numai prin tradiţie ci şi datorită 
recunoaşterii faptului că singura garanţie pentru existenţa poporului român este 
stabilitatea unei Austro-Ungarii puternice. Pentru a manifesta, prin fapte, această 
convingere, am îndrăznit să intervin ca parte terţă, externă, neparticipantă, în 
relaţiile ungara-române. Ca manifestare a aceleiaşi convingeri, mă adresez Dvs. 
din adâncul sentimentelor mele patriotice şi naţionale, cu următoarea rugăminte 
implorat oare: 

În acest mare moment istoric, pe care ne este dat să-I trăim, înălţaţi-vă, 
Excelenţă, până la acel nivel de generozitate şi de mărinimie, care este necesar, 
pentru a pune capăt conflictului secular şi dăunător dintre două popoare, care 
chiar şi numai datorită poziţiei lor geografice, sunt avizate unul /a celălalt, ca nici 
unele din Europa. 

Primiţi, Excelenţa Voastră, expresia admiraţiei mele permanente şi sincere. 

Excelenţei Sale Contelui Ştefan TISZA 

(ss) Dr. Aurel Onciul 
Deputat în Reichsrat 

Al Majestăţii Sale adevărat consilier secret şi prim-ministru regal ungar la 
BUDAPESTA 

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



2 1  "Comunicarea" lui Aurel Onciul către contele Tisza Istvăn 529 

A urei Onciuls "Mitteilung" an Graf Tisza Istvan 

(Zusammenfassung) 

Das Dokument prasentiert den Text der Mitteilung Aurel Onciuls, Bukowiner Politiker, der an 
den Ministerprăsident Ungarns, den GrafTisza Istvăn, gerichtet wurde. Dieses Dokument bezieht sich 
auf die Gewahrung der Rechte der Rumanen aus Ungarn und Siebenbiirgen in der Anfangsperiode des 
ersten Weltkriegs und, unter anderen, behandelt auch die Probleme der Rumănen aus der Bukowina. 
Dieses Dokument ermoglicht den Vergleich zwischen dem pol itischen, rechtlichen und kulturellen 
Regime der Rumănen aus dem Ktlnigreich Ungarn und dem aus dem Cisleithanischen Osterreich. Das 
Dokument weist auch auf die oft widerspriichlichen Meinungen und Handlungen Aurel Onciuls hin. 
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Constantin Ungureanu, Bucovina în perioada stăpânirii austriece (1 774-1918): 
aspecte etnodemografice şi confesionale, Chişinău, Editura "Civitas", 2003 , 
304 p., 48 tabele + 1 5  diagrame. 

Istoricul Constantin Ungureanu este bine cunoscut specialiştilor şi celor interesaţi de trecutul 
Bucovinei istorice datorită contribuţiilor sale valoroase în domeniul cercetări i fenomenului 
demografic în cea mai mică provincie a Coroanei de Habsburg ( 1 774-1 9 1 8). Obiectivitatea, 
interpretările temeinic argumentate, rezultatele rodnice ale investigatiilor şi documentările în arhivele 
de la Bucureşti, Cernăuţi şi Lvov I-au impus în istoriografia contemporană a Bucovinei, fiind citat în 
numeroase lucrări de referinţă din ţară şi străinătate. Cercetători, precum Emanuel Turczynski, Erich 
Beck, Harald Heppner, Mihai Iacobescu, Mihai-Ştefan Ceauşu ş. a. au apreciat contribuţiile ştiinţifice 
ale lui Constantin Ungureanu şi au valorificat în lucrările lor informaţiile şi datele depistate în variate 
fonduri arhivistice sau în periodicele de limbă germană din Austro-Ungaria de către istoricul de la 
Chişinău. Numele său a apărut în diverse reviste de special itate ca: "Analele Bucovinei" (Editura 
Academiei Române), "Revista de istorie a Moldovei" (Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei), "Glasul Bucovinei" (Fundaţia Culturală Română), "Codrul Cosminului" (analele 
Universităţii «Ştefan cel Mare» Suceava", Seria Istorie), "Destin românesc"' (Fundaţia Culturală 
Română), "Ţara Fagilor" (Cernăuţi - Târgu-Mureş) ş.a. De asemenea, în anul 2003, în colaborare cu 
istoricii Demir Dragnev, Ştefan Purici şi Ion Gumenâi, Constantin Ungureanu a real izat o importantă 
lucrare, intitulată Din istoria ţinutului natal (Regiunea Cernăuţi), destinată elevilor, studenţilor şi 
profesorilor care studiază/predau istoria locală în şcolile din Ucraina. 

Volumul pe care îl prezentăm acum este rezultatul unor cercetări de circa un deceniu, 
constituind o dezvoltare a tezei sale de doctorat Evoluţia etno-demograjică a Bucovinei între anii 
1 774-1850, elaborată şi susţinută în cadrul Institutului de I storie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 
Cartea a fost tipărită cu sprij inul Ministerului Federal al Educaţiei, Ştiinţei şi Culturii din Viena în 
condiţii grafice excelente. 

Lucrarea este alcătuită din Introducere, trei capitole, Încheiere, Anexe, Bibliografie, Indice de 
nume şi localităţi, rezumate în limbile germană şi engleză. Travaliul executat de cercetătorul 
C. Ungureanu a fost unul anevoios din cauza faptului că la sfărşitul secolului al XVIII-lea şi în prima 
jumătate a celui următor, în Austria nu s-au efectuat recensământuri după normele moderne. 
Catagrafi ile realizate de autorităţile militare şi civile ale Bucovinei aveau ca scop stabilirea şi 
clarificarea unor elemente de ordin fiscal, economic, mil itar, social etc., datele colectate fiind 
incomplete - în special cele din ultimul pătrar al veacului al XVIII-lea - din cauza eschivării unui 
variabil număr de locuitori de la înregistrare de teama impunerii la contribuţii sporite, a introducerii 
recrutărilor ş. a. De asemenea, statistica austriacă a fost destul de târziu interesată în fixarea şi a etniei 
recenzaţilor. Primul recensământ din Austro-Ungaria care a înregistrat şi naţionalităţile locuitorilor a 
fost cel din 1 869. Însă recensământurile u lterioare ( 1 880, 1 890, 1900 şi 1 9 1  O) au fost organizate pe 
principiul "limbii de comunicare" (Umgangsprache) şi nu pe cel al declarării libere a apartenenţei la o 
anumită etnie. Lucrul era corect în măsura în care localităţile erau populate de indivizi de acelaşi 
neam, care - în mod firesc - comunicau în aceeaşi limbă. Situaţia se complica în regiunile cu 
populaţie mixtă, în care existau şi se utilizau mai multe limbi de comunicare. În acest sens, Bucovina 
era un exemplu clasic de convieţuire multietnică, şi aplicarea principiilor ştiinţei demografice 
austriece dădea aici rezultate ce erau adesea atacate şi puse la îndoială de cei mai diverşi factori. 

Din aceste motive, precum şi din multe alte considerente, istoricul Constantin Ungureanu a 
fost nevoit să depună un efort uriaş pentru a colecta datele, a analiza informaţiile (în multe cazuri 
confuze sau contradictorii) şi a interpreta rezultatele. Se poate lesne constata că demersul 

Analele Bucovinei, X, 2, p. 53 1-552, Bucureşti, 2003 
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cercetătorului de la Chişinău s-a final izat într-o lucrare bine documentată, cu un text expus într-o 
formă fluidă şi atractivă, cu argumente, interpretări şi concluzii solid întemeiate. 

Volumul, extrem de dens în informaţii, nu poate lipsi din biblioteca celor care se interesează 
de fenomenul Bucovinei istorice sau de istorie în general. În rândul contribuţiilor originale ale lui 
Constantin Ungureanu la reconstituirea trecutului acestei provincii remarcăm descrierea detal iată a 
procesului de delimitare a frontierei austro-otomane (austro-moldoveneşti) şi a implicaţi ilor sale 
asupra evoluţiei ulterioare a ţinutului. Autorul vine în faţa cititorilor şi cu cea mai vastă şi profundă 
analiză în istoriografia românească a datelor privitoare la numărul locuitorilor şi structura etno
confesională a populaţiei, pe ţinuturi. Cercetătorul reuşeşte să clarifice multe lucruri în planul 
demografiei cantitative şi calitative, fi ind totodată conştient că polemica dintre istoriografia română şi 
cea ucraineană este departe de a se încheia cu un consens, fie şi relativ, în ceea ce priveşte structura 
etnică a populaţiei Bucovinei în perioada de până la 1 869. Un atu în plus (valorificat, pe larg, pentru 
prima oară de un istoric român) în favoarea opiniilor sale referitoare la compoziţia etnică a provinciei 
îl constituie listele de alegători din anul 1 9 1 0, alcătuite de administraţia austriacă pe baza înscrierii 
benevole a locuitorilor Bucovinei în colegiile electorale ale naţionalităţilor (românesc, german, 
ucrainean etc.). 

Alt aspect important, ce conferă lucrării mai multă temeinicie, este legat de analiza structurii 
proprietăţii în ţinutul bucovinean. Dacă istoriografia ucraineană, de regulă, nu contestă apartenenţa 
etnică românească a marilor proprietari funciari, Constantin Ungureanu analizează mica proprietate şi 
dovedeşte că şi micii proprietari erau în marea lor majoritate etnici români. 

Evoluţia etno-demografică a Bucovinei este examinată în toată complexitatea sa (imigrări, 
colonizări, emigrări, politica oficială, factori economici, sociali şi culturali etc.). La fel de profund 
este analizată structura confesională a populaţiei, care a avut şi un impact asupra sistemului de 
instruire publică. Învăţământul primar, secundar şi universitar este prezentat de la momentul 
organizării diverselor forme de educaţie după modelul austriac şi până în preajma Primului Război 
Mondial, când efectele extinderii şi transformării sistemului de instrucţie în unul de masă s-au făcut 
resimţite şi în cele mai slab dezvoltate zone ale provinciei. În ajunul Marii Conflagraţii doar 3% din 
copiii de vârstă şcolară nu erau cuprinşi în vreo formă instituţionalizată de educaţie. 

Realizată de un fin cunoscător al realităţilor politice şi demografice din Bucovina istorică, 
cartea Bucovina in perioada stăpânirii austriece (1 774-1918): aspecte etnodemografice şi 
confesionale se încheie cu mai multe tabele şi diagrame, prezentând diverse date cantitative şi 
cal itative privind populaţia, învăţământul, confesiunile, proprietatea etc. 

Parcurgerea volumului semnat de Constantin Ungureanu conduce la concluzia că autorul a 
reuşit pe deplin să atingă scopul formulat în Introducere, anume acela de umple golurile existente în 
istoriografia Bucovinei şi de a oferi publicului o lucrare obiectivă şi bine documentată. 

Ştefan Purici 

Daniel Hrenciuc, România şi Polonia, 1918-1931. Relaţii politice, diplomatice şi 
militare, ediţia a Il-a revăzută ş i  adăugită, Rădăuţi, Editura Septentrion, 2003, 
25 1 p. + 1 3  ilustraţii .  

La Editura Septentrion din Rădăuţi a apărut, în anul 2003, ediţia a 11-a, revăzută ş i  ad!tugită, a 
lucrării România şi Polonia, 1 918-1931. Relaţii politice, diplomatice şi militare, semnată de Daniel 
Hrenciuc, profesor la Şcoala "Bogdan-Vodă" din Rădăuţi. Reuşind să imbine în mod fericit munca la 
catedră cu activitatea ştiinţifică, autorul a tipărit, in anul 2002, alte două lucrări :  România şi Polonia, 
1 918-1931. Relaţii politice, diplomatice şi militare, Botoşani, Editura Axa şi Din istoria polonezilor 
in Bucovina (1 774-2002), în colaborare cu universitarul sucevean Florin Pintescu, apărută la 
Suceava, sub egida Uniunii Polonezilor din România 
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Volumul recenza! de noi, avându-i ca referenţi ştiinţifici pe prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu şi 
prof. univ. dr. Valeriu Florin Dobrinescu, este rezultatul investigatiilor documentare efectuate de 
autor în arhivele din ţară şi străinătate. Acesta analizează, pe baza literaturii de special itate, relaţiile 
diplomatice, politice şi mil itare dintre Polonia şi România între anii 1 9 1 8  şi 1 93 1 .  Lucrarea cuprinde 
cinci capitole: Activitatea delegaţiei poloneze la Conferinţa Păcii de la Paris (1919-I920) şi 
legăturile ei cu delegaţia României pentru obţinerea recunoaşterii independenţei şi integrităţii 
teritoriale; Războiul polono-sovietic din anul I920. Atitudinea diplomaţiei româneşti; Tratatul 
româna-polonez din I92I. Necesitatea şi importanţa prelungirii lui; Conferinţa de la Locarno. 
Cauzele nemulţumirii diplomaţiei poloneze faţă de hotărârile acestei conferinţe. Poziţia oficială 
românească; Instaurarea regimului sanaţiei şi efectele sale pe plan intern şi extern. Un Cuvânt 
înainte, Prefaţa, semnată de prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu, Introducere, Încheiere, Anexe, 
Bibliografia şi un Indice de nume proprii întregesc cuprinsul lucrări i . 

În Introducere, Daniel Hrenciuc ne asigură de faptul că "analiza complexităţii raporturilor 
româno-polone în perioada 1 9 1 8-193 1 [ . . .  ] reprezintă un demers ştiinţific inedit, întrucât, până acum, 
acest interval cronologic nu a fost cercetat de către istoricii români sau polonezi" (p. I l ). De 
asemenea, autorul motivează alegerea limitelor cronologice asupra cărora şi-a concentrat atenţia: 
1 9 1 8  reprezintă anul reaparitiei Poloniei ca stat independent ( I l noiembrie) şi crearea României Mari 
( 1 decembrie), iar 1 93 1 este anul în care cele două state au încheiat tratatul de bază. Pentru că orice 
monografie consacrată relaţiilor româno-poloneze interbelice nu se poate dispensa de consideraţiile 
ştiinţifice care decurg din studierea perioadei 1 9 1 8-193 1 ,  Daniel Hrenciuc prezintă, în Introducere, şi 
sursele documentare pe care le-a consultat în elaborarea lucrării de faţă. 

În primul capitol al lucrării, Activitatea delegaţiei poloneze la Conferinţa Păcii de la Paris 
(19I9-I920) şi legăturile ei cu delegaţia României pentru obţinerea recunoaşterii independenţei şi 
integrităţii teritoriale, autorul reface traseul evoluţiei statului polonez după anul 1 9 1 8, punând accent 
pe relaţiile acestuia cu România. Sunt analizate lucrările Conferinţei de Pace de la Paris ( 1 9 1 9-1 920), 
referitoare la "problemele complicate ce au decurs din apariţia noilor state naţionale în spaţiul Europei 
central-orientale, printr-o raportare constantă la aplicarea strictă a principiului naţionalităţilor" (p. 1 3). 
Autorul prezintă activitatea delegaţiilor polonă şi română la Conferinţa de Pace, insistând asupra 
problemelor comune care au apropiat cele două state. Poziţia Marilor Puteri faţă de interesele statelor 
mici a provocat, de multe ori, nemulţumirea acestora. Din acest motiv, a apărut ca o necesitate 
elaborarea unei strategii comune în problemele litigioase, din partea României, Poloniei, Iugoslaviei, 
Greciei, Cehoslovaciei. În cazul Poloniei, Forumul Păcii de la Paris nu a reuşit restaurarea graniţelor 
acesteia, aşa cum erau ele configurate în momentul împărţirii sale de către Rusia, Austria şi Prusia, ci 
doar fixarea frontierelor occidentale. Demersurile u lterioare ale polonezilor, în sensul refacerii 
statului independent, sunt analizate de autor prin prezentarea unor momente importante, legate de 
aceste realităţi istorice: problema Pocuţiei şi contribuţia armatei române la eliberarea acestui teritoriu, 
problema Bucovinei şi a frontierei româno-polone în dezbaterea Conferinţei de Pace de la Paris. De 
asemenea, autorul pune în discuţie problema frontierelor estice ale Poloniei, cea a Danzigului şi a 
Teschenului. 

Consecventă ideii de refacere a graniţelor sale, Polonia a fost implicată într-o serie de conflicte 
mil itare, unul dintre cele mai importante fiind cel din anul 1 920, când este declanşat războiul cu Rusia 
bolşevică. Aceste aspecte sunt analizate de Daniel Hrenciuc în capitolul al II-lea al lucrării, Războiul 
pa/ono-sovietic din anul 1920. Atitudinea diplomaţiei româneşti. Prezentarea evenimentelor legate de 
conflictul sovieto-polonez este completată cu informaţii referitoare la atitudinea guvernelor 
româneşti, care au evitat implicarea României în acest conflict, păstrându-şi poziţia de neutral itate, în 
pofida presiunilor sau a promisiunilor Poloniei, care dorea să-şi asocieze statul român la o eventuală 
împărţire a Ucrainei. Chiar dacă Rusia bolşevică refuza să recunoască caracterul românesc al 
Basarabiei, "diplomaţia română a ştiut să-şi conserve şi să-şi consolideze traseul tradiţional al 
principiilor politicii sale externe, încercând, de pe poziţii pacifiste, tranşarea chestiunilor litigioase cu 
bolşevicii. Anticipând corect adevăratele intenţii ale Rusiei bolşevice, Take Ionescu a acţionat pentru 
materializarea unei alianţe politice defensive intre România şi Polonia, state care aveau interese 
comune faţă de Rusia bolşevică" (p. 9 1 ). 
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În capitolul al III-lea al lucrări i, Tratatul româna-polonez din 1921. Necesitatea şi importanţa 
prelungirii lui, autorul analizează eforturile diplomaţiei româneşti, reprezentată de Take Ionescu, de a 
crea, în 1920, o alianţă defensivă, compusă din cinci state (România, Polonia, Regatul Sârbilor, 
Croaţilor şi Slovenilor - Iugoslavia, Grecia şi Cehoslovacia), cunoscută sub denumirea de Mica 
Înţelegere. Datorită contextului politico-diplomatic, acest proiect nu a putut fi dus la îndeplinire în 
forma propusă de diplomatul român, câştig de cauză având proiectul avansat de diplomatul 
cehoslovac Eduard Beneş, care includea doar trei state: România, Cehoslovacia şi Regatul Sârbilor, 
Croaţilor şi Slovenilor. În anul 1 92 1  s-a semnat şi Convenţia de alianţă defensivă între România şi 
Polonia (textul acesteia este redat de autor, la sfărşitul lucrări i, în Anexa 1). Prin aceasta, pentru prima 
oară., România şi Polonia îşi garantau, reciproc, frontierele estice, în cazul unui atac neprovocat venit 
din partea Rusiei bolşevice. Această alianţă., afirmă autorul, "era reînnoită o dată la cinci ani, stabilind 
o colaborare strânsă între România şi Polonia, în plan politico-mil itar. Chiar dacă eforturile de 
atragere a Poloniei în Mica Înţelegere nu s-au soldat cu succes, statul polonez va activa alături de 
această alianţă pentru asigurarea unui climat de pace şi înţelegere în zona Europei Centrale" (p. 1 86). 

Pentru a surprinde evoluţia raporturilor româno-poloneze, Daniel Hrenciuc se opreşte şi asupra 
analizei contextului geopolitic european în perioada interbelică. În acest sens, în capitolul al IV-lea al 
lucrării este tratată Conferinţa de la Locarno. Cauzele nemulţumirii diplomaţiei polone::e faţă de 
hotărârile acestei conferinţe. Poziţia oficială românească. Pornind de la ideea complexităţii 
raporturilor polono-germane şi polono-sovietice în ansamblul relaţiilor internaţionale dintre Marile 
Puteri, de la tendinţa acestora, în special a Angliei, de a iniţia reconcil ierea germano-franceză., Daniel 
Hrenciuc prezintă negocierile diplomaţiei internaţionale pentru organizarea Conferinţei de la Locarno, 
desfăşurarea lucrărilor acesteia (5- 1 6  octombrie 1 925) şi consecinţele supra securităţii Poloniei. Prin 
Acordurile de la Locamo (printre care şi Arbitrajul germano-polonez şi Tratatul de garanţie franco
polonez) Marile Puteri au făcut concesii politice Germaniei, prin neglijarea intereselor de securitate 
ale statelor din zona Europei Centrale (Polonia, Cehoslovacia). Daniel Hrenciuc prezintă şi poziţia 
diplomaţiei româneşti faţă de Conferinţa de la Locarno şi implicaţii le acesteia asupra securităţii 
statului polonez. De asemenea, sunt analizate încercări le de constituire a unui Locamo balcanic şi 
oriental de către statele din zona Europei Centrale şi de Sud-Est (instituirea unui pact de garanţii după 
modelul Pactului de garanţie renan, semnat în cadrul Conferinţei de la Locamo, prin care semnatarii 
garantau menţinerea statu-quo-ului teritorial, ce rezulta din frontierele germano-franceze), aceste 
demersuri servind, în primul rând, intereselor Poloniei. În spiritul Conferinţei de la Locamo a fost 
reînnoit, în 1 926, şi Tratatul româno-polonez din 192 1 .  Autorul prezintă eforturile diplomaţilor 
români şi polonezi în acest sens, concluzionând că reînnoirea acestei alianţe "nu a însemnat, neapărat, 
un avantaj pentru România, raportat strict la evoluţia relaţi ilor sale cu marele vecin de la Răsărit. 
Concret, dacă potrivit stipulărilor alianţei din 1 92 1 ,  asistenta militară reciprocă se acorda imediat în 
cazul unui atac din Răsărit, acum, în conformitate cu textul tratatului de garanţii din 1 926, asistenţa 
mil itară se acorda doar după epuizarea mij loacelor de soluţionare paşnică a conflictului, potrivit 
pactului Societăţii Naţiunilor. Ori, România avea probleme cu Uniunea Sovietică., stat membru al 
Societăţii Naţiuni lor, care evita constant recunoaşterea Basarabiei ca teritoriu românesc" (p. 1 89). 

În capitolul al V-lea al lucrării, Instaurarea regimului sanaţiei şi efectele sale pe plan intern şi 
extern, Daniel Hrenciuc prezintă evenimentele premergătoare anului 1 926, când J6zef Pilsudski a 
preluat puterea şi evoluţia regimului politic sanatist ("o formulă politică adecvată realităţi lor pol itice 
poloneze", inventată de către economistul Kazimierz Bartel, "sanacja" însemnând asanare morală), 
"care s-a dorit a fi o replică viguroasă la adresa regimului politic parlamentar-pluripartid şi liberal, 
calchiat după modelul francez, regim afectat de numeroase scandaluri de corupţie, corelat cu 
degradarea nivelului de trai al polonezilor" (p. 1 63). Regimul politic instaurat o dată cu revenirea Ia 
putere a lui J6zef Pilsudski a dus la refacerea statului polonez, mai ales prin întărirea securităţii sale, 
mareşalul J6zef Pilsudski fiind un partizan al alianţei cu România şi un atent observator al scenei 
politice româneşti. În ceea ce priveşte relaţiile internaţionale ale Poloniei, începutul anilor 1 930 
marchează o uşoară îndepărtare a acesteia de România, fapt care coincide, după părerea autorului, "cu 
răcirea raporturilor pol ono-franceze. Alianţa reciprocă româno-poloneză rărnânea foarte importantă în 
sistemul defensiv estic, în opinia liderilor de Ia Bucureşti şi Varşovia, în condiţiile în care Polonia 
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considera Uniunea Sovietică inamicul său principal" (p. 1 90). În anul 1 93 1  s-a reînnoit alianţa 
româno-poloneză, iar în 1 932 Polonia încheie un tratat de neagresiune cu Uniunea Sovietică. Pe acest 
fond, alianţa româno-poloneză "a purtat amprenta complexităţii contextului politic al vremii, 
remarcându-se conservarea caracterului asimetric al acesteia" (p. 1 9 1  ) . 

Lucrarea semnată de profesorul Daniel Hrenciuc a adus suficiente argumente în sprijinul ideii 
că relaţiile româno-poloneze în perioada 1 9 1 8-193 1  au fost "deosebit de complexe şi sinuoase, 
modelate, în plan strategic, de interesul defensiv comun faţă de Uniunea Sovietică. Spre deosebire de 
relaţiile politico-diplomatice, raporturile bilaterale dintre Regatul României Mari şi Republica a II-a 
Polonă au fost, în plan cultural, de o mare profunzime" (p. 1 9 1  ). 

Bazat pe o vastă documentaţie (izvoare edite şi inedite, memorii, publicaţii, lucrări cu caracter 
general şi special), volumul România şi Polonia, 1918-1931. Relaţii politice, diplomatice şi militare 
se înscrie în circuitul istoriografic actual ca o lucrare de referinţă. 

Rodica laţencu 

Pavel Ţugui, Bucovina - Istorie şi cultură, Bucureşti, Editura Albatros, 2002, 522 p. 

Lucrarea prof. univ. dr. Pavel Ţugui Bucovina - Istorie şi cultură se înscrie într-un lung şir de 
lucrări şi articole publicate de autor pe parcursul vremii având o tematică bucovineană, parte revăzute 
şi valorificate în lucrarea pe care o prezentăm. Apariţia lucrării menţionate este motivată de autor de 
necesitatea stârnirii interesului publicului cititor "pentru faptele de cultură şi ştiinţă făurite de 
intelectualitatea românească din Bucovina, în colaborare şi generoasă intercondiţionare cu activitatea 
cultural ştiinţifică din celelalte provincii româneşti, Transilvania, Moldova şi Ţara Românească. 
Interesantă prin discurs şi polemică în bună măsură, pe teme sensibile pentru istoriografiile austro
germană şi ruso-ucraineană, lucrarea bucovineanului Pavel Ţugui, harnic colaborator al Centrului 
pentru Studierea Problemelor Bucovinei este împărţită în trei sec1iuni. Prima cuprinde capitolele: 
Ţinutul Cernăuţilor. Date istorice şi demografice; I. Populaţia Bucovinei între 1 772-1 774; 
Il .  Populaţia Bucovinei între 1 772-1 774. Privire critică asupra recensământurilor - .. Divanul 
Domnesc " şi .. Spleny De Mihaldy"; III. O replică necesară; Anexarea Bucovinei. Scurtă incursiune 
istorică; Societăţile culturale şi ştiinţifice din Bucovina până la 1866; Privire critică asupra 
contribuţiei intelectualităţii bucovinene la înfiinţarea şi dezvoltarea Academiei Române (1866--1900); 
., Foaia Societăţii pentru Literatura şi Cultura Română în Bucovina " (1865-1869) şi Filologia 
bucovineană şi ortografia românească (1864-1869). 

Cea de a doua secţiune este dedicată personalităţilor bucovinene şi analizei momentului 
reunirii Bucovinei cu patria, din anul 1 9 1 8. Aici sunt cuprinse studi ile despre: /. G. Sbiera, animator 
cultural, profesor şi istoric literar; Câteva observaţii asupra scrierilor lui /. G. Sbiera; Vasile Gr. Pop. 
istoric literar; Teodor Stefanelli - studiu biobibliograjic; Unirea Bucovinei cu România. Privire 
retrospectivă; Unele precizări cu privire la revenirea Bucovinei la România; Teodor Balan. Profil 
biobibliografic; Claudiu lsopescu, animatorul traducerii în italiană a literaturii române; Profesorul 
bucovinean Constantin Loghin. Note biobibliografice şi Destine şi cărţi: profesorul Nicolai Grămadă. 

În a treia secţiune, regăsim, în Anul Internaţional Ciprian Porumbescu, un studiu intitulat 
Centenarul Ciprian Porumbescu (1953). Receptarea şi aprecierea operei sale şi Centenarul Eusebie 
Mandicevschi (1957). Receptarea şi aprecierea operei sale, ştiut fiind că Mandicevschi şi Ciprian 
Porumbescu au fost elevii aceluiaşi magistru Isidor Vorobchievici, profesor de muzică din Cernăuţi, 
autorul primului Manual de armonie muzicală din limba română. 

Lucrarea se încheie cu o Addenda, în care este cuprins studiul intitulat Ceangăii, într-un 
recensământ din 1 77 4. Acesta se întemeiază pe o analiză riguroasă a recensământurilor făcute de ruşi 
în Moldova, în anul 1 774 şi editate de Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova, în anul 1 975, sub 
titlul Moldova în epoca feudalismului. Materialul documentar respectiv, care a fost valorificat de 
prof. univ dr. Pavel Ţugui şi pentru alcătuirea studiilor de demografie privitoare la Bucovina, oferă 
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autorului importante temeiuri pentru câteva reflecţii de valoare, pe o altă temă disputată şi discutată 
între istoricii români şi cei maghiari privitoare la originea etnică a ceangăilor. 

Marian Olaru 

Ioan Cocuz, Partidele politice româneşti din Bucovina (1862-1914) ,  Suceava, 
Editura Cuvântul Nostru, 2003, 508 p. 

Profesorul sucevean Ioan Cocuz, autor al unei impresionante serii de studii şi articole apărute 
în publicaţiile româneşti de special itate, cercetător împătimit şi fecund al trecutului istoric al acestei 
părţi septentrionale de ţară românească, a publicat, în anul 2003, o lucrare care întregeşte demersul 
nostru istoric recuperator. Ea este bazată pe un vast material biobibliografic şi de arhivă şi reuneşte în 
paginile sale rodul unei intense munci de analiză şi sinteză de mai mulţi ani ai actualului director al 
Muzeului Naţional al Bucovinei. 

Lucrarea Partide politice româneşti din Bucovina (1862 -1914),  prefaţată de praf. univ. dr. 
Mihai Iacobescu este pusă de cercetătorul sucevean, în mod emblematic sub un elocvent moto: "Cu 
fruntea înaltă, cu mândria cetăţenilor, ce se numără astăzi între cei mai liberi din Europa, să păşim 
înainte şi să stăruim a se împlini ce s-a negrijit mult şi de cătră mulţi, de sus până jos, în biata noastră 
ţară; să conlucrăm la întemeierea şi al întărirea regimului libertăţii în mij locul nostru la îmbunătăţirea 
stării patriei, şi, pătrunşi de prima îndatorire a unui cetăţean liber şi a virtuţii cetăţeneşti - de 
simţământul de legalitate, să înfăţişăm lumii icoana cea adevărată a �ii noastre ( . . . ]". 

Cartea pe care o semnalăm cuprinde o primă parte, în care autorul tratează problemele 
generale ale istoriei Bucovinei în capitole: Divide et impera; Bucovina; Germanii; Evreii; Rutenii şi 
polonezii. O a doua parte tematică a lucrării se referă la probleme de istorie politică, tratate de autor în 
capitolele: Bucovina, Ducat autonom al Coroanei de Habsburg; Formarea clasei politice româneşti 
din Bucovina; Guvernatorii Bucovinei între 1848-1918; Primii miniştri ai guvernelor care s-au 
succedat în Austria în a doua jumătate a secolului al XIX-lea până la 1916; Societăţile şi partidele 
politice româneşti din Bucovina (1872-1914) şi Concluzii. În final, lucrarea prezentată are o 
Bibliografie selectivă şi un util indice de nume. 

Problematica acestei cărţi, pe cât de amplă este, tot atât de diversificată şi minuţios este tratată. 
Ea priveşte problemele cele mai disputate din istoria Bucovinei, de la raptul teritorial austriac din 
1 774 şi avatarurile constituirii provinciei austriece Bucovina, schimbările demografice şi susţinerea 
alogenităţii de către imperial i, Homo Bucovinensis şi aşa-zisa naţionalitate l ingvistică din Bucovina. 
De asemenea, este analizată minuţios teza multietnicităţii Bucovinei, procesele de deznaţionalizare şi 
constituirea unui veritabil Turn Babel în Bucovina, după modelul imperial, precum şt evoluţia 
fenomenului politic românesc din Ducatul Bucovinei. Întreaga analiză întreprinsă de autor este 
susţinută de un important corp de documente inserate la fiecare capitol, fapt care sporeşte latura 
augmentativă a lucrării. 

Vorbind despre principalele caracteristici ale evoluţiei identitarismului românesc din Bucovina, 
în capitolul destinat concluziilor, Ioan Cocuz demonstrează că acesta s-a dezvoltat în relaţie directă cu 
politica imperialilor şi cu afirmarea "alogenităţii cu un puternic caracter antiromânesc", fapt care a 
determinat o "permanentă stare de beligeranţă etnică". În acest context, istoricul sucevean reiterează cele 
două etape ale vieţii pol itice româneşti din Bucovina: una în care boierii, reprezentanţii intereselor 
politice şi naţionale româneşti din provincie, au făcut parte din partidele austriece, din curentele 
centralist şi cel autonomist şi o a doua perioadă a evoluţiei a fost cea de afirmare politică naţională, în 
care românii şi-au dezvoltat partide politice moderne, după model apusean. 

În contextul analizat, cel de afirmare identitar-naţională, Ioan Cocuz reafirmă ideea că Biserica 
a reprezentat cel mai important bastion al rezistenţei româneşti din provincie. 
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Merită subliniată, în încheiere, ideea finală a cărţii, care arată că în Bucovina viaţa politică şi 
manifestarea identitarismului românesc s-au desfăşurat în condiţii specifice exprimate prin: pericolul 
slavizării provinciei, pericolul germanizării culturale şi pericolul dominaţiei economice evreieşti. 

Marian Olaru 

Cernat Ion, Lazarovici Elena, 600 de ani de istorie ai satului Vama - Studii şi 
schiţe monografice, Iaşi, Editura Prim, 2002, 356 p. 

Aşa cum subliniază prefaţatorul lucrării pe care o prezentăm, prof. univ. dr. Mihai Iacobescu, 
s-a afirmat pe meleagurile sucevene, în ultimii ani, o vădită preocupare pentru real izarea 
monografiilor istorice ale diferitelor localităţi, cum sunt cele ale localităţi lor Cârnpulung 
Moldovenesc, Fundu Moldovei, Putna, Părhăuţi, Arbore, Botoşana, Mahala ş.a. 

Monografia mai sus pomenită este rodul activităţii a doi profesori de istorie din satul Vama, 
Elena Lazarovici şi Ion Cemat, care înnobilează prin munca şi demersurile de dascăli, adăugând 
acestora şi realizarea unei istorii a aşezării lor, mai ales că, în anul 2009, localitatea Vama va împlini 
600 de ani de atestare documentară. Lucrarea pornită de la cercetările dnei Elena Lazarovici pentru 
obţinerea gradului didactic I, se întemeiază pe cercetările autorilor în arhivele sucevene, pe studiile şi 
articolele publicate anterior de alţi dascălii din sat, sau de istorici reputaţi şi pe anchetele de istorie 
orală întreprinse printre săteni i  mai în vârstă ai localităţii. 

Lucrarea are următorul cuprins: 1 .  Satul Vama în epoca medievală, II . Regimul ocupaţiei 
habsburgice în Bucovina (1 775-1918), III . Apărarea fiinţei naţionale prin cultură, IV. Demografia şi 
afirmarea elementului etnic românesc, V. Coordonatele contemporane. De la Marea Unire la 
instaurarea comunismului, VI. Vama în anii dictaturii comuniste, VII. Spiritualitatea populară. 
Obiceiuri şi tradiţii, VIII. Activitatea cultural-artistică şi sportivă şi IX. Vama geografică şi turislică, 
la care se adaugă două rezumate ale lucrării în limbile franceză şi engleză. 

600 de ani de istorie ai satului Vama - Studii şi schiţe monografice este o lucrare cu o bogată 
informaţie istorică şi culturală, plecând de la probleme de istorie naţională şi universală, la probleme 
de istorie locală, de la chestiuni de geografie locală şi a mediului, la etnografie şi folclor, de la 
cercetări de toponimie locală şi până la prezentarea celor mai semnificative evenimente din istoria 
acestei importante localităţi bucovinene care a dat culturii române nume de marcă. Toate aceste 
chestiuni evidenţiate de scrisul cumpătat şi întemeiat pe acribia informării, împreună cu un 
importantul corp de note şi anexe care însoţesc fiecare capitol al lucrării, recomandă această 
monografie şi o aşează între realizările deosebite ale scrierilor de acest gen. 

Marian Olaru 

Elisabeta Isanos, În căutarea Magdei /sanos, Bucureşti, Editura Fundaţiei PRO, 
2003, 2 1 1 p. 

Cartea cuprinde Grădina de fildeş (eseu biografic), Cronologie, Scrisori, Bibliografie. Se 
deschide cu un Argument în care autoarea arată că: "Nimic din aceste pagini nu este imaginar". 
Demersul său se întemeiază pe documente şi mărturii ale membrilor familiei, doctori, cu câteva excepţii, 
care părăsesc unul după altul lumea aceasta Îi prezintă în ordinea cronologică a naşterii: dr. Mihai Isanos 
( 1 886-1961), dr. Eliza Isanos ( 1 889-1980), dr. Silvia lsanos-Munteanu ( 1 9 1 8-1976), dr. Veronica 
Isanos-Botez ( 1922-1994), dr. Ana Isanos ( 1 928-2001 ), dr. Anatol Luscalu ( 1920-2001 ), aviator 
Marcel Botez ( 192 1-1979), Saveta Mihăescu ( 1 908-1990), "mătuşa din Udeşti-Suceava". 
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Magda Isanos se naşte la 1 7  aprilie 1 9 1 6, in plin război, intr-o familie cu mulţi intelectuali, 
cum se vede de mai sus, pe care autoarea ii prezintă cu multe informaţii. Şcoala primară o face la 
Costinjeni, în Basarabia, unde tatăl era director de spital, liceul la Chişinău ş i  universitatea la laşi. 
Studiază dreptul şi filosofia şi îi are ca profesori pe Dan Bădărău, Ştefan Berechet, N. Daşcovici, 
G. Zane, Traian lonaşcu. Este evocat şi Traian Bratu, rectorul Universităţi i . Luăm cunoştinţă cu 
slujbele sale şi dificultăţile intâmpinate să intre in barou! avocaţilor ieşeni .  Căsătoria cu Leon 
Panteleev, la Chişinău, in 1 8  septembrie 1 935, se desface printr-un divorţ, in 3 1  ianuarie 1 936, "in 
favoarea soţiei". Căsătoria cu Eusebiu Camilar se oficiază la laşi, la 3 1  martie 1938. Este de bun 
augur, binecuvântată cu naşterea unei fete, Elisabeta, autoarea cărţii de faţă. Magda Jsanos încetează 
din viaţă in 1 7  noiembrie 1 944, în timpul celui de al Doilea Război Mondial, la numai 28 de ani. 

Magda lsanos colaborează la "Însemnări ieşene", "Cetatea Moldovei", "Cuget moldovenesc", 
"Iaşul", "Jurnalul l iterar", "Lumea" şi la alte publicaţii. O întâlnim şi la "Tribuna poporului", ziarul 
condus de G. Călinescu, semnând poezii, împreună cu Eusebiu Camilar. Tipăreşte un volum, Poezii, 
în 1943 şi scrie, în colaborare cu Eusebiu Camilar, drama în patru acte, Focurile, tipărită postum in 
1 945. Postum îi apar şi alte două volume de versuri : Cântarea Munţilor ( 1  945) şi Ţara luminii ( 1 946). 

Eusebiu Camilar este prezentat de autoare ca făcând parte dintre oamenii "ciudaţi" numiţi 
"poeţi", care nu acceptă să se supună "statisticii". Până să o întâlnească pe Magda Jsanos, muncea pe 
unde găsea de lucru, fusese spălător de rufe, măturător într-un palat, scuturător de covoare, "băiat de 
alergătură". Aflăm de aici că, in iarna anului 1937, la Bucureşti, în mahalaua Mil itari, tipăreşte într-o 
"maşină tipografică antideluviană", împreună cu un pictor, Vasile Dobrian, volumul de poezii Chemarea 
cumpenelor, ca întreg tirajul să fie confiscat de autorităţi. În poezii, însoţite de gravurile pictorului, 
vorbea "despre foame, despre săraci şi bogaţi". Colaborarea lui Eusebiu Camilar cu Magda I sanos, un 
prozator şi o poetă, este pilduitoare prin emulaţia în activitatea creatoare şi prin cultul pentru artă. 

Eseul biografic este dublat de Note, cu o bogată bază documentară. Se fac trimiteri la starea 
civi lă, la presă, la mărturi i le contemporanilor. Se consemnează şi scrieri le literare şi ştiinţifice care au 
stat în atenţia lui Eusebiu Camilar şi a Magdei Isanos, atât în pregătirea lor profesională cât şi în 
activitatea literară. 

Un interes aparte prezintă şi secţiunea corespondenţei, unde se tipăresc 94 de scrisori, dintre 
anii 1 930 şi 1 944. Asistăm la un dialog epistolar între Magda lsanos cu familia sa, cu Eusebiu 
Camilar, numit în familie Zeby şi cu alte persoane. Nimic nu ilustrează mai bine drama intelectualului 
român dintre cele două războaie mondiale decât această corespondenţă din care se vede cum doi 
scriitori înzestraţi luptă cu greutăţile vieţii şi cum îşi fac drum în viaţa literară. 

Întâlnim în lucrare şi unele inadvertenţe sub raport informativ. Magda Jsanos petrece vacanţa 
din vara anului 1 935 la Fundu-Moldovei. Comuna era locuită la cea dată, arată autoarea, "în mare 
parte de saşi". Saşii, populaţie germană, trăiau, după cum se ştie, în Transilvania. Aveau altă istorie 
decât germanii (nemţii) din Bucovina, colonişti trimişi de Curtea de la Viena, după anexarea 
provicniei de Imperiul Austro-Ungar, in 1 775. 

Cartea se înscrie printre acele lucrări, nu prea multe, în care "eseul biografic" este dublat şi cu 
o foarte bună bază documentară. Cartea ocupă un loc aparte şi în activitatea scriitoricească a autoarei 
şi se plasează, împreună cu Paşaport pentru oraşul de sus, între volumele de poezii şi traducerile sale. 
Sub aspectul din urmă se impune să consemnăm ediţia sa bilingvă, româna-franceză, a poeziei 
Magdei Isanos, tipărită la Libra, în 1996, care vine după cele din poezia lui Eminescu, tipărite tot la 
Libra, în 1 993 şi 1 994. 

D. Vatamaniuc 

Hortensia Masichievici-Mişu, Microbul şi alte povestiri adevărate, Bucureşti, 
Editura Anima, 2003, 1 82 p. + i lustraţii. 

Hortensia Masichievici-Mişu (născută in 1 91 7) este descendenta unei famili i  de preoţi din 
nordul Bucovinei, astAzi sub �tApânire ucraineanâ. Obţine licenţa în drept la Universitatea din 
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Cernăuţi, în 1 939, şi a Academiei de Arte Frumoase din Bucureşti, în 1 947. Se afirmă ca o înzestrată 
graficiană, cu expoziţii personale în ţară şi străinătate. Primeşte Medalia de Aur pentru gravură a 
Academiei ,,Tommaso Campanella" (Roma, 1968), Premiul "Ioan Andreescu" al Academiei Române 
( 1 988), Premiul de Onoare al Trienalei de Gravură de la Chamaliere (Franţa, 2000). 

Hortensia Masichievici-Mişu real izează, în ultimii ani, lucrări de grafică cu ajutorul 
calculatorului şi scrie proză scurtă. Publică Destinul unui pian, în versiune germană, apărută la 
Akademie fiir Alten (Heidelberg, 1996) şi O casă uitată (Bucureşti, 1999). 

Cartea de faţă, având un Cuvânt înainte de Dan Grigorescu, cuprinde mai multe "povestiri" : 
Microbul, Destinul unui pian, Punctul pe i, Mărul, Cruciu/iţa, Poveste de Crăciun, Musi. în realitate 
"tablete" autobiografice în care schiţează drumul pe care îl parcurge până la afirmarea sa ca artistă. 
Sunt evocaţi preoţi din satele bucovinene, se prezintă famil ia, cu ramificaţiile ei de dincolo de 
Cernăuţi, societăţi le studenţeşti cernăuţene cu tradiţiile lor, atelierele pictorilor. Î l ia ca îndrumător pe 
Carnii Ressu şi facem cunoştinţă şi cu alţi pictori. Ccrnăuţiul, de care este legată sufleteşte, intrat sub 
stăpânire străină, este pentru ea o rană deschisă, pe care o poartă pretutindeni în drumurile sale. 

"Povestirea adevărată", mai importantă pentru semnificaţi ile sale, este Destinul unui pian, 
publicată mai întâi, cum am arătat mai sus, în germană, la Heidelberg, în 1 999. Mai mult decât în 
celelalte proze, aici autoarea prezintă climatul muzical din famil ie. Bunicul, preot la Carapciu pe 
Ceremuş, un sat foarte departe de un centru muzical, nu este împăcat dacă nu are pianul în casa sa. Îl 
comandă de la Viena şi călătoreşte cu trenul, ca oamenii de rând, până la gara Sniatyn, iar de aici, cu 
căruţa, pe drumul de ţară, până în casa parohului din satul bucovinean. Autoarea nu se poate 
împiedica să nu facă reflecţii admirative pentru călătoria pianului, un obiect aşa de mare, care ajunge 
Ia destinaţie în cele mai bune condiţi i .  Tata pictează, cântă la vioară, iar mama, la pian, îl 
acompaniază. Povestirea ne aminteşte de călătoria lui Carol Miculi, care îşi transportă pianul de la 
Lemberg în căruţa cu fân, trasă de şase cai, până la Şipotele Sucevei, în munţii Bucovinei. Preotul era 
lraclie Porumbescu, iar cel care cânta la el, Ciprian, fiul său, care avea să devină una din marile 
personal ităţi ale muzicii româneşti. 

Povestirile sunt însoţite cu ilustraţii ale membrilor famil iei, ale Palatului Mitropolitan din 
Cernăuţi, cu catedrala, gara mare din apropierea Prutului. O ilustraţie o înfăţişează în faţa monumentului 
Unirii din centrul Cernăuţiului, ridicat de ruşi, iar alta cu mătuşa şi sora sa pe malul Nistrului, unde nu se 
va mai întoarce niciodată. Mai multe povestiri sunt însoţite de acuarele ale tatălui şi de desene ale sale, în 
tuş. Şi tata şi fiica manifestă o predilecţie deosebită pentru motivele florale. 

Hortensia Masichievici-Mişu vorbeşte de "microbul" care pune stăpânire pe graficiană şi o 
determină să se apuce de scris. Era încredinţată că avea multe de spus, la capătul unei vieţi petrecute 
printre artişti şi într-o vreme cu evenimente grave şi pierderi ireparabile. Cartea de faţă relevă şi 
scriitoarea, alături de graficiană, cu opera sa artistică, cu rol important în arta românească. 

D. Vatamaniuc 

Documente străine despre Basarabia şi Bucovina, 1918-1944. Selecţia documentelor 
şi studiu introductiv de Valeriu Florin Dobrinescu şi Ion Pătroiu, Bucureşti, 
Editura Vremea, 2003, 1 76 p. 

Recent a ieşit de sub tipar un nou volum de documente, depistate de către istoricii Valeriu 
Florin Dobrinescu şi Ion Pătroiu în cursul investigatii lor laborioase întreprinse în arhivele din Franţa 
(Paris şi Nantes), Anglia (Public Record Oftice Kew Gardens) şi S.U.A. (Washington D.C. şi Pablo 
Alto - California), referitoare Ia Basarabia şi Bucovina în perioada 1 9 1 8- 1 944. 

Această apariţie editorială reprezintă o nouă contribuţie a autorilor, cadre didactice universitare 
Ia Universitatea din Craiova. Aici funcţionează Centrul de Relaţii Internaţionale, condus, până de 
curând, de un reputat specialist, Valeriu Florin Dobrinescu, prea curând dispărut dintre noi. 
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Documentele publicate sunt extrem de valoroase, având in vedere faptul că provin din spaţii 
(francofone şi anglo-saxone) la care cercetători i noştri nu au putut ajunge din varii motive. 

Documentele supuse analizei noastre reprezintă surse primare, indispensabile cercetătorului, 
pentru că ele aduc in centrul dezbateri i noastre informaţii referitoare la medii le politice, sociale, 
culturale provenind din rapoartele, telegramele şi referatele întocmite de diplomaţii francezi acreditaţi 
la Iaşi şi Chişinău. Este vorba de Pierre Sarret, agent consular al Franţei in capitala Basarabiei, mutat 
ulterior in cadrul Legaţiei Franţei de la Bucureşti, in cal itate de agent economic. Intervalul 1 9 1 8- 19 19  
este "ocupat" de  materialele informative trimise de Pierre Sarret superiorului său, marchizul de Saint
Aulaire, un prieten al României şi românilor. Acestea conţin aprecieri nefavorabile la stările de lucruri 
din Basarabia după 1 9 1 8. Diplomatul francez critica acţiunile generalului Arthur Văi10ianu şi ale 
administratiei româneşti, însă Saint-Aulaire îi recomanda o atitudine binevoitoare şi amicală pentru o 
stare de lucruri care nu va deveni definitivă decât in momentul semnarii păcii generale, dar care este 
in conformitate cu principiile politicii Antantei şi cu interesele sale. 

Generalul Victor Petin, fost şef de Stat Major al Misiunii Berthelot in timpul Primului Război 
Mondial. ulterior ataşat mil itar al Franţei la Bucureşti ( 1 9 1 9-1 922) este un alt personaj politic francez 
interesat, prin natura funcţiei sale, de stările de lucruri din Basarabia. Aşa cum se ştie, Conferinţa de 
Pace de la Paris ( 1 9 1 9-1 920) a recunoscut, după o perioadă intensă de negocieri, complexe şi 
indelungate, apartenenţa Basarabiei la România prin Protocolul de la Paris, din 28 octombrie 1 920, 
semnat de către România, pe de o parte, şi, respectiv Anglia, Franţa, Ital ia, Japonia şi S.U.A., pe de 
altă parte. Dificultăţile recunoaşterii diplomatice a unirii Basarabiei cu România au fost amplificate de 
poziţia de contestare a acestui act, profund democratic, în spiritul ideilor wilsoniene, de către 
emigraţia rusă din Paris (Vasi l i  Maklakof, prinţul Serghei Sazonov, Alexandru Krupenski, 
Ceaikowski, Schmidt). Legat de problema consacrării diplomatice a Basarabiei pe plan internaţional, 
menţionăm poziţia diplomaţilor americani de a ne recomanda cedarea Cadrilaterului către Bulgaria, 
pentru a primi, în schimb, recunoaşterea diplomatică a Basarabiei. Reţinem poziţia favorabilă 
intereselor naţionale româneşti, manifestată în cadrul Conferinţei de Pace de la Paris, a diplomaţilor 
britanici A. W. Lepper, Eyre Crowe, H. Nicholson, alături de omologii lor francezi. 

Rapoartele diplomaţilor străini referitoare Ia stările de lucruri din Basarabia interesau, in egală 
măsură, lumea diplomatică, mai ales că provincia estică a României, aflată timp de 1 06 ani ( 1 8 1 2-
1 9 1 8) sub ocupaţie şi administraţie ţaristă, a reprezentat un adevărat "nod gordian" al relaţiilor 
româno-sovietice in perioada interbelică. Statele semnatare au ratificat, in ordine, Protocolul de Ia 
Paris: Anglia ( 1 9  mai 1 922), Franţa ( I l mai 1 924), Italia (7 martie 1927). Japonia, datorită 
raporturilor speciale întreţinute cu Uniunea Sovietică, nu a ratificat acest tratat niciodată. Eforturile 
oficial ităţilor române, respectiv a unor lideri politici basarabeni, precum Pantelimon Halippa, de a 
obţine recunoaşterea unirii Basarabiei cu România prin discuţii cu autorităţile italiene, este surprins de 
autori prin prezentarea documentelor referitoare Ia discuti ile dintre Wiliam S. Culbertson, ministru al 
S.U.A. la Bucureşti între anii 1925 şi 1 928. Benito Mussolini era impotriva ratificării Protocolului de 
la Paris, din 28 octombrie 1 920. 

Rusia bolşevică (U.R.S.S., din 1 922) nu a recunoscut apartenenţa legitimă a Basarabiei la 
România, respectiv actul democratic al Sfatului Ţării, intrunit la Chişinău, Ia 27 martie/9 aprilie 1 9 1 8. 
Autorităţile române au făcut eforturi serioase pentru a schimba poziţia autorităţilor de la Moscova, 
inclusiv prin discuţii neoficiale, dar partea sovietică nu renunţa la poziţia sa in chestiunea Basarabiei 
şi a tezaurului românesc, confiscat în timpul revoluţiei bolşevice. Aceste negocieri sunt reflectate de 
rapoartele diplomaţilor americani şi francezi acreditaţi la Bucureşti. S.U.A. nu au ratificat Protocolul 
de la Paris, nădăjduind că Uniunea Sovietică va reveni la sentimente mai bune. Oficialităţile 
americane au introdus, in 1 933, în cota de emigrare acordată României şi cetăţeni i  români originari 
din Basarabia, act interpretat drept o recunoaştere a Protocolului de la Paris din 28 octombrie 1 920. 
Numărul documentelor referitoare la Bucovina este considerabil mai mic, comparativ cu cele privind 
Basarabia, însă acestea sunt foarte importante. Amintim, pentru valoarea analizei şi justetea 
informaţiilor, documentul conţinând menţiunea "secret". Acesta este intitulat Frontiera alternativă 
stabilită în Bucovina, - un studiu alcătuit în 1 942 de către doi cunoscuţi experţi in probleme 
româneşti, John Campbell şi Philipp Mosely. Ţinutul Herţa este şi el prezent în volum printr-un 
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document care reflectă structura etnică a regiunii la  1 930, inclusiv modificările de frontieră 
intervenite în favoarea Uniunii Sovietice între anii 1940 şi 1 947. 

Partea finală a volumului de documente îi are drept autori pe John Campbell şi Philipp Mosely. 
Extrem de importante, deşi neluate în considerare de autorităţile de la Washington la vremea 
respectivă, sunt avertizările experţilor amintiţi mai sus referitoare la "extinderea frontierei sovietice 
spre Carpaţi, care ar putea crea obstacole de netrecut la formarea unei uniunii europene, ale cărei 
membre ar fi fost şi Polonia şi România" (p. 19). 

În concluzie, nu ne rămâne decât să recomandăm cu căldură studierea acestui volum, alcătuit din 
documente inedite, care lărgeşte şi completează sfera izvoarelor şi informaţiilor documentare referitoare 
la Basarabia şi Bucovina, două teritorii româneşti cu o istorie vitregă între anii 1 9 1 8  şi 1944. 

Daniel Hrenciuc 

Ion Popescu-Siteteanu, La porţile norocului, laşi, Editura Universitas XXI, 2003 , 
204 p. + 2 planşe cu fotografii .  

Ion Popescu-Sireteanu, născut l a  1 3  septembrie 1 934 în Mil.năstioara-Siret, doctor în 
lingvistică, în 1 976, cu teza Termeni păstoreşti în limba română, se afirmă în viaţa ştiinţifică 
universitară, după 1 968, ca editor, critic literar şi l ingvist. Antologiile şi ediţiile pe care le îngrijeşte 
reprezintă contribuţii la cunoaşterea vieţii şi operei unor personalităţi ale literaturii române moderne, 
clasice şi contemporane: Poezia ieşeană contemporană ( 1968), Amintiri despre Eminescu ( 1 97 1  ), 
Amintiri despre Titu Maiorescu ( 1 973), Amintiri despre Sadoveanu ( 1973), Amintiri despre 
Ibrăileanu (voi. I-1974, voi. 11-1 976), Amintiri despre Iorga ( 1 980), Amintiri despre Ion Creangă 
( 1 98 1 ,  ediţia a II-a: 200 1 ), Amintiri despre Liviu Rebreanu ( 1 985); George Tutoveanu, Versuri 
( 1 968), Ion Heliade Rădulescu, Scrieri lingvistice ( 1 973 ), Iuliu Cezar Săvescu, Scrieri ( 1 984 ) . 

Studiile şi cercetările de lingvistică şi folclor, de istorie a culturii reprezintă un alt sector al 
activităţii lui Ion Popescu-Sireteanu: Termeni păstoreşti în limba română ( 1976), Contribuţii la 
cercetarea terminologiei păstoreşti în limba română ( 1980), Chestionar păstoresc ( 1 983), Limbă şi 
cultură populară. Din istoria lexicului românesc ( 1 983), Tezaurul toponimie al României. Moldova, 
voi. l, Repertoriul istoric al unităţilor administrativ-teritoriale, 1 772-1988 (coautor, partea 1, 199 1 ;  
partea a II-a, 1 992; lucrare distinsă cu Premiul "Timotei Cipariu" al Academiei Române), Siretul 
vatră de istorie şi cultură românească (autor principal şi coordonator, 1 994 ), Cuvinte româneşti 
fundamentale (voi. 1, 1995), Mic dicţionar juridic, cu expresii şi locuţiuni româneşti privitoare la 
drept ( 1 996), Memoria limbii române (voi. I, 1 997; voi. II, 1 998; voi. III, 2002), Oraşul Siret şi 
împrejurimile ( 1999), Vechi nume româneşti (2003). 

După 1 989, scriitorul Ion Popescu-Sireteanu se dezvăluie prin valorificarea unor resurse de 
adâncime ale matricei sale etnostilistice. Acum publică scrieri originale: versuri, poeme în versuri şi 
proză, povestiri, poveşti şi fabule (ultimele, destinate copiilor). Dintre acestea: Păcală şi ai săi ( 1 994; 
ediţia a II-a, 1 999; ediţia a III-a, 2002), Poveşti şi povestiri ( 1996), Între două veşnic ii ( 1996), De 
dragoste ( 1 999), Cale şi drum (2001 ), Oameni şi întâmplări din satul meu (2002). 

Ion Popescu-Sireteanu colaborează la diverse periodice ştiinţifice, literare şi culturale: 
"Analele Universităţii «ALI.  Cuza)) Iaşi", "Studii şi cercetări lingvistice", "Limba română", "Limbă şi 
literatură", "Analele Bucovinei", "Contemporanul", "Tribuna", "Convorbiri literare", "Bucovina 
literară", "Septentrion", "Ţara Fagilor". Pseudonim: Bogdan Sireteanu. 

Sub egida Editurii Universitas XXI, Ion Popescu-Sireteanu tipăreşte recent la Iaşi volumul 
La porţile norocului, povestire, cartea întâi, 204 p. + 2 planşe cu fotografii, volum nominalizat de 
Fundaţia Culturală a Bucovinei la cea de-a XI-a sa festivitate de premiere. 

Continuând, tematic, re-construcţia şi, totodată, evocarea din poemele reunite în volumul 
Oameni şi întâmplări din satul meu (2002), Ion Popescu-Sireteanu re-creează aici, narativ, pe un ton 
cald evocator, melancolic şi într-un limbaj savuros, "o lume fru-ă cumpănă şi cer destul": lumea 
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satului tradiţional de l a  marginea Bucovinei din deceniile 4-5 ale veacului trecut. O lume săracă, 
împovărată de nevoi, încrâncenată în câmpul "culturii de supravietuire": "Voiam să prindem belşugul, 
să-i punem mâna în piept şi să ni-l facem slugă şi prieten, după împrejurări" (p. 6). În centrul acestei 
lumi în derivă se află "neamul Popoştenilor" din Mănăstioara, obârşia autorului, care trăieşte drama 
"sătişoarelor care au prins a scădea ca nişte oameni bătrâni". În universul său, "bântuit de amintiri, 
copleşit de tristete, fermecat de verdeaţa care ţipă de sănătate" în eterna ei redevenire, dezrădăcinatul 
din Mănăstioara retrăieşte, cu fiecare popas fugar, crâmpeie "din vremea când satul mai era ca un 
flăcău in zi de sărbătoare". 

Într-o manieră cu o tradiţie glorioasă în literatura noastră (Creangă, Preda, Stancu, Druţă), 
secvenţele din fluxul memoriei re-creează un univers încărcat de pitoresc etnografic. În paginile cărţii 
La porţile norocului freamătă viaţa de zi cu zi a familiei şi a satului, îndeletniciri, familia şi 
neamurile, datini şi obiceiuri, sărbătorile (hori, strânsuri, hramuri, nunţi), poveştile "cu înţelepciune 
veche", întâmplări şi evenimente dramatice: repatrierea germanilor ("Începuse să se răspândească o 
mare nelinişte în familiile nemţeşti. Oamenii erau sfătuiţi să-şi lase totul şi să se repatrieze în 
Germania, unde i-ar fi aşteptat case noi, pământuri la fel de rodnice, maşini agricole, şcoli pentru 
copii şi tot ce se mai cerea pentru o viaţă adevărată. Li se spunea să nu le pară rău că pleacă, din cauză 
că vor veni vremuri grele. [ . . .  ] Seara veneau nemţi pe la casele românilor ori mergeau românii pe la 
casele lor. Se vindeau şi se cumpărau lucruri fel de fel, de la unelte agricole bune până la pantofi şi 
cizme scâlciate, de la mobilă frumoasă la vase de bucătărie. Unii îşi aduceau vite bune în ogrăzi, 
căruţe mai frumos legate în fier şi câte altele. A venit şi ziua plecări i. Şi-au luat rămas bun de la 
români, multi plângeau şi dintre ei şi dintre noi. Se rugau lui Dumnezeu să ajungă cu bine şi ai noştri 
le spuneau drum bun şi să ne scrie. Şi multi au scris îndată ce au ajuns. Le părea rău c-au plecat. De la 
belşug au ajuns la mâncare cu porţia şi înghesuiţi. Promisiunile erau numai propagandă", p. 95), 
războiul, refugiul, deportările, foametea, reforma monetară din 1 947, cotele împovărătoare, 
sovromurile, colectivizarea ("Vremurile s-au lăsat grele şi întunecate asupra tuturor, pe sărac făcându-1 
mai sărac, iar pe cel bogat aducându-1 la sapă de lemn", p. 1 4 1 ;  "Ca băiat de ţărani, am înţeles că 
gospodări ile colective au venit peste sate ca n işte puhoaie care au luat toată coaja rodnică a 
pământului, lăsând în urmă case goale şi grajduri goale şi ogrăzi goale", p. 1 69), şcoala şi biserica 
("Aşa era vremea şi noi nu puteam ieşi în afara ei, dar am rămas cu respectul din bătrâni pentru 
biserică şi pentru oamenii ei, ca şi pentru şcoală", p. 1 35), primăria, preoţi (Ion Sireteanu, "părintele 
cel bătrân de la noi", de la care sătenii învaţă "să-şi dea copiii la carte, de au ieşit mai mulţi domni 
decât erau casele satului", "un adevărat sfătuitor, cu priinţă şi satului şi neamului nostru", prin care 
"satul a crescut buni români şi buni creştini, cu familii unite", p. 1 6-- 1 7), învăţători, profesori, primari, 
notari, jandarmi, miliţieni, securişti (Săcărdel, "un pui de lele din Drăguşanca, mărunţel, tuciuriu, 
prost şi ambiţios"), ravagiile politicianismului, oameni de diverse etnii (români, nemţi, lipoveni, 
polonezi, ruteni, evrei, ţigani) şi mentalităţi, târgui tradiţional (Siret, Cernăuţi, Rădăuţi) plin de 
negustori evrei şi de dugheni, cu meseriaşi nemţi, "care aveau cuvânt şi mână de aur", şi români 
"primitori şi răbdători". 

Satul tradiţional trăieşte, ca spectacol, în dimensiunile străvechimii sale. Istorisirile salvate din 
istoria sa orală sunt memorabile: ospăţul muntenilor la crâşma Feghea (p. 1 7-1 9), plata ţigăncii care 
ghiceşte (p. 44-46), tânăra nevastă care "caută pere pe răchită", negustorind ouă în târgui de femei din 
Siret (p. 66), replicile satului la pericolul sovietic şi comunizarea stalinistă ("Românie, Românie, 1 Nu 
lăsa rusu să vie 1 Peste-a noastră vechi hotară 1 Să ne-aducă jale-amară"; "- Foaie verde de alun, 1 Vreţi 
mahorcă sau tutun?" 11 "- Foaie verde de-astrahan, 1 Vrem tutun american!" ş.a., p. 39, 140, 1 66--1 70), 
povestea cu străinul care caută în sat secretul vieţii lungi (p. 16 1- 164). Constatarea autorului-personaj, 
"drumeţ cuprins de inserare in crucea vânturilor", defineşte o lume apusă de mult, condamnată, fără 
drept la recurs, de istorie: "Aşa era viaţa noastră, un amestec ciudat de naivitate şi cruzime, de omenie şi 
de fărădelege, de bunătate şi de lăcomie. Dar omenia era deasupra tuturor" (p. 1 50). 

Povestirea cărţii întâi se încheie la hotarul satului. Plângând, eroul fără astâmpăr se desprinde 
de cuib şi, fascinat de zbor, pleacă în lume hotărât să găsească "porţile norocului", să treacă dincolo 
de acestea spre a căuta "lumea aceea visată la vârsta crudă a adolescenţei". Pe toate drumurile 
înstrăinării, "satul-rădăcină", "satul-altar" îl va însoţi mereu, ca durere şi nădejde tainică, împreună cu 
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neamul său ritualic, străbătând "vremuri cu valuri, vremuri de cumpănă": "Curând vei muri şi tu, sat 
al meu, 1 Vor veni oamenii siluirii să te dărâme, 1 Nu-ţi va mai zâmbi nici un curcubeu, 1 Mormintele 
noastre vor fi făcute f!irâme. 11 Curând vei muri şi tu, sat legănat 1 De dealuri pustii şi de mărunte 
păraie, 1 Cineva şi-a luat puterea şi te-a condamnat, 1 Stârnind peste tot vâlvătaie . . .  11 Paharul mi-i 
plin cu venin, 1 Zăcem cu toţi ca-ntr-o boală. 1 Când cineva îndrugă puţin, 1 Sosesc oamenii nopţii şi-1 
scoală, 1 Să nu mai vorbească fără de sine 1 Ce nu se cuvine . . .  11 Curând vei muri şi tu, sat-rădăcină, 1 
Sat-altar al tuturor morţi lor mei. 1 Buldozerul, în năvală haină, 1 Va veni purtat prin poruncă de zmei, 1 
Dar am n1idejde că noaptea asta buimacă 1 Şi tot ce e rău o să treacă 1 Şi iar or avea apă curată 
f'antânile 1 Şi iar se vor coace în suflete grânele" (Oameni şi Întâmp/ări din satul meu, p. 48). 

Pentru cercetarea ştiinţifică, volumul La porţile norocului, publicat de profesorul Ion Popescu
Sireteanu, prezintă o importanţă documentară de necontestat. Istoria de la mijlocul veacului trecut 
trăieşte mai ales prin "istoria celor mici", oferind cercetării date şi informaţii preţioase ce lipsesc din 
documentele de arhivă: pitorescul etnografic al "satului-flăcău în zi de sărbătoare", viaţa ca spectacol 
în satul tradiţional de la marginea Bucovinei, amurgul unei lumi "fără cumpănă şi cer destul", periplul 
adolescentin de la hotarul "satului-rădăcină" spre "porţi le norocului", într-o lume învolburată, a 
valorilor inversate. 

Vasile /. Schipor 

Gheorghe C.  Paţa, Istoricul şi graiul comunei Şaru Dornei, Bucureşti, Editura 
Christiana, 2002, 208 p. + 26 planşe. 

Un scriitor bucovinean din microzona Domelor, mai puţin cunoscut în mediul academic, este 
Gheorghe C. Paţa. Acesta se naşte la 6 februarie 1 947, în satul Neagra Şarului, comuna Şaru Domei, 
judeţul Suceava. Urmează cursurile şcolii generale în satul natal, apoi cele medii la Liceul Teoretic 
din Vatra Domei. La Institutul Pedagogic Suceava ( 1 962-1 965) şi Universitatea "Al. 1. Cuza" laşi 
face studii filologice, remarcându-se prin cercetări de istoria limbii şi dialectologie. Îşi trece licenţa în 
l itere cu teza Istoricul şi graiul comunei Şaru Domei ( 1 974), prin care valorifică rezultatele unei 
anchete proprii de teren. Paralel, urmează cursuri le Facultăţii de Drept. A doua sa licenţă are ca temă 
Condiţia juridică a străinilor În România ( 1 980). După absolvirea facultăţii este, pe rând, profesor, 
consilier juridic şi magistrat. 

Ca jurist, Gheorghe C. Paţa întreprinde cercetări interdisciplinare pe tema actului juridic şi a 
jurisdicţiei în tradiţia domeană. Publică lucrarea !moralitatea legii - studiu socio-juridic ( 1 993). 

Mai diversă, ilustrând multiple disponibilităţi, rămâne activitatea ştiinţifică din domeniul 
filologiei: Ţinutul Vatra Domei. Studiu monografie ( 1 993), Depresiunea Şaru Domei - studiu 
etno/ingvistic ( 1 993) şi cea de scriitor: Lăstarii amărăciunii, versuri ( 1 995), Eneas în cerc, roman 
( 1 997), Expresul de Jlva Mică. Patimi balcanice, proză scurtă şi eseuri ( 1 998), Întoarcerea lui 
Dracu/a, roman (2002). 

Gheorghe C. Paţa colaborează cu versuri şi proză scurtă la periodicele "Ateneu" (Bacău), 
"Bucovina literară" (Suceava), "Bucovina ilustrată" (Câmpulung-Moldovenesc), "România literară" 
(Bucureşti), "Gazeta de Câmpulung", "Sentinela" (Vatra Domei), "Cuvântul românesc", "Luceafărul 
românesc" şi "Litterae" (toate trei din Canada). Este membru al Societăţii Scriitorilor Bucovineni, al 
Asociaţiei Lingviştilor Balcanici (Germania), al Asociaţiei Internaţionale a Scriitorilor şi Oamenilor 
de Artă Români "Literar! XXI" (SUA) şi al Asociaţiei de Criminologie şi Criminalistică din România. 

Volumul Istoricul şi graiul comunei Şaru Domei, Bucureşti, Editura Christiana, 2002, 208 p. + 
26 planşe cu reproduceri foto şi o hartă a localităţii încununează, alături de celelalte două volume 
consacrate zonei, o preocupare de trei decenii ( 1 97 1-200 1 )  în domeniul istoriei, etnografiei şi graiului 
popular, recunoscută de comunitatea ştiinţifică, prin includerea de către Iordan Datcu în Dicţionarul 
etnologilor români. voi. III, Bucureşti, Editura Saeculum 1.0., 200 1 ,  p. 1 22. Cum precizează autorul 
în Cuvânt Înainte, aceste trei cărţi se doresc, totodată, şi .,un imbold [adresat] viitorimii [pentru] a-şi 
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iubi patria, istoria ş i  obiceiurile" (p. 89). Lucrarea are structura unei monografii l ingvistice: Scurtă 
prezentare fizica-geografică a comunei Şaru Domei, p. 9-1 2; Istoricul localităţii ar din comuna Şaru 
Domei, p. 1 3-72; Sistemul fonologic al graiului din comuna Şaru Domei, p. 73-86; Sistemul 
m01fologic al graiului din comuna Şaru Dornei, p. 87-93; Aspecte lexicale ale graiului din comuna 
Şaru Dornei, p. 94-1 06; Glosarul cuvintelor bătrâneşti din graiul comunei Şaru Domei, p. 1 07-1 76 
(evidenţiind, printre alte probleme, influenţele maghiară, germană şi ucraineană asupra graiului); 
Anexe, p. 1 77-203 (documente privind atestarea antroponimului Pata, corespondenţă, acte de 
proprietate. memorii, tabele). 

După cum consideră însuşi autorul, "glosarul este partea cea mai valoroasă a cărţii", reuşind să 
conserve "minunatul grai tradiţional, care devine tot mai sărac o dată cu dispariţia bătrânilor 
comunei" (p. 7). Selecţia noastră reliefează valoarea acestei contribuţii şi frumuseţea aparte a multor 
cuvinte, retrăgându-se mai toate încet-încet în vocabularul pasiv al limbii, împreună cu sensurile lor 
ce definesc o altă cultură şi filosofie a vieţii: alicni (a şchiopăta), barambunie (năzdrăvănie), bergelit 
(palid, trecut, bolnăvicios), bogău (bogat), bondralană (femeie înceată la minte şi urâtă). bosorcaie 
(vrăj itoare), buoatic (greu de cap, prost), butinar (muncitor forestier), califos (calic, cu lustru), 
cearhu::. (beat), cecănău (tâmpit), ciocârşet (chior), coblizău (coblizan, găligan), a (se) cai (a pierde 
timpul), corjan (poreclă pentru locuitorii de la şes, sinonim pentru corcoreţ, chichiriţoi, perjar), 
curvălău (afemeiat), dârloagă (iapă, femeie de moravuri uşoare), durligan (peiorativ, tânăr in 
pantaloni scurţi), feteleu (care are trăsături feminine, batai, care nu-i bun de prăsilă), ghişeft (câştig), 
gogi (a sta la pat, bolnav, cu febră), groasă (gravidă), gujulie (vietate măruntă, insectă), handralău 
(care umblă aiurea; peiorativ, flăcău), hemei (a se zăpăci), hoher (flăcău tomnatic), hu::.ări (a trage 
chiulul), ieporniţă (fată cu breton), iucmăn (copil neastâmpărat), jabrac (mic, mărunt; derbedeu), 
jigodie (urâciune, netrebnic), lehăi (a vorbi mult şi fără rost, [prin sensuri şi corp sonor, admirabilă 
definire a discursului politicianist la români !  - n.n.], mahăr (şef mare, barosan), modoroi (tăcut, 
mutălău), mag/an (peiorativ, leneş), nemuşug (neam, rude), obrăzar (mască), pălicar (om de nimic), 
pontui (a înţepa cu vorba), pot/ogar (om de nimic), prepălog (pripăşit), pufăi (a lucra superficial), 
puţui (a se găti ca de sărbătoare, a curăţa), rapalică (haină veche), sarapanie (calică, fată nevoiaşă), 
s/ugoi (om cu mentalitatea de slugă), tarşag (glumă), telegău (om încet în mişcări şi greoi la minte), 
truşnic (om scund şi îndesat), ţobec (venetic, străin), ţocăi (a săruta), urzicar (copil din flori), zăhăi 
(a deranja pe cineva). 

Vasile 1. Schipor 

Florin Manolescu, Enciclopedia exilului literar românesc. 1945-1989. Scriitori, 
reviste, instituţii, organizaţii, Bucureşti, Editura Compania, 2003, 800 p. 

Între lucrările apărute in acest an pe piaţa cărţii din România, prin tematică şi profil se distinge 
şi acest volum masiv semnat de Florin Manolescu. 

Florin Manolescu s-a născut în Bucureşti, la I l  ianuarie 1 943. După studii de filologie română 
şi germană la Universitatea din Bucureşti ( 1 963-1 968), face carieră universitară la Facultatea de 
Litere din Capitală. Din 1 995 este profesor la Seminarul de Romanistică al Universităţii Ruhr din 
Bochum - Germania. Florin Manolescu publică Poezia criticilor, Bucureşti, Editura Eminescu, 1 97 1  
(lucrare distinsă cu  Premiul Uniunii Scriitorilor), Literatura S.F. Bucureşti, Editura Univers, 1 980, 
Caragiale şi Caragiale. Jocuri cu mai multe strategii, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1 983; 
ediţia a Il-a, Editura Humanitas, 2002, Litere în tranziţie, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 
1 998, Misterul camerei închise. Nouă povestiri incredibile, Bucureşti, Editura Humanitas, 2002. Este 
autor (selecţie, introducere, cronologie, note biobibliografice) al antologiei The Phantom Church and 
Other Stories from Romania, University of Pittsburgh Press, 1 996. Traduce volumul de studii de 
imagologie româna-germană al lui Klaus Heitmann Oglinzi paralele, Bucureşti, Editura Fundaţiei 
Culturale Române, 1 996. Colaborează cu articole de sinteză la realizarea unor proiecte de istorie 
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l iterară: Dicţionar de literatură română, Bucureşti, Editura Univers, 1 979 şi Dicţionarul scriitorilor 
români, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1 995. De-a lungul a peste trei decenii este 
cronicar l iterar cu rubrică permanentă la diverse publicaţii: "Amfiteatru" ( 1  967-1 968), "România 
literară" ( 1 969), "Argeş" ( 1 969-197 1 ), "Flacăra" ( 1 976--1 977), "Contemporanul" ( 1 982-1 983) şi 
"Luceafărul" ( 1  990-1 993 ). 

Dincolo de istoria l iterară românească, domeniul său predilect, Florin Manolescu se afirmă ca 
"riguros mânuitor al uneltelor critice" în domenii diverse: teoria genurilor şi specii lor literare, teoria 
culturii, "l iteratura trivială", imaginarul şi imagologia, precum şi ca prozator de talent. 

Enciclopedia exilului literar românesc. 1945-1989. Scriitori, reviste, instituţii, organizaţii 
reprezintă "rodul muncii sale din ultimii ani, care ne oferă imaginea complexă şi pasionantă a exilului 
l iterar românesc. Exilul - un continent vital, smuls din istorie, marcat de pol itică, sfăşiat de culturi. 
Personaje şi opere, instituţii şi publicaţii care întregesc tabloul marilor pierderi pentru ţară, devenite 
adesea câştiguri. Exilul l iterar - supravieţuire şi creaţie, dar şi câmpul de luptă al onoarei împotriva 
in justiţiei şi a minciunii, imensa energie a memoriei, legătura indestructibilă cu simţirea română" (p. 5). 

Enciclopedia exilului literar românesc este o întreprindere temerară şi necesară pentru cultura 
noastră, aflată într-un proces firesc de recuperare a dimensiunilor sale abandonate în partea a doua a 
veacului trecut. Real izarea unui lexicon al l iteraturii exilului românesc nu a fost posibilă înainte de 
1 990. Câteva iniţiative privind realizarea unui asemenea instrument de lucru au existat însă. 
Biblioteca Română din Freiburg difuzează, în 1 95 1 ,  un proiect de întocmire a unui Lexicon românesc. 
Scriitorii Nicolae Petra şi Horia Tănăsescu, stabiliţi în Mexic, lansează, în februarie 1 960, un proiect 
particular intitulat Enciclopedia contribuţiei româneşti la cultura universală. 

Academia Româna-Americană de Arte şi Ştiinţe realizează cea d intâi enciclopedic a români lor 
din exil, cu ajutorul unei echipe de aproximativ 50 de autori. Enciclopedia proiectată în S.U.A. în 
1 985 se finalizează prin două variante. Antologia personalităţilor culturale româneşti din exil. 
realizată la San Diego, în 1 990, sub egida Institutului Român de Cercetări Istorice din California se 
află încă în forma sa dactilografiată. Aceasta este completată cu un volum intitulat Antologia 
asociaţii/ar culturale româneşti din exil. A doua variantă, Români în ştiinţa şi cultura occidentală, 
realizată la Davis, sub egida Academiei Româna-Americane s-a tipărit în 1 990. Deşi din amândouă 
lipsesc autori importanţi (Nicolae Balotă, I lie Constantin, Ben Corlaciu, Grigore Cugler, Petru 
Dumitriu, Matilda Gh:,·ka, E. Lozovan, Gabriela Melinescu, Bujor Nedelcovici, 1. Negoiţescu, Oana 
Orlea, Dumitru Ţepeneag ş.a.), aceste lucrări reprezintă singurele surse capabile să ofere utilizatorului 
interesat o imagine de ansamblu asupra l iteraturii româneşti din exil. 

În raport cu lucrările enciclopedice realizate în S.U.A., Enciclopedia exilului literar românesc. 
1 945-1989. Scriitori, reviste, instituţii, organizaţii este mai cuprinzătoare (include, pe lângă scriitori, 
principalele reviste şi instituţii l iterare ale exilului românesc: edituri, biblioteci, fundaţii) şi, totodată, 
mai restrânsă (nu-şi propune să inventarieze toate activităţile artistice, religioase, ştiinţifice sau 
politice ale românilor din străinătate). Fac excepţie unele personalităţi (Regele Mihai 1 de România), 
instituţii (Biserica Ortodoxă Română din Paris) şi realităţi româneşti (Fondul Naţional Român) care în 
perioada postbelică au influenţat în mod deosebit activitatea culturală a românilor din exil. 

Fişele cuprinse în lexiconul elaborat de Florin Manolescu sunt consacrate prezentării 
scriitorilor, revistelor, instituţiilor l iterare şi culturale româneşti afirmate în exil după anul 1 945, 
urmărind să ofere date şi informaţii cuprinzătoare pentru elaborarea în vi itor a unei istorii a exilului 
literar românesc. Fişele consacrate scriitorilor cuprind principalele date biografice, o prezentare 
descriptivă a operei şi a carierei l iterare, precum şi o bibliografie. Criteriul esenţial de evaluare este 
amploarea operei realizate în exil şi importanţa scriitorilor, în relaţie directă cu modul general de 
acceptare a acestora la un moment dat. În prezentarea biografiei diverselor categorii de scriitori care 
au ales calea exilului, accentul cade pe elementele care au provocat opţiunea, pe modul şi pe 
momentul în care aceasta s-a produs, pe meseri ile ori profesiile practicate şi pe distincţiile sau 
premiile obţinute în exil. 

Enciclopedia exilului literar românesc elaborată de Florin Manolescu inventariază şi scriitori 
cu o fişă biografică lacunară. Autorul, cum singur mărturiseşte, "nu-şi face i luzii în legătură cu idealul 
obiectivităţii depline", care guvernează, de regulă, lucrările de acest tip. În prezentarea operei 
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scriitorilor inventariaţi, Florin Manolescu ia  în  considerare atât volumele publicate în  limba română., 
cât şi cele traduse sau scrise direct într-o limbă străină., oferă informaţii referitoare la forma de 
realizare (tipărire, dacti lografiere, facsimilare) şi tiraj .  Judecăţile despre oameni şi opiniile critice 
referitoare la opere nu aparţin autorului, ci aparţin criticilor şi istoricilor din exil şi din România. 

"Vocea" acestuia este prezentă în felul în care a selectat citatele şi în dimensiunea fiecărui articol. 
În Enciclopedia exilului literar românesc, Florin Manolescu introduce şi scriitori evrei născuţi 

în România şi plecaţi într-o altă ţară., dar nu şi germani, unguri ori scriitori de altă naţional itate. 
Motivul principal al opţiunii sale este că scriitorii evrei reţinuţi în lexicon s-au manifestat, şi după ce 
au fost siliţi să-şi părăsească patria, în l imba română. Această motivaţie este în legătură directă cu 
dificultatea şi riscurile întreprinderii în sine: "a scrie despre literatura şi despre scriitorii exilului este 
echivalent cu a încerca să te deplasezi pe un teren al nisipurilor mişcătoare". Pentru că principalul 
obiect de studiu al acestui lexicon îl reprezintă "un scriitor care este aproape întotdeauna bilingv sau 
chiar plurilingv", ,.o istorie sau un dicţionar al exilului literar devine, prin forţa lucrurilor, o 
construcţie cu geometrie variabilă" (p. 1 8). 

Construcţia temerară a profesorului Florin Manolescu are în sumar: Introducere, p. 7- 19; 
Bibliografie, p. 20-23; Notă asupra ediţiei, p. 24 - 27; Simboluri şi prescurtări, p. 28 ; Enciclopedia 
A-Z. p. 29-722; indice de nume, p. 723-799. Encic/opedia exilului literar românesc reproduce 
fotografii şi imagini utile referitoare la cărţi şi publicaţii de care autorul şi editura au dispus la 
3 1  ianuarie 2003, în timp ce datele şi informaţiile referitoare la persoane, publicaţii şi instituţii sunt 
actualizate până la 3 1  decembrie 2002. 

Prezenţa bucovinenilor şi a exilului literar bucovinean în Enciclopedia exilului literar românesc. 
1 945-1989. Scriitori, reviste, instituţii, organizaţii, elaborată de profesorul Florin Manolescu, merită o 
cercetare aparte. După 14 ani de exerciţiu al dreptului de liberă exprimare, de preocupări şi realizări 
notabile în literatura şi cultura Bucovinei, o dezbatere aplicată despre exilul bucovinean, recuperarea 
acestuia şi prezenţa noastră în fluxul principal internaţional ar fi necesară. Beneficiul în planul 
cunoaşteri i, al consolidării unei societăţi civile deschise şi al sporirii imaginii Bucovinei - ultragiată 
profund prin comunizare şi ştergerea memoriei sale culturale de esenţă europeană -, în plan mai larg, ar 
fi doar câteva dintre câştigurile posibile. Prezenţa bucovinenilor în viaţa exilului l iterar, aşa cum o 
consemnează., parţial, profesorul Florin Manolescu, oferă cercetării ştiinţifice din provincie orizonturi 
noi: - Vianor Bendescu, profesor în Bucovina, traducător, publicist, mesager al culturii româneşti în 
Germania (menţionat de câteva ori doar pentru colaborări la revista "Drum" cu articole consacrate lui 
Traian Brăileanu, nr. 1, 1 965, Mircea Streinul, nr. 4, 1 975, V asi le Posteucă., nr. 1-2, 1 973 ); - Paul Ce lan, 
poet cu reputaţie europeană şi traducător, p. 142-147; - Petru Iroaie, folclorist şi istoric literar, p. 422; 
- Claudiu Isopescu, istoric literar şi traducător, mesager al literaturii româneşti în Ital ia, p. 422-423; 
-Norman Manea, prozator şi eseist, p. 480-483; - Grigore Nandriş, profesor universitar, lingvist, eseist 
şi traducător, p. 5 1 7-520; - Vasile Posteucă., poet, prozator, jurnalist, p. 580-583; - Marin Tarangul, 
poet şi eseist, fiul inginerului bucovinean Erast Tarangul (stabilit după război la Sibiu), strănepot al 
preotului Constantin Tarangul din Volovăţ, p. 656-657. 

Vasile 1. Schipor 

Doina M. Teris, O sută de ani in Bucovina. Cronică de familie, Cluj-Napoca, 
Editura Mediamira, 2003, 1 66 p. 

Doina-Margareta Onica (cu pseudonimul Doina M. Teris), autoarea cărţii pe care o 
prezentăm şi despre care se cunosc puţine lucruri în Bucovina, se naşte la 19 iulie 1 945, în refugiul 
părinţilor săi, la Piteşti. Tatăl său, judecătorul Nicolae Cilievici ( 1 9 1 2-1988), este originar din 
Ceahor-Cernăuţi, fiul unor ţărani români înstăriţi: Pantelimon Cilievici ( 1 886-1 974) şi Margareta, 
născută Chmara ( 1892-1963). După studii la Liceul "Aron Pumnul", acesta urmează cursurile 
Facultăţii de Drept de la Universitatea din Cernăuţi. În 1 942 este concentrat şi participă cu Regimentul 
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I l  Roşiori la operatiunile militare de pe frontul din Răsărit, luptând în cadrul Diviziei a 7-a Cavalerie 
până la Cotul Donului. În februarie 1 943 este demobil izat şi decorat cu Medalia "Coroana României" cu 
spade şi panglică de Virtute Militară în gradul de Cavaler. Mama sa, Anne-Marie ( 1  9 1 8-1 997), este 
fiica lui Peter Tomaschek ( 1  882-1 940), profesor legendar la Siret, cercetător pasionat al folclorului, 
l iteraturii şi istoriei noastre, umanist preocupat de "etica vi itorului" şi instaurarea "păcii mondiale", 
distins cu Premiul Academiei Române şi candidat din partea Parlamentului României la Premiul 
Nobel pentru Pace, în repetate rânduri, în anii '30 din veacul trecut. 

Doina-Margareta Cil ievici îşi petrece copilăria în Siret, vechi târg moldovenesc, capitală a 
Moldovei o vreme, "un mic rai european", într-un univers guvernat de vechi ritualuri, tradiţii şi 
obiceiuri româneşti şi germane, ortodoxe şi catolice. În casa părintească şi în preajma bunicilor 
stabiliţi după război la Siret şi trăind aici cu nostalgia după Ceahor şi gospodăria lăsată acolo, în 
pofida unor vremuri grele, o fascinează povestirile, ţesutul pânzei şi confecţionarea costumelor 
nationale, sărbătorile de Crăciun şi de Paşti, hramul de la Cacica, hramul de la Mihăileni, clăcile de 
desf!cat porumb, ajunul Sfântului Nicolae, lgnatul, spectacolul anotimpurilor, ca sărbătoare mirifică 
în paradisul grădinii din preajma casei, cu vişini şi maci roşii. La Siret, îşi face studi i le primare, 
gimnaziale şi liceale ( 1 952-1 963) ca elevă eminentă. "Fire conştiincioasă şi supusă", "iAră pasiuni şi 
fără revolte", ea se bucură în aceşti ani de o educaţie riguroasă în familie şi se formează în "lumea 
paralelă" guvernată de mitologia şi simbolurile comuniste, asemenea atâtor copii şi tineri dotati din 
România, care izbutesc să se afirme, totuşi, în "simbioza precară" a lumilor paralele impuse în această 
parte a Europei de un experiment ideologic nefericit. 

După obţinerea bacalaureatului ( 1 963), Doina-Margareta Cil ievici urmează cursurile 
Facultăţii de Chimie a Universităţi i Bucureşti, Secţia Biochimie, absolvindu-le în 1 968 cu media 1 O, 
ca şef! de promoţie. După absolvirea facultăţii, lucrează ca cercetător ştiinţific la Institutul de 
Biochimie al Academiei Române, în cadrul Laboratorului de lmunochimie ( 1 968-1973) şi la Institutul 
"Victor Babeş" al Academiei de Ştiinţe Medicale, Departamentul de Imunologie ( 1973-1984). În 1 976 
obţine titlul ştiinţific de "doctor în chimie" la Institutul de Ştiinţe Biologice din Bucureşti cu teza 
Natura imunochimică a interacţiunii antigen-anticorp. Studiul modificărilor conformaţionale ale 
imunoglobulinelor prin determinarea susceptibilităţii lor la proteoliză. Sub egida Comisiei Naţionale 
de Imunologie, ţine cursuri postuniversitare de imunochimie ( 1 973-1983). 

Activitatea sa ştiinţifică din această perioadă este consacrată în mod special problemelor de 
imunochimie: - caracterizarea eterogenităţii electroforetice şi isoelectrice a imunoglobul inelor, 
îndeosebi a lanţurilor lor uşoare, a modificărilor conformaţionale induse în anticorpi de către 
antigene; - demonstrarea faptului că resorbţia şi persistenta în circulaţie a preparatelor comerciale de 
imunoglobuline folosite în scop profilactic este dependentă de metoda de preparare; - structura 
antigenică a proteinelor plasmatice polimerizate cu glutaraldehidă şi relevanţa modificărilor produse 
pentru formarea autoanticorpilor atât în condiţii patologice cât şi în catabolismul normal al 
proteinelor; - studierea fenomenelor autoimune legate de folosirea vaccinului streptococic la animale 
de experienţă; - analiza receptorilor specifici pentru albumina polimerizată de pe membrana celulei 
hepatice; - validarea testelor pentru detectarea anticorpilor antialbumină în serul pacienţilor cu boli 
hepatice (aceasta din urmă, în domeniul procedeelor analitice). 

Din 1 984 Doina-Margareta Cil ievici, căsătorită Onica, se stabileşte în Suedia, dedicându-se 
studiilor de chimie clinică. Aici este chimist la Departamentul de Chimie Clinică al Spitalului 
Sodersjukhuset din Stockholm, responsabil al Secţiei de Proteine (din 1 984) şi al Secţiei de Coagulare 
(din 1 992). Din 1 996, păstrând aceleaşi funcţii, activează în cadrul Departamentului de Chimie 
Clinică al Spitalului din Huddinge. În Suedia, Doina-Margareta Onica dezvoltă o metodă nouă pentru 
separarea izoenzimelor fosfatazei alcaline, caracterizează aceste izoenzime în diferite stări patologice 
şi studiază producerea locală a imunoglobulinelor din ţesutul sinovial la pacienţii cu borelioză. 

Cercetător de excepţie în biochimie, Doina-Margareta Onica publică, în perioada 1 968-1994, 
un număr de 46 de lucrări ştiinţifice în periodice de prestigiu din fluxul internaţional principal al 
domeniului. În colaborare cu l. Boroş, l. Morau, E. Păunescu şi A. Sul ică, Doina-Margareta Onica 
realizează Dicţionarul de imunologie, tipărit la Bucureşti, în 1 98 1 ,  sub egida Editurii Ştiinţifice şi 
Enciclopedice. 
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După moartea mamei sale ( 1997), Doina-Margareta Onica se documentează temeinic pentru 
realizarea unei Cronici de familie, fiind sprijinită, mai ales in problemele de istorie contemporană, de 
so{ul său, Ştefan Pop, originar din Transilvania. Spirit "cotropit de mai multe lumi" şi intelegând 
călătoria ca pe "un profund act de pace", pentru recuperarea memoriei culturale a neamului său, 
intreprinde călătorii in Boemia (locul de origine al bunicilor şi străbunicilor dinspre mamă), Italia şi 
Lemberg (unde bunicul său, profesorul Tomaschek, a fost combatant in Primul Război Mondial în 
cadrul trupelor sanitare austriece), la Ceahor şi Cernăuţi (locul de naştere şi de formare a tatălui), Siret 
şi Berlin. Cercetătorul-călător spre rădăcinile memoriei sale culturale investighează locuri, case vechi, 
urme ale trecutului care îi trezesc multe semne de întrebare privind etologia umană, se întristează de 
indiferenta autorităţilor faţă de istoria locurilor, sănătatea oamenilor şi mediu, este îngrijorată de 
soarta pădurilor din România, cercetează cărţi, documente, note şi însemnări de familie, interoghează 
contexte, corespondează cu rudele apropiate. 

Sub pseudonimul Doina M. Teris, Doina-Margareta Onica publică recent O sută de ani în 
Bucovina. Cronică de familie. Dedicată părinţilor şi fiului său Alexandru, cartea are în structura sa 
capitolele: 1. Peter, p. 7-65; Il. Nicolae, p. 67-120; III .  Anne Marie, p. 1 2 1-1 36. Acestea sunt urmate 
de câteva hărţi (Harta Bucovinei, cu precizarea localităţilor legate de viata famil iei şi Europa 
Centrală şi de Est, cu localităţile principale care au jucat un rol în viata famil iei), Nota autorului, 
p. 143-1 57; Izvoare, p. 1 58-160; Lista lucrărilor lui ?eter Tomaschek, p. 1 6 1-163 şi Mulţumiri, 
p. 1 64-- 165. Fiecare capitol este însoţit, ca discurs complementar, de un valoros corp iconografie. 

În Cronică de familie, Doina-Margareta Onica creează o .,istorie de valori" în "structuri 
acceptabile", cum recomanda George Călinescu în Principii de estetică. Fluxul memoriei, 
funcţionând printr-un remarcabil ,joc al timpurilor" (suveran, prezentul alternează cu imperfectul, 
mai rar cu perfectul compus), planurile naraţiunii, evocarea caldă, inserţia documentului (excerpte din 
lucrări diverse, scrisori, note din periodice, date consemnate de istoria orală a locurilor, versuri) 
elaborează secvente/prim-planuri încărcate de viaţă, de autenticitate. Secventele memorabile (?eter în 
peţit la Pfraumberg, pacea spontană de o zi de pe frontul din Galitia, bătăl ia sângeroasă, apocaliptică 
de la Cortina d' Ampezzo, repatrierea germanilor bucovineni, bătălia de la Cotul Donului, refugiul în 
Muntenia, anotimpurile copilăriei de la Siret, drama judecătorului Nicolae Cilievici în anii de 
stalinizare a României, moartea mamei) evidenţiază virtuti narative, un lirism delicat, o tehnică 
modernă de construcţie, grijă pentru detal iu! revelator, viziune auctorială, ingeniozitate şi rafinament 
stilistic. Astfel, traversând mereu granite ale timpului şi istoriei, "istoria celor mici" este în relatie, de 
cele mai multe ori tensionată, cu istoria umanităţii dintr-un "secol violent". Prin personajele Cronicii 
(între care autoarea este succesiv, într-o jumătate de secol, narator, martor şi personaj-cheie) ni se 
relevă sensibilitatea unor epoci istorice diverse, un stil de viaţă care refuză constant agresivitatea şi 
uniformizarea, o cuceritoare "cumintenie a pământului", toate ameninţate, ultragiate, dar salvându-se 
miraculos prin resorturile intime create de un model cultural durabil, guvernat de valori şi virtuti: 
credinta în Dumnezeu, dragostea, adevărul şi binele, libertatea omului de a se exprima pe sine, 
umanismul profund, omenia aşezată deasupra oricărei politici, toleranta, generozitatea, echilibrul, 
încrederea în sine şi în semeni, răbdarea şi fidelitatea. 

Prin Cronică de familie, destinată mai cu seamă descendentilor directi, genul nu mai este 
exclusiv apanajul părţii bărbăteşti. Şi propensiunea feminină pentru memorialistică începe cu 
evocarea unui strămoş (?eter), ca "prim mesaj generos", menit a intretine legătura neîncetată între 
individ, familie şi neam. Pentru "eul fondator de veridicitate", "magister al timpului pierdut" şi, 
deopotrivă, "demnitar al timpului regăsit" (Philippe Aries şi Georges Duby), cronica de familie 
reprezintă o necesitate. Ca şi ?eter Tomaschek, autorul unui Fami/ienbuch, Doina-Margareta Onica 
"reuneşte trecutul şi prezentul pentru a se cunoaşte şi a se recunoaşte întru acestea". Pentru amândoi, 
"cronologia întreruptă şi necontenit distrusă este pretul care trebuie plătit pentru cunoaşterea eului 
intim". Cunoaşterea şi recunoaşterea, dincolo de "arheologia literară" a spaţiului privat, reprezintă 
raţiunea de a fi a eului profund, atent la "duratele adânci" şi instaurând noi limite ale teritoriului 
individual. Imaginarul intimitftţii şi al eului, locurile simbolice (salonul, cu loc al "marilor travcrsări 
spectaculare", biblioteca, gradina cast:i, ca "parauis al simţuri lor" şi loc fragil al unei "sărbători 
nesfârşite", oraşul), "grupurile de convivial itate" cu rosturi le lor în "gramatica leg!lturilor de rudenie". 
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gestionarea "patrimoniului simbolic", ceremoniile şi ritualurile i lustrează formele de manifestare şi de 
perpetuare a conştiinţei genealogice şi, totodată, destinul dramatic al unor famili i din Bucovina 
veacului trecut. 

La sfărşitul "peregrinării de familie" printre "ruinele a două imperii", cercetătorul-călător spre 
rădăcinile memoriei sale culturale notează: "Mă încearcă melancolia şi mă simt vulnerabilă, 
temătoare, trecând peste frontiere vizibile şi invizibile, suportându-mi propria singurătate, care a 
devenit ceva mai bogată ca la început, mai nuanţată, mai nostalgică . . .  

Aş fi putut intitula cronica drept Cartea graniţelor. Personajele mele au depăşit mereu graniţe, 
cu voie sau fără voie. Fiecare gând nou este o graniţă pe care trebuie să o treci, fiecare gând vechi este 
o graniţă pe care o laşi în urmă . . .  

Poate că alte generaţii vor vibra şi ele l a  trecerea graniţelor istoriei ş i  ale timpului. Ar putea 
rândurile mele să le ajute în vreun fel? [ . . .  ] 

Azi lumea se confruntă cu tendinţa de globalizare în care graniţele fizice îşi micşorează 
importanţa. Fenomenul a existat în diverse forme şi în alte epoci. Habsburgii colonizatori I-au încercat 
prin administraţie şi propagarea acţiunilor culturale. Comunismul a încercat o uniformizare a 
individului prin strivire, lansând ideea utopică a creării unei societăţi perfecte cu un Om Nou. Şi ştim 
cum a mers. În zilele noastre ne domină posibilitatea de comunicare fără margini şi o globalizare 
economică ale cărei consecinţe încă nu le cunoaştem" (p. 1 57). 

În istoria culturii din Bucovina, cartea Doinei-Margareta Onica O sută de ani in Bucovina. 
Cronică d,e familie reprezintă, prin acest dintâi volum, o contribuţie valoroasă, realizată în spiritul 
programului generos formulat în 1 9 1 2  de Sever Zotta: "mărirea în cercurile largi ale societăţii 
româneşti, dincoace şi dincolo de hotarele ei politice, a interesului pentru istoria, viaţa şi viitorul 
familii lor". 

Vasile /. Schipor 

"Codrul Cosminului", serie nouă, nr. 6-7 ( 1 6-1 7), 2000-200 1 ,  Suceava, Fundaţia 
Culturală a Bucovinei, 2003 . 

În anul 2003, Fundaţia Cultur111ă a Bucovinei a editat nr. 6--7 ( 1 6--17)/2003 al publicaţiei 
·"Codrul Cosminului", serie nouă, apărută în colecţia "Analele, Ştiinţifice de Istorie" a Universităţii 
"Ştefan cel Mare" din Suceava. Cuprinsul acestei publicaţii are următoarele rubrici: Studii, Note şi 
com�nicări, Documente, Viaţa culturală in Bucovina, Cronică, Dialog intim cu cărţile, Recenzii, 
Memento, S�;risori de la cititori. La :finalul volumului este prezentată o listă cu Abrevieri ale 
perÎodicelor ş\ iţvoarelor documentare şi un ,Indice de nume şi localităţi. . 

În cadrur'rubricilor Studi(şi Note şi comentarii sunt grupate contribuţii istorice cu o tematică 
· diversă. Rezultatele cercetărilor arheologice efectuate pe raza judeţului Suceava au . fost vaiorificate 
într-o serîe 'Ck studii semnate de Sorin tgnătescu (Locuirea liniar-ceramică de la Şcheia-Silişte, 

· jlideţul Suceâ:iia), Nicola� Ursutescu, Dumitru Boghian' (Influences meridionales dans la phase de la 
cl�ilisatiori'j}f.Jt�cijteni); Sergiu Haiinovici (Problema unui ca:t: studiu/faunei din grQ�pd'2j a sitului 

"jjt"ecucuten/(m de 'ta Târgu-Fruinos, prin perspectiva metodologiei arheo:ioologice), Dumhni D. 
Boghian (Omul eneolitic şi mediul geografic fn bazinu/Bahlziiului), Dumitru D. Boghlari, Bogdan 

· Petru Nicrilic5:; ·file Cojocaru, ' Petrea Pavel ( Câtevd · co�sideraţii privind unele · toţ}oari! ' de  aramă 
eheoliti'ce); Bogdaît Nieutică, Sergiu Ign'ătescu (Rectinoaşteri arheologice în Podişul Sucevei).' ' Dan 
·Fi!rtăiş pre�trită.; in · studiul Restuararea unui grup de stcituete zoomorfe de la Mihoveni - judeţul 

· SUceaYa, eta.pele şi modalităţile de restautare •a  unui 'grup de ·statuete zoomorfe· (bovidee), descoperite 
la Mihoveni, judeţul Suceava, aparţinând culturii Cucuteni, faza B. Este interesantă de 'consemnat 

· concluzia autorului, care. ·afirm il •că• "la . Sesiunea Naţională: ·de ·Rapoarte · Arhe0logioe de' la :IJ>eva, din 
· anl!ll 2000rpieSele .'de .la Mihoveni au fost apreciate :ca: fiind de o valoar.e excepţionaUI., 'fiind'declarate, 
da:seotiunea flrei'siorie� drept doscoperirea amilili '1999" :(p. 52).: Despre alte descoperiri arheologi'ce 
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tăcute pe teritoriul judeţului Suceava scrie şi Bogdan Niculică în studiul Topoare de piatră 
aparţinând epocii bronzului descoperite pe teritoriul judeţului Suceava. Aceste descoperiri sunt 
importante mai ales din perspectiva ideii că "dintre epocile istorice care se află tot mai mult în atenţia 
specialiştilor, în partea de nord a Moldovei, cea a bronzului se remarcă prin lipsa studierii metodice a 
unor situri care să poată răspunde necesităţii clarificării unor probleme legate de stratigrafia verticală 
sau orizontală şi lămurirea situaţiei culturale, cel puţin pentru primele sale două etape'' (p. 67). Piesele 
arheologice prezentate de Bogdan Niculicâ, descoperite întâmplător, au fost "recuperate şi adunate, 
de-a lungul anilor, de la diverşi localnici, iubitori ai trecutului istoric al locurilor natale" (p. 67). 
Acestea fac parte din următoarele colecţi i :  particulare (Colecţia Toader Hrib - Arbore, Colec�a 
Vasile Boca - Botoşana, Colecţia Vasile Butnar - Todireşti, Colecţia Ioan Ieţcu - Suceava, Colecţia 
Vasile Atănăsoaie - Suceava, Colecţia Teodor Ignătescu - Suceava), şcolare (Colecţia Şcolii Generale 
Plăvălari. comuna Udeşti, Colecţia Şcolii Generale Udeşti), colecţiile Muzeului Naţional al Bucovinei. 
O analiză istoriografică întreprinsă de Monica Gogu asupra lucrărilor istorice ale lui A. D. Xenopol, 
N. Iorga, C. C. Giurescu şi Gh. Brătianu scote în evidenţă Reflectarea descoperirilor arheologice 
in primele lucrări de sinteză a istoriei românilor ale lui A. D. Xenopol. N. Iorga. C. C. Giurescu şi 
Gh. Brătianu. Autoarea demonstrează faptul că cercetarea arheologică are o lungă tradiţie în 
România, istoricii menţionaţi folosind, în scrieri le lor, descoperirile arheologice pentru a susţine 
anumite ipoteze şi a lămuri unele aspecte obscure din istoria românilor. 

Analiza habitatelor rurale din Subcarpaţii Tazlăului, "areal de atractivitate umană", în perioada 
secolelor al XIV-lea - al XVIII-lea, perioadă sugestivă pentru "apariţia şi dezvoltarea caracteristicilor 
de bază ale vi itoarelor situri rurale" (p. 1 83)  este efectuată de Simona Pietraru în studiul Aşezări 
rurale din Subcarpaţii Tazlăului în secolele XIV-XV!ll. 

O incursiune în politica economică a Ţării Moldovei în perioada medievală, raportată la 
obligaţiile fiscale prelevate din produsele păstoreşti (unt, seu, piei) este real izată de către Mihai Lazăr 
în studiul Aspecte ale fiscalităţii din Ţara Moldovei. Prelevări fiscale din unele produse păstoreşti. 
Acelaşi autor introduce în circuitul istoriografic Un aspect mai puţin cunoscut privitor la regimul 
fiscal al robilor în Moldova medievală. 

La rubrica Studii a publicaţiei "Codrul Cosminului" semnează şi Arcadie M. Bodale 
(Contribuţii la istoria domeniului Mănăstirii Putna de la constituirea sa până la reformele lui 
Constantin Mavrocordat (1466-1 742). 1. Căi de constituire şi dezvoltare a domeniului putnean. 
II. Caracterul daniilor funciare şi in bani făcute Mănăstirii Putna. I II. Evoluţia domeniului putnean 
între 1466 şi 1 742) şi Vasile M. Demciuc (Întemeierea Mitropoliei Moldovei - implicaţii politice şi 
spirituale în context sud-est european, 1 401-2001). Mirela Beguni semnează studiul Icoana pentru 
omul modern, pledând pentru "importanţa regăsirii autenticităţii icoanei şi a trăirii creştine" (p. 3 5 1  ). 

Unele dintre momentele istorice importante din istoria modernă şi contemporană a României, 
cu referiri şi la spaţiul bucovinean, au fost evocate de Palaghia Radion (Opţiuni româneşti de 
., alianţă" în timpul războiului ruso-turc, 1806-1812), I l ie Luceac (Contribuţia bucovineanului 
Constantin Hurmuzaki la constituirea şi consolidarea statului român modern), Dinu Balan (Unitatea 
naţională românească în viziunea generaţiei paşoptiste), Dumitru Vitcu (Episodul .. Darniţa " in 
epopeea întregirii naţionale. O reevaluare), Nichita Adăni loaie (Suferinţele dornenilor în primul 
război mondial), Mihai-Aurelian Căruntu (Preliminarii ale celui de al doilea rapt al Bucovinei), Radu 
Florin Bruja (Straja Ţării - organizare şi obiectiv şi Doctrina şi programul Frontului Renaşterii 
Naţionale), Vlad Gatita (Problema cametei în judeţul Câmpulung (1930-1932) - pretext pentro 
agitaţii antisemite ale partidelor de extremă dreapta). 

Alte aspecte din trecutul istoric al Bucovinei sunt tratate de Mircea Ignat (Raportarea la trecut 
in mentalitatea locuitorilor Sucevei la inceputul epocii moderne), Constantin Şerban (Ştiri despre 
Bucovina in opera istorică a lui Gabriel Honore Riquetti, conte de Mirabeau), Harieta Mareci 
( .. Europenism " şi .. regionalism " - debutul unei polemici intre ., Ideea europeană " şi .. Junimea 
literară "). 

Emil Satco introduce în circuitul istoriografic O teză de doctorat din anul 1945, de mare 
interes. Este vorba despre lucrarea profesorului universitar George Nimigeanu, Huţulii din Bucovina. 
Studiu anthropogeografic şi etnografic, aflată la Biblioteca Bucovinei "1. G. Sbiera" din Suceava. 
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Emil Satco s-a oprit asupra acestei lucrlU'i "pentru a atrage atenţia asupra valorii sale, din păcate 
necunoscuti!., de către unii cerceti!.tori interesaţi de acest subiect, mereu actual" (p. 364). 

Câteva consideraţii cu privire la opera istorică manuscrisă a lui Teodor Balan sunt prezentate 
de Harieta Mareci. Autoarea încearcă si!. repun!!. în circuitul interpretlU'ilor istoriografice câteva 
manuscrise ale istoricului bucovinean care tratează probleme de istorie medievali!. şi moderni!.., 
referitoare la Moldova şi Bucovina. În concluzie, Harieta Mareci remarci!. faptul că fiecare demers al 
lui Teodor Bălan este "o verigi!. într-o construcţie ce se cere reconsiderat!!.. [ . . . ] readucerea scrierilor 
lui Teodor Balan în actualitate nu e doar o preocupare minoră ( . . .  ) ci un fel de a mi!.rturisi permanenta 
unor idei" (p. 3 1 0). 

O parte dintre studiile publicate în revista "Codrul Cosminului" prezint!!. date referitoare la unele 
dintre minoriti!.ţile din Bucovina istorică. Despre armeni scrie Mirela-Ana Voicu, în studiul Consideraţii 
privind evoluţia comunităţii armene din Bucovina în secolul al XIX-lea. Florin Pintescu prezint!!. câteva 
Date statistice relative la populaţia germană din judeţul Rădăuţi în perioada interbelică. Pe baza unor 
documente de arhivă şi informaţii culese din lucrlU'ile de specialitate, autorul analizeazi!. situaţia acestei 
comuniti!.ţi în judeţul Ri!.dăuţi, prin prezentarea unor situaţii statistice. Pe ba7.a acestora FI. Pintescu a 
formulat câteva concluzii :"pâni!. în jurul anului 1 930, populaţia germană din Bucovina a fost bine 
reprezentată la nivelul funcţionarilor publici din primlU'ii şi prefecturii., neputându-se sesiza la acest nivel 
practicarea unei politici de asimilare din partea statului român" (p. 1 26); "toate funcţiile de la primi!.riile 
aflate în localităţile populate în totalitate de germani (Tereblecea-noui!.., Bădeuţi-noui, Fri!.tăuţi pe 
Suceava, Gura-Putnei, Satul-mare nou şi Voevodeasa) reveneau numai germanilor" (p. 1 27). FI. Pintescu 
prezintă şi câteva date referitoare la viaţa culturală a acestei comunităţi, pe baza unei statistici din anul 
1923. În concluzie, autorul arati!.: "comunitatea germană din judeţul Ri!.di!.uţi a avut merite fundamentale 
în dezvoltarea economici!., socială şi culturali!. a acestei regiuni. În perioada interbelică ea a participat, cu 
aceeaşi proverbială hămicie şi seriozitate, la toate activităţile socio-economice şi culturale impuse de 
administraţia românească" (p. 1 28). Despre Strămutarea germanilor sud-bucovineni şi impactul asupra 
societăţii româneşti scrie Ştefan Purici, care prezintă contextul politic şi modalităţile de strămutare a 
etnicilor germani. "Dacă la nivelul relaţiilor interumane - concluzioneazi!. autorul - societatea 
românească a resimtit o mare pierdere în urma transplantlU'ii concetăţenilor germani, la fel de grave au 
fost şi consecinţele de ordin economic şi social ale emigrlU'ii [ . . .  ]. Însă orice decizie politică sau 
administrativă adoptată de guvern nu a putut suplini eliminarea unui element etnic care a fost unul dintre 
pilonii economiei bucovinene, un factor de civilizaţie şi un mod de amortizare a unor potenţiale tensiuni 
sociale sau interetnice din această parte a ţi!.rii" (p. 298-299). 

Bucovina şi mitul habsburgic sunt aduse în discuţie de Mihai lacobescu. Pornind de la ideea că 
mitul habsburgic este formulat "sub o multitudine de variante, nu numai pentru Bucovina, ci şi pentru 
întreg spaţiul Europei Centrale" autorul afirmă că acesta "aduce în atenţia contemporanilor «o 
realitate a Imperiului habsburgic idealizată azi, ca simbolizând armonia dintre popoare diferite», un 
fel de «paradis transnaţional», cu un potenţial multicultural şi multilingvistic benefic" (p. 1 90). 
Analizând dezbaterile unor istorici, politologi sau etnologi referitoare la problemele Bucovinei, unii 
dintre ei adepţi ai mitului habsburgic, istoricul sucevean demonstreazi!.., fără a ignora efectele pozitive 
ale dezvoltlU'ii Bucovinei în cadrul Imperiului Habsburgic, "[ . . .  ] falsitatea şi inoportunitatea mitului 
habsburgic, deci a politicii imperiale austriece în integralitatea sa" (p. 1 92). 

La rubrica Studii a publicaţiei "Codrul Cosminului" merită a fi amintită şi contribuţia lui 
Ştefan Purici care prezintă Elitele sociale din Bucovina (sfârşitul secolului al XVIII-lea - prima 

jumătate a secolului al XIX-lea) . Analizând structura societăţii bucovinene după anexarea provinciei 
de către austrieci, autorul constată faptul că "noua ordine imperiali!., instaurată în Bucovina după 
1 775, a determinat un amplu proces de eterogenizare a clasei nobil iare, proces ce se va finaliza o dată 
cu apunerea Monarhiei Habsburgice" (p. 203). Pentru a întlU'i aceste concluzii, la sfărşitul studiului 
este prezentat un tabel, cu Familii de bucovineni cărora li s-a recunoscut/atribuit titlul de nobil (până 
la 15 februarie 1875), alături de un grafic ce prezintă Evoluţia numărului de familii bucovinene, 
cărora li s-a confirmat sau atribuit titluri nobiliare austriece (p. 204-21 2). 

Rubrica Viaţa culturală în Bucovina prezintă studii legate de evoluţia vieţii muzicale 
bucovinene (Aiis Niculică, Aspecte ale vieţii muzicale din Bucovina, 1 775-1918), personalităţi 
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bucovinene (Petru Rusşindilar, Un eminent jurist, om politic şi de cultură - dr. Aurel Morariu; 
Nichita Adăniloaie, Un ilustru revizor şcolar sucevean: Serafim Ionescu). La această rubric� 
semnează şi Petru Bejenariu, Contribuţii ale Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în 
Bucovina la mişcarea de emancipare naţională, Ion Cozmei, Preliminarii la un posibil demers 
comparatist: George Coşbuc şi Taras Şevcenko, Gheorghe Moldoveanu, Folclor bucovinean - popor 
ucrainean. Date despre evoluţia universit�ţii sucevene sunt prezentate de Gheorghe Giurc� 
( Universitatea .. Ştefan cel Mare " - competenţă şi profesionalism). 

I ntroducerea în circuitul istoriografic a unor noi informaţii istorice este realizat� la rubrica 
Documente. Aici, Olimpia Mitric prezintă Un nou manuscris din Şcoala de caligrafi şi miniaturişti de 
la mănăstirea Dragomirna (1627).  Harieta Mareci (Din arhiva lui Teodor Balan), preocupat� de a 
descoperi şi publica note, articole şi studii legate de activitatea istoriografică a lui Teodor Balan aduce 
în atenţia istoricilor o lucrare semnat� de acesta, Gărzile naţionale din Bucovina în anul 1848. 
Statutele unor cabinete săteşti de lectură, societăţi rurale şi ale Asociaţiei Corpului Didactic Român. 
aflate în arhivele din Cernăuţi sunt prezentate de Mihai Iacobescu. Aspecte privind evenimentele 
politice petrecute in primii ani dup� unirea Bucovinei cu România sunt relatate de Gavril Irimescu, 
care prezint� câteva Scrisori către şi de la Iancu Flondor din anii 1918-1924 privind viaţa politică 
românească. 

Principalele evenimente ştiinţifice guduite de Universitatea "Ştefan cel Mare" sau la care au 
participat cadre didactice ale acesteia sunt prezentate la rubrica Cronică. Ultimele apariţii editoriale 
referitoare la istoria Bucovinei sunt prezentate în cadrul rubricilor Dialog intim cu cărţile şi Recenzii. 
La rubrica Memento, Mihai Iacobescu evoc� personalitatea lui Ionel Dârdal� ( 1 9 16--1 994 ) . 
Activitatea profesorului Vasile Cristian de la Facultatea de Istorie a Universit�ţii "Al. 1. Cuza" este 
prezentat� de Harieta Mareci şi Mihai Iacobescu, cu prilejul anivers�ii a 65 de ani de activitate a 
universitarului ieşean. 

Rodica laţencu 
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CRONICĂ 

SEMINARUL ŞTIINTIFIC CU TEMA: 
TRĂIREA LOCALĂ A IDENTITĂŢII NAŢIONALE (Il) 

În anul 2003, Centrul de Studii "Bucovina" a organizat, în cadrul manifestărilor ştiinţifice 
anuale ale acestuia, seminarul ştiinţific cu tema Trăirea locală a identităţii naţionale, des�urat în 
mai multe etape. Reamintim faptul că prima parte a acestui seminar a avut loc la 1 februarie, Ia 
Rădăuţi. Cu acest prilej s-a des�urat o prezentare-dezbatere pe marginea unor cărţi şi periodice 
bucovinene: Mişcarea naţională a românilor din Bucovina la sfârşitul secolului al XIX-lea şi 
inceputul secolului al XX-lea, Rădăuţi, Editura Septentrion a Societăţii pentru Cultura şi Literatura 
Română în Bucovina, 2002 (autor Marian Olaru), Ultima ploaie, Rădăuţi, Editura Septentrion, 2002 
(autor Iulian-Iustin Melinte), "Analele Bucovinei", VII, nr. 1 ,  2000, periodicul Centrului de Studii 
"Bucovina", "Septentrion literar", revista scriitorilor din Cenăuţi, IV, nr. 3-4, 2002. Partea a doua a 
seminarului ştiinţific Trăirea locală a identităţii naţionale s-a des�urat Ia Universitatea "Ştefan cel 
Mare" din Suceava, Ia data de 28 februarie 2003. La această manifestare, care a avut loc sub egida 
universităţii sucevene (Facultatea de Istorie şi Geografie, Catedra de Istorie), au participat cercetători 
ştiinţifici, cadre didactice, studenţi. Prof. univ. dr. Mihai Iacobescu, prorectorul universităţii, a 
prezentat lucrările apărute în colecţia Enciclopedia Bucovinei in studii şi monografii a Centrului de 
Studii "Bucovina", insisitând asupra ultimei apariţii editoriale - volumul semnat de cercet. şt. dr. 
Marian Olaru, Mişcarea naţională a românilor din Bucovina la sfârşitul secolului al XIX-lea şi 
inceputul secolului al XX"lea. Vasile l. Schipor a prezentat activitatea Centrului de Ia înfiinţare până 
în prezent, iar Marian Olaru a susţinut comunicarea Identitate românească in context european. 
Istoricul Ştefan Purici a prezentat periodicul "Analele Bucovinei" (nr. I, 2000). Partea a treia a 
seminarului ştiinţific Trăirea locală a identităţii naţionale s-a desfăşurat la 27 martie 2003, Ia Casa de 
Cultură din Suceava. Manifestarea a fost organizată de Centrul de Studii "Bucovina" în colaborare cu 
Complexul Muzeal "Bucovina", Suceava. A patra parte a seminarului ştiinţific Trăirea locală a 
identităţii naţionale s-a organizat la 4 aprilie 2003, la Biblioteca Municipală "Tudor Flondor" din 
Rădăuţi. În cadrul acestei manifestări ştiinţifice, la care au participat intelectuali din zonă, 
D. Vatamaniuc, Membru de Onoare al Academiei Române, directorul Centrului de Studii 
"Bucovina", a susţinut conferinţa 2003 - anul Ciprian Porumbescu in Bucovina. În programul 
complementar al reuniunii ştiinţifice au fost prezentate cărţi şi periodice bucovinene: Nicolai 
Pomohaci, Din viaţa unui universitar, Bucureşti, Editura Ceres, 2002, "Analele Bucovinei" (VII, 
nr. 2, 2000), "Septentrion" (XIV, nr. 1 9-20, 2003). 

La 7 noiembrie a fost organizată, Ia Rădăuţi, a cincea parte a acestui sernniar. Manifestarea a 
fost dedicată aniversării a 85 de ani de Ia unirea Bucovinei cu România, Ia ea participând intelectuali 
din zonă. Cu acest pri lej, istoricul Ştefan Purici de la Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava, a 
prezentat lucrările: Bucovina in perioada stăpânirii austriece. 1 77 4-1918. Aspecte etnodemograjice 
şi confesionale (autor Constantin Ungureanu) şi Teodor Balan (autor Harieta Mariei), subliniind 
importanţa acestor apariţii istoriografice pentru cercetarea trecutului Bucovinei istorice. Cercet. şt. 
V asi le l. Schi por a susţinut comunicarea Şcoala sociologică de la Bucureşti şi destinul ei in Bucovina 
şi a prezentat lucrarea semnată de Valerian Procopciuc, apărută în colecţia Enciclopedia Bucovinei in 
studii şi monografii, a Centrului de Studii "Bucovina", Suceviţa - sat al Obcinilor Bucovinei şi 
gropniţă a Movileştilor. Analizând evoluţia şcoli i  sociologice de la Bucureşti, Vasile I. Schipor a 
prezentat, în alocuţiunea sa, activitatea profesorului Dimitrie Gusti în "acţiunea pentru cultura 
poporului". Urmărind "o nouă şi temeincă organizare a satelor, spre întărirea Naţiunii şi salvarea 
Statului", sociologul Gusti a imaginat un "program cultural integral" care sA antreneze instituţiile 
statului în scopul înfăptuirii unor principii culturale: cultura adevărata nu este populară, generală, 
extensivă, ci este o cultură a poporului, intensiva; la baza oricărei acţiuni culturale trebuie sA stea 

Analele Bucovinei, X, 2, p. 553-554, Bucureşti, 2003 
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cunoaşterea poporului, care se dobândeşte prin cercetările monografice ale satului; cultura satului 
trebuie să fie o "cultură totală"; formarea "conducătorilor fireşti" ai satelor prin şcoli ţărăneşti. În 
intervenţia sa, cercet. şt. Vasile 1. Schipor a subliniat faptul că, în spiritul şcolii monografice de la 
Bucureşti a fost stimulat interesul şi pentru cercetarea monografică a local ităţilor, satelor sau oraşelor 
bucovinene. În tradiţia'acestor preocupări se înscrie şi lucrarea semnată de Valerian 1. Procopciuc, 
Suceviţa - sat al Obcinilor Bucovinei şi gropniţă a Movileştilor, apărută în colecţia Centrului de 
Studii "Bucovina", Enciclopedia Bucovinei în studii şi monografii. Această lucrare, după cum arăta 
Vasile 1. Schipor, este una din "realizările de seamă ale genului. Prin complexitatea şi temeinicia 
investigati ilor, rod al unei munci de peste trei decenii, documentarea solidă şi modul său aproape 
singular de apropiere de universul unei aşezări tradiţionale, Valerian 1. Procopciuc oferă cercetării 
ştiinţifice date şi informaţii dintre cele mai valoroase. În acelaşi timp, lucrarea oferă cercetării acestei 
aşezări noi perspective şi teme de investigare: istoria şi evoluţia graiului, etnografie şi folclor, 
demografie etc., concepute din perspectiva etnologiei de urgenţă, care să privească destinul satului 
tradiţional din Bucovina la întâlnirea sa cu viitorul". 

În cadrul seminarului ştiinţific cu tema Trăirea locală a identităţii naţionale, organizat, în mai 
multe etape, de Centrul de Studii "Bucovina", s-au exprimat diverse puncte de vedere şi au fost 
abordate probleme legate de istoria Bucovinei. 

Rodica laţencu 
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