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"TRIBUNA", COTIDIANUL SIBIAN, 
LA 140 DE ANI DE LA FONDAREA SA 

D. V AT AMANIUC 

EDITORIAL 

Congresul organizat de studenţii români de la Universitatea din Viena, la 
propunerea lui Eminescu, îşi ţine lucrările în cadrul Serbării de la Putna, din august 
1 87 1 ,  şi hotărăşte să se înfiinţeze un ziar, cu sediul la Sibiu, sub conducerea lui 
Ioan S lavici, care să ducă lupta pentru unitatea culturală a românilor şi să fie şi un 
centru pentru viaţa culturală şi l iterară. 

Cotidianul sibian este fondat în 1 4/26 aprilie 1 884 şi îşi desfăşoară activitatea 
până în 29 apri l ie 1 903 . Noul ziar se angaja să combată, fără nici o rezervă, 
măsurile legislative şi administrative care împiedicau dezvoltarea firească a 
români lor, însă şi a celorlalte popoare din Imperiul Austro-Ungar. Ziarul susţine 
activitatea deputaţilor români în Dieta ungară şi în Parlamentul de la Viena, cum 
face şi presa bucovineană şi este, un timp, organul central de presă al Partidului 
Naţional Român din Transilvania. 

Contribuţia sa decisivă în lupta politică a românilor din imperiul dual ist se 
situează în anii pregătirii Memorandului şi a procesului de la Cluj, intentat 
memorandiştilor. Ziarul mobil izează conştiinţa naţională a poporului român şi 
transformă "cauza română" în una internaţională împotriva asupririi seculare. Ioan 
Raţiu susţine, în faţa instanţelor judecătoreşti din Cluj ,  în mai 1 894: "Existenţa 
unui popor nu se discută, se afirmă!" Cuvinte memorabile şi de neuitat. 

Cotidianul sibian promovează activitatea culturală şi l iterară, cu rezultate 
strălucite. Aici îşi face intrarea în literatură George Coşbuc, al doilea mare poet, 
după Ioan Budai-Deleanu, p� care îl dă Transilvania literaturii române. 

"Tribuna" se impune, cum remarcă un istoric l iterar, ca unul "de plus 
importants periodiques transylvains et de plus serieux de toute la litterature 
roumaine"1 • 

Revista "Tribuna" din Cluj-Napoca, succesoarea "Tribunei" sibiene, declară 
anul 2004, Anul .. Tribuna " şi publică, număr de număr, articole, studii, corespon
denţă, documente. 

Ne alăturăm şi noi cinstirii înaintaşilor noştri, întemeietorii unuia dintre 
marile ziare din presa românească. 

1 D. Popovici, La litterature au X/XC"'" siecle, în La Transylvanie, Bucureşti, [Monitorul 
Oficial şi Imprimeriile Statului. Imprimeria Naţională], 1938, p. 701. 
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EVOCARE LA CENTENARUL NAŞTERII 
BIOLOGULUI ION T. TARNAVSCHI 

PETRU BEJINARIU 

EVOCĂRI 

Născut la 1 9  august 1904, în Rădăuţi, Ion 1. Tarnavschi a urmat şcoala primară 
în oraşul natal şi apoi cursurile Liceului "Eudoxiu Hurmuzachi", pe care le-a absolvit 
în anul 1 924. Copil fiind, a făcut numeroase deplasări în pădurile Bucovinei 
împreună cu tatăl său, care era silvicultor la Vicovu de Sus, de unde şi interesul şi 
pasiunea faţă de marea diversitate de forme şi  culori din lumea plantelor. 

După terminarea l iceului se înscrie şi urmează cursurile Facultăţii de Ştiinţe 
de la Universitatea Cernăuţi, pe care le absolvă în anul 1 928, obţinând l icenţa în 
ştiinţele naturale cu menţiunea "foarte bine". La data de 1 aprilie 1 929 este numit 
preparator suplinitor la Institutul Botanic din Cernăuţi, la 1 ianuarie 1 934 este 
încadrat ca preparator provizoriu, iar la 1 decembrie 1 93 7 devine preparator 
definitiv. Tot în această perioadă satisface serviciul mi litar, iar între anii 1 932 şi 
1 933 este bursier al statului francez, la Grenoble, special itatea cariologie. 

Ion T. Tarnavschi susţine teza de doctorat în anul 1 935  şi  obţine titlul de doctor 
în ştiinţe naturale la Universitatea din Cernăuţi, cu menţiunea "foarte bine cu 
distincţie". Profesorul său,· Mihai Guşuleac, se transferă, în anul 1 939, de la 
Universitatea Cernăuţi la Universitatea Bucureşti, unde preia catedra la Facultatea de 
Ştiinţe Naturale, dar şi funcţia de director al Grădinii Botanice Bucureşti. Vine la 
Bucureşti şi Ion T. Tarnavschi, care, în anul 1942, devine şef de lucrări la aceeaşi 
catedră a Facultăţii de Ştiinţe Naturale. Între ani i  1 948 şi 1 96 1  a fost conferenţiar, iar 
din 1 96 1  şi până în 1 972 profesor universitar. A fost şef de catedră, între anii 1 95 1  şi 
1 960, şi decan la Facultatea de Biologie, între ani i  1 967 şi 1 969. 

Din anul 1 952 şi  până în 1 975, timp de 23 de ani, Ion T. Tarnavschi, a 
îndepl init funcţia de director al Grădinii Botanice din Bucureşti. 

În activitatea didactică, profesorul Ion T. Tarnavschi s-a exprimat competent, 
cu autentică vocaţie şi cu mare interes pentru pregătirea şi v iaţa studenţilor săi. 

La Catedra de botanică sistematică a Institutului Botanic din Cernăuţi i s-a 
încredinţat conducerea lucrări lor practice cu studenţii din anul II şi III, iar Ia 
Institutul Botanic din Bucureşti, începând cu 1 decembrie 1 939, a continuat această 
activitate didactică. Din anul 1 94 7 ţine cursul de morfologie vegetală studenţilor 
din anul II, iar d in 1 948 şi celor din anul 1 . Începând cu anul universitar 1 954/ 1 955 ,  
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278 Petru Bejinariu 2 

în cadrul grupei de specializare de biolog-botanist, la ani i  III şi IV .de studiu, a 
predat cursul de morfologia plantelor - capitole speciale. 

Iată ce scria, în 1 9 86, praf. univ. dr. Constantin Toma, astăzi membru 
corespondent al Academiei Române, despre conducătorul tezei sale de doctorat, 
eruditul om de ştiinţă Ion T. Tarnavschi :  "Eminent cadru didactic a celei mai mari 
universităţi a ţării ,  dascăl prin vocaţie, pasionat cercetător, cu remarcabile 
contribuţi i ştiinţifice în botanică, profesorul Ion T. Tarnavschi s-a făcut cunoscut în 
ţară şi peste hotare prin lucrările sale"1 • Cursurile, de o înaltă ţinută ştiinţifică şi  
academică, au fost ţinute la zi cu bibliografia necesară. Consultând numeroase 
tratate, manuale, monografi i, lucrări şti inţifice apărute în ţară şi străinătate, a 
asigurat activităţi i  sale didactice un nivel ştiinţific adecvat, oferind studenţi lor şi 
cadrul pentru apl icaţii ,  deplasări în teren şi cercetare. A condus cercuri ştiinţifice 
studenţeşti, multe lucrări de diplomă şi, din 1 953 ,  lucrări de doctorat pentru 
morfologia plantelor, geobotanică, fiziologia plantelor şi genetică. Suntem în 
măsură să apreciem activitatea ştiinţifică a profesorului Ion T. Tarnavschi şi prin 
date statistice: 1 83 de lucrări ştiinţifice în 7 000 de pagini, cu peste 4 500 de figuri; 
1 2  traduceri din opera lui Darwin; filme şi d iafilme cu teme ştiinţifice. 

Prima lucrare publ icată a fost intitulată Contribuţii la cunoaşterea alge/ar din 
Bucovina (Buletinul Facultăţii de Şti inţe, Cernăuţi, voi. IV III, 1 930) şi ultima Eine 
botanische Expeditionnach Kalimantan der Republik lndonesian (Feddes Repertorium, 
Bd. 96, Helf 1 -2, Berl in, 1 985). 

În continuare enumerăm câteva dintre domeni i le de cercetare ale 
profesorului: studiu l  florei şi vegetaţiei algologice de apă dulce, de terenuri 
sărăturoase şi acide-turboase; studiul nucleului celulei vegetale (forme diploide, 
tetraploide, alloploide ); studi i  asupra naturi i  morfologice a gineceului inferior; 
cercetări morfogenetice privind fructele; cercetări citologice, anatomice şi  
morfologice şi  cercetări morfopalinologice. 

Ion T. Tamavschi a descris şi publicat 30 de unităţi sistematice, prima fiind 
Gomophonema Teodorescu, specie nouă în flora algologică ( 1 96 1 )  şi ultima Neidium 
affinae. 

În perioada cât a lucrat ca director al Grădinii Botanice din Bucureşti, Ion T. 
Tarnavschi a dovedit deosebite calităţi manageriale, exprimate într-o gamă foarte 
amplă de lucrări, de la colecţii le de ierbar până la construirea noului Institut 
Botanic. 

Profesorul dr. docent Ion T. Tarnavschi a îndepl init multiple funcţii, fiind 
membru al Consil iu lui profesoral al Facultăţii de B iologie, începând cu 1 948, fi ind 
7 ani şi secretar ştiinţific al acestuia; membru al Senatului Universităţii; membru al 
Comisiei de specialişti ai M. 1 .; decan al Facultăţi i de B iologie ( 1 967-1 968); 
meJl!bru al colegiului M. 1 .; membru în Comisia de biologie a M. 1., membru în 
Colectivul de creaţie pentru România a "Fedes Repertorium"; mem�ru în 

1 Aurel Ardelean, Gheorghe Nedelcu, Gheorghe Mohan, Profesor dr. dac. Ion T. Tarnavschi. 
100 de ani de la naştere, Arad, "Vasile Goldiş" University Press, 2003, p. 78. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Societatea Internaţională de Biosistematică din S.U.A. ; membru în Comitetul 
Redacţional al "Analelor Universităţii"; membru în comitetul de conducere al 
Societăţii de răspândire a ştiinţei şi culturii; membru în Comisia Muzeelor; 
membru în Comisia de Ocrotirea Naturii; inspector în Comisia Monumentelor 
Naturii a Academiei; membru, din 1 949, în Consiliul de conducere şi Biroul de 
conducere al Societăţii de Ştiinţe Naturale şi Geografie şi în Comitetul de direcţie 
al revistei "Natura", iar din 1 957, preşedintele Secţiei de botanică. 

În această funcţie, profesorul Ion T. Tarnavschi a organizat cele zece Consfătuiri 
de Geobotanică, pentru unificarea metodologiilor de cercetare în fitosociologie. Aceste 
consfătuiri au cuprins întreaga ţară: 1 958 - în Bucureşti şi Moldova; 1 960 - în 
Transilvania; 1 96 1  - în Oltenia; 1 962 - în Banat; 1 966 - în Bucovina; 1 969 - în 
Dobrogea şi Delta Dunării; 1 969 - în partea nordică şi Maramureş; 1 970 -în Masivul 
Bucegi; 1 97 1  -în Munţii Apuseni; 1 974 - în Munţii Făgăraş. 

Materialele şi concluziile acestor Consfătuiri au fost publicate în volumele de 
Comunicări de Botanică, ale Secţiei de botanică a Societăţii de Ştiinţe Biologice, editate 
de profesor. 

Profesorul Ion T. Tarnavschi a luat parte şi la organizarea şi înfiinţarea 
Institutului de Biologie "Tr. Săvulescu", făcând parte din Comitetul ştiinţific al 
acestei instituţii, precum şi din Colectivul de redacţie al revistelor "Studii şi 
cercetări" şi "Revue de Biologie", seria Botanique, publicate de Academia Română. 

Profesorul Ion T. Tarnavschi a reprezentat ţara în numeroasele deplasări de 
peste hotare, participând, în 1 963, la o expoziţie în Indonezia, în insulele Djawa, 
Kalimantan, Baii, apoi la Moscova, Kiev, Leningrad, iar din 1 967 a participat la 
Congresul Internaţional al Muzeelor de Ştiinţe Naturale, din Germania. 

În 1 960 a fost numit vicepreşedinte al Secţiunii de citologie a Congresului 
botanic din Canada; în 1 968 participă la Congresul internaţional de integrare şi 
coordonare a învăţământului ştiinţific din Bulgaria, iar în 1 970 este membru oficial 
în Comisia de doctorat a Facultăţii de Ştiinţe·de la Orsay (Franţa). 

Profesorul Ion T. Tarnavschi a orientat, îndrumat şi format numeroşi 
specialişti botanişti de marcă, prin doctorat, din rândul cărora îi amintim, dintr-o 
listă cu peste 70 de nume importante din bqtanica românească, pe: Gabriela Jitariu
Şerbănescu, Natalia Mitroi, Didona Rădulescu, Elena Petria, Lucreţia Spiridon, George 
Nedelcu, Tiţu Haralambie, Ion R. Ciobanu, Aurelia Brezeanu, M. Comănescu-Paucă, 
Florin Tăcină, Vasile Simeanu, 1. Lungeanu, Tr. Rădoi, M. Alexan. 

Încheiem această scurtă prezentare cu ceea ce scriau autorii unui articol 
omagia) la adresa profesorului, foşti doctoranzi ai acestuia: "Activitatea sa timp de 
peste patru decenii pusă în slujba ţării constituie un bun naţional, fiind o contribuţie 
valoroasă la patrimoniul ştiinţei universale"2. 

La sărbătorirea centenarului Liceului "Eudoxiu Hurmuzachi" din Rădăuţi 
( 1 972), Ion T. Tarnavschi, şeful Catedrei de biologie de la Universitatea Bucureşti 

2 M. Andrei, Gabriela Şerbănescu-Jitatriu, Natalia Rădulescu-Mitroi, Elena Petria, Didona 
Rădulescu, Profesor dr. doc. 1. T. Tarnavschi, în "Natura", nr. 2, 1989, p. 64. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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şi director al Grădinii Botanice, a prezentat, la sesiunea de comunicări, ilustra 
figură a lui Mihai Guşuleac, fostul său profesor de liceu la Rădăuţi . 

În anul centenarului, evocarea personalităţii şi activităţii biologului Ion T. 
Tarnavschi au făcut-o oamenii de ştiinţă care I-au cunoscut sau i-au fost aproape, 
printre care şi noi, cei de la Rădăuţi . Cartea, intitulată Profesor dr. docent Ion T 
Tarnavschi (1904 -1989). 100 de ani de la naştere, reprezintă "o excepţională 
lucrare de istorie a botanicii în România". Autorii cărţii sunt Aurel Ardelean, 
rectorul Universităţii de Vest "Vasile Goldiş", George Nedelcu şi Gheorghe Mohan. 
Lucrarea este prefaţată de cunoscutul biolog-ecolog, prof. univ. dr. Viorel Soran. În 
cele 1 23 de pagini, cartea cuprinde cinci capitole: Dr. docent Ion T Tarnavschi 
1904 -1989; Lista lucrărilor publicate şi unităţile sistematice noi descrise şi 
publicate; Lucrări apărute despre praf Ion T Tarnavschi; Testamentul sau ultima 
dorinţă a unuia care s-a identificat cu instituţia în care a lucrat şi Aspecte din 
viaţa praf dr. docent Ion T Tarnavschi. Din această carte reiese că profesorul Ion 
T. Tamavschi a avut "o strălucită carieră didactică, ştiinţifică şi managerială în 
domeniul  botanicii din România, formând peste 70 de oameni de ştiinţă preocupaţi 
de studiul lumii  vegetale"3. În capitolele lucrării sunt prezentate informaţii de mare 
interes pentru specialiştii din domeniul botanicii şi, cu deosebire, pentru cei din 
cercetare. 

La Rădăuţi, au fost publicate articolele: Ion T Tarnavschi ("Septentrion", 
anul XV, nr. 2 1 ,  2004, p. 1 3); Fondatorul şcolii româneşti de palinologie - Ion T 
Tarnavschi ("7 zile bucovinene", anul V, nr. 1 95,  2004); O lucrare despre un 
remarcabil biolog din Rădăuţi, ("Ecos", Piteşti, nr. 1 6, 2004, p. 1 1 8-1 1 9). 

În cadrul celei de a XII-a sesiuni anuale de referate şi comunicări ştiinţifice, 
organizată de Centrul de Studii "Bucovina" Rădăuţi (24 septembrie 2004 ), am 
susţinut comunicarea Ion T Tarnavschi - fondatorul şcolii româneşti de 
morfopalinologie. 

Redăm, în continuare, Testamentul întocmit de prof. Ion T. Tamavschi, un 
autentic curriculum vitae, dar şi un document istoric şi moral, care merită atenţia 
noastră. 

TESTAMENTUL 

sau ultima dorinţă a unuia care s-a identificat cu instituţia în care a lucrat, 
întocmit de: dr. dac. Ion T Tarnavschi, fost director al Grădinii Botanice din 
Bucureşti (1952-1975) şi şeful Catedrei de Botanică de la Facultatea de Biologie 
(1951-1972) (n. 19 august 1904 , in Rădăuţi,jud. Suceava, Bucovina) 

Am activat din 1940 (1 dec. 1939), ca asistent la Institutul Botanic din 
Bucureşti, venind de la Cernăuţi (Institutul Botanic al Universităţii din Cernăuţi, 

3 Constantin Motaş, Centenarul profesorului Eugen Botezat, în "Natura", nr. 2, 1989, p. 50. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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unde am fost numit în anul 1929 ca preparator universitar- vezi: volumul omagia/ 
din "Acta Botanica Harti Bucurestiensis" 1970-1971, Bucureşti, 1973). 

În anul 1944 (la 4 IV), Grădina Botanică şi Institutul din Bucureşti, lovite de 
96 bombe aviatice anglo-americane în bombardamentul de atunci, am salvat (ca 
şef de lucrări) de la incendiu toată zestrea Institutului Botanic, cu care s-a putut 
continua activitate didactică (1945). 

În acel an (după bombardament) am evacuat toate lucrurile salvate şi altele 
de la Facultatea de Biologie şi de la catedrele medicale din universitate, cu un tren 
(10 vagoane) plecând din Bucureşti la Târgu-Jiu, unde au fost adăpostite în sălile 
de clasă ale Liceului Industrial din Târgu-Jiu. 

În anul 1944-1945 am organizat Institutul Botanic în fostul restawant 
rechiziţionat. 

După 23 August 1944 am încercat să refac "paguba" Institutului Botanic şi 
Grădinii (împreună cu muncitorii grădinii şi personalul de la Institut). 

Din anul 1948 până în 1972 am fost cadru de preparare didactic la Institutul 
Botanic, respectiv Catedra de Botanică (conferenţiar- 1948, profesor universitar-
1959, de morfologia plante/ar pe lângă Facultatea de Biologie a Universităţii din 
Bucureşti). 

Odată cu pensionarea profesorului dr. Mihail Guşulescu (1951) am fost 
numit, mai întâi, şef de catedră adjunct, avându-1 pe profesorul acad. Traian 
Săvulescu ca şef de catedră (1948-1960). În ultima funcţiune am lucrat 
independent din 1960 până la pensionarea mea în 1972. 

În noul "adăpost" (restaurantul grădinii) am funcţionat între anii 1945 până 
la 1960/61, când noua clădire a Institutului Botanic (cel actual) din Grădina 
Botanică (care s�a construit �ub conducerea mea) a fost inaugurată, în mod festiv, cu 
ocazia sărbătoririi centenarului (1860-1960) Grădinii Botanice (27-29 oct. 1961). 

Până la centenarul Grădinii Botanice am reorganizat grădina în forma în 
care se găseşte astăzi, completând (între altele) inventarul grădinii cu plante noi 
caracteristice sectoare/ar nou create. 

Cu ocazia centenaru!ui s-au plantat, în mod festiv, arbori comemorativi 
(stejari), pe peluza din centrul grădinii (lângă seră). 

Cu acest prilej s-a înfiinţat (încă în 1958) revista Grădinii Botanice, care 
apare (aproape) anual şi se oferă .. în schimb" grădinilor botanice de peste hotare 
(în special). În felul acesta, inventarul bibliografic al instituţiei se măreşte an de 
an cu cea 125-130 reviste sau publicaţii de specialitate, cu material documentar. 
Revista se intitulează "Acta Botanica Harti Bucurestiensis" sau "Lucrările 
Grădinii Botanice din Bucureşti". 

Cu ocazia centenarului Grădinii Botanice s-a publicat şi un volum festiv (în 2 

părţi), care conţine 101 lucrări ştiinţifice ale participanţilor, tot atâtea câţi ani a 
Împlinit (efectiv) atunci Grădina Botanică. 

Am iniţiat şi construirea noilor sere şi betonarea lacului Grădinii Botanice, 
cea din urmă însă s-a ifectuat după pensionarea mea (oct. 1975) din direcţia 
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Grădinii Botanice, în care post am funcţionat de la 29 mai 1952 până in act. 1975 

(vezi Cronica din "Acta Botanica Harti Bucurestiensis ", 1975-1976, Bucureşti, 1976). 

Întrucât din anul 1940 am fost foarte ataşat de această instituţie şi în care 
am lucrat cu multă tragere de inimă în toate sectoarele grădinii şi în Institutul 
Botanic, instituţii unde am realizat unele lucruri bune, pentru ca unitatea botanică 
să existe ca şi celelalte aşezăminte similare de la universităţile din toată lumea, ca 
atare, rog conducerea Institutului ca atunci când nu voi mai fi să-mi pot lua 
"rămas bun" de la Grădina Botanică şi de la Institutul Botanic, în starea de astăzi 
este în bună parte opera subsemnatului, pe lângă instituţia pe care ne-a lăsat-o ca 
bună moştenire profesorul dr. Dimitrie Brândză şi de oameni, să mi se rezerve, 
dacă se poate, în sera mare un loc de expunere a rămăşitelor mele lumeşti. 

În felul acesta, cred, că se va face o dreptate civfcă şi activitatea depusă la 
Grădina Botanică şi Institutul Botanic din anul 1940 până la părăsirea terenului 
va fi un bun exemplu de urmat în viitor. 

M-am legat de instituţie şi prin faptul că am donat întreaga mea bibliotecă 
de specialitate botanică Bibliotecii Institutului Botanic, cărţile şi revistele mele 
alcătuind aici un însemnat bun. Inventariate fiind, ele sunt integral puse la 
dispoziţia studenţilor şi cercetătorilor Institutului Botanic, respectiv catedrelor de 
botanică ale Facultăţii de Biologie a Universităţii din Bucureşti. 

De aici voi fi dus de copiii mei la locul de veci pregătit în Cimitirul "Sf 
Vineri" din Bucureşti. 

Aceasta este una din ultimele mele dorinţe şi semnez cele arătate în plină 
luciditate şi cu bună conştiinţă. 

Noroc bun tuturor celor care rămân. 

praf dr. doc. Ion T. Tarnavschi 
Consultant la Facultatea de Biologie a Universităţii din Bucureşti 

100 Jahre seit dem Geburt des Biologen Ion T. Tarnavschi - Nachruf 

(Zusammenfassung) 

Dieser Artikel hebt die Personlichkeit von Ion T. Tamavschi hervor, der am 19. August 1904 
in Radautz geboren ist. Absolvent der Fakult!it fUr Wissenschaften an der Czernowitzer Universitlit 
(1928) und Doktor der Wissenschaften (1935) entwickelte er seine didaktische T!itigkeit an der 
Bukarester Universitlit. Zwischen 1952 und 1975 war er Direktor des botanischen Gartens aus 
Bukarest. 

Der Professor Ion T. Tamavschi hatte eine hervorragende didaktische, wissenschaftliche und 
Management- karriere im Bereich der Botanik in Rum!i.nien. 
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EUGEN POHONŢU (1897-1992) 
ŞI SOCIETATEA ARTIŞTILOR ŞI AMICILOR ARTELOR 

PLASTICE DIN BUCOVINA (1931-1934) 

VASILE 1. SCHIPOR 

În lucrările istoriografice din Bucovina, date şi informaţii biobibliografice 
referitoare la Eugen Pohonţu se publică după 1 989. Emil Satco îi consacră un articol 
distinct în Arta în Bucovina, volumul II, Suceava, Biblioteca Judeţeană "1. G. Sbiera", 
1 99 1 ,  în capitolul Artă plastică. Adenda la "Arta în Bucovina", vol. 1, [1984], 
p. 1 69-170. Emil Satco şi Ioan Pînzar îi consacră un articol distinct şi în Dicţionar de 
literatură Bucovina, Suceava, Biblioteca Bucovinei "1. G. Sbiera", 1 993, p. 1 76. 
Mihai Bej inaru şi Doru Guşu îi consacră un medalion în Monografia Liceului Militar 
"Stefan cel Mare", ediţia a 11-a, îmbunătăţită şi adăugită, Iaşi, Editura Trinitas, 2002, 
p. 268. Autori i monografiei de la Câmpulung-Moldovenesc citează amândouă 
lucrările de mai sus, precizând, totodată, că "în arhivele M.Ap.N., privitor la L. M. 
«Ştefan cel Mare» ( 1 924-193 7),  am găsit un nume ce impresionează prin frecvenţa 
cu care este pomenit în ipostaza de ofiţer şi profesor. [ . . .  ] În rândul educatorilor şi 
elevilor din liceul nostru militar s-a bucurat de multă simpatie şi elogioase aprecieri". 
Materialele de arhivă referitoare la "căpitanul-profesor Pahonţu Eugen", cercetate de 
către autori i monografiei, _nu aduc însă, din păcate, nimic nou în cunoaşterea 
biografiei şi activităţii acestui cărturar din veacul trecut. 

Eugen Pohonţu se naşte la 1 O iunie 1 897 în Mihăileni, judeţul Dorohoi. Face 
şcoala primară la Mihăileni şi Bucecea, după care urmează cursurile Liceului 

"Laurian" din Botoşani, perioadă în care trăieşte ca mulţi adolescenţi ai vremii 

"mitul şi mirajul Iorga"'. Profesorii acestui l iceu de el ită (Nicolae Răutu, Victor de 

1 În Amintiri despre N. Iorga, publicate postum în "Analele Bucovinei", anul VII, nr. 2, 2000, 
p. 54 1-562, Eugen Pohonţu mărturiseşte despre anii săi de liceu de la Botoşani: "Am trăit, ca elev de 
liceu, mitul şi mirajul Iorga. Pentru generaţia noastră tânără a fost mai mult decât un supraom. A fost 
un idol, pentru că supraomul, oricât de sus s-ar afla, poate fi ajuns şi chiar întrecut de altul. Pe Iorga îl 
simţeam în afara oricărei posibilităţi de a fi întrecut de cineva. 

Neputând fi luat drept model de imitat, l-am aşezat în suflet în situaţia de extremă admiraţie. Şi 
asta nu venea din vasta lui operă scrisă, pe care minţile noastre n-o puteau nici cuprinde şi nici înţelege. 
Miracolul din sufletele noastre venea din marile şi îndrăzneţele acţiuni de ordin naţional în acele vremuri 
când Idealul Întregirii Neamului cuprinsese inimile tuturora şi îndeosebi sufletele tinerilor. [ . . .  ] Această 
acţiune patriotică ne umplea sufletul de bucurie că se găsise omul providenţial care cu autoritatea lui să 
risipească lipsa de încredere în noi înşine, să risipească mentalitatea umilitoare că tot ce vine de peste 
hotare trebuie să fie bun şi admirat, chiar dacă realitatea este alta" (p. 541 ). 

Analele Bucovinei, XI, 2, p. 283-293, Bucureşti, 2004 
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Fleury şi, mai cu seamă, Grigore Posluşnicu, animator al vieţii cultural-artistice 
botoşănene şi autor al lucrării Istoria muzicii româneşti), cultural itatea oraşului îi 
influenţează adolescentului de la Mihăileni aceşti ani de bogate trăiri şi aspiraţii :  
"În toamna anului 1 9 1 5 , pe când eram în clasa a V -a de liceu, profesorul nostru de 
istorie, fostul său student, rămas de atunci neclintit «iorghist», şi-a invitat magistrul 
în oraşul naşterii şi copilăriei sale, să ţină o conferinţă. 

După o aşteptare pe care nerăbdarea a făcut-o şi mai lungă, pe scena 
împodobită cu scoarţe româneşti a apărut Iorga, înalt ca un sfânt bizantin sau ca 
un ctitor coborât dintr-o frescă bisericească. [ . . . ] Ceea ce ne-a captivat până 
aproape de întreruperea respiraţiei nu era mulţimea uluitoare a cunoştinţelor, cu 
aluzi i dese la situaţia locală, cât curgerea fără poticnire a cuvintelor fericit găsite 
şi împerecheate în asociaţii ce te uimeau cu noutatea lor, îmbrăcând gândirea în 
somptuoasă haină de sărbătoare. [ . . .  ] Farmecul cuvântului ne-a prefăcut în stane. 
Nu ne-am trezit din vrajă decât când lumea a izbucnit în aplauze frenetice. 
Aproape tot l iceul se găsea afară. Când Iorga a ieşit în curtea mică de la intrare, 
elevi i au dat năvală spre dânsul şi I-au izolat de însoţitori. Braţe pigmeice au 
rid icat gigantul ,  I-au smuls 'pământului şi I-au purtat până la trăsură. Atelajul era 
de prisos. În locul lu i  s-au înhămat vlăjganii din ultima clasă. Restul ,  cu torţe 
aprinse, ne-am strâns în jur ca albinele în jurul mătcii şi în urale zgomotoase de s-a 
cutremurat noaptea d in ţâţânele ei de întuneric, l-am purtat în triumf pe străzile 
oraşului până la locul de găzduire. Era triumful omului sluj itor al cauzelor măreţe 
ce ne încălzesc sufletele"2 .  

După absolvirea liceului, Eugen Pohonţu urmează cursurile Şcoli i  de Ofiţeri 
de Rezervă din Dorohoi, promoţia 1 9 1 7. Participă la operaţiunile militare din zona 
Mărăşeşti - Caşin, luptând în cadrul Regimentului 37 Infanterie. Îşi trece 
bacalaureatul la Cernăuţi la Şcoala Reală Superioară Ortodoxă în 1 922. Studiază ca 
"student extraordinar auditor" la Universitatea din Cernăuţi, unde obţine în 1 927 
l icenţa în litere şi filosofie. Concomitent, funcţionează ca ofiţer în cadrul Diviziei a 
8-a din Cernăuţi şi ca profesor la Liceul Mil itar "Ştefan cel Mare" ( 1 925-1 934 ) . 

La recomandarea Consiliului Universităţii din Cernăuţi, devine membru al 
Şcol ii Române de la Fontenay aux Roses, condusă de Nicolae Iorga ( 1 927-1 929), 
unde face studii de istoria artei medievale, estetică şi psihologie. Eugen Pohonţu 
adună din bibliotecile Parisului materiale pentru teza de doctorat consacrată vieţii 
şi operei lui Alexandru Macedonski, precum şi documente privind activitatea 
Elenei Văcărescu, la solicitarea profesorului Nicolae Iorga. Audiază la Sorbona 
cursurile de istoria artei medievale ale lui Rene Schneider, cursurile de estetică ale 
lui Victor Rush, iar Ia College de France prelegeri le de psihologie ale lui P ierre 
Janet şi cele de istoria artei ale lui Henri Foccillon . Pentru completarea 
cunoştinţelor de istoria artelor, efectuează călătorii de documentare, vizitând 
muzeele din Paris, Viena, Milano, Florenţa, Brugge, Gand, Anvers, Bruxelles, 

2 Ibidem, p. 542-543. 
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Amsterdam, Heerlen, Rotterdam, Londra, Niirnberg, Munchen, Dresda, Leipzig, 
Berlin, Cracovia şi Varşovia3. 

În 1 929 Eugen Pohonţu se întoarce în ţară, profesând Ia Catedra de filosofie 
şi educaţie morală a Liceului Militar din Cernăuţi. "Temeinicul cunoscător al artei 
plastice, apreciatul critic şi fanaticul frumosului", cum îl consideră Constantin 
Loghin, înfiinţează în 1 93 1 ,  împreună cu Gheorghe Lovendal şi alţi artişti plastici 
din Cernăuţi, Societatea Artiştilor şi Amicilor Artelor Plastice din Bucovina, o dată 
cu expoziţia de artă din 1 8  octombrie 1 93 1 ce cuprinde 240 de lucrări semnate de 
43 de pictori, "fără deosebire de naţionalitate şi confesiune [ . .. ], o adevărată 
înfrăţire care ni se comunică prin arta plastică". Cel dintâi preşedinte, ales pe timp 
de un an, este Paul Verona, "un impresionist pur", născut la Herţa în 1 897, "crescut 
în prielnică atmosferă sufletească. . .  picturală" şi format Ia Şcoala de Arte 
Frumoase din Iaşi şi la Academia Julien din Paris, nepotul cunoscutului pictor 
Artur Verona4. Până în toamna anului 1934 Societatea organizează la Cernăuţi alte 
trei saloane de pictură, două tabere de vară la Suceviţa şi Mahala, serbări şi 
conferinţe pentru educaţia estetică a publicului, construieşte un local propriu 
(preocupări ce vor fi continuate, parţial, după 1 934 de către Petru Luţa\ punându-se 
astfel bazele unei şcoli de pictură în Bucovina6. 

3 Despre acest stagiu de perfecţionare, profesorul Eugen Pohonţu notează în memorialistica sa: 

"Şcoala Română din Franţa cu sediul la Fontenay aux Roses era [ . . . ] o instituţie de afirmare a valorilor 
româneşti în devenire, aparţinând statului nostru, care întreţinea permanent 7-8 membri proveniţi de la 
cele patru universităţi din ţară (Bucureşti, Iaşi, Cluj, Cernăuţi) şi de la cele două Academii de Arte 
Frumoase (Iaşi şi Bucureşti). Fiecărei Universităţi şi Academii îi revenea ca în fiecare an sau la doi ani o 
dată să recomande unul sau doi dintre tinerii lor, aleşi din rândurile liceanţilor, doctoranzilor sau 
doctorilor ca să-şi perfecţioneze pregătirea, făcând studii în continuare sub direcţia unor specialişti şi să 
facă cercetări personale pe una .din laturile celor trei secţii prevăzute de regulamentul de funcţionare al 
şcolii, şi anume: filologică-literară, istorică şi artistică. Membrii nu erau supuşi nici unui fel de program 
sau restricţii, putând dispune liber de organizarea vieţii şi de întrebuinţarea timpului. Singura obligaţie ce 
le incumba era să publice rezultatul cercetărilor întreprinse sau măcaro parte din ele în organul publicitar 
al şcolii, cu apariţie anuală, intitulat "Melanges de I'Ecole Roumaine en France" (p. 544-545). 

4 Eugen Pohonţu, Pictorii noştri, în "Junimea literară", Cernăuţi, anul XXI, nr. 1-6, ianuarie- iunie, 
1 932, p. 35-38. passim. 

5 Petru Luţa, 14 martie 1891 ,  Cernăuţi- 20 aprilie 1971 ,  Braşov. de formaţie jurist, se ocupă de pictură, 
perfecţionându-se cu maeştrii Alfred Offner din Cernăuţi şi Gustav Ecsig din Miinchen. În perioada 1923-
1944 deţine funcţia de secretar al Comisiei Monumentelor Istorice. În 1934 este ales preşedinte al Societăţii 
Artiştilor şi Amicilor Artelor Plastice din Bucovina În cadrul Muzeului Regional Cernăuţi organizează o 
galerie de pictură bucovineană şi un atelier-cămin pentru tinerii plasticieni. În 1937 organizează cea mai 
mare retrospectivă de artă Eparninonda Bucevschi, ce reuneşte 125 din lucrările artistului. În presa vremii 
Petru Luţa publică studii referitoare la Franz Xavier Knapp, Eparninonda Bucevschi şi Gheorghe Lemeni. 

6 Prima expoziţie generală de pictură şi sculptură a artiştilor bucovineni se inaugurează la Cernăuţi 
la 1 O mai 1925, aceasta constituindu-se într-o adevărată istorie a picturii din Bucovina. Sunt expuse, 
începând cu această dată lucrări semnate de Eparninonda Bucevschi, Isidora Constantinovici, Irene 
Cuparencu, A. Czemy, W. Klein, Augusta Kochanowska, Maria şi August Kratochwil, Eusebie Lipecky, 
Eugen Maxomovici, Leca Mironescu, Camilla Neumann, Vladimir Nichitovici, Oscar Offner, lustin 
Pihuleac, B. Reder, A. Reiner, Hugo Rezori, Arhip Roşea, Maria Seleschi, Ilarion Şuhan, Constantin 
Tarnavschi, Maria Topor-Tamoveţchi, Samuil Wirth (cf. Emil Satco, Arta în Bucovina. Ghid 
biobibliografic, Suceava, Biblioteca Judeţeană, 1 984, p. 282-283). După înfiinţarea Societăţii Artiştilor din http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Începând din 1 934, Eugen Pohonţu este profesor la Şcoala Voievodului, 
"clasă palatină" înfiinţată de regele Carol Il, pentru instruirea şi educarea fiului său 
Mihai (Mare Voievod de Alba Iulia, după actul restauraţiei din iunie 1930), la 
sugestia lui Nicolae Iorga şi Dimitrie Gusti, cuprinzând elevi foarte buni la 
învăţătură, selectaţi din toate provinciile şi păturile sociale ale Regatului. 
Funcţionând ca liceu civil şi militar, Şcoala Voievodului dispunea de un corp 
profesoral valoros, alcătuit din profesori civili de prestigiu şi ofiţeri de carieră. 
Totodată, Eugen Pohonţu lucrează în această perioadă şi în cadrul Oficiului de 
Educaţie a Tineretului Român (OETR), apoi la conducerea organizaţiei Straja 
Ţării, creată în 1 937, pentru atragerea tineretului şi contracararea Mişcării 
Legionare7• Experienţa sa de pedagog, studiile temeinice de psihologie, cunoaşterea 
profundă a realităţii din societatea românească îi dau posibilitatea să elaboreze un 
regulament de educaţie a tineretului, prin cultivarea valorilor culturii şi civilizaţiei 
naţionale, realizare pentru care i se conferă distincţia "Meritul cultural"8• 

La 1 octombrie 1 940, Eugen Pohonţu demisionează din postul de conducere 
de la Straja Ţării9. În perioada 194 1-1943 este profesor de estetică şi istoria artelor 
la Academia de Arte Frumoase din Iaşi. 

Bucovina ( 193 1 ), devin membri ai acesteia, printre alţii: Traian Bărgăoan, Isidora Constantinovici-Hein, 
Leon Hruşcă, Berthold Klinghofer, Artur Kolnic, Gheorghe Ulvendal, Parteni I. Masichievici, Vladimir 
Nichitovici, Rudolf Rybiczka, Maria Seleschi, Constantin Tamavschi-Milon, Maria Tamoveţchi-Topor, 
Paul Verona, Vladimir Zagorodnikow. Societatea Artiştilor din Bucovina organizează saloane de pictură de 
primăvară, de toamnă, de iarnă, expoziţii comemorative, retrospective şi omagiale. Dintre artiştii omagiaţi: 
Epaminonda Bucevschi, Ion Cârdei, Franz Xavier Knapp, Arhip Roşea, V era Veslovschi-Niţescu. 

7 Ion Mamina, Regalitatea în România, 1867-1947, Bucureşti, Editura Compania, 2004, p. 102, 161. 
8 Cf. Educaţia tineretului prin "Straja Ţării", articol nesemnat, publicat în "Glasul Bucovinei", 

Cernăuţi, anul XXI, nr. 5259, 1 O februarie 1 938, p. 2. Un fragment din cuprinsul acestuia este 
ilustrativ pentru înţelegerea rolului "de a despoliticaniza tineretul'" al organizaţiei: "M.S. regele Carol 
stă în fruntea organizaţiei tineretului «Straja Ţării». Ea este opera sa personală. Majestatea sa se 
ocupă de aproape de ea şi este astfel în permanent contact cu tineretul. 

Organizaţia străjerilor cuprinde toată generaţia tânără a ţării. Participarea este obligatorie. 
Scopul ei este educaţia cetăţenească şi morală, precum şi oţelirea corpului. Este o organizaţie apolitică 
cu scopul de a despoliticianiza tineretul. 

Voim să ferim tineretul de politica de partid tocmai în anii cei mai de seamă ai desvoltării lui. 
Fărârniţarea tineretului în partide este o nenorocire. Acestei împrăştieri i se opune organizaţia noastră, care e 
alcătuită după sistemul cercetaşilor. [ . . .  ] Un spirit nou şi sănătos de înviorare şi înnoire se desvoltă în acest 
tineret,- o generaţie nouă de la care se poate aştepta mult din clipa în care ea va păşi în viaţa de toate zilele". 

9 Cu privire la această perioadă din activitatea profesorului Eugen Pohonţu, doctorul Gheorghe 
Radu, un apropiat al său din anii de refugiu petrecuţi la Câmpulung Muscel, precizează în 
corespondenţa cu noi din 1 0  ianuarie 2003 : "În legătură cu regretatul meu «prieten» şi «rabi» în cele 
esenţiale ale filosofiei vieţii, am omis să vă scriu că fostul director al Liceului Militar din Cernăuţi, 
colonelul Mircea Grigorescu, fiul fostului mareşa! Eremia Grigorescu, a fost adus ca director la 
Şcoala Voievodului de către regele Carol al II-lea, colonel care a ordonat şi aducerea profesorului 
Pohonţu la Bucureşti, la Catedra de Etică şi Educaţie Civică. În aceste împrejurări şi probabil şi altele 
a fost promovat Eugen Pohonţu în funcţia de director la Oficiul Educaţiei Tineretului, pentru a 
contracara prin Străjerie Mişcarea Legionară". În acest sens, trebuie retinute şi confesiunile 
profesorului Eugen Pohonţu din Amintiri despre N. Iorga, admirabile prin sinceritatea, modestia şi 
demnitatea cărturarului: "Eu m-am menţinut însă mai departe în viitor de a evita apropierile de 
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După 1 944 profesorul Eugen Pohonţu se stabileşte la Câmpulung-Muscel, un 
orăşel poetic, cu o viaţă culturală animată. De-a lungul vremii aici apar periodice 
diverse ce susţin un admirabil localism creator: "Muscelul" ( 1 907-1908, o revistă 
cu preocupări pentru folclor), "Prietenul nostru" ( 1 9 1 1-1 9 1 6, 1923-1926, revistă 
culturală pentru popor condusă de C. Rădulescu-Codin), , ,Muguri" ( 1 922-1923 , 
publicaţie care, fără a uita "bunul fior al tradiţiei literare", aspiră să devină o revistă 
de prestigiu), "Facla Muscelului", 1 926-1927, foaie pentru luminarea poporului, 
continuată în anii următori de către "Piatra Craiului", la Dragoslavele), "Provincia 
literară" ( 1 928-193 8, urrnaşă a "Mugurilor", revistă deschisă tinerelor condeie ), 

"Literatură. Poezie. Artă" (iulie - august 1 944, periodic lunar sub îngrijirea lui 
Pericle Martinescu şi Ernest Bernea)10• În anii 1 930-1940, orăşelul de pe Pârâul 
Târgului devine un centru al activităţilor de vară organizate cu elevii din întreaga 
ţară, la recomandarea lui 1. C. Petrescu. Sunt invitaţi aici profesori şi funcţionari ai 
Ministerului Culturii şi Propagandei care activează în cadrul Oficiului de Educaţie 
a Tineretului (OETR), precum şi critici şi scriitori de prestigiu din colegiul de 
redacţie al "Revistei Tineretului": Tudor Arghezi, Şerban Cioculescu, Vladimir 
Streinu, Alexandru Philippide, Perpessicius, Pericle Martinescu, Pompiliu 
Constantinescu. Lor li se alătură scriitorii câmpulungeni Mihai Moşandrei, Tudor 
Muşatescu şi, mai rar, Ion Barbu11• 

În perioada 1952-1953 profesorul refugiat Eugen Pohonţu este deţinut politic, la 
fel ca mulţi dintre intelectualii de seamă ai vremii, la Colonia de muncă forţată Canalul 
Dunăre- Marea Neagră12• După eliberarea din detenţie, trăind cu povara marginalizării 

oameni[i] mari şi de cei ce deţin posturi înalte de conducere. Dac!'t în viaţ!'t am ajuns uneori în situatii 
ceva mai ră.s!'trite, ele nu se datoresc sprijinului nim!'tnui. Au venit de la sine f!'tr!'t s!'t cer şi făr!'t s!'t m!'t 
înghesui. Mi s-au dat sau chiar Qli s-au impus contrar voinţei mele, aşa c!'t nu aveam de ce să cultiv 
«m!'tririle»- mijloc de parvenire pentru mulţi" (p. 562). 

1° Cf. l. Hangiu, Dicţionarul presei literare româneşti, 1 790-1990, Ediţia a II-a revizuită şi 
completat!'t, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1 996, p. 297, 344, 295, 1 74, 348-349. 

11 Cf. Tudor Opriş, Pietre la templul adevărului, [Bucureşti], Editura "Fiat lux", 1 995, p. 25-26. 
12 Referindu-se la acest episod dramatic din viaţa profesorului Eugen Pohonţu, doctorul Gheorghe 

Radu scrie în corespondenţa cu noi din 26 iunie 2003: "In timpul vieţii sale mi-a descris odat!'t viaţa din 
lag!'trul de la Canalul Dun!'tre- Marea Neagră şi m-a cutremurat ce am auzit. R!'tmă.sese s!'t relu!'tm discuţia, 
dar cred c!'t-i era teamă s!'t mai spun!'t şi cred c!'t era înainte cu puţin!� vreme de a se muta la Bucureşti. Eu i-am 
spus să scrie toate aceste amintiri trăite, aşa în nuditatea lor, ca s!'t se dovedeasc!'t pân!'t la ce grad poate 
coborî demnitatea umană lat!'t ce mi-a povestit dânsul. Printre tovarăşii de lag!'tr se găsea şi Gh. Cristescu, 
unul dintre fondatorii PCR-ului, care între timp trecuse la PSD-ul lui Titei Petrescu. Într-un fel erau tovarăşi 
şi de partid, deoarece şi Pohonţu era membru PSD, aripa Titei Petrescu, care n-a trecut de partea PMR-ului. 
Faptul c!'t Gh. Cristescu-"Plăpumarul" fusese fondatorul PCR, desfiinţat de gen. Averescu, [1-a influenţat 
pe] comisarul politic [care] i-a dat în primire o magazie cu unelte de lucru pentru deţinuţi şi nu 1-a scos la 
munca grea, unde el cerea mereu să fie trimis. Dup!'t ieşirea din închisoare, în 1965, când Nicolae Ceauşescu 
a fost ales secretar general al PCR, Gh. Cristescu i-a trimis [o] telegramă cu următorul conţinut, spus 
de d-1 Pohonţu cu mult haz: «Gh. Cristescu-Pl!'tpumarul, fondatorul PCR, [îl] felicit!'t pe cismarul Nicolae 
Ceauşescu pentru ocuparea celei mai înalte funcţii din partid şi din stat». Cred c!'t se poate cerceta adev!'trul 
acestei situaţii. Se pare c!l Gh. Cristescu mai venea la Câmpulung în timpul verii. 

Un alt aspect trăit în lag!'tr a fost distrofia proteic!l (foame, subnutriţie) şi efortul fizic mare al 
deţinuţilor, care mureau umflaţi, cu edeme generalizate. 
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şi într-o modestie distinsă, Eugen Pohonţu îşi găseşte aici U'} loc de refugiu, sub 
apăsarea proletcultismului şi a "revoluţiei culturale" biruitoare. In această perioadă de 
"edificare a lumii noi", pe care o glorifică poetaştri imberbi dar şi nume glorioase ale 
literaturii noastre (Mihail Sadoveanu, Carnii Petrescu, Zaharia Stancu, Geo Bogza, 
Eugen Jebeleanu), cărturarul refugiat din Bucovina participă la şedinţele Cenaclului 
Literar al Casei de Cultură, susţine cursuri de istorie şi teorie a artelor la Şcoala 
Populară de Pictură, organizează şi conduce activitatea Cenaclului "1. D. Negulici", 
susţine conferinţe despre artă la Câmpulung Muscel, Suceava, Iaşi, Dorohoi, Botoşani, 
păstrează o legătură intimă cu scriitorii şi artiştii Bucovinei risipiţi în refugiu şi exil. 

Înzestrat cu "o mare dragoste pentru cultura naţională", Eugen Pohonţu 
întreprinde "cercetări meticuloase, trudnice, în arhive, în depozite de muzee, în 
colecţii aproape necunoscute de artă şi numere vechi ale unor publicaţii uitate"13 şi 
tipăreşte câteva lucrări ce-i evidenţiază vocaţia de întemeietor. La sugestia lui 
Nicolae Iorga studiază literatura Elenei Văcărescu şi contribuţia poetei la cunoaşterea, 
în Franţa, a folclorului românesc. Studiul său, cea dintâi contribuţie românească pe 
această temă, L 'activite patriote d'Helene Vacaresco - contribution au folklore 
ro uma in en France, apare în 1 928 în periodicul "Melanges de 1 'Ecole Roumain en 
France", Paris, Ed. Gamber şi, în extras, în 1 929. 

Câţiva ani mai târziu, Eugen Pohonţu publică studiul Alexandru Alex. 
Macedonski. Viaţă, atitudini, adversităţi. Influenţele franceze şi concepţiile despre 
artă. Valoarea şi modemismul operei. Macedonski şi generaţiile tinere, Bucureşti, 
Institutul de Arte Grafice "Bucovina" 1. E. Torouţiu, 1 935, 1 56 p., cea dintâi sinteză 
biografică din istoriografia noastră literară consacrată poetului Nopţilor14 (Tudor Vianu 
publică Viaţa şi personalitatea lui Alexandru Macedonski, introducere la Alexandru 
Macedonski, Opere, 1, Poezii, Bucureşti, E.F.R., 1 939, p. XV-LXXXIII; George 
Călinescu, în Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Bucureşti, E.F.R., 
1 94 1 ,  îi consacră un capitol distinct, p. 456-463 ; Adrian Marino publică mult mai 
târziu Viaţa lui Alexandru Macedonski, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1 966 şi 
Opera lui Alexandru Macedonski, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1 967). 

Începutul preocupărilor pentru "reabilitarea acestui creator urgisit", artist 

"vizionar, îmbătat de sine şi de vis"15, datează din perioada studiilor la Universitatea 
din Cernăuţi: "Convins că acest poet, promotor de literatură nouă, merită să fie scos 

Motivul pentru care [profesorul Pohonţu] a fost judecat şi închis se poate cerceta la Ministerul de 
Interne, Dosar deţinuţi politici, dar cred că principalele motive au fost: - fondatorul şi organizatorul 
Regulamentului Străjeriei, in calitate de director al Oficiului Educaţiei Tineretului (OETR), pentru care 
Carol al II-lea i-a acordat Medalia «Meritul Cultural)). Există o carte cu acest regulament, pe care eu am 
avut-o şi am înstrăinat-o la o directoare de casă de copii orfani; - a fost profesor la Şcoala Voievodului 
Mihai (situaţie pe care aţi omis-o în articolul dedicat lui); - a fost membru PSD, şef de organizaţie din 
aripa Titei Petrescu, care n-a fuzionat cu PMR şi majoritatea acestor membrii au fost închişi". 

1 3 Cf. Dan Grigorescu, Modestia cărturarului, în "România literară", Bucureşti, anul XX, 
nr. 3 1 , 30 iulie 1 987, p. 1 8. 

14 Cf. Adrian Marino, Viaţa lui Alexandru Macedonski, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 
1 966, p. 508. 

1 5 Eugen Pohonţu, Alexandru Alex. Macedonski, p. 1 6. 
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la suprafaţă de la periferia vieţii noastre artistice şi culturale unde era aşezat, am 
cerut, după l icenţă, încuviinţarea profesorului Leca Morariu să-mi pregătesc teza de 
doctorat tratând despre viaţa şi opera lui Alexandru Macedonski. Profesorul a primit 
propunerea cu răceală, însă, cum ştia că, deşi am idei moderne mai largi, ele sunt însă 
ponderate şi cum, pe de altă parte, mă bucuram de bunele lui aprecieri, a acceptat 
până la unnă. Dar, deosebit de sentimentul de dreptate şi de echitate ce mă chinuia, 
mai era un motiv ce m-a detenninat să pornesc acţiunea susţinută de reabilitare a 
acestui creator urgisit. Alegerea subiectului avea în vedere şi faptul că plecam pentru 
doi ani în Franţa, iar la Şcoala Română de la Fontenay aux Roses, al cărei membru 
devenisem, se crease o tradiţie ca cei ce făceau istorie pură ca şi cei ce se ocupau de 
istoria vreuneia din arte să-şi aleagă subiecte din cele ce puteau pune în evidenţă 
raporturi franco-române. Macedonski îmi oferea posibilitatea să scot în evidenţă 
astfel de raporturi , fiindcă toată viaţa s-a comportat ca un seismograf care a 
înregistrat, în l iteratura noastră, frământările artistice de pe malurile Senei"16• 

La Paris, în primăvara anului 1 928, Eugen Pohonţu îşi impune proiectul 
temerar de cercetare într-o memorabilă întâlnire cu profesorul Nicolae Iorga, 
consemnată în Amintiri . . . : "În fiecare an, Iorga venea la Paris de obicei l a  sf'arşitul lui 
februarie sau la începutul lui martie, să se intereseze de mersul şcolii, de nevoile ei, 
de domeniile de cercetare ale membrilor şi de stadiul în care l i  se găsesc lucrările. Nu 
ştiu cum va fi fost aşteptată sosirea de către ceilalţi membri, [ . . . ], pe mine însă mă 
îngrijora de-a binelea pentru faptul că îmi alesesem ca subiect de l ucru Viaţa şi opera 
lui Alexandru Macedonski, pe atunci încă poet «blestemat», căruia chiar oamenii de 
speciali tate, fără a mai vorbi de opinia publică neînţelegătoare şi cu idei primite de-a 
gata, îi refuzau cu îndârjire meritele artistice. În decursul timpului, se mai ridicaseră 
glasuri răzleţe în susţinerea valorii lui ,  însă nu reuşiseră să disl oce şi să împrăştie 
atmosfera grea, opacă şi sufocantă în care era menţinut. [ . . . ] 

Hotărâtor în a-mi accepta subiectul ales, mi s-a părut atunci când Iorga a dat 
peste un extras din Cântecul prozei, unde Macedonski cânta Patria cu un elan şi cu o 
putere de cucerire de arară rrumuseţe. La căldura acestor rânduri, în sufletul sensibil al 
lui Iorga, în care vibra cu intensi tăţi neobişnuite tot ce avea atingere cu sentimentele 
de dragoste de neam şi de patrie, s-au topit reticenţele, câte le avea, şi s-a instaurat altă 
părere, trădată de uimirea cu care m-a întrebat: - Cum, el a scris asta?"1 7  

În demersul său temerar, Eugen Pohonţu caută s ă  descirreze "unitatea vieţii 
sufleteşti" a l ui Macedonski, urmărind "achiziţiile ancestrale şi comportamentul 
faţă de societate din atitudinile ce le-a avut faţă de oameni şi evenimente, atitudini 
ce-au înăsprit raporturile în mod reciproc", precum şi "eliminarea socialului 
adumbritor de strălucire, prin chiar cunoaşterea condiţiunilor sociale în care s-a 
mişcat omul şi artistul'': "N-am reconstruit atmosfera ca să reîmprospătez 
aversiunile,  ci ca să arăt ambianta ce-a determinat lumea să se îndepărteze nu 
numai de om, ci şi de opera artistului. În adevăr, împrejurările sociale neprielnice 

1 6 Cf. Eugen Pohonţu, Amintiri despre N. Iorga. p. 547-548. 
17 Ibidem. p. 546--548, passim. 
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în legătură cu omul, dimpreună cu o parte din opera nevaloroasă, au format laolaltă 
un conglomerat de minereu tăinuitor de valoare"18• 

În acest studiu, aproape uitat astăzi, Eugen Pohonţu insistă asupra raporturilor 
dintre poezia lui Macedonski şi creaţia europeană a sfârşitului de secol XIX, "dintr-o 
perspectivă comparatistă cumpănită care respinge excesul «teoriei influenţelor», 
larg acceptată în epocă de literatura comparată"19• Opera sa îndrăzneaţă, de 
pionierat este recunoscută abia peste o jumătate de veac: "Intr-o vreme când creaţia 
lui Macedonski era ignorată sau contestată şi când încercările )ucide şi de 
exemplară onestitate intelectuală ale lui Tudor Vianu - care se strădui a să-i facă 
dreptate poetului Nopţi/ar- erau printre foarte puţinele de acest fel, Eugen Pohonţu 
avea curajul să desluşească în poezia română modernă o direcţie a cărei origine 
putea fi stabilită în poezia lui Macedonski şi în programul "Literatorului"10. Efortul 

"de-a unifica aspectele structurale şi de-a privi invers manifestările individuale prin 
prisma sintezei sufleteşti" reprezintă un proiect admirabil pentru o lungă epocă în 
care conştiinţa publică a deţinut "puteri dictatoriale" asupra scriitorului Alexandru 
Macedonski, "care a iniţiat în misterele artei câteva generaţii de efebi", slujind 
prin "îndelungă creaţie şi pătimire" "arta ridicată la rang de sens al vieţii"2 1 •  

Lucrarea Începuturile vieţii artistice moderne în Moldova. Gh. Asachi ş i  Gh. 
Panaiteanu, Bucureşti, Editura Meridiane, 1 967, 1 20 p. + 1 5  planşe cu reproduceri 
după lucrări de artă, cu un Cuvânt înainte al autorului, p. 5-7, valorifică investigaţii 
migăloase din arhiva Academiei de Arte Frumoase din Iaşi, întreprinse înainte de 
bombardamentul aerian asupra Iaşilor din 1 944 şi refugiul Academiei la Făget 
(Banat), oferind material inedit celor interesaţi de trecutul nostru cultural şi artistic 
pentru a înţelege "condiţiile şi strădaniile celor ce au aşezat piatră pe piatră la 
înfăptuirea progresului". În istoriografia noastră, această lucrare reprezintă pentru 
cercetători "unica sursă de informaţii referitoare la una dintre cele mai 
semnificative epoci din istoria culturii româneşti"22• 

"0 excelentă lucrare destinată tineretului, concepută dintr-un punct de vedere 
superior didactic, [ ... ] sistematică, ordonând cu rigoare un material imens", 
unnărind "să familiarizeze cititorii cu problemele complicate ale evoluţiei sensului 
şi structurilor artelor vizuale"23 este Iniţiere în artele plastice, Bucureşti, Editura 
Albatros, Colecţia "Cristal", 1 980, 302 p., cu o Prefaţă de Dan Grigorescu, p. 5-1 4, 
Bibliografie, p. 27 1-275 şi Indice de persoane şi de opere. Cu "o uimitoare 
claritate", "într-un stil accesibil", dar "fără a face concesii rigorii de informaţie"24, 
lucrarea "semnalează necesitatea înţelegerii artei", mai cu seamă de către tineri, 
detaliind "sistematic şi coerent" câteva din problemele ei fundamentale: viziunea 

1 8 Eugen Pohonţu, Alexandru Alex. Macedonski . . . , p. 4. 
19 Dan Grigorescu, Modestia cărturarului, ibidem. 
20 Ibidem. 
2 1 Eugen Pohonţu, Alexandru Alex. Macedonski . . .  , p. 3 1-32. 
22 Ibidem. 
21 Ibidem. 
24 Ibidem. 
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rezultată din funcţionarea organului vizual, exprimarea viziunii, concepţiile de artă 
care modifică viziunea organică şi conduc exprimarea artistică (urmărite de la arta 
primitivă şi arta naivă până Ia abstracţionismul secolului al XX-lea. "Orizontul larg 
al comentatorului, cunoaşterea temeinică a faptelor comentate, lipsa de emfază a 
explicaţiilor sunt [ . . . ] evidente". Prin Iniţiere în artele plastice, Eugen Pohonţu 
pune la îndemâna utilizatorilor "o carte utilă al cărei scop e urmărit cu grijă şi care 
înseamnă desluşirea unei forme de cultură, a artelor vizuale, ce a relevat, de-a 
lungul istoriei, o contribuţie românească specifică şi, nu o dată, de largă 
rezonanţă", ancorată, prin întregul ei spirit, în creaţia tradiţională şi comunicând, în 
acelaşi timp, cu universul cuprinzător al artei universale. Capitolul Repere în arta 
românească, p. 236-270 este un breviar de istorie a artei, străbătut de farmecul 
indelebil al sentimentului de încredere în "dreptul de a trăi al valorilor autohtone" 
în universalitate, ilustrat şi confirmat magistral de către Brâncuşe5.  

Pe lângă aceste lucrări de pionierat, Eugen Pohonţu publică studii şi articole 
consacrate aceloraşi domenii învecinate, istoria literară şi critica de artă. În paginile 
unor periodice de la Cernăuţi, cronologic, apar: P. Cerna - viaţa şi opera lui, 

"Junimea literară", anul XIII, nr. 3--4, martie - aprilie, 1924, p. 145-1 50, Nr. 5--6, 
mai - iunie, 1 924, p. 234-239, nr. 7-8, iulie- august, 1924, p. 33 1 -339 şi nr. 9-1 O, 
septembrie - octombrie, 1 924, p. 427--434; Poezia contemporană. Emancipare -
individualism ( 1 925), Ion Pillat, satul meu ( 1925), Cronica artistică, cu referire la 
Arhip Roşea, anul XIV, nr. 5-7, mai - iulie, 1 925, p. 227-299, Poezia simbolistă 
( 1 925), Domeniul irealităţii din "Făclia de Paşti" ( 1925), Pentru pedagog ia lui 
Creangă ( 1926), Cronica artistică (nr. 5-7, 1927), Contribuţii literare. Ion Pillat 
( 1928), Molima noutăţii din arta contemporană ( 1929), Cronica artistică (Nr. 9-1 2, 
1929), Constantin Berariu dramaturg, poet ( 1 930), Cronica artistică (Nr. 5-8, 
1930), Pictorii noştri. Pazll Verona, Georg Lovendal, "Junimea literară", anul XXI, 
nr. 1--6, ianuarie- iunie, 1932, p. 35--4 1 ,  Consideraţiuni despre plastica anului, cu 
referiri la Isidora Constantinovici-Hein, anul XXI, nr. 7-1 2, 1 932, p. 337-340. 

Dintre recenziile şi foiletoanele publicate tot la Cernăuţi, în ziarul "Glasul 
Bucovinei", între anii 1926 şi 1934, sunt de menţionat, mai ales pentru valoarea 
documentară ce o reprezintă în cercetarea de astăzi consacrată vieţii culturale şi 
artistice din Bucovina: Expoziţia de pictură Leon Hruşcă (8 aprilie 1926), Expoziţia de 
pictură A. Kolnic (noiembrie 1926), Expoziţia de pictură Paul Verona şi R 
Giurgiuveanu (30 şi 3 1  martie 1927), Expoziţia de pictură Isidora Constantinovici 
(24 aprilie 1927), Interesantă manifestare plastică, L. Hruşcă (3 noiembrie 1927), 
Cultul trecutului ( 1928), Indiferentism ( 1928), Tradiţie şi modernism ( 1928), Faze ale 
modernismului plastic. Claude Monet- Auguste Rodin ( 1 6  martie 1 928), Direcţii şi 
realizări teatrale ( 1928), O nouă expoziţie de pictură feminină ( 1 2  octombrie 1928), 
Expoziţia de pictură şi sculptură 1 Cosmovici R Hette (23 ianuarie 1 930), Concursul 
pentru bustul lui Eminescu în Cernăuţi ( 4 iunie 1930), Către artiştii plastici din 
Bucovina ( 193 1 ), Deschiderea Salonului de toamnă bucovinean (20 octombrie 1934 ), 

25 Dan Grigorescu, Prefaţă, p. 14 .  http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Dare de seamă asupra Salonului de Toamnă Bucovina ( 193 1 ), Serbarea artiştilor şi 
amicilor artelor plastice ( 1 5  martie 1932), Al treilea Salon al pictori/ar bucovineni 
(5 ianuarie 1 934), Nonva/orile şi ultimele valori (1934). 

Merită, de asemenea, menţionate şi lucrările profesorului Eugen Pohonţu 
rămase în manuscris: Însemnările elevului Nanu (roman), Gheorghe Asachi, Unde 
dai şi unde crapă (piese de teatru), Viaţa şi opera pictorului Henri Catargi, Viaţa 
şi opera pictorului R[osenbluth} Iosif, Nicolae Bălcescu, Pinacoteca şi Academia 
de Bele Arte din Iaşi, Istoria omenirii în imagini (în colaborare), Educaţia iubirii, 
Materiale privind artele plastice, Materiale privind istoria artelor. 

Referinţe la activitatea profesorului şi criticului de artă Eugen Pohonţu se 
găsesc risipite în periodice de altădată ori mai noi: "Glasul Bucovinei" (Cernăuţi, 20 
octombrie 193 1 ,  1 5  martie 1 932), "Universul" (Bucureşti, 1 6  noiembrie 1934), 

"Curentul" (5 octombrie 1936), "Orizonturi" (Galaţi, martie 1938), "Gazeta 
bucovinenilor" (25 august 1935), "România literară" (Bucureşti, 30 iulie 1987). 

Prin grija Doctorului Gheorghe Radu din Câmpulung Muscel, un apropiat al 
profesorului, preşedintele Societăţii Culturale "Negru-Vodă" în anii din urmă, la 
Fondul Documentar "Profesor Eugen Pohonţu - Doctor Gheorghe Radu" al bibliotecii 
Centrului de Studii "Bucovina" din Rădăuţi au fost depuse, cu scrisoarea din 30 mai 
200 1 ,  cele trei cărţi, toate cu dedicaţie către donator26, şi câteva materiale din arhiva 
Eugen Pohonţu: Amintiri despre N Iorga, Filiaţiuni populare în evoluţia plasticei 
româneşti, Scurtata viaţă bogată (manuscris dacti lografiat, 1 6  pagini, datat 3 martie 
1992, cuprinzând însemnări biografice valoroase şi o interesantă cronică acoperind cea 
mai mare parte a veacului trecut), un Curriculum vitae însoţit de Bibliografie. 

Profesorul şi criticul de artă Eugen Pohonţu se stinge din viaţă la 1 2  iunie 
1 992, fiind înmormântat în Cimitirul Flămânda din Câmpulung-Muscel. 

La împlinirea a 1 07 ani de la naşterea sa, comunicarea noastră reprezintă un 
"exerciţiu de admiraţie", omagiind viaţa şi activitatea unui distins pedagog, istoric 
literar şi critic de artă pe nedrept uitat, de numele căruia se leagă o strălucitoare 
perioadă de înflorire a vieţii artistice bucovinene şi generaţia din care a făcut parte27 . 

26 Dedicaţiilc autorului, ca mai toate însemnările făcute de-a lungul vremii pe marginea cărţilor, 
merită consemnate: "Dlui Doctor G. Radu, cu sentimente prieteneşti, îi ofer această carte, cea dintâi ce a 
pornit pe drum de reabilitare a unui poet însemnat, multă vreme urgisit, care a părăsit totuşi lumea cu 
convingerea că generaţiile ce vor urma îi vor face dreptate şi-i vor acorda locul ce i se cuvine. Creaţia şi 
munca lui de posedat stau mărturie tuturora că per aspera ad astra, Eug. Pohonţu, 1 7  VIII 1 983" 
(Alexandru Alex. Macedonski, 1 935, p. 3, Introducere, supra); "Doamnei şi Domnului Dr. G. Radu, spre 
aducere aminte, Eug. Pohonţu, 1 sept. 1983" (Începuturile vieţii artistice moderne în Moldova, 1967, p. 1 ,  
gardă); "Dlui Doctor Gheorghe Radu, cu admiraţie pentru compctenţa şi conştiinciozitatea profesională şi 
cu multă simpatie omului de mare afabilitate, Eug. Pohonţu" (Iniţiere în artele plastice, 1 980, p. 3, gardă). 

27 În Bucovina, un material mai amplu, consacrat lui Eugen Pohonţu şi valorificând date şi 
informaţii inedite, In memoriam Eugen Pohonţu, distins pedagog şi critic de artă pe nedrept uitat, se 
publică la  împlinirea a 1 05 ani de la naştere şi a 1 O ani de la moartea sa, sub semnătura noastră, în 
pagina culturală şi de informare ştiinţifică a săptămânalului "7 zile bucovinene", Rădăuţi, anul III, 
nr. 1 14, 26-3 1 decembrie 2002, p. 6. Cu titlul evocării din acest număr al periodicului "Analele 
Bucovinei", comunicarea noastră a fost cuprinsă în programul celei de a XII-a sesiuni anuale a Centrului 
pentru Studierea Problemelor Bucovinei, Rădăuţi, 24 septembrie 2004. 
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"Entuziastul organizator" al Societăţii Artiştilor şi Amicilor Artelor Plastice din 
Bucovina - "o înaltă şcoală de preţuire a valorilor"28 - a fost "un om care s-a devotat o 
viaţă întreagă punerii în lumină a valorilor culturii naţionale", muncind "cu o 
pilduitoare modestie, animat nu o dată de un curaj pe care, cândva îl lăuda Tudor 
Vianu. [ . . .  ] Cărţile, studiile şi articolele sale risipite JXin ziarele şi revistele [vremii] 
conturează portretul unui cărturar de aleasă spiţă"2 • Viaţa şi întreaga activitate a 
profesorului Eugen Pohonţu sunt luminate de spiritul îndrăzneţ şi superior al generaţiei 
din care a făcut parte, aşa cum aceasta ni se dezvăluie din documentele de epocă: "0 
generaţie se real izează numai în măsura misiunii sale. [ . . .  ] A naţionaliza o provincie nu 
înseamnă spoirea faţadei în tricolor, ci primenirea din străfunduri a conştiinţelor, 
permanentizarea unui mod de a simţi şi gândi româneşte, prin purgatoriu! de foc a[l] 
creaţiei de artă. [ . . .  ] Cea dintâi misiune a tinerei generaţii este să contribuie efectiv la 
unificarea sufletească a Bucovinei cu V. Regat şi provinciile alipite [ . . .  ], prin schimb 
reciproc de creaţii de artă. A doua misiune este să exprime în forme universale acest 
suflet românesc din Bucovina, care este o nouă faţetă a spiritualităţii româneşti . A treia 
misiune a tinerei generaţii din Bucovina ca şi din întreaga ţară este pregătirea unei 
rezistente armături morale pentru orice eventualitate"30. Pentru generaţiile de acum, ar 
putea, toate acestea, oferi măcar un reper în anevoioasa deprindere a ştiinţei de a 
înţelege prezentul şi de a construi împreună viitorul? 

Eugen Pohonţu (1897-1992) und die Geselschaft der Kiinstler 
und Freunde der bildenden Kiinste Bukowina (1931-1934) 

(Zusammenfassung) 

Das Studium ruft in Erinnerung den Lebenslauf und die Tătigkeit des Professors, Kunst
Kritikers, Literatur-Historikers und Memorien Verfassers Eugen Pohonţu. 

Seine Studien Jahre in Czernowitz und Paris, seinen Beitrag zur Grilndung der Geselschaft der 
Kilnstler und Freunde der bi ldenden Kilnste in der Bukowina, seine Tătigkeit als Lehrer an das 
"Ştefan cel Mare" Gymnasium in Czernowitz sowie an der fUrstlichen Schule. 

Seine Haftjahre in den kommunistischen Geflingnissen und die Jahre der vielen sozialen 
Entbehrungen, stellen die wichtigsten Augenblicke im Lebenslauf dieses Wissenschaftlers, der durch 
hochste Bescheidenheit sich bezcichncte, dar. 

Gleichzeitig analysiert die Studie die Werke des Professors Eugen Pohonţu im Bereich der Literatur
Geschichte und der Kunst-Kritik, wodurch er hervortrat durch einige bahnbrecherische Beitrăge, als Ergebnis 
grilndlicher Forschungen in den Archivs, Bibliotheken und Museen in Rumănien und im Abendland. 

28 Al. Stejar, Bucovina în cărţi şi icoane, cronică, în "Făt-Frumos", Cernăuţi, anul IX, nr. 2-3, 
martie - iunie, 1934, p. 72. 

29 Dan Zarnfirescu, Modestia cărturarului, p. 18 .  Portretul acestui "cărturar de aleasă spiţă", 
trăind mereu într-o distinsă modestie, se întregeşte din mărturiile unor apropiaţi de-ai săi, ca doctorul 
Gheorghe Radu, şi din confesiunile din Amintiri despre N. Iorga, lăsate posterităţii cu "voluptatea 
unei mândrii odihnitoare" şi în care îl simţim, trăind cu distincţie, pe omul Eugen Pohonţu, "fire 
modestă şi singuratică, care nu se simte în largul lui decât între cunoscuţi şi egali, dar care dă îndărăt 
şi se distanţează de autorităţi şi de oamenii iluştri", ibidem, p. 548. 

30 Iulian Vesper, Imperativele prezentului şi misiunea unei generaţii, în "Glasul Bucovinei", 
Supliment literar şi artistic, Cernăuţi, anul XVIII, nr. 4 477, marţi, 1 5  ianuarie 1935, p. 5. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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VIA ŢA POLITICĂ, CULTURALĂ, LITERARĂ ŞI ARTISTIC.{ 

TEODOR BALAN, 
ISTORIA TEA TRULUI ROMÂNESC ÎN BUCOVINA (1858-1913) 

O. V AT AMANIUC 

Teodor Balan ( 1 885-1 972) este, alături de Ion Nistor, unul dintre istoricii 
bucovineni din perioada interbelică, cu o activitate şti inţifică remarcabilă, care a 
stat şi în atenţia revistei noastre (, ,Analele Bucovinei", VII, nr. 1 ,  1 999, p. 1 5-1 8). 
Alături de lucrările tipărite, foarte multe, Teodor Balan a lăsat şi în manuscris un 
mare număr de studi i ,  monografii , documente, intrate în patrimoniul mai multor 
instituţii din ţară. Arhivele Naţionale din Bucureşti deţin un mare număr dintre 
manuscrisele sale care au constituit Fondul T. Balan. Între lucrările de aici reţinem, 
deocamdată, două: Istoria teatrului românesc în Bucovina. 1858-1913 şi Zur 
Geschichte des deutschen Theaters in der Bukowina. 1825-1877 ("Istoria teatrului 
german în Bucovina. 1 825- 1 877"). Începem prezentarea cu prima monografie, 
pentru motive uşor de înţeles. 

Istoria teatrului românesc în Bucovina (1858-1913), este elaborată în două 
părţi : o expunere generală şi o a doua parte, documente. Textul se păstrează în 
manuscris şi dactilografiat, ca pentru tipar. Între cele două versiuni nu sunt 
deosebiri importante. 

Monografia este concepută ca o expunere generală, în funcţie de persoana 
care organizează reprezentaţi ile teatrale, expunere în care sunt integrate şi afişele 
spectacolelor pri vind piesele jucate şi numele interpreţilor, documente de mare 
însemnătate pentru cunoaşterea vieţii teatrale în Bucovina. Expunerea generală este 
susţinută de documente, grupate în Anexe privind demersurile pe lângă autorităţile 
locale privind obţinerea aprobărilor în vederea reprezentaţiilor. Documentele sunt 
transcrise în originalul german şi în traducerea autorului, cu indicarea sursei .  Se 
consemnează şi ecourile din presă, iar informaţiile cele mai importante sunt preluate 
din ziarul "Bukowina", scos la Cernăuţi de Ernst Rudolf Neubauer, profesorul lui 
Eminescu în capitala Bucovinei şi director al Liceului german din Rădăuţi. Colecţia 
ziarului se păstrează, în ţară, numai la instituţia noastră. 

Monografia lui Teodor Balan, Istoria teatrului românesc în Bucovina (1858-
1913) o tipărim după manuscrisele sale, cu completările necesare privind trimiterile 
la sursele de infonnaţie. 

Analele Bucovinei, XI, 2, p. 295-328, Bucureşti, 2004 
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro



296 D. Yatamaniuc 

1 

1 .  Primele inceputuri - 1855-1861 
Acrobatul Nicolai Doroşan (1855); artistul Mihail Dimancea (1861) 

2 

Pe la mij locul secolului trecut, publicul român din Bucovina nu era nici atât de 
numeros şi n ici atât de instruit ca să poată întemeia o trupă de teatru. Pe lângă câţiva 
fii de boieri culţi se găsea un număr mic de intelectuali români crescuţi în şcoala 
nemţească, din mij locul cărora nu se puteau ridica elemente care să se dedice carierei 
dramatice. Astfel, românii Bucovineni [?] avizaţi la sprij in venit din afară, la trupele 
de teatru din învecinata Moldovă, unde se trezise acum interesul pentru artă, pentru 
teatru. Aceste trupe n-au întârzâiat să vină. Au sosit în Bucovina pe rând acrobaţi, 
cântăreţi izolaţi şi, în cele din urmă, trupe de teatru bine închegate. 

Cel dintâi sol al Moldovei sosit în Bucovina a fost un oarecare Nicolai Doroşan, 
acrobat de profesie. Personalul lui se constituia din el, soţia lui şi din cei doi copii ai lui. 
În primăvara anului 1 855 el s-a adresat Guvemământului Bucovinei, cerând să i se dea 
voie să susţină în capitala Bucovinei reprezentaţii de acrobaţie şi pantomimă. El a promis 
să arate "balanţuri uşoare", "sărituri", "salte mortale", "grupe de pirarnide, peste tot 
dispunând de o putere erculică" se va strădui să arate că este specializat în "riinţele 
gimnastice". El asigură publicul că petrecerea "va fi una din cele mai plăcute" . 

Doroşan va fi dat desigur câteva reprezentaţii prin lunile martie şi aprilie, însă 
neexistând pe atunci în Bucovina ziare, nu se pot da amănunte asupra jocului lui. 

După şase ani a sosit la Suceava artistul Mihail Dimancea. El s-a adresat, în 
septembrie 1 86 1 ,  Prefecturii din Suceava cerând o autorizaţie pentru a da în acest 
oraş cu trupa sa o serie de reprezentaţi i de teatru în limba "moldovenească" 
îmbinate cu declamaţiuni. La rândul ei, Prefectura a avizat, pe cale telegrafică, 
Guvernământul din Cernăuţi opinând pentru respingerea cererii, deoarece piesele 
teatrale n-au fost prezentate spre revizuire. Guvernământul şi-a însuşit propunerea 
Prefecturi i, respingând cererea. 

Respingerea cererii era o nedreptate şi însemna o lovitură dată publ icului 
sucevean, fiindcă Mihail Dimancea a fost artist de seamă, care, mai târziu, şi-a 
câştigat o reputaţie destul de frumoasă. La 1 862 el a jucat în trupa Mariei 
Vasileasca, iar pentru stagiunea 1 863-1 864 a fost angajat la Teatrul Naţional din 
Iaşi .  Tot aici îl găsim şi în stagiunea 1 866--1 8672• 

2. Prima stagiune a trupei d-nei Fani Tardini 
30 febr./13 martie - 17/29 mai 1864 

Despre originea şi viaţa artistei Fani Tardini s-a scris foarte puţin . Numele ei 
este italienesc, dar artistul Petre 1. Sturdza îi neagă originea italiană3. Totuşi, dintr-o 

1 Anexa nr. 1 .  
2 Anexa nr. 2 .  Vezi ş i  T .  Burada, Istoria teatrului în Moldova, I I  [Iaşi, Tipografia "H. Goldner", 

1 922]. r· 200. 
Petre D. Sturdza, Amintiri. Patruzeci de ani de teptru, Bucureşti, Editura "Casei Şcoalelor", 

1 940, p. 163.  
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anumită parte se susţine că era italiancă, născută în anul 1 823, la Triest. Tatăl ei 
trecuse la Galaţi, unde şi-a deschis o agenţie de vapoare, aşadară Fani Tardini era de 
provenienţă austriacă, dar, crescută la Galaţi, s-a românizat. Ea se ataşase întâi trupei 
lui Costache Caragiale şi-şi însuşise arta dramatică mai mult pe cale empirică4• A 
colaborat un timp cu Mihail Pascaly, iar pe urmă şi-a creat o trupă proprie, în 
colaborare cu fraţii Alexandru şi Ioan Vlădicescu. În primăvara 1 864 ea se găsea cu 
trupa ei la Botoşani, unde o văzu jucând boerul bucovinean Emanuil Costin, aşezat în 
Moldova5. Acesta se hotărî s-o angajeze pentru Cernăuţi. El aviză pe cunoscuţii săi 
din Bucovina, în rândurile cărora se găseau fraţii Alecu şi Gheorghe Hurmuzachi. 
Aceştia întemeiaseră un comitet teatral şi făcură intervenţii le necesare la 
Guvernământul Bucovinei, obligându-se totodată să acopere din mij loacele lor 
eventualul deficit. O dată terminate pregătirile preliminare, Fani Tardini a fost 
invitată să vină cu trupa ei la Cernăuţi. Insuşi Gheorghe Hurmuzachi ne spune, într-o 
scrisoare, că doamna Fani Tardini a venit în Bucovina "în urma invitări i noastre',6. 

Văzându-se atât de mult încurajată şi solicitată, Fani Tardini înaintă, Ia 
8 februarie 1 864, din Botoşani, unde se afla cu trupa ei, Consulatului General 
Austriac din Iaşi o cerere în l imba germană, rugându-1 să intervină Ia Guvernă
mântul Bucovinei să i se elibereze o autorizaţie pentru a da, în limba română, în 
sala casei Mikuli, un număr de 20 de reprezentaţi i7• 

Aflând moşierii români din Cernăuţi de hotărârea doamnei Fani Tardini de a 
veni cu trupa ei la Cernăuţi, au închiriat sala hotelului "Moldavie" al fami liei 
Mikul i ,  amenajând totodată scena. 

Cererea doamnei Fani Tardini a fost expediată cu aviz favorabi l  la Cernăuţi, 
de unde a sosit răspunsul cu data de 22 februarie 1 864. I s-a dat autorizaţia cerută, 
cu condiţia să nu înfiinţeze în Cernăuţi un teatru românesc stabi l .  

Cele 20 de reprezentaţi i  s-au terminat cu un succes strălucit, doamna Fani 
Tardini, îndemnată fi ind de publicul român, a înaintat, la 30 april ie 1 864, o nouă 
cerere, la fel ,  în l imba germană, sol icitând prelungirea autorizaţiei pentru alte zece . ·8 reprezentaţu . 

La această cerere, Guvernărriântul n-a răspuns direct, ci a avizat Comisariatul 
de poliţie din Cernăuţi să răspundă doamnei Fani Tardini că cererea i-a fost 
aprobată9. În baza acestei autorizaţii, reprezentaţiile trupei doamnei Fani Tardini au 
continuat până în ziua de 1 7/29 mai 1 864, când a avut loc reprezentaţia de adio, 
dată în folosul "Societăţii pentru Cultură". 

4 O. Minar, Caragiale (Omul şi opera), Iaşi, Editura Librăriei Socec, [f. a.], p. 1 3 . 
5 Teodor T. Burada, op. cit. , p. 202-204. 
6 N. Bănescu, Corespondenţa familiei Hurmuzachi cu Gheorghe Bariţiu, Vălenii de Munte, 

Tipografia Societăţii "Neamul Românesc", 19 1 1 ,  p. 1 2 1- 123 ;  A. Hurmuzachi, Teatrul Naţional în 
Cernăuţi, în "Foaia Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina", I, nr. 1-3, 1 martie 
1 865, p. 60. 

7 Anexa 3 .  
8 Anexa 4 .  
9 Anexa 5 .  
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Trupa doamnei Fani Tardini era alcătuită din zece domni, trei doamne şi 
patru domnişoare, deci în total din 1 7  artişti. Lista domnilor: Stavru Sachelarie, 
Alexandru Evolschi, Conrad Scotu, Ioan Delacia, scris şi D. Lacia sau simplu 
Lacea, Alexandru Vlădicescu, Lache Chirimescu, Nicu Constandinescu, Ioan 
Romanescu, Bujorean şi Ioan Comino. Lista doamnelor: Fani Tardini, Catinca 
Dimitreasca şi Elena Albeasca. Lista domnişoarelor: Mica (Alexandrina) Albeasca, 
T. Arghireasca, Dimitreasca şi Matilda. 

Spicuim câteva caracterizări din însemnările contemporanilor. 
În fruntea ansamblului se găsea, vezi bine, directoarea Fani Tardini . Avea o 

înfăţişare plăcută şi atât habitul cât şi gesturile ei erau elegante . Dispunea de o 
inteligenţă rară, care îi permitea să-şi joace rolurile cu o "măiestrie" neîntrecută. 
Era "maestră" şi în rolurile tragice, iar la recitări excela printr-o impecabilă 
dicţiune. Peste tot, era o femeie extraordinară, o "adevărată artistă" 10• 

Alăturea de ea se situa Alexandru Vlădicescu, tovarăşul ei de viaţă. 
Alexandru Hurmuzachi vedea în el un "talent foarte deschis", un artist inteligent, 
fin şi de o înfăţişare p lăcută. Dispunând de un glas de bariton apreciabil, reuşea să 
entuziasmeze publicul cu cântece naţionale. Deşi "fără învăţătură", a devenit totuşi 
un mare artist. Avea "şimţ fin şi bun". La întrebarea lui Alexandru Hurmuzach i, 
Vasile Alecsandri îl caracterizează astfel pe Alexandru Vlădicescu: "Mă întrebi, 
cum îmi place talentul lui V lădicescu? O singură dată l-am văzut jucând pe scena 
din Iaşi şi am constatat că are foarte bune dispuneri pentru arta dramatică; pe lângă 
aceste mai este înzestrat cu un glas simpatic care se poate încă mult desvolta". 
Alecu Hunnuzachi susţinea chiar că el ar fi pentru Iaşi "o prea bună achiziţiune"1 1 •  

Evolschi,  sau Ivolschi, imita foarte bine pe greci, evrei ş i  lipoveni .  Ca lipovan 
droşcar în piesa Doi morţi vii era de un comic irezistibi l .  Cu el rivaliza în scenele 
comice Comino. Lacea era specializat în roluri de bătrâni, iar Sachelarie în cele de 
intrigant. Chirimescu era bine în rolul lui Acrostihescu în piesa Doi morţi vii. 

Artistele puteau fi numite bune, chiar foarte bune. Adesea jocul lor nu era 
mai prejos de cel al colegilor lor. După părerea lui A. Hurmuzachi, care nu lipsea 
de la nici o reprezentaţie, Dimitreasca şi Albeasca erau "foarte bune actoare"12• 
Domnişoarele apăreau în roluri mai mici, şi de aceea au rămas nemenţionate. Între 
ele s-a remarcat totuşi domnişoara Matilda - numele ei de familie nu se cunoaşte 
care excela prin frumuseţe. Pe dânsa a eternizat-o Vasile Alecsandri în piesa 
Agachi Fluture. 

În prima stagiune din primăvara 1 864 trupa doamnei Fani Tardini a dat, într-un 
răstimp de două luni şi jumătate, 3 1  de reprezentaţii cu 33 de piese. 

10 A. Hurmuzachi, op. cit. , p. 62; A Hurmuzachi, Corespondenţa între d-nii V. Alecsandri şi 
A. Hurmuzachi, în "Familia", XX, nr. 3, 1 5/27 ianuarie 1 884, p. 25; Theater in Czernowitz, 
Romanische Biihne, în "Bukowina", III, nr. 65, 20 martie 1 864, p. 3, nr. IO I ,  5 mai 1 864, p. 3 .  

1 1  A. Hurmuzachi, op. cit. , p. 64; A. Hurmuzachi, Corespondenţa . . . , în "Familia", nr. 3, 1 5/27 
ianuarie 1 884, p. 25; Il. Chendi, Corespondenţa lui V. Alecsandri cu bucovineni, în "Convorbiri 
literare", XL, nr. 1 0, octombrie 1906, p. 954. Scrisoarea a VII-a. 

1 2 A. Hurmuzachi, op. cit. , p. 62 
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Întrucât atât repertoriul cât şi repartiţia rolurilor sunt necesare pentru 
alcătuirea unei istorii complete a teatrului românes, vom reproduce aici atât titlurile 
pieselor jucate cât şi rolurile susţinute de artişti. Afişul prin care s-a anunţat 
deschiderea stagiuni i  se va reproduce pe de-a-ntregul, în timp ce la celelalte se vor 
înregistra numai titlul pieselor şi repartiţia rolurilor. 

Lista pieselor jucate se prezintă astfel :  
1.  Duminică, 30 februarie/ 1 3  martie 1 864 
Abonoma. Cu multă voe. Teatru Romanu subt direcţia doamnei Fani Tardini, 

astăzi, Duminică la 30 Faur sau 1 3  Martie 1 864 în localul teatrului se va reprezenta 
pentru prima oară piesa Radu Calonfirescu, vodevil  naţional în cinci acte, cu mare 
spectacol . Persoane: Mihai Viteazul, prinţul român - d-nul Stavru Sachelarie; 
Spatariu Vintilă, locuţiitoru de domnu - Alexandru Evolschi; Stroe Buzăscu, 
general - Conrad Scotu; Căpitan Preda - Ioan Dealcia; Ancuţa, fiica sa - d-na Fani; 
Radu Calonfirescu - d-nul Vlădicescu; Lambru Ciortan - d-nul Lachi Chirimescu; 
Stănică Hălăciu - d-na Dimitreasca; Cristina, mama lui Radu - d-ra Matilda; Vlad, 
ţăran - d-nul Nicu Constandinescu; Niacşu, ţăran - d-nul Ioan Romanescu; un om 
domnescu - d-nul Bujorianu; ţărani, ţărance, popor. 

Preţurile locurilor: Stai de sus lângă lojă - 1 fl. şi 50 cr.; Stai de jos - l fl. 
Parchet - 60 cr. Parter - 40 cr. Carta pentru garnizon - 30 cr. 

Biletele se vor găsi înaint� cu o reprezentaţie la derecţie Otel Paris, iar în ziua 
reprezentaţiei la casa teatrului. Inceputul la 7 Yz oare fics. 

2. Joi, 5/1 7 martie 1 864 
Baba Hârca, vodevil naţional în două acte, de dl Matei Milo, muzica de dl 

Flechtenmacher. Persoane: Baba Hârca - d-nul Comino; Vlad - d-na Dimitreasca; 
V iorica, fiica lui - d-ra Matilda; Îngerul - d-ra Mica Albeasca; Chiosa ţiganul -
d-nul Vlădicescu; Vărzu - d·nul Evo1schi; Gănju - d-nul Delacia; ţărance, ţărani, ţigani. 

Spectacolul  se va începe cu Un trântor cât zece, comedie vodevil  în un act. 
Persoane: Tănjală - d-nul Evolschi; Teodorescu - d-nul Delacia; Tiţa, soţia 

sa - d-na Albeasca; Gaiţa - d-na Danieleasca; Gogu - d-nul Chirimescu. 
3. Duminică, 8/20 martie 1 864 
Chiriţa în Iaşi, comedie vodevil  în trei acte, de dl V. Alecsandri, muzica de 

Flechtenmacher. Persoane: D-na Chiriţa - d-na Dimitreasca; Grigore Bârzoi - d-nul 
Delacia; Aristiţa - d-şoara Dumitreasca; Calipsiţa - d-şoara Arghireasca; Pungescu, 
coţcar - d-nul Vlădicescu; Bandiţi - d-nul Evolschi;  Guliţă - d-nul Chirimescu; 
Afinoie - d-şoara Matilda; Luluţă - d-na Albeasca; Cuculeţ - d-nul Conrad; un fecior 
boieresc - d-nul Sachelarie; un sluj itor - d-nul Constandinescu; invitaţi, slugi. 

4. Luni, 9/2 1 martie 1 864 
Cimpoiul dracului, vodevil naţional în două acte, şi Hoţul şi fanaragiul, 

comedie într-un act. Pe afiş lipseşte distribuţia. Darea de seamă Theater in 
Czernowitz. Romanische Biihne, în "Bukowina", III, nr. 67, 23 martie 1 864, p. 2 .  

5 .  Miercuri, 1 1 123 martie 1 864 
Iaşii în carnaval, tablou în trei acte, de d l  Vasile Alecsandri. Persoane: 

Postelnicu Tache Lunetescu - d-nul Evolschi; Tarşiţa, femeia lui - d-na Dimitreasca; 
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Jicniceru Vadră ot Nicoreşti - d-nul Lacia; Alecu, nepotul său - d-nul Vlădicescu; 
Leoni l ,  cadet de cavalerie - d-nul Chirimescu; Cati, modistă - d-ra Matilda; Şătraru 
Săbiuţă, comisariu - d-nul Comino; Marghioala, fiica lui - d-na Albeasca; un 
comisariu - d-nul Romanescu; un turc - d-nul Constandinescu: irozi, păpuşi, lăutari, servi. 

6. Luni 1 6/28 martie 1 864 
Iancu Jianu, căpitan de haiduci, melodramă naţională în patru acte, cu 

cântece de dl 1. Anestin, muzica de 1 .  Vachman. Persoane: Ileana, gazda lui Jianu 
d-na Fani; Iancu Jianu, căpitan de haiduci - d-nul Vlădicescu; Gulei - d-nul 
Chirimescu; I l ie, un negustor - d-nul Sachelarie; Sultana, amanta lui Jianu - d-na 
Dimitreasca; Cărc-sărdariu Stoica - d-nul Comino; Gincu, căpitan de poteră - d-nul 
Lacia; Alexe, haiduc - d-nul Evolschi; Barbu; haiduc - d-nul Constandinescu; 
Petre, fiul Ileanei - d-na Albeasca; Cristea - d-ra Matilda; haiduci, poteraşi .  

7.  Miercuri, 1 8/30 martie 1 864 
Doi morţi vii, vodevil naţional în două acte, de V. Alecsandri, muzica de 

Flechtenmacher. Persoane: D-na Ferchezanca - d-na Fani; Dimitrie Ghiftui - d-nul 
Vlădicescu; Hagi Flutur - d-nul Comino; Acrostihescu - d-nul Chirimescu; Talpă 
lată - d-nul Lacia; Tiţa., epitropisiţa sa - d-na Albeasca; Igor, lipoveanu - d-nul Evolschi; 
un ţăran - d-nul Romanescu; Gionu - d-nul Constandinescu; Cărciog - d-nul Conrad. 

Spectacolul se va începe cu Fata cojocarului, vodevil într-un act, de dl D. Miclescu. 
Persoane: Tănase Cojocaru - d-nul Lacia; Fil ip, actoru - d-nul Vlădicescu; Mariuţa 
- d-na Albeasca; Mărgărita - d-na Dimitreasca; Profesoru Luca - d-nul Evolschi .  

8. Joi, 1 9/3 1 martie 1 864 
Cimpoiul dracului, vodevi l  naţional în două acte. Doi ţărani şi cinci cârlani, 

comedie în un actu. Erşcu Bocşagiu, de dl Vasile Alecsandri, cansonetă executată 
de dl Evolschi .  (Pe afiş l ipseşte distribuţia. Darea de seamă în ziarul "Bukowina", 
din 3 apri lie 1 864.) 

9. Duminică, 22 martie/3 aprilie 1 864 
Gabrina sau camera leagănului, dramă în trei acte, tradusă din franceză de dl 

Alecu Poenariu. Persoane: Gabrina - d-na Fani; Conetabilul Francisco - d-nul 
Evolsch i; Conradu, soldatu - d-nul Vlădicescu; Ranucio, duce de Parma - d-nul 
Chirimescu; Eduard, regele, fiul său - d-na Albeasca; Mati lda, regentă - d-na 
Dimitreasca; Şambelanu - d-nul Lacia; Stenio - d-nul Constandinescu; Guvernoru 
- d-nul Sachelarie; un oficeriu - d-na Romanescu; seniori, popor, soldaţi. 

10. Luni, 23 martie/4 apri lie 1 864 
Învierea Babii Hârcei, dramă-vodevil  naţional în patru acte, compusă de dl 

M. Pascaly, în muzica de dl Wachmann. Persoane: Cucoana Evgheniţa - d-na Fani; 
Laecu, fiul său - d-nul Vlădicescu; Viorica, soţia lui - d-na Albeasca;· Hârca, 
jupâneasa în casă - d-nul Comino; Chiosa, epistatu de moşie - d-nul Evolschi; Gănju, 
pădurariu - d-nul Lacia; Bârzu - d-nul Sachelarie; Stoica - d-nul Constandinescu; 
un ţăran - d-nul Romanescu; ţărani, ţărance. 

1 1. Luni, 30 martie/I l aprilie 1 864 
Soldatul şi plăeşul, vodevi l  naţional cu cântece, în două acte, de dl Parfiriu. 

Persoane: Dragomir, plăeşu - d-nul Vlădicescu; Vlad, ţăranul - d-nul Lacia; F lorica, 
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fiica sa - d-ra Matilda; Verdiş, soldatul - d-nul Comino; Stan, slugă - d-nul Evolschi; 
Mama Dohiţa - d-na Dimitreasca; Vomicu satului - d-nul Chirimescu; ţărani, ţărance. 

Scara mâţei, comedie într-un act, de dl Alecsandri. Persoane: Anica 
Florineasa, tânăra văduvă - d-na Albeasca; Ghiţă Făuriu, văru ei - d-nul Evolschi; 
Magdian, prezident la Roma - d-nul Vlădicescu; Marin, grădinariu - d-nul Comino; 
Florica, femeia lui - d-na Dimitreasca; o servă - d-ra Matilda; ţărani ,  ţărance. 

12. Marţi, 3 1  martie/1 2  aprilie 1 864 
Cine vrea, poate, vodevi l  naţional în două acte, tradusă ( ! )  din franceză de dl 

Stăncescu. Persoane: Ana de Austria - d-na Fani;  Carol al 2-lea, regele Spaniei - d
na Dimitreasca; Rustomez - d-nul Vlădicescu; Ducesa de Ascoli  - d-na Albeasca; 
Marchizu de Santa Cruce - d-nul Lacia; Inigo - d-nul Chirimescu; Gabriela - d-ra 
Matilda; un ofiţer - d-nul Constandinescu; soldaţi, invitaţi . 

Spectacolul se va sfârşi cu Munteanul, consonetă-vodevilă de dl Carada, 
executată de d-nul Vlădicescu. 

13. Luni, 6/ 1 8  apri lie 1 864 
Omul care îşi ucide femeia, vodevil în două acte, de dl Pop. Persoane: 

Pupinel - d-nul Comino; Sabinia, femeia sa - d-na Dimitreasca; Onorina, sora sa 
d-na Albeasca; Brandaburcă - d-nul Lacia; Rămasă - d-nul Conrad; Madame 
Parter - d-ra Matilda; popor. 

Spectacolul se va sfârşi cu Corbul românu, vodevi l  naţional în un actu, de dl 
Alecsandri. Persoane: Moşu Corbul, cimpoieru - d-nul Vlădicescu; Ispravnicul - d-nul 
Comino; Bujor - d-nul Evolschi; Anica - d-na Albeasca; Dochiţa - d-na Dimitreasca; 
Leonaş - d-nul Chirimescu; ţărani, ţărance. 

14. şi 15. Afişele şi dările de seamă l ipsesc. 
16. Luni, 20 apri lie/2 mai 1 864 
Urâta satului, vodevi l  în două acte, compusă ( ! )  de dl Carada, muzica de 

Flechtenmacher. Persoane: I leana - d-na Fani ;  Florea - d-nul V lădicescu; Nicola 
d-nul Lacia; Dumitru - d-na Dimitreasca; Păuna - d-na Albeasca; un ţăran - d-nul 
Chirimescu; ţărani, ţărănci . 

După cererea onorabilului public: Herşcu Boccegiu, şansonetă executată de 
dl Evolschi .  

17. Marţi, 21  apri lie/3 mai 1 864 
Iancu Jianu, căpitan de haiduci, dramă în patru acte, de dl Anestin. Persoane: 

Jianu - d-nul Vlădicescu; Ileana - d-na Fani; Cărg ( !), Sărdar Stoica - d-nul Camino; 
Alexe - d-nul Evolschi;  Sultana - d-na Dimitreasca; Căpitan Gincu - d-nul Lacia; 
Petru, fiul Ileanei - d-na Albeasca; Barbu - d-nul Constandinescu; I l ie - d-nul 
Sachelarie; Gulei - d-nul Chirimescu; Părvu - d-nul Romanescu; ţărani ,  haiduci .  

18. Joi, 23 aprilie/5 mai 1 864 
Doi pricopsiţi, comedie într-un act, tradusă din franceză de dl Mihălescu. 

Persoane: d-nul Rovervi l  - d-nul Lacia; Ledru - d-nul Vlădicescu; Sen Glan - d-nul 
Evolschi; Carol - d-nul Constandinescu; Janeta - d-na Albeasca; Eliza - d-ra Matilda; 
Antonie - d-nul Romanescu; ţărani, ţărance. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Doi soldaţi români, comedie naţională într-un act, de dl Mihălescu. Persoane: 
Porumba, vivandiera - d-na Dimitreasca; Iosif- d-nul Sachelarie; Rămurea - d-nul 
Comino; F lorea - d-na Albeasca; Neagu - d-nul Lacia; Stana - d-ra Matilda; ţărani, 
ţărance. 

După cererea onorabilului public, şansoneta Munteanu executată de dl 
Vlădicescu. 

(Fără număr), Duminecă, 26 aprilie/8 mai 1 864 
În beneficiul Domnului Alexandru Vlădicescu - Onoarea franceză sau Jorj 

şi Maria, dramă în şase acte, tradusă din franceză de dl Grigorescu. Persoane: Jorj 
Teveneu - d-nul Vlădicescu; Baroana Danghevil - d-na Fan i; Baron, soţul ei - d-nul 
Lacia; Maria, fiica lor - d-na Albeasca; Sir Maghinel - d-nul Comino; Marieta, 
sora lui Jorj - d-na Dimitreasca; Valentin, soţul ei - d-ilul Chirimescu; Contele 
Valedo - d-nul Evolschi; D-na Brue, otel iera - d-ra Matilda; C icil ia, servă Ia 
baroana - d-na Dimitreasca; Paul Frement, doctor - d-nul Sachelarie; un ţăran - d-nul 
Constandinescu; un serv - d-nul Romanescu; ofiţeri francezi. 

Beneficiantul face a sa plecată invitaţie şi speră spre încurajarea sa un 
generos concurs din partea onorabilului public. 

19. Marţi, 28 april ie/ 1 0  mai 1 864 
Bogdan-Vodă, dramă naţională cu cântece războinice în cinci acte, cu 

tablouri de d-nul Ioan D. Lacia, sujet din scrierile d-lui Pelimon. Persoane: 
Bogdan-Vodă, prinţul Moldovei - d-nul Vlădicescu; Ileana, fiica sa - d-na Fani; 
Mircea cel Mare, prinţul României - d-nul Chirimescu; Radu Laiotă Basarab - d-nul 
Evolschi;  Moţicu, credinciosul său - d-nul Lacia; Puchi ,  general la annii

"
tătăreşti 

d-nul Comino; Episcopul Sofronie, confesorul Ileanei - d-nul Sachelarie; Dragoşi 
d-na Dimitreasca; Mariea - d-na Albeasca; Dochiea - d-ra Matilda; Ealam, ofiţerul 
lui Puchi - d-nul Constandinescu; un ţăran - d-nul Romanescu; o păstoriţă - d-na 
Dimitreasca; români, moldoveni, tătari, ţărani, ţărance. 

(Fără număr), Joi, 30 aprilie/ 1 2  mai 1 864 
În beneficiul domnului Alexandru Evolschi - Idiotul sau Suteranele de 

Elsberg, dramă în cinci acte şi  trei tablouri, tradusă de d-nul Mihălescu. Persoane: 
Idiotul - d-nul Evolschi; Vilhelmie - d-na Fani; Ducesa de Ei lberg ( ! )  - d-na 
Dimitreasca; Amelina - d-na Albeasca; Fridericu, fiul ducesei - d-nul Chirimescu; 
Atanasius, profesorul lui - d-nul Lacia; Toni, confidentul ducesei - d-nul 
Sachelarie; Volfrug - d-ra Matilda; U lricu - d-nul Romanescu; un serv - d-nul 
Romanescu; Oscar - d-nul Romanescu; Bantau, un cancelar - d-nul Romanescu; 
Amold, un ofiţeriu - d-nul Romanescu; invitaţi, invitate. 

Beneficientul face a sa supusă invitaţie şi speră la un generos concurs din 
partea onorabi lu lui public. 

20. Sâmbătă, 2/1 4  mai 1 864 
După cererea generală a onorabilului public - Omul care îşi ucide femeia, 

comedie în două acte, cu cântece, tradusă de d-nul Pop. Persoane: Pupinel - d-nul 
Comino; Sabinia, femeiea sa - d-na D imitreasca; Onorina, sora sa - d-na Albeasca; http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Căpitanul Brandaburcă - d-nul Lacia; Ramasa - d-nul Evolschi; Madame Parter, 
oteliera - d-ra Matilda; servi, vămuitori, ţărani .  

Doi pricopsiţi, comedie într-un act, de dl Mihălescu. Persoane: Robervil - d-nul 
Lacia; Ledru - d-nul Vlădicescu; Senglan - d-nul Evolschi; Janeta - d-na 
Albeasca; Carol - d-nul Constandinescu; Antonie - d-nul Romanescu; ţărani, 
ţărance. 

(Fără număr), Luni, 41 1 6  mai 1 864 
În beneficiul domnului Ioan Comino, Fătu Haiducu, comedie naţională cu 

cântece, compusă de dl Pănescu, în două acte. Persoane: Fătu Haiducul - d-nul 
Evolschi; Niţu, orbul - d-nul Vlădicescu; Lăzări lă - d-nul Comino; Eleana - d-na 
Albeasca; Radu - d-nul Lacia; Alecu, proprietar - d-nul Chirimescu; N icolai - d-nul 
Constandinescu; Ioaniţă - d-ra Matilda; ţărani, ţărance, haiduci. 

Piatra din casă, comedie într-un act, compusă de dl V. Alecsandri, muzica de 
Flechtenmacher. Persoane: Căminariu Grigore Pălciu - d-nul Lacia; Comisul Miac, 
fiul său - d-nul Comino; Zamfira, văduva - d-na Dimitreasca; Marghioliţa, fi ica ei 
- d-na Albeasca; Leonil, vărul ei - d-nul Chirimescu; un doctor - d-nul Evolschi; o 
ţigancă - d-ra Matilda; un fecior - d-nul Romanescu. 

N. B. Beneficientul speră la un generos concurs din partea onorabilului 
public. B iletele d-lor abonaţi se vor respecta până la 12 ore în ziua reprezentaţiei .  

(Fără număr), Mittwoch, den 1 8  Mai 1 864 
Zum ersten male: Romanisch-polnisch-deutsche Vorstellung, unter gefall iger 

Mitwirkung der Herren Wladiczesku und Rapacki. Zum Vortheile des Regiseurs 
und Schauspielers Adolf Nadler. (Miercuri, 1 8  mai 1 864. Pentru prima dată 
reprezentaţia româno-polonă-germană cu binevoitoarea colaborare a d-lor Vlădicescu 
şi Rapcki. În beneficiul regizorului şi actorului AdolfNadler.) 

1. Abthei lung (Partea I). Pan Rapacki r6wniez zgrzeczn6sci dia Beneficyanta 
odegra wyjatek z Tragedyi 5 .  Aktu Shil lera p. t . :  Zbojcy (Hoţii). (Dl . Rapacki va 
juca din curtoazie pentru beneficientul din tragedia lui Schiller, actul V, anume Hoţii.) 

Aus Kabale und Liebe, von Schi ller (III, Akt Briefscene). (Din Intrigă şi 
dragoste, de Schi ller, actul I II, scena cu scrisoarea). Wurm - AdolfNadler; Louise 
- frl .  v. Waldheim. 

II. Abtheilung (Partea a II-a). Zum ersten Malle: Gute Nacht, Rasa! 
Dramatisches Genzebild in 1 Akt von Friedrich Kaiser (im K. K. Hofburgtheater in 
Wien mit Beifall gegeben).  (Pentru prima dată: Noapte bună, Rasa!, tablou 
dramatic în 1 act de Friederich Kaiser. S-a reprezentat cu succes în Caes. reg. teatru 
imperial d in Viena.) Dr. Moorstein - Adolf Nadler; Rosa, desem frau - frl .  
Waldheim; Sekretăr Brint - Hern Wagener. 

III .  Abthei lung (Partea a III-a). Munteanul român, şansonetă naţională de 
D. Carada, executată de d. Vlădicescu. Zum ersten Malle (pentru prima dată): Aus 
Faust von Goethe, 3 Akt: Schlilerscene. Mephistopheles - Adolf Nadler; Ein 
Schliler - Herr Roman. (Din Faust de Goethe, actul III, scena cu elevul). Der 
besonderen Gefălligkeit und wahrhaft Kollegialen Gesinung der oben genannten http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Herren verdanke ich die Moglichkeit, dem P .  T .  Publikum etwas ganz Neues zu 
bieten, welches gewisz einen sehr interessanten Abend verbiirgt. Zu diesem macht 
seine hoflichste Einlandun und bittet un recht zahlreichen Besuch. Ergebenster: 
Adolf Nadler. (Datoresc deosebitei amabilităţi şi sentimentelor adevărat colegiale 
ale domnilor mai sus menţionaţi putinţa a prezenta onor public ceva de tot nou care 
asigură o seară foarte interesantă. La aceasta face cea mai politicoasă invitare şi 
roagă publicu l  să ia parte în număr cât mai mare, cu devotament: AdolfNadler.) 

(Fără număr), Joi, 7/1 9  mai 1 864 
În beneficiul d-nei Catinca Dimitreasca, Tuzu Ca/ieu/, vodevi l  naţional cu 

cântece în două acte, compus de dl Matei Mil lo. Persoane: Tuzu Calicul - d-nul 
Comino; Lăzărilă - d-na Dimitreasca; Tiţa - d-na Albeasca; Logea - d-nul 
Evolschi; Tomiţă - d-nul Chirimescu; Tufana - d-ra Matilda; Gorguţă - d-ra 
Dimitreasca; un ţăran - d-nul Romanescu; ţărani, ţărance. 

N. B. Beneficienta speră la un generos concurs din partea onorabilului public 
spre încurajarea sa. Biletele d-lor abonaţi se vor respecta până la 12 ore în zi de 
reprezentaţie. 

(Fără număr), Duminică, 1 0/22 mai 1 864 
În beneficiul doamnei Elena Albeasca, Săracul cinstitu, comedie naţională cu 

cântece, compusă de d-nul Helepliu, în trei acte. Persoane: Cuconul Dumitrache 
Săvescu - d-nul Lacia; Alexandru, june moldovean - d-nul Vlădicescu; Elena, fiica 
lui cuconu Dumitrache - d-na Dimitreasca; Mariţa - d-na Albeasca; Nicolai 
Zbărciog ,_ d-nul Comino; Kir Sandulachi - d-nul Evolschi; Vlăduţă, servu - d-nul 
Constandinescu; Jupâneasa Catina - d-ra Matilda; ţărani, ţărance. 

N. B. Beneficienta speră la un generos concurs din partea onorabilului public 
spre încurajarea sa. Biletele d-lor abonaţi se vor respecta până la 12 ore în zi de 
reprezentaţie. 

(Fără număr), Luni, 1 1/23 mai 1 864 
În beneficiul d-nei Fani Tardini, Viitorul României, monolog naţional în 

versuri într-un act, compus de d-nul M. Pascali .  Persoane: Cobea ţărei - d-na Fani; 
Poetul Cârlova - d-nul Vlădicescu; Îngerul - d-na Albeasca. 

Însurăţeii, vodevil naţional cu cântece, în două acte, compus de d-nul M. Mil lo, 
muzica de Flechtenmacher. Persoane: Zoiţa - d-na Fani; Stan Strugariu - d-nul 
Vlădicescu; Scociorescu, vătavul moşiei - d-nul Comino; Ihim - d-nul Evolschi; 
Spătăreasca - d-na Dimitreasca; Florea - d-na Albeasca; ţărani, ţărance, dorobanţi . 

N. B .  Beneficienta speră la un generos concurs din partea onorabi lului public 
spre încurajarea sa. Biletele d-lor abonaţi se vor respecta până la 1 2  ore în zi de 
reprezentaţie. 

(Fără număr), Miercuri, 25 mai 1 864 
Pozegnalne przedstawienie Wincentego Rapackiego, artysty sceny polkiej,  w 

Ktoren przyjna udzial Z grzecznosci Artysci Teatru Rumunskiego 1 Polskiego, dani 
bedzie wyjatek z 3 aktu, scena 1 O, tragedyi· Fr. Schillera p. t . Dan Karlos, infant 
Hiszpanski. Osoby: Fi l ip II, Krol Hiszpanski - Rapacki; Markiz Poza - Pan 
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Dembowski. (Ultima reprezentaţie a lui Vincenţiu Rapacki, la care vor lua parte, 
din curtoazie, artiştii teatrului românesc şi polonez; se va reprezenta un pasaj din 
actul III, scena 1 O, din tragedia lui Fr. Schi ller, anume: Dan Karl os, infant din 
Spania. Persoane: Fi l ip Il, regele Spaniei - Rapacki; Marchizul Poza - dl 
Dembowski) .  Monodram w 1 akie przez Wladislawa Syrokomle orygina1mie 
napisany p. t . Natura wilka Wyciasa z lasu, Roscis lav - aktor Rapacki, Glos 
dziecka za scena (scena w lesie). (Monodramă într-un act, scrisă în original de 
Vladimir Syrokombe, anume: Natura trase lupul din pădure, Roscislav - actorul 
Rapacki, Glasul de copil după scenă; scena în pădure). Zahonczy: Komedya z 
francuziego P. Dumanoir w 1 akcie, p. t. Pafnucy i Narcyz, Pafnucy - Rapacki; 
Aurelia, jego zona - P-ni Tomaszewicz; Matgosia, sluzaca - P-ni Modrzejewska; 
Narcysz ·- Pan Dembowski (scena w Paryz). (La sfârşit: comedia din franţuzeşte de 
P. Dumanoir într-un act, anume Pafnuti şi Narcis, Pafnuti - Rapacki; Aurelia, soţia 
lui - d-na Tomaszewicz; Matgosia, servitoarea - d-na Modrzejewska; Narcis - dl 
Dembowski; scena în Paris). 

D-na Directriţa Fani Tardini a binevoit a conlucra cu mai mulţi domni actori 
la această reprezentaţie: Un trântor câtu zece, comedie cu cântece în două acte, de 
dl M. Millo. Persoane: Moş Tănjală - d-nul Evolschi; Gogu, ţăran - d-nul 
Chirimescu; Gahiţa - d-na Dimitreasca; Tiţa - d-na Albeasca; Teodorescu, soţul ei 
- d-nul Lacea. 

(Fără număr), V ineri, 1 5/27 mai 1 864 
În beneficiul d-lor: d-nul Ioan D. Lacia şi Chirimescu, Barbierul de Sevilla, 

comedia vodevilă în patru acte, tradusă de dl Costache Carageali .  Persoane: 
Doctorul Bartolo - d-nul La,.cia; Rozineta, epitropiţa lui - d-na Albeasca; Contele 
Almaviva - d-nul Vlădicescu; Bărbieru Figaro - d-nul Comino; Don Bazilio - d-nul 
Evolschi; Filip - d-nul Chirimescu; Lăzărilă - d-nul Constandinescu; un notar - d-nul 
Sachelarie; un Comisar - d-nul Romanescu. 

N. B. Beneficienţii speră la un generos concurs din partea onorabilului 
public. Biletele d-lor abonaţi se vor respecta până la 12 ore în zi de reprezentaţie. 

(Afişul lipseşte), Duminică, 1 7/29 mai 1 864 
Reprezentaţia de adio, dată în folosul "Reuniunii Române" . . .  din Cernăuţi. 
Considerându-se străduinţele făcute de intelectualii români pentru asigurarea 

succesului, intervenţiile făcute de ei pe la autorităţile statului şi munca depusă 
pentru amenajarea săli i  de spectacole, nu-i de mirare că deschiderea stagiunii trupei 
Fani Tardini a fost aşteptată cu mare nerăbdare de publ icul român din Bucovina. 
Acesta era dornic să asiste la spectacolele româneşti, deoarece până atunci nu se 
reprezentaseră în Bucovina piese în l imba germană şi poloneză. 

Prima reprezentaţie cu piesa Radu Calonfirescu s-a dat în faţa unei săli 
arhipline. Lojele erau ocupate de famili i le româneşti, care le cumpăraseră în 
abonament, iar parterul de intelectuali, de elevii de l iceu şi  de popor. Apariţia 
artiştilor a fost întâmpinată cu ropote de aplauze. În cursul reprezentaţiei 
entuziasmul creştea de la scenă la scenă, de la act la act, manifestându-se treptat în 
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aplauze frenetice. Reporterul ziarului  gennan "Bukowina" relatează că  sala a fost 
ticsită de lume, iar piesa a fost jucată "foarte bine"1 3 . Tot aşa de plină a fost sala şi 
în seara a doua, când s-au reprezentat cele două vodeviluri ale lui Matei Millo: 
Baba Hârca şi Un trântor cât zece. Făcând darea de seamă, cronicarul ziarului 
gennan a ţinut s-o caracterizeze pe d-na Fani Tardini. "Ea - zicea el - nu este 
numai o maestră în roluri tragice, ci o fiinţă care se impune prin vasta şi 
multilaterala ei cultură"14• 

Piesa lui V .  Alecsandri, Chiriţa în Iaşi, a fost jucată "cu multă măiestrie". 
Melodiile intercalate merită toată lauda (verdienen alle Amerkennung). Punctul 
culminant (Die Krone des Abendes) I-au fonnat prestaţiile doamnei Dimitreasca în 
rolul "Chiriţei". Ea a jucat "cu o vivacitate adevărat ital iană" (mit echt italischer 
Lebendigkeit). Sala a fost ca de obicei tixită de lume (gedrii.ngt voll Besuchern)15 . 

Luni, în 9/2 1 martie, s-au dat piesele Cimpoiul dracului şi Hoţul şi 
fanaragiul. Despre aceste două reprezentaţi i  suntem avizaţi numai la relatările 
ziarului "Bukowina". Sala a fost din nou arhiplină (das Haus war wieder ii.uszerst 
Zahlreich besucht). În prima piesă au excelat (waren ausgesichnet) Vlădicescu, ca 
cioban, Comino, ca boier şi d-na Dimitreasca, ca dracul. Într-a doua, Vlădicescu 1-a 
dat pe străjerul, iar Comino pe ştrengarul .  Amândouă reprezentaţiile au fost soldate 
cu "aplauze frenetice" (Begeisterter Beifall). Jocul a fost atât de desăvârşit, încât 
reprezenta "un măgulitor certificat pentru admirabilele prestaţii ale trupei de teatru 
române" (Ein schmeichelhoftes Zenguis, mit welchgrosser Auszeichunung die 
Leistungen der hiesingen romanischen Btihmengesel lschaft anerkannt werden)16. 

Cu mare nerăbdare a fost aşteptată reprezentaţia din 1 6/28 martie a piesei 
Iancu Jianu, căpitan de haiduci. Aglomeraţia la casă a fost extraordinară 
(ausperordentlicher Andrang) iar sala a fost arhiplină (tiberftil lt). Jocul artiştilor a 
uimit publicul .  Au plăcut mult Vlădicescu, ca Iancu Jianu, d-na Fani Tardini în 
rolul Ilenii, gazda lui Jianu, şi Dimitreasca, ca amanta acestuia. Publicul a aplaudat 
frenetic (sttirmischer Applaus, reicher Beifall)1 7 • Reprezentaţia a fost atât de 
reuşită, încât a trebuit repetată la 2 1  aprilie/3 mai. Atunci, Dimitreasca n-a jucat 
rolul, ci "1-a trăit, reuşind să îmbine curajul amantei unui haiduc cu delicateţea şi 
fineţea unui suflet de femeie" (verstand es hier sich in die Rolle ganz hineinzuleben 

. und den Muth der Gebiebten eines Rii.ubers mit dem Zastgeftihl und der Weichheit 
eines Weiberherzens zu verbinden)1 8 • 

În piesa Doi morţi vii, a lui V. Alecsandri, despre care reporterul ziarului 
gennan susţinea că a fost scrisă după modelul piesei germane Der Zerrissene de 

Il Theather in Czernowitzer. Romanische Buhne, în "Bukowina", III, nr. 62, 1 7  martie 1 864, 
p. 3 (Das Hauswar wieder auszerst zahlrich besucht). 

14 Ibidem, nr. 65, 20 martie 1 864, p. 3 (Sie ist nicht nur als Meisterin im tragischen Fache, 
sondem auch durch ihre hohe rialseitige Bildung bekannte Frau). 

1 5 Ibidem, nr. 66, 22 martie 1 864, p. 3 .  . 
16 Theater in Czernowitz. Romanische Biihne, în "Bukowina", nr. 67, 23 martie 1 864, p. 3.  
17 Ibidem, nr. 7 1 , 30 martie 1 864, p.  2.  
1 8  Ibidem, nr. 1 04, 10 mai 1 864, p. 3.  http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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1 . Nestroy, doamna Fani Tardini a avut un joc "magistral" (meisterhaft). La fel au 
excelat Vlădicescu şi Comino. Foarte bine a fost Evolschi, care imita la perfecţie 
vorba stâlcită a lipovanului Igor. În Fata cojocarului, Albeasca, în rolul Măriuţei, a 
fost "o figură luată din viaţă" (eine sehr interessante ganz aus dem Leben 
gegriffene Erscheinung). Foarte "natural" (naturgetren) au jucat şi partenerii ei, 
Lacea, Vlădicescu şi Evolschi19• 

Reuşită a fost reprezentaţia piesei Doi ţărani şi cinci cârlani, iar şansoneta lui 
V. Alecsandri, Herşcu Boccegiul, a produs mare ilaritate. Evolschi, în rolul 
evreului, a fost răsplătit cu "aplauze frenetice" (Stiirmischer Applaus)20• 

Seria vodevilurilor a fost întreruptă, la 22 martie/3 aprilie, cu reprezentaţia 
dramei Gabrina sau Camera leagănului. După relatările reporterului german, 
artiştii au răscolit sufletul auditoriului cu jocul lor maestru (Haben die Gemiiter der 
Zuhorer auf das Tiefste ergriffen). Jocul d-nei Fani Tardini, în rolul Gabrinei, a fost 

"emoţionant". Zguduitoare a fost scena când ea, primind ştirea condamnării ei la 
moarte, a fost cupriţtsă de un acces de nebunie (Hat ihre Meisterschoff . . .  glănzen 
bewiesen). Jocul lui Vlădicescu în rolul soldatului Conrad a fost, fără măgulire, 
admirabil ( ohne Schmeichelei ausgezeichneti1• 

Pentru a înveseli spiritele răscolite de drama Gabrina, direcţiunea teatrului a 
găsit cu cale să reprezinte, a doua zi, în 4 aprilie, vodevilul Învierea Babei Hârci, a 
lui M. Pascaly. Prestaţiile au fost peste tot admirabile (durchwegs ausgezeidnetf2. 

Dar după reprezentarea dramei franţuzeşti s-a intercalat o pauză de o 
săptămână, pentru a da ocazie actorilor să pregătească o a doua serie de vodeviluri. 
La 1 1  aprilie a urmat reprezentarea piesei naţionale a lui Parfiriu, Soldatul şi 
Plăeşul, şi a comediei lui V. Alecsandri, Scara mâţei. Vlădicescu a avut din nou 
ocazia să-şi. afirme talentul în rolul plăieşului Dragomir. Chiar de la început, el a 
captivat atenţia auditoriului, prezentându-i imaginea magnifică a munteanului 
autentic (fdrmlick� Beifallsstiimme). Au plăcut mult Evolschi, ca sluga Stan, şi 
Lacea, ca ţăranul Vlad. Piesa Scara mâţei a fost jucată în mod precis, făcând o 
impresie bună (Giinstiger Eindruck)23• 

Despre reprezentarea piesei Urâta satului a lui Carada s-a păstrat un reportaj 
amănunţit. Doamna Fani Tardini, dând rolul Ilenii, a dovedit tact şi sentiment, 
entuziasmând publicul cu cupletele ei "admirabil" cântate (war durch einem Klaren 
und geftihlvollen Vortrag aus gezeichnel). Ca şi prima dată, Evolschi, a fost foarte 
reuşit în Herşcu Boccegiul 24 •  

În piesa franceză Doi pricopsiţi a lui Eugime Seribe, se reprezintă cearta 
dintre doi profesori. Evolschi a fost foarte reuşit în rolul profesorului de modă 

19 Ibidem, nr. 76, 3 aprilie 1 864, p. 2. 
20 Ibidem. 
2 1  Ibidem, nr. 79, 8 aprilie 1 864, p. 2. 
22 Ibidem. 
23 Ibidem, nr. 84, 14 aprilie 1 864, p. 4. 
24 Ibidem, nr. 1 0 1 ,  5 mai 1 864, p. 3. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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veche Sen Glen. Şansoneta Munteanul, repetată l a  dorinţa publ icului, a fost bine 
cântată de Vlădicescu, care, pentru prestaţiile sale, a fost răsplătit cu ropote de 
aplauze (mit besonderen Takt und Gewandkeit sowohl im Gesange wie im 
Monologe). 

În comedia Doi soldaţi români au excelat Comino, Lacea şi Dumitreasca25 . 
În seara zilei de 8 mai a început seria beneficiilor. Primul "beneficient" a fost 

Alexandru Vlădicescu. S-a prezentat piesa franceză în şase acte Onoarea franceză 
sau Jorj şi Maria. Vlădicescu l-a uimit pe reporterul ziarului german, care i-a 
dedicat următoarele cuvinte măgul itoare: "Suntem datori atât artei, cât şi nouă 
înşine să aducem acestui artist genial omagiile noastre" (und wir sind es der Kunst 
und uns selbst schuldig, diesem genialen Kiinstler unsere groszte Achtung 
dar�uth�m). Ar:tist ��nial ! Acest atribut e cea mai înaltă preţuire ce i se poate aduce 
unm artist, unm om . 

La 1 2  mai a urmat beneficiul lui Alexandru Evolschi, cu piesa în cinci acte 
Idiotul sau Suteranele de Elsberg. Cum era firesc, lui Evolschi i s-a rezervat rolul 
de căpetenie. El s-a achitat de rolul "Idiotului" într-un mod magistral . "Acest rol -
scrie în ziarul german - cere mai mult decât un studiu amănunţit, cere, am putea 
spune, o completă uitare de sine, o identificare desăvârşită. El i-a asigurat d-lui 
Evolschi locul între cei dintâi artişti ai timpului nostru. Completa inconştienţă, 
infirmitatea, muţenia, stângăcia în actul prim ca şi atacul de nebunie din actul 
u ltim, sunt prestaţii de primul rang, dar numai dacă rolul este jucat astfel". (Diese 
Rolle, die mehr als al leiniges Studium, die mochten wir fagen, ein 
Sichselbstvergessen, ein unbedingtes Aufgehen in dieselbe, erheischt, hat Herm 
Evolschi den Stand neben den ersten Mimikern unserer Zeit gesichert. Die totale 
Unwissenheit, der B lodsein, die Sprachlosigkeit die eckige Gelenkigkeit im ersten, 
sowie das Verfal len in Wahnsinn im letzten Akt sind Biihnenparthien erster Grosze 
und zwar nur dann, wenn sehr gut zur Darstellung wie hier gelangen)27• 

Pentru beneficiul din 1 6  mai al lui Ioan Comino, comicul trupei, au fost 
rezervate comediile Fătu Haiducul şi Piatra din casă. Şi  de data aceasta sala a fost 
·arhiplină (das Haus war liber und liber vol l). Jocul artiştilor a fost apreciabi l28 . 

Au urmat apoi benefici ile date în cinstea artiştilor Catinca Dimitreasca, Elena 
Albeasca, Fani Tardini, D. Lacea şi O. Chirimescu. Cu toate că lipsesc dăril e  de 
seamă, ne putem imagina ce entuziasm trebuie să fi domnit în sală, mai cu seamă în 
seara zilei închinate "doamnei Fani", favorita publicului . Acesta se va fi grăbit să 
mulţumească adoratei directoare pentru sublimele cl ipe de înălţare sufletească 
dăruită de trupa ei. 

Trupa românească a mai colaborat cu cea polono-germană din Cernăuţi. S-au 
dat trei reprezentaţi i  comune. La cea din 1 8  mai, Vlădicescu s-a produs cu 

25 Ibidem, nr. 1 04, 10 mai 1 864, p. 3 .  
2 6  Ibidem, nr. 1 07, 1 3  mai 1 864, p. 2. 
21 1bidem, nr. 1 1 1 , 1 9 mai 1 864, p. 3 .  
28 1bidem. 
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şansoneta naţională Munteanul român, iar în 25 mai s-a prezentat p iesa Un trântor 
cât zece. Nu se cunoaşte titlul piesei româneşti, reprezentate la 2 1  mai. 

Duminică, 1 7/29 mai 1 864, a avut loc reprezentaţia de adio, dată în folosul 

"Societăţii pentru Cultură". Titlul piesei reprezentate n-a fost consemnat. Atâta se 
ştie, că la sfârşitul reprezentaţiei, d-na Fani Tardini a rostit câteva cuvinte bine 
simţite la adresa români lor din Bucovina, mulţumind acelor cercuri care au înlesnit 
şi îndrumat darea reprezentaţi ilor şi au asigurat reuşita primului turneu de luptă 
românească în Bucovina. Publicul, stând în picioare, a aplaudat, aruncând buchete 
de flori pe scenă, transformată "într-un adevărat ocean de flori" (Respektive auf 
das Wohl derjenigen, d ie uns hier erhelten haben. Die Vorstel lung schlosz unter 
einem nicht enden wollendem. Applaus und einem wirklichen Blumenmeer, als das 
die Biihne mit Recht angesehen werden durfte). Venitul a fost de 474 flor. 25 cruceri. 

Reporterul recomandă trupa şi altor teatre, fiind sigur "că unei astfel de trupe 
nu-i va l ipsi nici existenţa, nici prosperarea" (Einer Truppe wie diese kann das 
Fortbestehen und Gedeihen gewisz nicht fehleni9 . 

După cum s-a putut constata, reprezentaţiile trupei doamnei Fani Tardini au 
avut un succes depl in, întrecând toate aşteptările. Dacă înainte de inaugurarea lor s
au putut ivi unele temeri, unele nedumeriri, la terminarea stagiunii însă, atât 
publicul român cât şi  cel străin, era plin de laudă, elogiind prestatiile trupei .  

Dar reprezentaţiile date de  trupa doamnei Fani Tardini mai aveau, pe  lângă 
valoarea lor artistică, un merit, care nu poate fi îndestul evidenţiat. E meritul 
cultural al lor. Bucovina, ruptă cu aproape un secol înainte din trupul Moldovei ,  a 
pierdut contactul cu patria de care fusese despărţită. Cordonul tras de austrieci a 
izolat-o de ţara căreia îi aparţinea după configuraţia geografică şi după compoziţia 
etnică a populaţiei .  În um"41 colonizării efectuate, ea, dintr-o ţară pur românească ce 
fusese la 1 775,  urma să devină o provincie poliglotă. Trupa românească a doamnei 
Fani Tardini a adus din nou în Bucovina vorba românească, sufletul românesc, 
înnodând firul unde fusese rupt şi înlăturând cordonul înstrăinător. Artiştii 
moldoveni au fost primii soli ai culturii româneşti veniţi să recâştige terenul pierdut 
de neamul românesc. Aceasta au înţeles-o chiar atunci români i  din Bucovina. 
Gheorghe Hurmuzachi a văzut în sosirea în Bucovina a trupei româneşti "un 
adevărat eveniment"30, iar studentul Vasile Bumbac i-a asemănat pe artişt i i  trupei 
româneşti cu nişte stele radioase "ce vestesc patriei noastre un ferice viitor ce e al 
nostru dulce vis"3 1 • 

Şi Ion Sbierea menţionează într-o scrisoare către T. Maiorescu reprezentaţiile 
trupei de sub conducerea doamnei Fani Tardini . El a găsit că "însufleţirea ce au 

29 Ibidem, nr. 1 25, 5 iunie 1 865, p. 2; Gheorghe Hurmuzachi şi Ambrosiu Dimitroviţă., 
Protocolul Adunării generale I a Societăţii pentru Literatura şi Cultura Poporului Român în 
Bucovina, ţinută în Cernăuţi, în 1 1123 ianuarie 1865, în "Foaia Societăţii pentru Cultura şi Literatura 
Poporului Român în Bucovina", I, nr. 1-3, 1 martie 1 865, p. 8. 

30 N. Bănescu, op. cit. , p. 1 2 1- 1 23 .  
3 1 Eminescu - lămuriri pentru viaţa ş i  opera lui Eminescu, Cernăuţi, 1 930, anul I ,  p .  29-30. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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produs-o aceste reprezentaţiuni asupra publicului român a fost indescriptibilă". 
Profundă a fost impresia ce ele au făcut-o asupra tineretului de la l iceu. Mihail 
Eminescu, pe atunci elev de l iceu, a fost a,tât de entuziasmat, încât voia cu tot 
d inadinsul să devină actor şi autor dramatic. De dragul teatrului a şi părăsit l iceul32. 

ANEXA 1 

Cenăuţi, primăvara 1 855  

Afişul acrobatului Nicolai Doroşan 
Cu Înaltă voe. 

Se face cunoscut onoratei Nobleţă şi respectabilului public, că sosind aici o 
companie de artişti jucători pe sârmă şi seritori de trampolină sub direcţia lui 
Nico/ai Doroşan, va avea cinste a da după regulile artei astăzi 

O Mare Reprezentaţie acrobatică şi ecsperimente 
Despărţirea 1. D. Nicolai Doroşan va produce ba/anţuri uşoare, 

precum şi cele mai grele. 
Despărţirea 2. Se vor face mari serituri "Salta mortale ", grupe şi 

piramide d. Nicolai Doroşan, unde îşi va arăta puterea 
lui cea erculică. 

Comicu/ păiaţa se va sili a face petrecerea onoratei Nobleţe şi 
respectabilului public cu cea mai mare silinţă. 

La reprezentaţia de astăzi oricare din artişti se vor sili a dovedi ştiinţele 
gimnastice şi prin acurateţea jocurilor lor se vor a face petrecerea privitorii ar a fi 
una din cele mai plăcute. 

Spre sfărşit: 1. Piramide egiptiene, 2. Poziţii atleatice, 3. Voiajul cu 
Vapor, 4. Arătare de clou, 5. Poziţii erculice cu patru 
capete care va fi iluminată cu focul bengal. 

Preţul locurilor: Locul J-iu: 2 sfanţi; Locul 2-lea: 1 sfanţ; Locul 3-lea: Y.l sfanţ. 
Începutul /a ore . . . . . . . .  . 

ANEXA 2 

Suczawa, 1 86 1  September 4 

Telegrama Prefecturii din Suceava către Guvernământul din Cernăuţi 
despre cererea artistului Mihai Dimance 

No. 1 76/M. V. Bezirksvorsteher in Suczawa an das hohe Landesprăsidium in 
Czemowitz. 

32 1 .  E. Torouţiu, Studii şi documente literare ,.Junimea ", III, Bucureşti, Institutul "Bucovina", 
1 932, p.  1 1 6--1 1 7 .  

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



1 7  Teodor Balan, Istoria teatrului românesc in Bucovina (1858--1913) 3 1 1  

Eine moldauische Theatergesellschaft aus Bottoschan unter der Direktion des 
Mihay Dimance wtinscht hierorts mehrere Theatervorstel lungen und Deklamationen 
in moldauischer Sprache aufzuftihren und bittet um die hohe Bewill igung. 

Da die moldauischen Theaterstiicke hierlandes unbekannt und nicht zensuriert 
sind, so wird auf Abweisung angetragen und um sogleiche Antwort gebeten. 

Traducere: 

Suceava, 1 86 1 ,  septembrie 4 

No. 1 76/M. V. Prefectul Sucevii  către Prezidiu! ţării în Cernăuţi. 
O trupă teatrală moldovenească, sub direcţia lui Mihai Dimance, doreşte să 

dea aici mai multe reprezentaţii teatrale şi declamaţii în l imba moldovenească şi 
roagă să i se acorde înalta autorizaţie. 

Întrucât piesele teatrale moldoveneşti nu sunt cunoscute la noi în ţară şi 
deoarece ele nu sunt cenzurate, se propune respingerea cereri i şi se roagă să se 
răspundă imediat. 

Răspunsul Guvernământului Bucovinei 

Czemowitz, 1 86 1 ,  September 4 

Herr Bezirksvorsteher in Suczawa 
Der k. k. Bezirkvorsteher werden in Erledigung der telegraphischen Anfrage 

vom 4-ten dieses Monates angewiesen, d ie Dymanzesche Gesellschaft im S inne 
des § 1 und 3 der Theaterordnung vom 25. November 1 850  (Reich-Gesetz-Blatt 
454) vorzubescheiden. 

Cernăuţi, 1 86 1 ,  septembrie 4 

O-lui prefect de Suceava 

Traducere: 

C. r. Prefectul se avizează în legătură cu rezolvarea întrebării telegrafice din 4 
l .c. să răspundă trupei Dimance conform art. 1 şi 3 al Legii teatrelor din 25 
noiembrie 1 850 (Foaia Legilor imperiale 454). 

ANEXA 3 

Bottuschan, 1 864, Februar 8 

Cererea doamnei Fani Tardini 

HochlObliche Agentie und General-Consulat! 

Da ich beabsichtige im Laufe der Monate Mărz und April mit meiner Truppe 
einen Cyclus von zwanzig theatralischen Vorstellungen in romanischer Sprache in 
Czemowitz zu eroffnen, so nehme ich mir die Freiheit, die hochlobliche k. k. 
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Agentie und General-Consulat ergebenst z u  bitten, sich gefalligst beim hohen k .  k. 
Landesprasidium fl.ir das Herzogthum Bukowina dahin verwenden zu wollen, 
damit mir die Concession zur Aufftihrung von zwanzig theatralischen 
Vorstel lungen in romanischer Sprache in Czernowitz und zwar in den hierzu 
concessionierten Raumlichkeiten des Herrn von Mikuli  ertheilt werden mochte. 

Von dem Resultate dieses Gesuches bitte ich mich mit moglichster 
Beschleunigung in d ie Kenntnis setzen zu wollen. 

Fanny Tardini  

Traducere: 
Botoşani ,  1 864, februarie 8 

Onorată Agenţie şi Consulat General ! 
Intenţionând să inaugurez în Cernăuţi, cu trupa mea, în cursul lunilor martie 

şi april ie, un ciclu de douăzeci de reprezentaţii teatrale în limba română, îmi permit 
a ruga onor c. r. Agenţie şi Consulat General să binevoiască a interveni la înaltul c .  
r .  Guvernământ al ducatului Bucovina, ca să mi se elibereze o autorizaţie pentru 
douăzeci de reprezentaţi i  teatrale în limba română în Cernăuţi, anume în localul 
concesionat al d-lui de Mikul i .  

Rog să mi se comunice pe cât se poate de îngrabă rezolvarea acestei cereri. 
Fanny Tardini 

Rezoluţia Guvernământului Bucovinei 

Es wird der Frau Fanny Tardini bewilligt, 20 Vorstellungen in Czernowitz in 
romanischer Sprache abzuhalten, ohne die formliche Konzession zur Errichtung 
und Direktion einer Theatergesellschaft ftir die Bukowina in sich zu begreifen. 

Traducere: 

Se acordă doamnei Fanny Tardini autorizaţia să dea, în Cernăuţi, 20 de 
reprezentaţi i  în limba română, fără însă să i se acorde concesia formală pentru 
înfiinţarea şi conducerea unei trupe de teatru stabile. 

ANEXA 4 

Czernowitz, 1 864, April 30  

A doua cerere a doamnei Fani Tardini 

Hohe Landesregierung 
Die gefertigte Direktorin der romanischen Theatertruppe war zwar so 

glilcklich, von der hohen Regierung eine Concession auf 20 Vorstel lungen zu 
bekommen. Dajedoch die Endesgefertigte die concessionirten 20 Representationen 
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bald beendigen dtirfte und dieselbe ausser den bereits bewilligten Vorstellungen 
auf Verlangen des geehrten Publikums noch 1 0  Vorstel lungen zu geben wiinscht, 
so waget die gehorsamst Gefertigte die hohe k. k. Landesregierung zu b itten, 
Hochdieselbe geruhe ihr zu diesem Ende die Concession auf 1 O frische 
Theatervorstellungen geneigtens verlangern zu wollen. 

F .  Tardini 

Traducere: 
Cernăuţi, 1 864, aprilie 30 

Înalt Guvernământ al ţării !  
Subsernnata directoare a trupei teatrale româneşti a avut fericirea să  obţină 

dela Înaltul Guvernământ o autorizaţie pentru 20 de reprezentaţii .  F iind pe cale a 
termina cele 20 reprezentaţii obţinute şi dorind, la cererea onor. public, a mai da 
alte 1 O reprezenta ţii în afara celor obţinute până acum, respectuos subsemnata 
cutează a ruga Înaltul c. r. Guvernământ al ţării să binevoiască a-i prelungi, în 
scopul acesta, autorizaţia pentru alte reprezentaţii de teatru. 

F. Tardini 

ANEXA 5 
Czernowitz, 1 864, Mai 2 

Adresa Guvernământului către Comisariatul de Poliţie 

K. K. Polizeikommissariat, h ier 
Im Nachhange zu dem Erlasse vom 23 . Februar 1 864 Zahl 428/Pracs. wird das 

C(ommissariat) in die koontnis gesetz, dass der Frau Fanny Tardini tiber ihr 
Einschreiten vom 30. April l .J. die Beweilligung ertheilt wird, im laufe des Monats 
Mai 1 .J. mit ihrer Gesellschaft in den hiesigen interimistischen Theaterlokalitaten zehn 
weitere theatraJische Vorstellungen in romanischer Sprache veranstalten zu diirfen. 

Hiervon ist die Bittstellerin sogleich zu verstandigen. 
Negrusz. 

Traducere: 

Cernăuţi, 1 864, mai 2 
C. c. Comisariat de Poliţie, aici 

Cu referire la ordinul din 23 februarie 1 864 m. 428/Praes. Se înştiinţează 
comisariatul ,  că s-a acordat doamnei Fanny Tardini la cererea ei din 30 april ie a. c. 
autorizaţia, să dea în cursul lunei mai a. c. cu trupa ei alte zece reprezentaţii în 
l imba română în localul provizor din localitate. 

Petiţionara se va înştiinţa imediat. 
Negrusz. 
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Czernowitz, 1 864, Juni 3 

D. Vatarnaniuc 

ANEXA 6 

Cererea doamnei Fani Tardini 

Hohes k. k. Landes-Prăsidium ! 

20 

Ich erlaube mir gestiitz auf die mir bereits friiher so huldvol l  gewăhrte 
Concession zur Aufftihrung von zwanzig theatralischen Vorstel lungen in 
romanischer Sprache das hohe k. k. Landesprăsidium zu ersuchen, mir die 
Bewil ligung ertheilen zu wollen, theatralische Vorstellungen in romanischer 
Sprache in der zeit vom 1 .  November 1 864 bis Ende April 1 865, im Mikulischen 
Theatergebăude zur Auffiihrung zu bringen . 

F. Tardini 

Traducere: 
Cernăuţi, 1 864, iunie 3 

Înalt c. r. Prezidiu al ţării !  
Bazându-mă î n  bunăvoinţa Domniei Voastre ce mi-aţi arătat-o cu prilejul 

el iberări i unei autorizaţii pentru 20 de reprezentaţii teatrale în l imba română, îmi 
permit a ruga Înalt c. r. Prezidiu alţării să binevoiască a-mi elibera o autorizaţie 
pentru reprezentaţi i  teatrale în l imba română pentru timpul de Ia 1 noiembrie 1 864 
până la sfârşitul lunii april ie 1 865, în localul de teatru al fami liei Mikul i .  

F.  Tardini 

ANEXA 7 

Czernowitz, 1 864, Juni 3 

Autorizaţia înmânată lui Oreste Renney de către doamna Fani Tardini 

Vollmacht 
Ich ermăchtige hiennit den Herrn Orestes Renney de Herszeny, 

Landesausschuss-Sekretăr zu Czernowitz, wăhrend meiner Abwesenheit von der 
· hochiOblichen k. k. Landesregierung des Herzoghtums Bukowina die fur mich 

bestimmte Zuschrift betreffs der von mir unter dem heutigen nachgesuchte 
Concession ftir die unter meiner d irection in Czernowitz zu gebenden romanischen 
Theatervorstel lungen zur Obermittlung an mich gefalligst zu empfangen. 

F. Tardini 

Nikovon Wassilko als Zeuge Nicolaus Hormuzacki als Zeuge 

Traducere: 
Cernăuţi, 1 864, iunie 3 

Autorizaţie 
Autorizez prin prezenta pe d-1 Oreste Renney de Herszeny, secretarul Comitetului 

ţării din Cernăuţi, să ia în primire în absenţa mea adresa Înaltului c. r. Guvemământ al 
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Ducatului Bucovinei referitoare l a  cererea mea cu data de astăzi pentru eliberarea 
unei autorizaţii de a da reprezentaţii teatrale româneşti cu trupa de sub direcţia mea. 

F. Tardini 
Nico de Vasilco, martor Nicolai Hurmuzachi, martor 

ANEXA 8 
Hermannstadt, 1 864, Juni 1 1  

Telegrama Guvernământului din Sibiu 

Gubernial-Prasidium an lobliches Landesprasidium 
in Czernowitz 3 646/Pras. 

Fanni Tardini bittet Concession zu Theatervorstellungen in Kronstadt. 
Ersuche um telegraphische Auskunft, ob hingenen aus personlichen und 
polizeilichen Grlinden ein Abstand (obwaltet) oder nicht. 

Traducere: 
Sibiu, 1 864, iunie 1 1  

Gubernial-prezidiul către onor. Guvernământul 
în Cernăuţi 3 646/Praes. 

Fan ni Tardini cere autorizaţie pentru reprezentaţii teatrale în Braşov. Rog 
informaţie telegrafică, dacă din motive personale sau poliţieneşti există vreo 
piedică sau nu. 

Răspunsul Guvernământului din Cernăuţi 

Czernowitz, 1 864, Jun i 1 1  
Gubern ial-Prasidium Hermannstadt 

Fanni Tardinis  und ihrer Gese l lschaft Haltung war m pol itischer und 
moral ischer Hinsicht h ierorts unbeanstandet. 

Traducere: 
Cernăuţi, 1 864, iunie 1 1  

Gubernial-Prezidiu, Sibiu 
Comportarea politică şi morală a d-nei Fani Tardini şi a trupei ei a fost aici 

ireproşabilă. 
ANEXA 9 

Czernowitz, 1 864, Juni 1 8  
Adresa Guvernământului Bucovinei către directorul Poliţiei, Dits, să 

raporteze despre cererea din 3 iunie a doamnei Fani Tardini 
Mit dem Auftrage sich gutachtl ich liber das Ansuchen der Frau Fanny Tardini 

vom 3 .  Juni zu aussern, besonders, ob es vereinbar ist mit der Konzession, welche 
man Gustav Sinnmayer ftir detsche und polnische Vorstellungen ertheilt hat. 
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Traducere: 
Cernăuţi, 1 864, iunie 1 8  

Cu ordinul a-şi da părerea despre cererea doamnei Fany Tardini din 3 iunie, 
îndeosebi dacă este compatibilă cu autorizaţia eliberată acum lui Gustav S innmayer 
pentru reprezentaţi i  germane şi poloneze. 

ANEXA 1 0  
Czernowitz, 1 864, Juli 5 

Raportul directorului Poliţiei, Dits, către Guvernământul Bucovinei 
despre cererea doamnei Fani Tardini din 3 iunie 

Ist der Ansicht, dasz man der Frau Fanny Tardini trotz der Bewill igung an 
Sinnmayer die Konzession geben soli jedoch soli  sie nur zweimal wochentlich 
Vorstel lungen geben diirfen, hingegen die deutsche un polnische Gezellschaft 
wochentlich 3 Vorstel lungen geben soli, wodurch dem theaterbesuchenden 
Publikum aller hierlandes vertretenen Nationalitatăn geniigend Rechnung getragen 
wăre. Frau Fanny Tardini soli sich mit Sinnmayer beziiglich des Lokales und der 
Tage, an welchen die verschiedenen Vorstellungen zu geben wăren, abfinden. 

Was endlich die moralische und pol itische Haltung des Personals der Frau 
Tardini anbelangt, so ist in diese Beziehung wăhrend ihrer Anwesenheit seit Mărz 
bis Jun i  d .  J. nicht nachtheiliges vorgekommen. 

Traducere: 
Cernăuţi, 1 864, iul ie 5 

E de părere să i se elibereze doamnei Fany Tardini autorizaţia, cu toate că o 
autorizaţie fusese acordată lui Sinnmayer, cu condiţia să dea reprezentaţii numai de 
două ori pe săptămână, în timp ce trupa germană şi poloneză să aibă a da câte trei 
reprezentaţii pe săptămână, cu care aranjament se va satisface publicul iubitor de 
teatru al tuturor naţionalităţilor din ţară. Doamna Fany Tardini să se înţeleagă cu 
Sinnmayer despre local şi zilele în care să se dea diferitele reprezentaţi i .  

În ce priveşte atitudinea morală şi politică a personalului doamnei Tardini, nu 
s-a întâmplat n imic defavorabil în privinţa aceasta în răstimpul prezenţei ei de la 
martie până la iunie a.c. 

ANEXA 1 1  
Czernowitz, 1 864, Jul i  1 4  

Raportul Guvernământului Bucovinei către Ministerul de Poliţie din Viena 
despre reprezentaţiile teatrale ale trupei doamnei Fani Tardini 

Bukowiner Landesprăsidium berichtet an das Polizei-Ministerium in Wien liber 
die Frau Fani Tardini zu gewăhrende Konzession fiir romanische Vorstellungen. 

Das Prăsidium beruft sich darauf, dasz im Feber der Frau Fani Tardini die 
Konzession ertheilt wurde mit ausdriicklicher Betonung, dasz ihr die Erlaubnis zur 
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Errichtung einer Theatergesellschaft ftir die Bukowina n icht ertheilt wird. Nun 
erneuert Frau Tardini ihr Gesuch, Vorstellungen vom 1 .  Nov. 1 864 bis Ende April 
1 865 in Czernowitz geben zu di.irfen . Da schon Sinnmayer die Konzession ftir 
deutsche und polnische Vorstellungen erhalten hat, so wăren 3 Theater
gesellschaften in Czernowitz, vom denen sich wahrscheinlich jene auflăsen 
wi.irden, welche nur auf den Ertrag der Vorstellungen angewiesen sind. Dessen 
ungeachtet hat es seine besonderen Schwierigkeiten einer oder der anderen dieser 
Gesellschaft die Konzession zu verweigern, weil das Theaterpublikum jeder 
Nationalităt und jeder Zunge seine Anspri.iche geltend macht und unbeki.immert 
i.iber das in der Rege! traurige Los der Theatergesellschaft, an den dermal allen 
anderen Ri.icksichten vorangehenden Grundsătze der Gleichberechtigung beharrlich 
festhălt. Am schnellsten und sichersten wi.irde em Schicksale der Auflăsung die 
romanische Gesellschaft verfallen, weil das eigentlich romanische Element und 
von diesem das der romanischen Sprache i.iberhaupt măchtige in der Hauptstadt 
nach Abschlag der Vorstădte, welche n icht in Rechnung kommen, am schwăchsten 
vertreten ist. Aber eben dieser Gesellschaft wird von einigen Gutsbesitzern 
romanischer National ităt die Existenz garantiert. 

Die Berufung diser Gesellschaft nach Czernowitz im heurigen Fri.ihjahr ging 
eben von denselben Gutsbesitzern aus und ungeachtet der sich hindurch auferlegten 
finanziel len Opfer und ungeachtet ihrer eigenen gegenwărtig sehr bedenklichen 
Geldverhăltnisse sind sie zu neuen Opfern bereit, um nur den eweis zu l iefern, dasz 
die National ităt der Romanen in der Hauptstadt der Bukowina auffestem Boden steht. 

Icherlaube mir zu bemerken,dasz das eigentliche romanische 
Theaterpubl ikum in Czernowitz 200-300 Kăpfe zăhlt. Es sind bei diesem Streben 
der Czernowitzer Romanen weniger Geselligkeits- und noch weniger 
Bi ldungszwercke maszgebend, zumal die Gesellschaft, was den ki.instlerischen 
Standpunkt anbelangt, in sei)r primitiven Zustănden sich befindet, es ist vielmehr 
die Herbeiziechung dieser Gesellschaft einer der Schritte der h ierlăndigen 
Romanen, welche seit ein igen Jahren systematisch einer dem anderen folgt, um der 
Bevălkerung des nachbarlichen Romaniens die Zugehărigkeit des bukowiner 
Romanenlandes bei jeder Gelegenheit zu demonstrierten, wobei sich Ieider ein 
hăherer Grad von Intelligenz kund gibt gegen alles, was dem romanischen Element 
n icht angehărt oder wenigstens nicht mitgeht und mithilft am Romanenthum. 

Wie die Verhăltin isse beschaffen sind, so wi.irde die Verweigerung der 
Konzession ftir die romanische Gesellschaft als tiefe Krănkung und von den 
Leitern der nationalen Angelegenheiten als solche ausgebeutet werden, deshalb 
habe ich im Feber, geleitet von gleichen Ri.icksichten das erste Gesuch Tardinis 
n icht zuri.ickgewiesen, war jedoch damals des Daftirhaltens, dasz sie ihr 
Unternehmen, weil es ohne namhafte Subvention nicht lebensfahig, auf einen 
Versuch beschrănken wird. Nachdem sie es aber erneuert und es den Anschein hat, 
dasz die erwăhnten Gutsbesitzer, h ier als Theatercomite konstituiert, die 
Gesellschaft im Lande zu stabilisieren beabsichtigen, so glaube ich n icht zu fehlen, 
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wenn ich in Anbetracht der Bittstellerin als Ausliinderin ihr Gesuch dem hohen 
Ministerium zur Schluszfassung vorlege. 

Das Landes-Prasidium weisz nicht, was zu tun. Die allgemeine 
Theaterordnung enthiilt keine Bestimmung ftir Ausliinder. Der gesel lschaft ohne 
Konzession Erlaubnis zu geben, Vorstellungen abzuhalten, hiilt der Prasident nicht 
ftir geeignet und direkt der deutschen oder polnischen Gesellschaft wird sich die 
romanische Gesellschaft keinesfalls fugen. In Czernowitz besteht kein Theater
gebiiude und zwar nur ein Lokal in einem Gasthaus, das in der Regel ftir 
Theatervorstel lungen beniitzt wird, darum bittet man um rasche Erledigung, weil 
das Lokal umgebaut oder ein Zubau errichtet werden miiszte, weil noch im 
Sommer geschehen musz und zwar teilweise auf Kosten des sogenannten 
romanischen Theatercomites ausgeftihrt werden sol i .  

Ohngeachtet dessen, vom politisch-polizeilichen Standpunkt, wiire sie (Frau 
Tardini) zuriickzuweisen, so hin ich doch des Erachtens, dasz wenigstens derrnal 
noch jene Riicksichten iiberweigend sind, welche es riitlich machen, National itiit
sbestrebungen n icht offen entgegen zu treten, dasz daher die Konzession ftir die 
Dauer von 6 Monaten gegen dem zu erteilen wiire, dasz die Vorstellungen nur in 
einem h inzu behordlich als geeignet erkanten Locale stattfinden diirfen, wobei ich 
mir, wei l nur ein solches Lokal in Czernowitz besteht, vorbehalte, die Zahl der 
Vorstellungen, mit Riicksich auf die deutsche und polnische Gesellschaft, auf zwei 
in jeder Woche zu fixieren. 

Landesprasident: Rudolf Graf Amadei. 

Traducere: 

Cernăuţi, 1 864, iulie 1 4  

Guvernământul Bucovinei raportează Ministerului Poliţiei din Viena despre 
autorizaţia ce urmează să se elibereze pentru reprezentaţiile româneşti ale doamnei 
Fani Tardini . 

Prezidiu! se referă Ia faptul că, în februarie, s-a eliberat doamnei Fani Tardini 
autorizaţia, cu condiţa expresă că nu i se eliberează concesiunea pentru înfiinţarea 
unei trupe teatrale pentru Bucovina. Acum doamna Tardini îşi înoieşte cererea 
pentru a da reprezentaţii în Cernăuţi, în timpul de la 1 noiembrie 1 864 până la 
sfârşitul lui april ie 1 865 .  Dar, întrucât Sinnmayer primise acum autorizaţia pentru 
reprezentaţii germane şi poloneze, ar exista în Cernăuţi trei trupe teatrale, dintre 
care s-ar desfiinţa probabil aceea care e avizată numai la încasări. Cu toate acestea, 
ar fi deosebit de greu a refuza uneia sau alteia din trupe autorizaţia, deoarece 
publicul de orice naţionalitate şi de orice limbă insistă asupra pretenţi i lor sale, 
ţinând înainte de toate morţiş la principiul egalei îndreptăţiri, fără să ia în 
considerare soarta tristă ce o aşteaptă de obicei trupele de teatru. Cel mai degrabă şi 
cel mai s igur va fi lovită de desfiinţare trupa românească, deoarece elementul 
românesc şi cel ce cunoaşte în capitală l imba română este cel mai slab reprezentat, 
cu excepţia suburbiilor, care însă nu vin în vedere. Dar tocmai acestei trupe i se 
asigură existenţa de către câţiva moşieri de naţionalitate română. 
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Dar ideea aducerii l a  Cernăuţi a acestei trupe în primăvara aceasta a pornit 
tocmai de la aceşti moşieri, care sunt gata la noi jertfe, neconsiderând jertfele 
financiare ce l i  se vor impune şi neluând în calcul situaţia materială precară în care 
ei · înşişi se găsesc, aceasta numai pentru a dovedi că naţionalitatea români lor din 
capitala Bucovinei se găseşte pe o bază solidă. 

Îmi permit a observa că publicul român din Cernăuţi, care vizitează teatrul, 
cuprinde 200-300 capete. Cu străduinţele acestea ale românilor din Cernăuţi se 
urmăresc mai puţin scopuri sociale şi încă mai puţin culturale, întrucât societatea 
românească se găseşte pe o treaptă foarte primitivă. Aducerea acestei trupe aici 
ogl indeşte unul din demersuri le românilor băştinaşi ,  care se succed de câţiva ani 
încoace în mod sistematic, pentru a demonstra la toate ocazi ile populaţiei României 
învecinate apartenenţa Bucovinei româneşti : cu acest prilej se manifestă cu părere 
de rău tendinţa de a dovedi superioritatea culturală faţă de toţi care nu aparţin 
elementului românesc sau cel puţin care nu colaborează cu români i .  

Stând astfel lucrurile, refuzul autorizaţiei pentru trupa românească ar însemna 
o j ignire profundă şi s-ar exploata ca atare de către conducătorii treburilor naţionale 
şi de aceea, călăuzit de aceste consideraţii, n-am respins, în februarie, prima cerere 
a Tardiniei, fiind de părere că ea va face deocamdată o încercare, deoarece în 
Bucovina existenţa trupelor teatrale nu este asigurată fără subvenţii substanţiale. 
Dar întrucât ea repetă cererea şi e evident că boierii mai sus amintiţi, constituiţi în 
comitet teatral, intenţionează să aducă trupa în ţară, cred că nu greşesc dacă 
înaintez cererea ei înaltului Minister spre rezolvare, având în vedere faptul că 
petiţionara este cetăţeană străină. 

Prezidiu] ţării nu Ştie ce să facă. Legea teatrelor nu conţine nici o dispoziţie 
cu privire la cetăţenii străini .  Preşedintele crede că nu e potrivit a permite trupei să 
dea reprezentaţi i  fără autorizaţie şi e sigur că trupa românească nu se va supune 
celei germane şi poloneze. În Cernăuţi nu există o clădire potrivită pentru teatru, ci 
numai un local într-un restaurant, care se foloseşte de obicei pentru reprezentaţii 
teatrale. De aceea, rugăm ca problema aceasta să se rezolve cât se poate de în 
grabă, deoarece localul trebuie transformat sau lărgit, ceea ce trebuie confecţionat 
încă în cursul verii şi anume parte pe cheltuiala aşa-zisului comitet teatral român. 

În afară de aceasta, ar fi nimerit ca, din consideraţii politico-poliţieneşti, 
cererea ei (Fani Tardini) ar trebui respinsă. Totuşi cred, că pentru moment persistă 
încă acele consideraţii care fac inoportună opoziţia faţă de tendinţele naţionale şi de 
aceea trebuie acordată autorizaţia pe timp de 6 luni, cu condiţia ca reprezentaţii le să 
aibă loc numai într-un local aprobat de oficialitate; în acest caz, îmi rezerv dreptul, 
având în vedere faptul că în Cernăuţi există numai un singur local potrivit, să fixez 
numărul reprezentaţii lor pe două într-o săptămână, aceasta pentru menajarea 
intereselor trupei germane şi poloneze. 

Preşedintele ţării: Rudolf conte Amadei. 
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ANEXA 1 2  
Czernowitz, 1 864, Juli 1 9  

Cererea moşierilor români pentru accelerarea rezolvării cererii 
doamnei Fani Tardini 

Hohes k. k. Landes-Prasidiurn ! 

26 

Von der M-rne Fany Tardini, Directorin der aus der letzten Saison hier 
wohlbekannten rornanischen Theater-Gesellschaft, gegenwartig in Kronstadt 
befindlich, soeben zu wiederholten Malen angegangen, haben wir die Ehre, das 
Ansuchen urn die geneigte Erledigung ihres Concessions-Gesuches, wahrend der 
nachsten Winter-Saison unter eigener Direction 40 rornanische Theater
Vorstellungen in Czernowitz geben zu diirfen, zu wiederholen. 

Wir erlauben uns zu bernerken, dass die Direktorin, M-rne Fany Tardini nun 
nichts Neues bat, als was ihr bereits gewahrt war, urn die gleiche gesetzliche 
Bewillung, wie irn letzten Friihjahr, wo sie durch 4 Monate in Czernowitz Theater
Vorstellungen gab. 

Der sittlich und asthetische Werth dieser Letzteren, das rnusterhafte 
Verhalten der ganzen Theater-Gesellschaft und der grosze Zuspruch eines 
gewahlten Publikurns, sowie das erneuerte Engagernent der Concessions-Werberin 
auf das allgerneine Verlangen des Letzteren, l ieferten den Beweis, dasz M-rne Fany 
Tardini der ersten Concession sicht nicht unwiirdig gezeigt hat. 

Auch das siebenbiirgische Landes-Gubemiurn nachrn keinen Anstand, 
derzelben Kiirzl ich die gleiche Bewilligung fur Kronstadt wahrend des Sornrners 
zu ertheilen. 

Wir erlauben uns die weitere Bernerkung, dass die seitens Seiner 
Hochgeboren des Herrn Landes-Chefs irn rniindlichen Wege als anstandslos 
annerkante und daher auch in Aussicht gestellte Konzessions-Bewil ligung die 
Gefertigten sowie die iibrigen zahlreichen Theatersubskribenten veranlaszt hat 
sofort auch den vorhandenen Theatersall su rniethen. 

Eine so sehr verzăgerte Bewil ligung bei der vorgeriickten Bauzeit kornrnt 
jedoch unter den bekannten obwaltenden Urnstanden, bei der Nothwendigkeit eines 
Zubaues zu jenern Theatersalle - zur allgerneinen Bequernlichkeit und 
Werrneidung der Feuergefahrlichkeit desselben - in ihrer Wirkung einer 
Veweigerung der Concession ganz gleich. 

Die Gefertigten sind jedoch der Uberzeugung, dasz dasz grosze einheirnische 
rornanische Publikurn nicht geringeren Anspruch auf ein Theater in seinen eigenen 
Idiorne haben diirfte als z. B .  der geringe bruchtheil eines rneist frernden Publikurns 
auf ein polnisches Theater, wozu die Concession neuerlich ohne Schwierigkeit 
ertheilt wurde. 

Die Gefertigten setzen zu viei Vertrauen in die Absichten des hohen 
Landesprăsidiurns, als dasz sie an der gerechten Auffassung und Handhabung des 
vom hăchsten Kaiserthrone proklarnierten Regierungsprinzips der Gleichberechtigung 
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der Sprachen, seitens unserer Landes-Behărde in dem vorliegenden Falle zweifeln 
măchte. 

Blosz die verlăngerte ziemliche ungewiszheit flir die zunăchst betheil igten 
wegen des Zeitpunktes, sowie die vorgeschrittene Sommerzeit, năthigt die 
Gefertigten um die geneigte endliche Erfolgung einer Entscheidung in einer 
Angelegenheit, flir welche ein so klares, kaum einige Monate altes Prăcedens 
vorliegt, hăflich zu ersuchen, damit sie sich darnach zu richten wissen und 
eventuell im Falle eines ungi.instigen Bescheides auch hăchsten Ortes ihren Recurs 
zeitgerecht vorbringen kănnen. 

Czernowitz, den 1 4 . Juli 1 864 
Nicolaus von Wassilko, Georg von Aywas, Basil Zotta, Elias von Wassilko, 

Johann von Wassilko aus Panka, Emanuel Styrcze, Johann Costin, Alexander 
Kostin, Georg Ritter von Kostin, George Hormuzaki, Niko van Wassilko, Victor 
Styrcze, Nicolaus Hormuzaki, Theodor Ritter von Buchenthal, Nikolaus van 
Kirste, Georg van Dzurzowan, Eugen Styrcze. 

Traducere: 

Cernăuţi, 1 864, iulie 1 4  
Înalt caes. regal Prezidiu al ţări i !  

Rugaţi fi ind de mai multe ori de către d-na Fany Tardini, directoarea trupei de 
teatru române bine cunoscută aici de la ultima stagiune încoace, în prezent aflătoare 
la Braşov, avem onoarea a repeta cererea pentru binevoitoarea rezolvare a cererii ei 
pentru primirea autorizaţiei de a da, în Cernăuţi, în cursul proximei stagiuni de iarnă, 
sub conducerea proprie a ei, 40 de reprezentaţii teatrale româneşti. 

Ne permitem a mţnţiona că directoarea, d-na Fany Tardini, n-a cerut nimic 
nou decât ceea ce îi fusese aprobat acum, adică aceeaşi aprobare legală ca în 
primăvara trecută, când a dat în Cernăuţi, în curs de 4 luni, reprezentaţii teatrale. 

Valoarea morală şi estetică a acestora din urmă, purtarea exemplară a întregi i 
trupe teatrale şi numeroasa participare a unui public select, ca şi reînoitul 
angajament al solicitantei la cererea unanimă a acestuia din urmă, dau dovada că 
d-na Fany Tardini nu s-a arătat nevrednică de prima autorizaţie primită. 

Şi Guvernământul din Ardeal n-a găsit nici o piedică de a-i acorda în ultimul 
timp aceeaşi autorizaţie pentru Braşov pentru sesiunea de vară. 

Ne mai permitem a remarca că subsemnaţii ca şi ceilalţi numeroşi 
subscribenţi ai teatrului ne-am simţit îndemnaţi să închiriem de îndată sala de teatru 
existentă în baza declaraţiei orale a d-sale domnului şef al ţării de recunoaştere a 
aprobării autorizaţiei eliberate şi a noii autorizaţii puse în vedere. 

O aprobare atât de mult amânată este complet identică cu un refuz, având în 
vedere timpul înaintat şi împrejurările existente cunoscute, ca şi necesitatea de a 
adăuga accesori ile la acea sală de teatru, necesare pentru asigurarea comodităţii şi 
evitarea pericolului de incendiu. 

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



322 D. Vatamaniuc 28 

Dar subsemnaţii sunt convinşi că numerosul public indigen român nu are mai 
puţină pretenţie la un teatru în l imba sa proprie, ca de exemplu frântura publicului, 
în majoritatea cazurilor străin, la un teatru polonez, căruia i s-a acordat acum din 
nou autorizaţia fără dificultate. 

Subsemnaţii au prea multă încredere în intenţii le înaltului Prezidiu al ţării, 
încât să se îndoiască, în cazul de faţă, de concepţia dreaptă şi de aplicarea 
principiului de egalitate în drepturi a limbilor de către autoritatea ţării noastre, 
principiu proclamat de însuşi tronul imperial. 

Chiar numai prelungirea termenului, ca şi timpul verii înaintat, sileşte pe jos 
iscăliţii să ceară cu respect publicarea hotărârii într-o problemă pentru care există 
un caz de precedenţă l impede de acum câteva luni, aceasta pentru a se putea 
îndrepta lucrurile sau eventual a înainta locului prea înalt timp recursul în cazul 
unui răspuns nefavorabi l .  

Cernăuţi, 14  iulie 1 864, 
Nicolai de Vasilco, Gheorghe de Aivas, Vasile Zotta, Ilie de Vasilco, Ioan de 

Vasilco din Panca, Emanuil Stârce, Ioan Costin, Alexandru Costin, Gheorghe cav. de 
Costin, Gheorghe Hormuzachi, Nico de V asilco, Victor Stârce, Nicolai Hormuzachi, 
Teodor cav. de Buchental, Nicolai de Cârste, Gheorghe de Giurgiuvan, Eugen Stârce. 

La 28 iulie 1 864, Guvernământul Bucovinei a înaintat Ministerului Poliţiei 
cererea boierilor. Ministerul Poliţiei a răspuns cu adresa din 3 august 1 864, lăsând 
în seama Guvernământului "rezolvarea meritorie" a cererii (meritorische 
Erledigung). 

ANEXA 1 3  

Wien, 1 864, Juli 20 

Adresa Ministerului de Poliţie către Guvernământul Bucovinei 
în care nu se împotriveşte aprobării cererii doamnei Fani Tardini 

Das Polizei-Ministerium im Einvernehmen mit dem Staatsministerium findet 
prinzipiell gegen die willfahrende Entscheidung des Bukowiner Landes-Prăsidiums 
in Bezug auf das Gesuch der Fany Tardini nichts einzuwenden, weil es sich nicht 
um die Errichtung ei ner stabilen Theaterunternehmung durch ( eine) Auslănderin 
handelt, sondern nur um die Bewilligung zu einem Cyclus von theatralischen 
binnen einer Zeitperiode aufzuftihrenden Vorstellungen. Die Erledigung des 
Gesuches der Fany Tardini wird der kompetenten Schlussfassung des Bukowiner 
Landes-Prăsidiums liberlassen. 

Traducere: 

Viena, 1 864, iulie 20 
În înţelegere cu Ministerul de Interne, Ministerul de Poliţie nu are, din 

principiu, nimic de obiectat împotriva eliberării unei autorizaţii din partea 
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Guvernământului Bucovinei solicitată de d-na Fani Tardini, întrucât nu-i vorba de 
înfiinţarea unei intreprinderi teatrale de către o cetăţeană străină, ci numai de o 
autorizaţie pentru un ciclu de reprezentaţii teatrale pentru o durată fixă. Rezolvarea 
cererii d-nei Fani Tardini se lasă în competenta Guvernământului Bucovinei. 

ANEXA 1 4  

Czernowitz, 1 864, August 1 

Autorizaţia Guvernământului Bucovinei eliberată d-nei Fani Tardini 

Es wird Ihnen d ie Bewill igung ertheilt, in der Zeit vom 1 .  November 1 864 
bis Ende April 1 865 allwochentlich in Czernowitz zwei theatral ische Vorstellungen 
in romanischer Sprache zu geben. 

Bezliglich der Tage der Vorstellungen wollen Sie sich mit der deutschen und 
polnischen Gesellschaft des H. S innmayer ins Einvernehmen setzen. 

Diese Bewilligung ist selbstverstăndlich nicht als eine formliche Befugnis zur 
Errichtung einer stabi len Theaterunternehmung anzusehen. 

Traducere: 

Cernăuţi, 1 864, august 1 

Vi se eliberează autorizaţia pentru a da în Cernăuţi reprezentaţi i  teatrale în 
l imba română, în două zile pe săptămână, pentru durata de la 1 noiembrie 1 864 
până la sfârşitul luni i  aprilie 1 865 .  

Pentru fixarea zilelor de spectacole binevoiţi a lua contact cu întreprinderea 
germană şi polonă a d-lui Sinnmayer. 

Această autorizaţie nu va fi socotită drept un permis pentru înfiinţarea unei 
întreprinderi teatrale stabile. 

ANEXA 1 5  

Czernowitz, 1 864, November 1 8  
Directorul Poliţiei, Dits, raportează Guvernământului Bucovinei că a rezervat, 

pentru reprezentaţiile trupei d-nei Fani Tardini, zilele de luni şi marţi 

Der Polizeidirektor berichtet, dasz das angeordnete Uebereinkommen 
zwischen Fanny Tardini und Sinnmayer betreffs die Theatervorstellungen trotz 
wiederholter Versuche nicht erzielt werden konnte. Er schreibt die Schuld der 
Fanny Tardini zu. Von der romanischen Theaterunternehmung werden an 
Sinnmayer d ie liberspanntesten Forderungen gestel lt, auf welche derselbe ohne 
seinen Ruin evident herbeizuftihren keineswegs eingehen konnte. So wurde 
demselben die Uberlassung aller Sonntage, Montage und Donnerstage, somit der 
eintrăglichsten Abende angesprochen, ferner demselben die Benlitzung des 
Mikulischen Theatersaales blosz gegen das libermăszige Entgelt von 25 fl. Tăglich 
oder 400 fl. Monatlich zugestanden. 
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Die Anerbiethungen S innmayers waren giinstiger. Derselbe war geneigt, der 
romanischen Theateruntemehmung 3 Spieltage in der Woche, darunter jeden 3 .  
Sonntag zuzugestehen und fu r  dieses Zugestăndnis die Beniitzung des 
Theatersaales gegen von monatlich 80 fr. osterreichischer Wăhrung zu 
beanspruchen. 

Da kein Uebereinkommen zu erzielen war, hat der Polizeidirektor fur die 
romanische Theatergesel lschaft den den Montag und Dienstag in jeder Woche als 
Spieltage entschieden. 

Traducere: 

Cernăuţi, 1 864, noiembrie 1 8  

D irectorul de Poliţie raportează că învoială ordonată între Fani Tardini şi 
Sinnmayer referitor la reprezentaţiile teatrale nu a putut fi încheiată cu toatele 
repetate încercări. El  atribuie vina doamnei Fani Tardini . Din parte trupei 
româneşti s-au formulat faţă de Sinnmayer cele mai exagerate pretenţi, pe care el 
nu le putea accepta fără a se ruina. Astfel, i s-au cerut cedarea tuturor zilelor de 
duminică, luni şi joi, adică serile cele mai rentabi le, iar folosirea sălii de teatru a lui 
Mikuli i s-a cedat numai în schimbul sumei de 25 fl. pe zi sau 400 fl .  pe lună. 

Ofertele lui Sinnmayer erau mai favorabi le. El a fost dispus să cedeze trupei 
româneşti trei seri de spectacole pe săptămână şi tot a treia duminică şi să 
folosească în schimb sala de teatru cu preţul de 80 fl. valuta austriacă pe lună. 

Neputându-se obţine n ici o învoială, Directorul de Pol iţie a dispus rezervând 
trupei româneşti zilele de luni şi marţi pe săptămână. 

Czernowitz, 1 865, Februar 4 

Cererea d-nei Fani Tardini pentru obţinerea unei noi stagiuni de teatru 

Hohes k. k. Landes-Prăsidium! 
Da der Wunsch allenthalben laut geworden ist, damit ich noch fernerhin und 

zwar in der 2. Hălfte des Jahres 1 865 und in der 1 Hă1fte des Jahres 1 866 meine 
theatral ischen Vorstellungen in romanischer Sprache fortsetzen und mit diesen 
zugleich solche in dsutscher Sprache in Verbindung bringen mochte, so nehme ich 
mir die Freiheit das hohe k. k. Landes-Prăsidium in Erwăgung, dasz meine 
theatralischen Vorstellungen in romanischer Sprache sowohl des inneren Gehaltes 
der aufgeflihrten Stiicke, als auch wegen der Art und Weise ihrer Aufflihrung 
allgemein Anklang gefunden haben, in Erwagung ferner, dasz die von mir 
engagierte romanische Truppe zur groszen Zufriedenheit sowohl der Privaten als 
auch der hohen k. k.-Behorden beigetragen hat, in Erwagung endlich, dasz ich der 
deutschen Sprache vollkommen măchtig bin und anlangend die deutsche Biihne die 
genaueste Kenntnis besitze, demnach die berechtigte Hoffnung aussprechen kann, 
dasz d ie von mir aufzuflihrende deutsche Vorstellung wir nicht m inder die von mir 
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zu engagierende deutsche Truppe allgemein befriedigen wir, ehrfurchtsvoll  zu 
bitten, mir die Konssezion zur Aufflihrung theatralischer Vorstellungen in 
romanischer und deutscher Sprache fur die Dauer eines Jahres, d. i .  fur die Zeit 
vom 1 .  Juli 1 865 bis dahin 1 866 gnădigst ertheilen zu wollen. 

F. Tardini 

Traducere: 

Cernăuţi, 1 865, februarie 4 

Înalt c. r. Prezidiu al ţării !  
Manifestându-se dorinţa generală ca să continui c u  reprezentaţiile mele în 

l imba română şi în jumătatea a doua a anului 1 865 şi în jumătatea primă a anului 
1 866 şi în legătură cu ele să dau reprezentaţii şi în limba germană, îmi iau 
l iberatatea să rog respectuos Înaltul c. r. Prezidiu al ţării să binevoiască a-mi acorda 
autorizaţia pentru reprezentaţii în limba română şi germană pentru durata unui an, 
anume pentru timpul de la 1 iulie 1 865 până la 1 iulie 1 866, indicând în sprij inul 
cererii mele următoarele fapte: 

Reprezentaţiile mele date în l imba română au găsit răsunet în public atât în 
urma conţinutului pieselor reprezentate, cât şi din pricina felului cum ele au fost 
reprezentate. 

Trupa românească angajată de mine a avut o comportare ireproşabilă atât în 
viaţa particulară cât şi faţă de înaltele c. r. autorităţi . 

Stăpânesc perfect l imba germană şi sunt la curent cu creaţiile teatrului 
german. 

Aceste momente mă fac să sper că atât reprezentaţii le germane ce urmează a 
fi date, cât şi trupa germană ce o voi angaja, vor satisface pretenţi ile publ icului. 

F. Tardini 

Czernowitz, 1 865,  Mărz I l  
Raportul Directorului de Poliţie, Dits, despre cererea d-nei Fani Tardini 

din 4 februarie 1865 

Polizeidirektor ist ftir die Erteilung der Konzession an Fani Tardini. 
Die Direktorin der romanischen Theatergesellschaft Frau Fani Tardini - zu 

ihrem Labe halte ich es fur meine pflicht zu erwăhnen - hat seit November 1 864 
bis zum heutigen Tag ihre eingegangenen Verbindlichkeiten gegeniiber dem 
Publikum piinktl ich eingehalten und die bestehenden Vorschriften genau 
eingehalten und mit ihrer Gesellschaft wăhrend dieser Zeit eine derart musterhafte 
Ordnung aufrechterhalten, dasz nicht die geringste miszliebige Wahmehmung 
gemach wurde. 

Frau Fani Tardini ist bemittelt und, falls sie die Konzession auch fur deutsche 
Vorstellungen bekommen wird, sie sich sogleich nach Wien begeben wird, um die 
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neusten und besten Theaterstticke und eine vollkommen entsprechende 
Gesellschaft fur die năchste Wintersaison zu engagieren, um das Publikum in jeder 
Beziehung zu befriedigen. 

Traducere: 
Cernăuţi, 1 875, martie I l  

Directorul de Poliţie recomandă cererea d-nei Fani Tardini .  
Doamna Fani Tardini, directoarea trupei româneşti - ţin de datoria mea să 

menţionez, spre lauda ei - a împlinit exact din noiembrie 1 864 începând până în 
ziua de astăzi obligaţiile ei faţă de public, respectând totodată şi prescripţiile 
existente şi a păstrat în acest timp cu trupa ei o ordine atât de exemplară, încât nu 
s-a putut observa nici cea mai mică abatere. 

Doamna Fani Tardini posedă mij loace şi dacă va primi autorizaţia şi pentru 
reprezentaţii în l imba germană, va pleca de îndată la Viena, ca să achiziţioneze cele 
mai noi şi mai bune piese de teatru şi să angajeze pentru proxima stagiune de iarnă 
o trupă perfect corespunzătoare, ca să satisfacă cerinţele publicului în toată 
privinţa. 

Definitiva rezolvare a cererii doamnei Fani Tardini din 4 februarie 1865 

Czernowitz, 1 865, Mărz 22 
Bukowiner Landes-Prăsidium an Frau Anna Tardini .  
Ihr Gesuch wird nur insoferne (genehmigt), als ihr b is  Ende Dezember 1 865 

die Konzession ftir einige Theatervorstellungen in jeder Woche nur in romanischer 
Sprache verlăngert wird. 

Traducere: 

Cernăuţi, 1 865, martie 22 

Prezidiu! ţării Bucovinei către doamna Anna Tardini. 
Cererea O-voastră se aprobă numai astfel, că i se prelungeşte autorizaţia până 

la sfârşitul lui decembrie 1 865 pentru câteva reprezentaţii teatrale de fiecare 
săptămână, vezi bine, numai în l imba română. 

Czernowitz, 1 865, April 4 

Cererea d-nei Fani Tardini prin care solicită o prelungire a autorizaţiei 
până la sfârşitul /unii mai 1866 

Hohes k. k. Landesprăsidium! 
Mit dem Erlasze des hohen k. k. Landesprăsidiums vom 22. Mărz 1 865 

Zahl 73 1 wurde mir die bereits in einem friiheren Erlasz erteilte Bewilligung zur 
Aufftihrung von Vorstellungen in jeder Woche in romanischer Sprache bis Ende 
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Dezember 1 865 verlangert und fur diese Vorstel lungen die gleiche Anzahl und 
dieselben Tage in der Woche reserviert. In Erwagung, dasz ich van dieser hohen 
Bewilligung durch die Sommermonate keinen Gebrauch machen kann, zumal mir 
nicht bewill igt wurde, auch Vorstellungen in deutscher Sprache zu geben, in 
Erwagung, dasz ich also erst ungefahr Mitte Oktober laufenden Jahres die 
Aufflihrungen in romanischer Sprache beginnen kann, dann dasz ich ein 
Abonament, das im Oktober zu beginnen und im Mai zu endigen hat, eingegangen 
bin, ich daher die weite Reise mit meiner Truppe Bukarest nicht antreten kann, 
ohne fri.iher die Garantie zu haben, dasz es mir gestattet sein werde, das 
einzugehende Abonament zu beenden, erlaube ich mir das hohe k. k .  
Landesprasidium angelegentlichst zu bitten, mir die mit obcitiertem hohe Erlasze 
bewilligte Cocession unter denselben Bedingungen bis Ende Mai 1 866 um so mehr 
verlangern zu wollen, als ja auch, wie es allgemein velautet, Herr Sinnmayer -
Modrzyewski die Cocession fur Aufflihrung van Vorstellungen in deutscher und 
po1nischer Sprache bis Ende Mai 1 866 erhalten hat. 

F. Tardini 

Traducere: 

Cernăuţi, 1 865,  apri lie 4 

Inalt caes. reg. Prezidiu al ţării !  
Cu  drecretul Înaltului caes. reg. Prezidiu a l  ţării din 22  martie 1 865 nr. 73 1 

mi s-a prelungit termenul pentru reprezentaţi i teatrale în limba română până la 
sfârşitul lunii decembrie 1 865, rezervându-mi-se pentru ele acelaşi număr de 
reprezentaţi i  şi aceleaşi zile pe săptămână. 

Dar considerând că nu mă pot servi de această înaltă autorizaţie în cursul 
lunilor de vară, mai cu seamă că nu mi s-a permis să dau reprezentaţii şi în limba 
germană: 

Considerând că nu vQi putea începe seria reprezentaţiilor în limba română 
decât pe la mij locul lunii octombrie a. c., 

Mai având în vedere, că am încheiat un contract, potrivit căruia sunt obligată 
să încep stagiunea în luna lui octombrie şi s-o termin în luna lui mai 1 866, 

Mai având în vedere, că nu pot întreprinde cu trupa mea călătoria de la 
Bucureşti fără garanţia prealabi lă că-mi va fi îngăduit să-mi execut obligaţii le 
decurgând din contract, 

Îmi permit să rog, cu acest prilej, Înaltul c. r. Prezidiu al ţării să binevoiască 
a-mi prelungi, până la sfârşitul lunii mai 1 866, în aceleaşi condiţii, autorizaţia 
el iberată cu decretul sus citat, aceasta cu atât mai mult cu cât domnului Sinnmayer
Modrzyewski i s-a eliberat o asemenea autorizaţie pentru reprezentaţii în limba 
germană şi poloneză până la sfârşitul lunii mai 1 866. 

F. Tardini 
Cererea a fost aprobată. 
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Cernăuţi, 1 865, aprilie 

Scrisoarea de mulţumire a "Societăţii pentru Cultură " adresată d-nei Fani Tardini 

Doamnei Fani Tardini, Directoarea Teatrului Român în Cernăuţi 

Prea onorată Doamnă! 
Comitetul "Soţietăţii pentru Literatura şi Cultura Română în Bucovina" a 

însărcinat pre subscrisul cu plăcuta datorie de a fi interpret al simţimintelor lui faţă 
cu fapta-Vă generoasă şi acesta se simte fericit de a vă putea spune, prea onorată 
Doamnă, cum că recunoscinţa Soţietăţii pe cât era de profundă în anul trecut, pe 
atât au câştigat în .putere văzând cu ce nobilă abnegare de sine şi cu ce zel înfocat 
naţional mai presus de toată lauda aţi dat şi est an dovadă, că misiunea Domniei 
Voastre ca directoarie a unui teatru român o înţelegeţi în sensul cel mai nalt, adecă 
al desvoltării artei şi culturei naţionale şi o urmăriţi numai condusă de dorinţa 
fierbinte a sprij ini tot ce este frumos, nobil şi naţional. 

Primiţi dar, prea onorată Doamnă, espresiunea cea mai călduroasă şi adânci 
mulţămite a Comitetului pentru folosul strălucit ce aţi mij locit soţietăţii noastre 
l iterare prin sacrificiul însemnat al frumoasei reprezentaţiuni dramatice dată de 
Domnia Voastră cu atâta nobi lă şi pilduitoare desinteresare în 1 5/27 mart 1 865 .  

Numele Domniilor Voastre va rămâne purure în mij locul nostru înconjurat de 
adevărată stimă, dragoste şi recunoştinţă. 

Vă închin omagiul deosebitei mele consideraţiuni cu care sunt, prea onorată 
Doamnă, al Domniei Voastre plecat serv. 

Preşedinte, G. Hormuzachi Secretar, Ambrosie Dimitroviţă 

Teodor Balan, Historische Theaters in der Bukowina (1858-1913) 

(Zusammenfassung) 

Teodor Balan ( 1 885-1972) ist einer der Bukowiner Historiker aus der Zwischenkriegszeit, der 
durch eine regge wissentschaftliche Tătigkeit, neben den gedruchten Werke, eine grosse Anzahl 
Studien, Monographien und Dokumente, die zum Kulturgut mancher Institutionen im Land geworden 
sind, hinterlassen hat. 

Zwei seiner Manuskripte, die im National-Archiv Bukarest autbewahrt sind, erforschen das 
rumanische und das deutsche Theater in der Bukowina. 

Zu Beginn verăffentlichen wir, eine Monographie (im zwei Teile) des rumanischen Theaters in 
der Bukowina zwischen 1 858 und 1 9 1 3 .  

Der erste Teil ist eine allgemeine Darlegung worin Plakate und Namen der Schauspieler 
beigefiigt sind. Diese Darlegung wird im zweiten Teil mit Dokumente die i.iber die Leiter der Theater 
Truppen Nicolai Doroşan, Mihail D imancea, Fani Tardini und dessen Untemehmen um die 
notwendigen Genehmigungen fiir die Veranstaltungen bei den Behărden zu erlangen, ergănzt. 
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"TRIBUNA" ŞI PRESA BUCOVINEANĂ 

D. VATAMAN IUC 

Congresul organizat de studenţii români de la Universitatea din Viena, la 
propunerea lui Mihai Eminescu, îşi ţine lucrări le în carul Serbării de la Putna, din 
august 1 87 1 .  Congresul ia hotărârea ca "tinerii", cum îşi spuneau cei din generaţia lui 
Eminescu, să-şi desfăşoare activitatea politică în provincii le româneşti -
Transilvania, Bucovina, Basarabia - atunci sub stăpânirea imperiilor vecine, sub 
deviza luptei pentru unitatea culturală a tuturor românilor. Se hotărăşte, tot atunci, să 
se înfiinţeze şi un organ central de presă, prin care să se ducă această luptă şi se alese 
ca sediu, pentru el, Sibiul, nu la întâmplare. Aici activa Asociaţiunea Transi lvană 
pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român (ASTRA), înfiinţată în 
noiembrie 1 86 1 ,  şi ieşea, tot aici, "Telegraful român", fondat de Andrei Şaguna în 
noiembrie 1 853,  cel mai vechi ziar românesc, cu o apariţie până în zilele noastre. 
Congresul studenţesc a hotărât să încredinţeze conducerea acestui organ central de 
presă lui Ioan Slavici, preşedintele Comitetului de organizare a Serbării de la Putna 
din august 1 87 1 ,  scriitor cunoscut şi ziarist cu prestigiu în cultura română. 

Cotidianul propus la Congresul studenţesc de la Putna se înfiinţează la Sibiu, 
cu titlul "Tribuna", în 1 4/26 apri lie 1 884, sub conducerea lui Ioan Slavici şi avea să 
înscrie o epocă în presa românească. 

Pregătirile pentru înfiinţarea "Tribunei" au durat destul de mult şi le-am 
prezentat pe larg în monografia consacrată lui Ioan Slavid, încât nu reluăm toată 
informaţia de acolo, cum vom face şi mai departe. Să amintim, totuşi, că viitorii 
fondatori ai "Tribunei" s-au grupat în jurul "Telegrafului român", în speranţa că îl 
puteau transforma, dintr-o publ icaţie religioasă, în una politică, ceea ce nu s-a 
întâmplat. Concomitent cu activitatea la "Telegraful român", ei scot "Foişoara 
«Telegrafului român»", în care critică în termeni severi etimologismul, principală 
piedică în lupta pentru unitatea culturală şi adoptă în scriere ortografia fonetică, în 
uz în cea mai mare parte a poporului român. 

"Tribuna" se deschide, cum era în practica vremi i, cu un apel Către publicul 
român, căruia îi urmează editorialul pragmatic, venind din partea redacţiei. 

1 D. Yatamaniuc, Ioan Slavici şi lumea prin care a trecut, Bucureşti, Editura Academiei, 1 968, 
p. 269-28 1 .  Consacrăm "Tribunei" o secţiune monografică în care prezentăm: 1 .  Întemeierea 
.. Tribunei"; 2. Orientarea politică; 3. Instituţiile de peste munţi; 4. Procesele de presă; 5. Mişcarea 
literară; 6. La Vaţ, în temniţă; 7. Din nou în luptă, p. 269-366. 

Analele Bucovinei, XI, 2, p. 329-333, Bucureşti, 2004 
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Imperiul Austro-Ungar este declarat stat pol iglot, se denunţa pactul dualist din 
1 867 şi se revendică autonomia Transilvaniei. Se invocă "tradiţionala alipire către 
tron", ca o măsură împotriva politicii guvernelor de la Budapesta faţă de români şi 
popoarele din Ungaria. "Tribuna" se anunţă şi ca un "centru de lucrare literară" 

pentru toţi românii .  Să menţionăm că ţinuta grafică a cotidianului sibian, 
asemănătoare cu cea din presa occidentală, conferea ziarului o individualitate 
evidentă în contextul presei transilvănene, iar titlul "Tribuna", ales de Ioan Bechnitz, 
va face o carieră neaşteptată în presa română. 

Conducerea "Tribunei" considera că în activitatea în care se angaja sub deviza 
luptei pentru unitatea culturală să fie integrată şi presa bucovineană. Se avea în vederea 
faptul că Bucovina era, la acea dată, ducat, cu statut autonom şi trimitea deputaţi în 
Parlamentul din V iena. Aceştia aveau un cuvânt greu de spus în apărarea drepturilor 
românilor. Sunt aspecte asupra cărora nu s-a stăruit până acum şi ar merita un studiu 
special. 

Director al "Tribunei", Ioan S lavici se adresează intelectualilor din Bucovina, 
foştilor săi colegi la Universitatea din Viena şi participanţi, cu rol important, în 
organizarea Serbării de la Putna din 1 87 1 ,  să facă front comun în lupta pentru 
unitatea culturală a poporului român. Vasile Morariu, fiul lui  S ilvestru Morariu, 
m itropolitul Bucovinei, da curs acestei invitaţii, în numele Societăţii politice 

"Concordia". "Ne-am bucurat foarte de publicarea «Tribunei>> - îi scrie Vasile 
Morariu lui Ioan S lavici, în 26 iul ie 1 884 - mai ales că avem speranţă comună. 
Această foaie va avea şi pentru noi un interes mare"2• Din aceeaşi scrisoare aflăm 
că Vasi le Morariu îşi începe colaborarea la "Tribuna" cu prezentarea dezbaterilor 
din Dieta bucovineană. 

Cercetătorii insistă, pe bună dreptate, asupra faptului că înfiinţarea la Sibiu a 
Asociaţiuni i  Transilvane . . .  , în 1 86 1 ,  a constituit un îndemn şi pentru intelectual ii 
bucovineni să treacă la forme organizate în activitatea lor pe tărâm cultural. Un 
grup dintre ei înfiinţează, la iniţiativa lui 1. G. Sbiera, viitorul profesor de română 
de la Universitatea d in Cernăuţi, Reuniunea Română de Leptură, în 1 9  april ie/ 1 mai 
1 862, transformată în 1 865 în Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în 
Bucovina, ca să desfăşoare, paralel cu Asociaţiunea Transilvană, o activitate rodnică 
până în zilele noastre. 

Intelectuali i  din Bucovina înfiinţează şi ei o publicaţie, care să constituie, 
după exemplul "Tribunei", un centru de activitate culturală şi implicit şi pol itică. 
Matei Lupu scoate la Suceava, din 1 5  mai 1 886, "Revista pol itică", menită să 
apere, cum se arată în apelul Către publicul român, "poziţia români lor în viaţa 
publică din Bucovina ş i  să ţie la sentimentul lor de solidaritate". Programul revistei 

2 Scrisoare datată: Cernăuţi, 26 iulie 1884. Se păstrează la Bibl ioteca Academiei Române, sub 
cota S 50 ( 1 )/XXXII .  Am prezentat-o, cu comentarii, în 1oan Slavici. 1848-1925. Bibliografie, 
elaborată în colaborare cu Teofil Bugnariu şi Ioan Domşa şi tipăritlt la Bucureşti, Editura 
Enciclopedica Română, 1 973, p. 426. În volum în E. Glilck, G. Neamţu, D. Vatamaniuc, Studii şi 
documente privind activitatea lui 1oan Slav ici, II, Arad, 1 976, p. 1 7-18. Volum litografiat, în doult părţi. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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este "tribunist", c u  o deschidere largă spre viaţa culturală. Se insistă, în mai multe 
rânduri, asupra legăturilor între revista bucovineană şi cotidianul sibian. 

Intelectuali i  din Bucovina se pregătesc încă din 1 886 să scoată şi un ziar, care 
să reflecte mai viu viaţa politică şi cea culturală din provincia de sub stăpânirea 
habsburgică. Întemeiază la Cernăuţi, în 2/1 4  mai 1 89 1 ,  în plină desfăşurare a 
acţiunii memorandiste, "Gazeta Bucovinei", prin unirea cu "Revista politică" şi sub 
egida Societăţii politice "Concordia". "Gazeta Bucovinei", noua publicaţie, se 
deschide, cum face şi "Tribuna", cu un apel Către publicul român, de astă dată din 
Bucovina şi tot după exemplul cotidianului sibian, publică Programul nostru din 
partea conducerii ziarului. Se invocă "alipirea către tron", cum face şi "Tribuna" 

pentru aceleaşi motive, se declară pentru apărarea autonomiei Bucovinei, obţinută 
după evoluţia din 1 848 şi pentru promovarea "spiritului de solidaritate în toate 
afacerile naţionale". "Gazeta Bucovinei" reproduce, încă din primul număr, 
Diploma împărătească din 9 decembrie 1862, invocată frecvent şi de cotidianul 
sibian. "Gazeta Bucovinei" scoate şi un supl iment, Foaia săteanului, în 1 89 1 ,  care 
aminteşte de Foaia poporului, întemeiată la Sibiu, în 1 892. 

Presa bucovineană este sub raport politic şi cultural "tribunistă". Important, 
în egală măsură, este şi un alt aspect. Conducerea Societăţii politice "Concordia" 

stăruie ca ziarul "Gazeta Bucovinei" să fie condus de un "tribunist", pentru motive 
uşor de înţeles. Este trimis, de la Sibiu, Pompiliu Pipoşiu, redactor la "Tribuna" în 
mai multe rânduri. Societatea politică "Concordia" îi încredinţează conducerea, ca 
director al "Gazetei Bucovinei" şi al "Foii săteanului". Editor figurează Modest, 
cavaler de Grigorcea, iar redactor răspunzător, Vasile Marca. Conducerea 
Societăţii politice "Concordia" îi încredinţează lui Pompiliu Pipoşiu, în noiembrie 
1 892, conducerea ziarului ca director şi ca editor. Vasile Morariu îi scrie lui Ioan 
S lavici în 1 8/30 noiembrie 1 892 că Societatea politică "Concordia", i-a trecut lui 
Pompi liu Pipoşiu toată răspunderea pentru "Gazeta Bucovinei", care ducea mai 
departe "politica inaugurată de el"3• Cu alte cuvinte cea "tribunistă". 

Pompiliu Pipoşiu încetează din viaţă în 25 ianuarie/6 februarie 1 893, la 
numai 33 de ani .  "Gazeta 'Bucovinei" consacră fostului său director o prezentare 
elogioasă, "model de om" politic, care lasă moştenire o bogată activitate 
publicistică. De aici aflăm că editorialele dintre 2/ 14  mai 1 89 1  şi 6/1 8  ianuarie 
1 893 erau scrise de el4 . Este obl igaţia noastră morală să le tipărim şi în volum. 

Societatea politică "Concordia" se adresează din nou lui Ioan S lavici, întors 
la Bucureşti, în martie 1 890, şi lui Septimiu Albini, care preluase conducerea 
cotidianului sibian, să-i trimită un "tribunist", căruia să i se încredinţeze 
conducerea ziarului într-un moment când se pregătea procesul Memorandului. Ioan 
S lavici îl propune, în înţelegere cu Septimiu Albini, pe Ghiţă Popp, originar din 

3 Scrisoare datatli: Cernăuţi, 18/30 noiembrie 1892. Se păstrează la Biblioteca Academiei 
Române, sub cota S 50(2)XXXII. Prezentată în Ioan Slavici. Biobibliogra.fie, p. 440. Tipărită în 
volum în Studii şi documente, II, p. 1 32-133 .  

4 "Gazeta Bucovinei", III, nr. 8 ,  28 ianuarie/9 februarie 1 893, p.  1 .  http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Luduş, cu studii la Universitatea din Budapesta şi specialist în l imba germană. Se 
făcuse cunoscut prin Horia, tragedie istorică, în versuri, în cinci acte, tipărită la 
Budapesta, în 1 89 1 5. V asi le Morariu îl infortnează pe Ioan S lavici, în 3/ 1 5  
februarie 1 893, c ă  Societatea politică "Concordia" acceptă propunerea ş i  îi 
comunică condiţiile, foarte avantajoase în care i se oferea conducerea ziarului6• 
Ghiţă Popp ( 1 864- 1 9 1 5) nu acceptă propunerea. Profesor de română şi germană la 
Braşov, intră în conflict cu administraţia maghiară şi trece în România. 

Conducerea "Gazetei Bucovinei" o ia Gheorghe-Bogdan Duică, ca director, 
în 22 april ie/4 mai 1 893, proprietar rămâne Societatea politică "Concordia", iar 
redactor responsabil, în continuare, Vasile Marco7. Personalitate cu rol important în 
activitatea "Tribunei

"
, Gheorghe Bogdan-Duică conduce "Gazeta Bucovinei" în 

l inia predecesorului său, până în 24 iulie/5 august 1 8948• Activitatea sa Ia 
conducerea ziarului bucovinean prezintă o importanţă aparte şi în altă privinţă. 
Comentează într-o suită de articole lucrarea lui Ioan Budai-Deleanu, Scurte 
obser\lări asupra Bucovinei 9 şi elaborează lucrarea Bucovina. Notiţe politice asupra 
situaţiei, tipărită la Sibiu, în 1 895 10• Este a treia lucrare după cea a lui Ioan Budai
Deleanu din 1 8 13 ,  Scurte observaţii asupra Bucovinei1 1 ,  şi cea a lui P. S. Aurelian, 
Bucovina. Descriere economică12, tipărită la Bucureşti, în 1 876. 

"Gazeta Bucovinei" este încredinţată, după plecarea lui Gheorghe Bogdan
Duică, succesiv, lui  Eusebie Ştefanelli, Zaharia şi Dionisie Voronca, Mihai 
Teliman ş i  Dimitrie Bucevschi - care nu se abat de la programul "tribunist" - până 
în 6/1 8  april ie 1 897, când ziarul îşi încetează apariţia. 

Conducerea "Gazetei Bucovinei" îşi ţine la curent cititorii cu pregătiri le care 
se făceau pentru "procesul monstru" al memorandiştilor şi trimite "fraţilor noştri" 

şi "fruntaşilor bravi întreaga comoară de iubire"1 3• Osândirea memorandiştilor în 

5 Ghiţă Popp, Horia. Tragedie istorică în 5 acte. Ediţiunea Societăţii "Petru Maior" a Junimii 
studioase din Budapesta. Budapesta, Tiparul Institutului Tipografic din Sibiu, 1 89 1 .  Tragedia este 
întâmpinată cu rezerve de Gh. Bogdan-Duică, cum arată C. Berariu, care îi consacră în "Gazeta 
Bucovinei"' o Dare de seamă, în cinci numere (1, nr. 60, 24 noiembrie/6 decembrie 1 89 1  - nr. 65, 
1 2/24 decembrie 1 89 1  ). Face vinovată tragedia de lipsă de fantezie şi de scene naive şi comune. 
Tragedia se retipăreşte în SUA, la Cleveland - Ohio, în 1900. 

6 Scrisoarea datată: Cernăuţi, 3115 februarie 1893. Se păstrează în Biblioteca Academiei 
Române sub cota S 50(3)/XXXII. Prezentată în Ioan Slavici. Biobibliografie . . . , p. 440. Tipărită în 
volum în Studii şi documente ... , II, p. 1 32-1 33 .  

7 "Gazeta Bucovinei", I I I, nr. 3 1 ,  22 aprilie/4 mai 1 893, p. 2 .  
8 Ibidem, IV, nr. 58,  24 iulie/5 august 1 894, p. 3 .  
9 Ibidem, nr.  8,  27 ianuarie/8 februarie 1 894 - nr. 23,  20 martie/1 apri lie 1 894. 
1 0 Gh. Bogdan-Duică, Bucovina. Notiţe politice asupra situaţiei, Sibiu, Institutul Tipografic, 1 895. 
1 1  Ioan Budai-Deleanu, Kurzgefasste bemerkungen uber.Bukowina ("Scurte observaţii asupra 

Bucovinei"). În Bucovina în primele descrieri geografice, istorice, economice şi demografice. Ediţie 
bilingvă, îngrij ită, cu introducere, postfeţe, note şi comentarii de acad. Radu Grigorovici. Prefaţă de 
D. Vatamaniuc, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1 998, p. 378-425. 

1 2 P. S. Aurelian, Bucovina. Descriere economică, însoţită de o hartă, Bucureşti, Tipografia 
Laboratorilor Români, 1 876. 

1 3 "Gazeta Bucovinei", II, nr. 30, 1 4/26 aprilie 1 894, p. 1-2. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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procesul de la Cluj ,  d in mai 1 894, este comunicată "Gazetei Bucovinei" printr-o 
telegramă trimisă la încheierea şedinţei 14 . Ioan Raţiu declară în faţa instanţelor 
judecătoreşti maghiare: "Existenţa unui popor nu se discută, se afirmă". Cuvinte 
memorabi le ş i  de neuitat. 

Congresu l  naţionalităţilor la care participă românii, sârbii şi slovacii îşi ţine 
lucrările la Budapesta, în 1 O august 1 895. Stabileşte programul,  în mai multe 
puncte, în lupta pe care să o ducă, împreună, împotriva stăpânirii dualiste. "Gazeta 
Bucovinei" consacră Congresului naţionalităţilor un număr special şi reproduce 
integral programul, pe care îl însoţeşte cu comentariu. Apreciază lucrări le sale ca un 
eveniment de cea mai mare însemnătate în viaţa politică europeană1 5 . O lună după 
ţinerea Congresului naţionalităţilor, memorandiştii sunt el iberaţi din închisoare. 

Presa bucovineană ocupă un loc important în lupta "tribuniştilor", politică şi 
pentru unitatea culturală şi i lustrează, nu se poate mai c lar, că ea se ducea şi 
d incolo de hotarele de atunci ale provinciei. Ioan S lavici îi atrage atenţia lui 
Septimiu Albini, redactorul "Tribunei", să nu piardă din vedere rolu l  presei 
bucovinene în desfăşurarea viitoare a evenimentelor politice. "Mă înţelegeţi tot atât 
de bine, ca noi [cei din România] - îi scrie Ioan S lavici, în 28 ianuarie/9 februarie 
1 893 - cât de important e să păstrăm poziţiunea pe care ne-am creat-o în Bucovina şi 
ca «Gazeta Bucovinei}) să rămână în strânsă legătură cu «Tribuna}), căci orişicât s-ar 
codi boierimea bucovineană, nu mai poate să fie departe timpul când va susţine 
programul croit în înţelegere cu noi"16• Cuvinte profeti ce, care se vor împlini în 1 9 1 8 . 

Die "Tribuna" und die bukowinische Presse 

(Zusammenfassung) 

Der Verfasser schildert das Untemehmen zur Griindung der Zeitschift "Tribuna" die seit 1 884 
unter der Leitung von Ion Slavici in Hermannstadt erscheint. Gleichfalls, werden die Bestrebungen 
der Fiihrung dieser Zeitschrift zur Einbezichung im Kampf ftir die kulturelle Einheit aller rumanen, 
der bukowinischen Presse, analysiert. 

Man beriicksichtigte die Tatsache, dass die Bukowina zu jener Zeit, ein Herzogtum mit 
autonomen Status war und Abgeordnete im Wiener Parlament sandte, die ein măchtiges Wort zur 
verteidigung der Rechte der rumănischen Bev1>lkerung sprechen konnten. Dien Intellektuellen haben 
die Zeitschriften "Revista Politică" ( 1 5  Mai 1 886) und "Gazeta Bucovinei" ( 1 4  mai 1 89 1 )  beeinflusst, 
dessen Inhalt war im Seine der "Tribuna" und bi ldeten den Mittelpunkt der kulturellen und 
politischen Tătigkeit. 

14 Ibidem, nr. 38, 1 5/27 mai 1 894, p. 1 .  
1 5  Ibidem, V, nr. 6 1 -62, 611 8  august 1 895, p. 1-4. 
1 6  Scrisoare datată: Bucureşti, 28 ianuarie/{9 februarie] 1893. Se păstrează la Biblioteca 

Academiei Române, sub cota 27 43 7. Prezentată în Ioan Slavici. Biobibliografie . . . , p. 4 1 5 . Tipărită în 
volum în Studii şi documente . . . , 1, p. 1 27-1 28.  http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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SOCIETĂŢI CULTURALE ROMÂNEŞTI DIN BUCOVINA 
PÂNĂ LA PRIMUL RĂZBOI MONDIAL 

SIMINA-OCT A VIA ST AN 

Până în 1 775, teritoriul numit de austrieci Bucovina, a fost parte integrantă a 
spaţiului românesc şi aparţinea Ţării de Sus a Moldovei, cuprinzând întreg ţinutul 
Cernăuţi şi cea mai mare parte a ţinutului Suceava, cu fostele ocoale domneşti 
Câmpulung pe Ceremuş şi Câmpulung-Moldovenesc. Până la această dată, nu a 
existat o ţară numită Bucovina. Cuvântul "bucovina", provenind din termenul slavon 

"buc", apare în documentele Evului Mediu de douăzeci şi cinci de ori, utilizat în 
întreg spaţiul românesc cu înţelesul de "pădure de fagi, făget". Termenul apare 
pentru prima dată într-un document emis de Petru 1 M1,1şat, domnul Moldovei, la 30 
martie 1 392, prin care dăruieşte lu i  Ionaş Viteazul trei sate aflate pe apa Siretului, 
mai sus de "bucovina cea mare"1 • Imediat după anexare, s-au folosit diferite 
denumiri: Moldova austriacti, Moldova turcească, Moldova imperială, cea mai 
răspândită fiind cea de Cordon sau Cordun3 şi abia după 1 786 s-a impus toponimul 
Bucovina, pentru a putea distinge cât mai bine noul teritoriu de Moldova. 

În Bucovina, în momentul ocupării de către austrieci, viaţa spirituală era în 
plin avânt, astfel că noua stăpânire nu a găsit o populaţie românească lipsită de 
şti inţă de carte, ci o populaţie care frecventa aceleaşi tipuri de şcoli pe care le 
întâlnim şi în restul Moldovei la jumătatea secolului al XVIII-lea. 

În perioada următoare, autorităţile habsburgice au iniţiat o puternică acţiune 
de colonizare, organizată şi s istematică, noii veniţi primind loturi de pământ, scutiri 
de dări şi taxe etc., ceea ce le-a permis o consolidare a poziţiei lor în cadrul 
economiei4, apoi şi pe plan social-politic şi cultural. 

Agravarea contradicţiilor sociale şi  naţionale a determinat, în 1 848, o 
puternică mişcare revoluţionară şi în Bucovina, cu caracter social şi naţional, în 

1 Mihai lacobescu, Din istoria Bucovinei, voi .  1, ( 1774-1864), Bucureşti, Editura Academiei 
Române, 1 993, p. 1 1 3 .  

2 Mircea Grigoroviţă, Din istoria colonizării Bucovinei, Bucureşti, Editura Didactică şi  
Pedagogică, 1 996, p. 20. 

3 Mihai lacobescu, op. cit. , p. 1 1 0. 
4 Emlian-Dan Petrovici, Repertoriul societăţilor cultural-naţionale româneşti din Bucovina 

(1848-1918), în "Suceava - Anuarul Muzeului Bucovinei", XX, 1993, p. 2 19. 

Analele Bucovinei, XI, 2, p. 335-344, Bucureşti, 2004 

http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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urma căreia au fost înfăptuite unele reforme, iar ceva mai târziu Bucovina a devenit 
un ducat autonom în cadrul monarhiei habsburgice. Cu toate acestea, români i  au 
continuat să fie menţinuţi într-o stare de inferioritate economică5, fi ind -şi slab 
reprezentaţi în administraţie şi justiţie. 

În secolul al XIX-lea, politica de deznaţional izare a românilor s-a manifestat 
mai ales în domeniul învăţământului, al culturii în general . Şcoala a fost privită ca 
un instrument de întărire a dominaţiei habsburgice, prin intermediul căreia trebuiau 
aplicate toate măsurile pentru germanizarea noii provincii. Şcol i le primare 
înfiinţate în Bucovina, cu l imba germană de predare, au fost puse, între 1 8 1 6  şi 
1 850, sub conducerea Consistoriului romana-catolic din Lemberg, care a 
intensificat procesul de catolicizare. Din 1 850 până în 1 869 şcoala a trecut sub 
conducerea Consistoriului ortodox din Cernăuţi, în această perioadă sporind 
eforturile pentru crearea unor şcoli româneşti. Intelectualii români au pornit o 
intensă campanie prin publicaţii, broşuri, memorii, iar după 1 860, în cadrul 
societăţilor culturale ce se vor înfiinţa. 

După înlocuirea guvernului federalist cu unul centralist, la 26 februarie 1 86 1  
a fost promulgată noua Constituţie care prevedea, asemenea Constituţiei din 4 
martie 1 849, separarea Bucovinei de Galiţia şi constituirea ei într-o ţară de coroană, 
autonomă, cu titlu l  de Ducat. Şi în Bucovina au avut loc noi alegeri pentru Dietă, 
iar în condiţi i le în care majoritatea a fost centralistă, preşedinte al Dietei confirmat 
Căpitan al ţării, a fost ales istoricul Eudoxiu Hurmuzachi6• 

S-a creat astfel cadrul politic favorabil dezvoltării vieţii social-politice a 
românilor bucovineni, iar la scurt timp şi cel legal, prin promulgarea Legii 
întrunirilor, din 1 5  noiembrie 1 867, care reglementa activitatea oricărei societăţi 
culturale sau politice7, organizatorii unor astfel de manifestări trebuind să sol icite 
în scris aprobarea autorităţilor, obligându-se să susţină întrun irea în l imita 
prevederilor statutare ale societăţii. 

Preocupările culturale de la 1 848 vor fi preluate şi continuate de Societatea 
pentru Cultura şi Literatura Română din Bucovina (SCLRB). Înfiinţarea Societăţii, 
numită Ia început Reuniunea Română de Leptură, la l mai 1 86 1 ,  s-a datorat "unui 
număr îndestulător de bărbaţi zeloşi şi înzestraţi cu ştiinţe"8 . Societatea s-a bucurat 
de o largă adeziune nu numai în Bucovina, ci şi în celelalte teritori i româneşti, 
conform statutelor urmărindu-se răspândirea culturii naţionale, editarea de studii şi 
acordarea de burse, dezvoltarea învăţământului în l imba română, sprij in irea tuturor 
celor care doreau să se afirme pe tărâmul naţional etc. 

5 Ibidem, p. 2 1 9. 
6 Ion Nistor, Istoria Bucovinei, Bucureşti, Editura Humanitas, 1 99 1 ,  p. 1 1 6. 
7 Marian 01aru, Mişcarea naţională a românilor din Bucovina la sfârşitul secolului al XIX-lea 

şi începutul secolului al XX-lea, Râdăuţi, Editura Septentrion, 2002, p. 75. 
8 

"Foaia Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina", nr. 1,  1 865, p. 2;  apud 
Ilie Luceac, Familia Hurmuzak.i: între ideal şi realizar:e, Cernăuţi-Timişoara, Editura Alexandru cel 
Bun, Editura Augusta, 2000, p. 52. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Primul comitet al Societăţii a fost alcătuit din Mihai Zotta - preşedinte, Alecu 
Hurmuzachi - vicepreşedinte, 1 .  G. Sbiera - secretar, Ion Calinciuc, Aron Pumnul, 
Alexandru Costin, Leon Ciupercă - membri9. În ianuarie 1 865, Reuniunea Română 
de Leptură se transformă în Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în 
Bucovina, preşedinte fiind ales Gheorghe Hurmuzachi, adevăratul întemeietor şi 
organizator al Societăţii în noua structură, el conducând destinele ei până în 1 882. 
De-a lungul existenţei sale, preşedinţii, vicepreşedinţii ş i  secretarii au fost unele 
dintre cele mai cunoscute personalităţi ale Bucovinei :  Gheorghe Hurmuzachi, 
Alexandru Hurmuzachi, Mitropolitul Silvestru Morariu, Miron Călinescu, Dionisie 
Bejan, mitropolitul Vladimir de Repta, Iancu Flondor, Sextil Puşcariu, Constantin 
Loghin, Iancu Zotta, Grigore Nandriş1 0  ş .a. 

SCLRB a desfăşurat o activitate susţinută până în 1 9 1 8, scopul ei fi ind 
sprij in irea şi întărirea culturii naţionale în toate domeniile de activitate, editarea de 
cărţi, manuale şcolare şi tratate ştiinţifice, broşuri şi calendare, înfiinţarea de şcoli 
publice româneşti, susţinerea conferinţelor publice, a şezătorilor l iterare, 
organizarea reprezentaţiilor teatrale româneşti etc. A fost prima instituţie culturală 
care a avut menirea de a trezi conştiinţa români lor bucovineni în domeniul şcolar, 
l iterar şi naţional. 

Societatea s-a luptat pentru deschiderea de clase paralele pe lângă şcol i le 
secundare (la Suceava şi Cernăuţi), a înfiinţat şcoli particulare, a sprij init şcolile 
publice, a sprij init susţinerea unui curs de istorie naţională şi a înfiinţat o şcoală 
normală particulară de învăţători şi învăţătoare la Cernăuţi ( 1 9 1 2)1 1 • Până la unire, 
a deschis şi întreţinut 1 4  şcoli cu 26 de clase, frecventate de aproximativ 1 400 de 
elevi şi 25 de învăţători 1 2• 

Din fondurile Societăţii au fost create numeroase burse pentru elevii şi 
studenţii români, printre aceştia numărându-se: Dimitrie Onciul, Orest Dlujanschi, 
Epaminonda Voronca, George Popescu, Ilarion Onciul, Ioan Cocinschi ş .  a., tineri 
care ulterior îşi vor aduce contribuţia la cultura naţională. 

După înfiinţarea Universităţii din Cernăuţi, în 1 875, SCLRB va mil ita pentru 
crearea unei Catedre de limba şi l iteratura română, al cărei titular a fost I. G. 
Sbiera, apoi Sextil Puşcariu 1 3, iar în 1 9 1 2  va fi creată Catedra de istorie sud-est 
europeană, condusă de Ion Nistor. 

9 Emilian-Dan Petrovici, op. cit. , p. 227. 
10 Marian Olaru, op. cit. , p. 80. 
1 1  Sevastiţa Irimescu, Relaţiile societăţilor culturale româneşti cu celelalte provincii româneşti 

(1862-19 1 8), în "Suceava - Anuarul Muzeului Naţional al Bucovinei", XXI, 1 994, p. 228. 
12 Ion Negură, Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, în "Suceava -

Anuarul Muzeului Judeţean", IV, 1 977, p. 1 1 8 .  
1 3  Vladimir Trebici, Societatea pentru Cultura şi Literarura Română în Bucovina. 125 de ani 

de la înfiinţarea ei, în "Suceava - Anuarul Muzeului Judeţean", XIII-XIV, 1 986-1 987, p. 32;  apud 
Rodica Iaţencu, Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina în perioada interbelică 
- deziderate şi realizări, în "Analele Bucovinei", VI, nr. 2, 1 999, Bucureşti, Editura Academiei 
Române, p. 307. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Societatea a încurajat activitatea teatrului românesc, înfiinţând un teatru de 
amatori şi invitând trupe teatrale din Ţările Române: 1 869 - Pascaly, în 1 870 -
Fany Tardini, în 1 87 1  - Matei Millo, în 1 9 1  O - Petre Liciu, în 1 9 1 2 - Belcot14• 

Având o tipografie proprie, Societatea a tipărit reviste, ziare, precum şi 
lucrări de literatură şi folclor. Organul de presă al Societăţii a fost "Foaia Societăţii 
pentru Cultură şi Literatură Română în Bucovina"; între 1 88 1  şi 1 884 a fost editată 
revista "Aurora română", iar de la 1 873 la 1 885, Societatea a editat "Calendarul 
românesc" care avea o importantă parte l iterară. De asemenea, au fost editate 
numeroase lucrări în colecţi ile "B ibl ioteca pentru tinerimea română" ( 1 886) şi 

"Bibl ioteca pentru tinerimea adultă" ( 1 890) 1 5  în tiraje mari, răspândite gratuit. 
SCLRB, având o funcţionare îndelungată, a fost cea mai răspândită 

moda litate de afirmare a intelectualilor români bucovineni .  
Societăţile studenţeşti româneşti au  fost cele mai reprezentative din Bucovina 

datorită manifestărilor, duratei de existenţă16 şi tradiţiei culturale pe care au format
o şi impus-o în conştiinţa contemporani lor. 

Apariţia societăţi lor studenţeşti a fost determinată de înfi inţarea Universităţii 
d in Cernăuţi, în 1 875, tinerii bucovineni având posibil itatea să-şi facă studiile la ei 
acasă şi nu numai în universităţi străine, ca Lemberg sau Viena. Urmând exemplul 
studenţi lor de la alte universităţi, tinerii bucovineni s-au constituit în societăţi care 

"după caracterul lor, erau societăţi cu scopuri ştiinţifice şi l iterare şi cu scopuri 
sociale şi distractive"17• Societăţile româneşti se deosebeau de cele ale colegilor de 
alte etni i  prin ţinuta deosebită, "portul emblematic al culorilor naţionale, faptul că 
fiecare avea un imn al său şi respectau, în mod deosebit, codul onoarei"1 8• 

Astfel, studenţii români din Cernăuţi au constituit, din iniţiativa lui T. V .  
Stefanell i  (fost membru a l  Societăţii "România Jună" de  la Viena)19, la 22  
decembrie 1 857, prima Societate Academică Română: Arboroasa ( 1 875-1 878). 
Primul comitet a fost fonnat din Gherasim Bul iga, Ciprian Porumbescu, Ion 
Topală, Zaharie Voronca, Gheorghe Popescu şi I larie Onciuf0• Societatea avea un 
imn propriu, compus de Ciprian Porumbescu pe versurile lui T. V. Stefanell i ,  În 
ţara mândră afagilor, iar membrii acesteia purtau pe piept o panglică tricoloră. 

Scopul urmărit de Societatea "Arboroasa" era "perfecţionarea reciprocă a 
membrilor pe terenul naţional, l iterar şi cultural, prin prelegeri l iterare, prin 
îndeletniciri în arta oratoriei, prin întreţinerea unui cabinet de lectură şi a unei 

1 4  Emilian-Dan Petrovici, op. cit. , p. 228. 
1 5  Constantin Loghin, Societatea pentru Cultura şi Literatura Română din Bucovina (1864-

1942). La 80 de ani - istoric şi realizări, (în continuare se va cita Constantin Loghin, La 80 de ani), 
Cernăuţi, 1 943, p. 1 1 7-1 1 8. 

16 Marian Olaru, op. cit. , p. 78. 
1 7 Ion Nistor, op. cit. , p. 229 . 
1 8  Marian Olaru, op. cit. , p. 79. 
1 9  Ilie Luceac, op. cit. , p. 57. 
20 Emilian-Dan Petrovici, op. cit. , p. 228. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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biblioteci, prin aranjarea de petreceri, precum şi  prin sprij inirea membrilor l ipsiţi 
de mijloace şi căutarea lor gratuită în caz de boală"2 1 • 

La reuniunile "Arboroasei" se ţineau conferinţe, se făceau declaraţii, se 
cântau cântece naţionale, ele contribuind la dezvoltarea interesului pentru operele 
l iterare româneşti. De asemenea, a stabilit legături de colaborare cu intelectuali şi 
societăţi studenţeşti din alte oraşe: "Alexi-Şincaiana" din Gherla, "Inocenţiu
Clainiana" din Blaj ,  "Clubul studenţilor universitari" din Iaşi, "România Jună" din 
Viena, "Petru Maior" din Budapesta, "Uniunea română" din Paris, "Uniunea 
română" din MUnchen. 

Societatea a primit un ajutor financiar de la Bucureşti, de 250 de lei, a 
sprij in it acţiuni le patrioţilor români d in Imperiu de sol idarizare cu lupta românilor 
în Războiul de Independenţă, a trimis o telegramă de condoleanţe la Iaşi, semnată 
de Ciprian Porumbescu - preşedinte şi Constantin Morariu - secretar, cu pri lejul 
comemorării centenarului morţii lui  Grigore Ghica III. 

Toate acestea au oferit motivul autorităţilor de a stopa activitatea Societăţii şi 
de a-i aresta pe conducători . C iprian Porumbescu, Constantin Morariu, Zaharie 
Voronca, Orest Popescu şi Eugen Siretean au fost acuzaţi de înaltă trădare şi atac la 
siguranţa statului, judecaţi şi achitaţi, însă "Arboroasa" a fost desfiinţată, guvernul 
austriac crezând că, odată cu înăbuşirea glasului membrilor ei, care nu cereau decât 
dreptate şi l ibertate pentru neamul lor, activitatea tinerilor naţionalişti va fi stopată. 

Însă, o parte a membrilor societăţii dizolvate au creat, la 7 decembrie 1 878, o 
nouă societate, "Junimea" ( 1 879-1 938), care a preluat statutul, imnul festiv şi deviza 
"Arboroasei", continuând şi dezvoltând idealurile naţionale proclamate de aceasta, 
reuşind să fie cea mai mare şi mai însemnată societate studenţească din Cernăuţi. 
Primul comitet era format din Dimitrie Onciul, Ştefan Cocinschi, Cipran 
Porumbescu, Teodor Bujor şi Metodiu Luţia. Dintre preşedinţii din anii următori, 
amintim pe George Popovici ( 1 883), Alexandru Humuzachi ( 1 888), lorgu Toma 
( 1 893 ), Dorimedont Popovici ( 1 894 ), Ion Ni stor ( 1 898), A urei Morariu ( 1 908)22• 
Activitatea ei s-a desfăşurat în cadrul secţiilor: literară, muzicală, teatrală şi 
economică; avea un cabinet de lectură şi o bibliotecă valoroasă care, prin donaţiile 
unor oameni de cultură, va deveni cea mai mare bibliotecă românească din Bucovina. 

Societatea organiza serate l iterar-muzicale, conferinţe pe teme istorice şi 
literare, concerte, spectacole de teatru. Conducerea ei s-a ocupat de pregătirea 
intelectuală şi afirmarea membrilor în creaţia literară şi cercetarea ştiinţifică. 
Intemeiază astfel revista "Junimea literară" care apare la Suceava şi Cernăuţi între 
1 904 şi 1 93923 • De asemenea, a întreţinut strânse legături cu celelalte societăţi 
culturale româneşti din Bucovina şi a stabil it relaţii cu peste 25 de societăţi 
studenţeşti d in Regat şi din principalele centre universitare europene. 

21 Ion Nistor, op. cit. , p. 229. 
22 Emilian-Dan Petrivici, op. cit. , p. 229. 
23 D. Vatamaniuc, Societatea .,Junimea " din Cernăuţi, în lumina documentelor, în "Analele 

Bucovinei", V, nr. 1 ,  1 998, Bucureşti, Editura Academiei Române, p. 82. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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O dată cu desfiinţarea "Arboroasei", compusă în majoritate din studenţi 
teologi din Bucovina, acestora li s-a interzis să facă parte din alte societăţi 
studenţeşti .  După înscăunarea mitropolitu lui Silvestru şi cu sprij inul acestuia, 
studenţi i de la Teologie s-au instituit, la 9 decembrie 1 884, în Societatea 

"Academia Ortodoxă" ( 1 884- 193 8), primul preşedinte fiind George Şandru. 
Scopul prevăzut în statut era "cultivarea reciprocă a membrilor pe terenul 
literaturii, retoricii şi muzicii bisericeşti"24 • 

Societatea avea un cabinet de lectură, o bibliotecă, organiza conferinţe şi 
şedinţe literare, precum şi concerte, mai ales în scop de binefacere. De asemenea, a 
editat un grup de broşuri în "Biblioteca populară bucovineană" ( 1 886--1 892i5, 
răspândite gratuit, şi a tipărit numeroase partituri muzicale. 

Prin întreaga ei activitate, "Academia Ortodoxă" se alătură celorlalte 
societăţi, adevăratul ei ţel fi ind continuarea eforturilor de ridicare a conştiinţei 
naţionale româneşti. 

Tot cu sprij inul Miropolitului Silvestru s-a înfiinţat, la 1 O iulie 1 88 1 ,  
Societatea "Armonia". Preşedinte a fost Leon, cavaler de Goian, printre membrii 
fondatori amintim pe Ion Bumbac, Tudor Flondor, Dimitrie Socoleanu, Vasile 
Morariu (fiul mitropolitului) etc. Societatea şi-a propus "cultivarea şi răspândirea 
muzicii naţionale, vocale şi instrumentale şi a artei dramatice, prin executarea 
lucrări lor diverse ale compozitori lor români, răspândindu-le prin ţară şi, mai ales, 
prin şcolile civile"26. Ea a organizat petreceri şi serate muzicale, concerte, cursuri 
muzicale, a editat diverse lucrări muzicale încurajând pe tinerii compozitori prin 
decernarea de premii .  Prin întreaga activitate susţinută, "Armonia" a reprezentat 

"un moment de seamă în dezvoltarea muzici i  noastre, fiind unul dintre cele mai 
importante focare de cultură naţională"27. 

Întrunirile Academice Române "Bucovina" ( 1 880- 1 93 8) şi "Moldova" 

( 1 9 1 0- 1938) au fost înfiinţate ca o consecinţă a faptului că, în Cernăuţi, nu exista 
nici o societate studenţească de tip conservativ a români lor care să corespundă 
tradiţii lor medievale universitare de factură germană. Studenţii doreau să intre în 
astfel de societăţi, uniforma, chipiu!, sabia şi imaginea de "luptător cu sabia pentru 
apărarea onoarei"28 constituind adevărate puncte de atracţie. 

Întrunirea Academică Română "Bucovina" a fost înfiinţată de un grup de 9 
junimişti, în frunte cu Ştefan Cocinschi29, având ca scop perfecţionarea membrilor 
în domeniul naţional literar, dezvoltarea spiritului social, precum şi cultivarea 
colegial ităţii studenţeşti. Crearea societăţii urmărea să combată tendinţa unor 

24 Constantin Lohin, Istoria literaturii române din Bucovina, Cernăuţi, Editura Alexandru cel 
Bun, 1 996, p. 205. 

25 Emilian-Dan Petrovici, op. cit. , p. 23 1 .  
26 Ion Nistor, op. cit. , p. 285. 
27 Il ie Luceac, op. cit., p. 60. 
28 Orest Tofan, Societăţile academice din Bucovina (1875-/938), în "Suceava - Anuarul 

Muzeului Bucovinei
"

, XVII, XVIII, XIX, 1 990, 1 99 1 ,  1 992, p. 3 2 1 .  
29 Emilian-Dan Petrovici, op. cit. , p. 230. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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studenţi români de a participa la activitatea unor societăţi străine, atraşi de 
organizarea fastuoasă a acestora. În acest sens şi  ca semn distinctiv, membrii purtau 
în piept, pe tunică, panglica tricoloră cu culoarea roşie sus, dar cu chenar roşu şi 
chipiu special tot roşu30• 

Înfiinţată ceva mai târziu, întrunirea-soră "Moldova" avea acelaşi regulament 
şi aceleaşi principii călăuzitoare, aceleaşi însemne, diferind culoarea: tricolorul cu 
albastru în sus, chenar albastru şi chipiu albastru3 1 •  

Aceste societăţi luptau pentru acelaşi ideal naţional, cu aceleaşi mijloace ca şi 
celelalte societăţi româneşti, dar adoptând forma exterioară tradiţională a societăţilor 
studenţeşti germane. 

Societatea Academică "Dacia" ( 1 905- 1 938) a fost înfiinţată de 5 studenţi, 
foşti junimişti (Teodor Balan, Simion Ivanovici, Liviu Marian, Filaret Doboş, 
Dimitrie Logigan), cărora li s-a alăturat un fost "buchez" (membru al Societăţii 
"Bucovina"), Vasile Marcu. Ea îşi propunea să urmărească "cultivarea simţului 
naţional, perfecţionarea pe tărâm literar, răspândirea culturii în popor, creşterea 
spiritului de societate, apărarea drepturilor şi intereselor studenţilor români de la 
Universitate şi ajutarea celor lipsiţi de mijloace materiale"32• 

"Dacia" a îmbrăţişat aceleaşi aspecte de activitate pe tărâm naţional pe care le
am întâlnit şi la celelalte societăţi academice bucovinene, manifestate mai ales la sate, 
deviza Societăţii fiind luată din poezia lui George Coşbuc33: ,,Altarul de jertf-al naţiunii 
să fim şi sufletul neamului nostru". 

În septembrie 1 883 a fost înfiinţată, la Suceava, în sprijinul învăţământului şi 
culturii româneşti şi la iniţiativa profesorilor de la Gimnaziul superior, Ştefan 
Ştefureac şi T. V. Ştefanelli, Societatea "Şcoala Română". Ea îşi propunea 
sprijinirea şi înfiinţarea de şcoli primare şi secundare, editarea unor publi caţii 
şcolare, cumpărarea de cărţi, tipărirea de manuale şcolare etc. Primul comitet era 
alcătui t din George Popovici (preşedinte), Ştefan Ştefureac, T. V.  Ştefanelli, A. 
Daşchievici, Simeon Florea Marian, Andrei Paşcan şi Lazăr Vicoe4• Societatea a 
sprijinit crearea claselor româneşti paralele la Liceul din Suceava, a oferit burse 
elevilor şi studenţilor merituoşi, a publicat numeroase manuale şcolare, lucrări de 
literatură, a acordat ajutoare constând din cărţi, haine, încălţăminte, bani pentru 
gazde copiilor de români pentru a urma şcoli româneşti etc. 

În 1 906 a reuşit înfiinţarea unei şcoli primare româneşti în Suceava- "Şcoala 
Primară Românească de 4 clase pentru băieţi şi cea de 3 clase pentru copile"35 -
care a cuprins, în primul an, 225 de băieţi şi 1 92 de fete şi a deschis Internatul de 

30 Orest Tofan, op. cit. , p. 32 1 .  
3 1  Ibidem, p .  322. 
32 Filaret Doboş, Societatea academică .. Dacia ", în volumul Românii din Bucovina (1 775-

/906), Cemăuti, 1 906, p. 1 25; apud Emilian-Dan Petrovici, op .cit., p. 23 1 .  
33 Ilie Luceac, op. cit. , p. 60. 
34 Emilian-Dan Petrovici, op. cit. , p. 234. 
35 Petru Bejinariu, Societatea culturală ,. Şcoala Română" în apărarea românismului din 

Bucovina, în "Analele Bucovinei", VIII, nr. 1 ,  200 1 ,  Bucureşti, Editura Academiei Române, p. 39. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Băieţi Ortodocşi şi Orientali "Vasile Cocârlă"36. "Şcoala Română" a spnJmit 
acţiunile celorlalte societăţi culturale şi a fost în strânsă legătură cu acestea, prin 
activitatea sa cultural-naţională dezvoltând şi menţinând o atmosferă de autentică 
viaţă naţională la Suceava. 

Nici cadrele didactice nu au fost uitate, în 1 893 înfiinţându-se Reuniunea 
Pedagogică Română din Bucovina ce-şi va schimba succesiv denumirea, în 1 905 -

Reuniunea Şcolară Română, iar în 1 908 - Asociaţia Corpului Didactic Român din 
Bucovina. A fost o modalitate de a întruni învăţători, profesori şi alţi oameni de 
cu ltură şi de a sprij ini dezvoltarea instituţi ilor de educaţie şi instrucţie. Mai ales 
după 1 908 sub conducerea lui George Tofan se remarcă avântul învăţământului 
naţional şi al activităţilor culturale, în acest scop Societatea având opt cercuri 
culturale, în cadrul cărora au fost organizate şezători, conferinţe, serbări populare37• 

De la acţiunile societăţilor româneşti pentru manifestarea sentimentelor naţionale 
şi afirmarea lor în toate domeniile de activitate, nu puteau lipsi femeile române. Astfel, 
s-a înfiinţat, în 1 890, Societatea Doamnelor Române din Bucovina cu scopul de "a 
lucra pentru înaintarea culturală şi în special a învăţământului la partea femeiască a 
populaţiei române din Bucovina şi pentru sporirea industriei de casă"38. Din comitet 
făceau parte Eufrosina Petrino (preşedintă), Aglaia Isopescu, Eugenia Morariu şi 
Agripina Onciul. Societatea a înfiinţat un curs de limba română la Cernăuţi, urmat în 
primii doi ani de 4 1 2  fete, în 1 898 o şcoală publică pentru fete, în 1 906 o grădiniţă şi 
un orfelinae9, după ce, în 1 904, deschisese un internat de fete la Cernăuţi40• 

În scopul reînvierii portului naţional, Societatea Doamnelor Române din 
Bucovina a înfiinţat un atelier de croitorie, un bazar de lucrări casnice româneşti, a 
participat cu obiecte româneşti la expoziţi ile din Bucureşti, Paris, Londra, în 
Germania şi Ia New York. Pe lângă acestea, ea a organizat serate şi întruniri social
muzicale. 

Societăţile culturale româneşti din Bucovina din cea de-a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea au reprezentat o formă 
specifică de manifestare a conştiinţei sociale, cu pronunţat caracter naţional. Aceste 
întruniri au avut o apl icare specifică în Bucovina, unde fiecare naţional itate încerca 
să se afirme pe tărâm propriu naţional, deosebindu-se de societăţile din teritorii le 
româneşti. F iind o modalitate de protest, de rezistenţă faţă de politica austriacă, 
organizarea societăţilor a constituit o şcoală în cadrul căreia s-au format 
intelectuali i  români care vor juca un rol important în realizarea unităţii culturale şi 
naţionale a românilor. 

Nu trebuie să uităm activitatea societăţilor culturale româneşti la sate, mai 
ales că o mare parte dintre membrii lor (profesori, învăţători, preoţi, studenţi) 
cunoşteau bine situaţia ţărănimii, ei înşişi fiind fii de ţărani .  

3 6  Ibidem, p. 40. 
37 Emilian-Dan Petrovici, op. cit. , p. 235 
38 Ion Nistor, op. cit. , p. 289. 
39 Emilian-Dan Petrovici, op. cit. , p. 236. 
40 Ion Nistor, op. cit. , p. 289. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Pentru a sprij ini activitatea cabinetelor, societăţile culturale editează 
numeroase broşuri, cuprinzând lucrări de literatură şi istorie românească, sfaturi 
economice, juridice, de morală. Astfel, din 1 886 Societatea pentru Cultură publică 
1 4  broşuri în colecţia "B iblioteca pentru tinerimea română

" 
şi, din 1 890, 4 broşuri 

în colecţia "B iblioteca pentru tinerimea adultă'"* 1 ; Societatea "Academia Ortodoxă
" 

s-a îngrij it de editarea a 1 1  broşuri ce au format "Biblioteca poporală 
bucovineană

"
; "Şcoala Română

" 
a publicat, d in 1 896, mici lucrări adresate 

ţăranilor în colecţia "Biblioteca de petrecere şi învăţătură pentru tineretul român
"42• 

Dorind ca ţărani i  români să-şi recâştige încrederea în forţa lor, s-a acordat o atenţie 
deosebită cunoaşteri i  trecutului glorios al români lor. În acest scop, au fost publ icate 
studii istorice, legende istorice de tradiţie populară, poezii patriotice. 

Acţiunea de înfiinţare a cabinetelor de lectură se intensifică între ani i  1 895 şi 
1 905, impulsionată de participarea studenţilor de la "Junimea

" 
şi "Dacia

"
, astfel 

încât în 1 905 existau astfel de aşezări culturale iri' peste 1 00 de localităţi. Pentru a 
suplini numărul mic de şcol i  publice româneşti, Societatea pentru Cultură a 
deschis, din fondurile ei, mai multe şcol i  particulare care vor fi susţinute şi de 
"Şcoala Română

"
. 

Până în 1 9 1 2, Societatea pentru Cultură a susţinut, d in fondurile ei, 1 4  şcoli 
primare săteşti cu 26 de clase, frecventate de peste 1 400 de elevi, o şcoală normală 
şi cursuri de pregătire a elevi lor pentru intrarea în gimnaziu şi câteva grădiniţe de 
copii; a editat 1 2  manuale pentru şcoala primară şi câteva pentru şcol ile 
secundare 43 • 

Activitatea de susţinere a învăţământului românesc la sate a fost sprij in ită 
intens de către Societatea "Şcoala Română

"
, ea încurajând funcţionarea şcoli lor 

săteşti prin organizarea unor cursuri de pregătire pentru gimnaziu şi acordarea unor 
premii învăţători lor care trimiteau în şcolile secundare elevi din ciclul primar bine 
pregătiţi . De asemenea, elevii care terminau studiile secundare au fost răsplătiţi cu 
burse şi alte ajutoare materiale pentru a urma studii superioare în diferite centre 
universitare44. 

Societatea Doamnelor Române din Bucovina, prin cele 30 de fil iale, a 
organizat cursuri de l imba română şi a acordat numeroase ajutoare materiale unor 
elevi şi studenţi. 

Reuniunea Pedagogică Română s-a preocupat de educarea în spirit naţional a 
tinerei generaţii, desfăşurând o bogată activitate de ridicare cultural-economică a 
satului românesc, prin organizarea de cursuri practice şi însuşirea unor cunoştinţe 
agronomice. 

4 1  Constantin Loghin, La 80 de ani, p. 1 1 6-1 1 8. 
42 lorgu Toma, Şcoala Română, societate culturală în Suceava, Suceava, 1908, p. 60; apud Emilian

Dan Petrovici, Aspecte ale activităţii societăţilor cultural-naţionale româneşti din Bucovina în lumea 
satelor, în "Suceava- Anuarul Muzeului Bucovinei", XVIII, XVIII, XIX, 1 990, 199 1 ,  1992, p. 330. 

43 Emilian-Dan Petrovici, op. cit. , p. 334. 
44 Ibidem, p. 335.  http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Membrii Societăţii "Dacia", pe lângă activitatea menţionată anterior, au 
organizat cursuri serale pentru neştiutorii de carte din localităţile apropiate de 
Cemăuţi45 • 

Prin acţiunile organizate cu un puternic conţinut naţional, societăţile culturale 
au contribuit la consolidarea elementului românesc în Bucovina, la păstrarea 
individualităţii sale etnice, iar prin atenţia acordată dezvoltării învăţământului 
românesc, cunoaşteri i limbii, literaturii şi istoriei naţionale, au urmărit educarea 
tineretului în spiritul idealurilor naţionale, pregătind astfel o generaţie care va 
contribui la înfăptuirea unităţii politice a românilor. 

Cultivând limba şi literatura română, istoria şi tradiţi i le luptei pentru l ibertate 
a poporului român, societăţile culturale au constituit punctul de plecare a l  
dezvoltării şti inţelor, literaturii şi artei naţionale. Prin bibliotecile, cabinetele de 
lectură şi casele naţionale înfiinţate, ele au dezvoltat aprofundarea limbii şi 
l iteraturii române, au impulsionat viaţa culturală a poporului prin conferinţe, 
cursuri de alfabetizare, coruri, reprezentaţii teatrale etc. 

Societăţile culturale au constituit modalităţi largi de afirmare a idealului 
naţional prin intermediul culturii, ele îndepl inind şi un important rol social-politic, 
contribuind la subminarea regimului monarhiei dualiste. 

Socit!tes culturelles roumaines en Bucovine 
jusqu'a la premiere guerre mondiale 

(Resume) 

L'article presente les societes culturelles roumaines les plus importantes en Bucovine dans la 
deuxieme moitie du XIX• siecle et le debut du xx• et aussi leur contribution a l 'emancipation 
culturelle, economique et politique des Roumains. Les relations entre leurs membres, les objectifs 
mentionnes dans Jeurs programmes et statuts, l'activite specifique, tout cela a defini le role de ces 
societes en tant que veritables ecoles ou s'epanouit le sentiment national et l 'amour de tout ce qui est 
roumain. 

Les societes culturelles roumaines de Bucovine ont pris part a tous les evenements politiques 
et culturels de leur temps, en impliquant la Bucovine dans le mouvement national de toutes les 
provinces historiques pour l'affirmation des droits du peuple roumain a la liberte, l 'unite et 
1 '  independance nationales. 

4s Ibidem, p. 337. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro



SOCIETĂŢI STUDENŢEŞTI GE�ANE DIN BUCOVINA 
ÎNAINTE DE PRIMUL RAZBOI MONDIAL 

MIHAELA-ŞTEF ĂNIŢ A UNGUREANU 

În volumul apărut în anul 1 96 1 ,  intitulat Buchenland - 150 Jahre Deutschtum 
in der Bukowina, profesorul Franz Lang apreciază societăţile germane, în 
ansamblu, ca fiind o "componentă importantă în alcătuirea comunităţii germane", 

"un organ de autoafirmare în l upta pentru existenţă, în mij locul unor popoare 
străine şi o expresie a spiritului german de sociabil itate". Potrivit aceluiaşi autor, 
societăţi le şi asociaţii le germane din Bucovina au avut rolul de Kulturtrăger în ceea 
ce priveşte valorile populare moştenite şi, de asemenea, rolul de a transmite noile 
valori apărute în imperiu. 

Ca şi celelalte naţiuni ale monarhiei dunărene, germanii au fost preocupaţi de 
conservarea şi cultivarea specificului lor naţional, datorită contactului permanent 
cu cultura celorlalte popoare, îndeosebi cu românii, ucrainenii şi polonezi i .  

Cele mai vechi asociaţii din Bucovina austriacă au fost cea de sprij inire a 
membrilor săraci ai comunităţii din Câmpulung ( 1 8 1 6) şi cea a arcaşi lor din 
Cernăuţi ( 1 825). 

După anul 1 848, numărul societăţi lor a crescut, majoritatea fiind de 
binefacere şi întrajutorare pentru bolnavi, văduve şi orfani, precum şi pentru 
meseriaşi şi elevi. Au urmat asociaţiile muzicale din Cernăuţi ( 1 859), Siret ( 1 864), 
Suceava ( 1 866), Rădăuţi ( 1 867). Tot la Cernăuţi a luat fiinţă, în 1 862, "Der V ere in 
zur Forderung der Tonkunst", iar în 1 872 der "Mănnergesangverein". 

În ceea ce priveşte societăţile ştiinţifice şi literare, în 1 85 1  a apărut la 
Cernăuţi "Der Landeskultur- und der Landesbibl iothekverein", apoi "Der Verein 
zur Forderung der wissenschaftlichen Bildung" şi, în 1 87 1 ,  "Deutsche Lesehalle", 
iar la Siret "Der Museumsverein". 

Ca organizaţii profesionale, au apărut curând asociaţii ale funcţionarilor, 
învăţători lor şi medicilor. De asemenea, s-au înfiinţat la Cernăuţi, Rădăuţi, 
Suceava, Câmpulung şi Siret asociaţii ale cazinouri lor. 

Toate aceste organizaţii au fost fondate de germani sau sub influenţa hotărâtoare 
a acestora, dar n-au avut un caracter naţional german. 

Societăţi naţionale, aproape concomitent şi pentru fiecare naţional itate din 
Bucovina, au apărut după înfiinţarea Universităţii din Cernăuţi, în 1 875 .  Este vorba 
despre o serie de asociaţii naţionale, corpuri, şi alte societăţi studenţeşti academice. 

Analele Bucovinei, XI, 2, p. 345-349, Bucureşti, 2004 

http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Conform unor tradiţi i medievale de sorginte franceză, studenţii de Ia 
universităţi le germane se organizau în societăţi "academice", adică formate din 
elevi ai cursului superior al gimnaziului. Membrii fiecărei societăţi aveau o 
uniformă şi însemne proprii (ch ipiu, panglică multicoloră ce se purta pe piept), iar 
fiecare membru obişnuia să practice scrima, ca "armă pentru apărarea onoarei"1 . 
Studenţii universităţii cernăuţene au urmat exemplul  studenţilor germani.  

O dată cu inaugurarea Universităţii "Francisco-Josephina" din Cernăuţi au 
apărut astfel numeroase asociaţii studenţeşti, oraşul devenind treptat un "Heidelberg 
al Estului"2 . Prima asociaţie (academică) studenţească, a cărei înfiinţare aproape că 
a coincis cu deschiderea Universităţi i, a apărut Ia 1 7  oct. 1 875 şi a primit 
denumirea de "Austria". Culorile specifice erau negru-auriu-negru, iar lozinca era 

"Furchtlos und treu" ("Neînfricat şi onest") .  
A urmat apoi, la 26 oct. 1 875, înfiinţarea "Academiei de Lectură" 

("Akademische Lesehal le"), printre ai cărei membri fondatori s-a numărat şi 
rectorul universităţii de atunci, dr. Constantin Tomaşciuc, deputat în Dieta 
Bucovinei şi consilier de stat. Culorile membrilor ei erau auriu-negru-auriu, iar 
deviza - "Fur Kaiser und Reich - Fur Wahrheit und Wissen !" ("Pentru împărat şi 
imperiu - Pentru adevăr şi cunoaştere ! "). Atât în cazul "Austriei", cât şi al 
celorlalte societăţi academice, tendinţele naţionaliste erau excluse. 

La 1 5  mai 1 876 a fost fondată o nouă societate studenţească la Cernăuţi, 

"Gothia", care, spre deosebire de "Austria", ce a funcţionat până în 1 930, a rezistat 
numai pînă în anul 1 9 1 8 . Deviza "Gothiei" era "Einer flir alle ! - Alle flir einen ! " 

("Toţi pentru unul - unul pentru toţi ! "), iar culorile erau verde-alb-auriu. 
A urmat apoi Asociaţia studenţească "Aiemannia", înfiinţată la 1 3  mai 1 877 

de Eduard Wurzer, Michael Komoroszan şi Eduard Pawlowski. După o perioadă de 
suspendare, între 1 885 şi toamna anului 1 887, activitatea a fost reluată la iniţiativa 
studenţilor Alfred Hand!, Rudolf Zucker şi Rudolf Grunfeld. 

Scopul acestei societăţi studenţeşti, potrivit afirmaţii lor lui Anton Norst, 
exprimate în lucrarea A/ma Mater Francisco-Josephina (Cernăuţi, 1 900), era acela 

"de a reuni o parte din tineretul academic din Cernăuţi într-un cerc de prieteni" cu 
aceleaşi preocupări şi preferinţe specifice vârstei lor, în vederea cultivării spiritului 
şi trupului şi a formării de "cetăţeni oneşti şi plini de caracter ai patriei" . 

Culorile Societăţii studenţeşti "Aiemannia" erau negru-albastru-auriu pe fond 
albastru . Deviza era: "Dem Freund die Hand - Dem Feind die Stim!" (Prietenului 
mâna, duşmanului - fruntea!") .  

B lazonul avea următoarele reprezentări: în stânga sus, culorile "Aiemanniei", 
în stânga jos două spade specifice, de paradă, încrucişate, iar în spaţi i!: dintre 
aceste două imagini, iniţialele G.U.N. (Gladius Ultra Noster) pe fond alb. In colţul 
din dreapta sus era trecută data înfiinţării şi deviza, cu l itere negre pe fond alb, iar 

1 Orest Tofan, Societăţile academice din Bucovina .. Scurtă privire istorică, în "Suceava -
Anuarul Muzeului Bucovinei", XVII-XVIII-XIX, 1990--1991-1 992, p. 3 1 5. 

2 R. Wagner, Czernowitz, eine Stadt im Wandel der Zeit, Stuttgart, 1 988. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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în dreapta jos, pe fond roşu, o bufniţă, simbol al înţelepciunii, în faţa unui fag 
doborât. 

Redăm, în continuare, un fragment din imnul Societăţii studenţeşti 

"Alemannia": 

Bundeslied 

Ton 'auf, du alter Burschensang, 
Aus treuer Burschenseele 
Dem Bande, das uns einst geweiht, 
Dem Bande ohne Fehle; 
Fur deine Ehre, Burschenband, 
Wollen wir den Schlăger schwingen, 
Zu deinem Preise wollen wir 
Das letzte Lied einst singen: 
" Dem Freund die Hand, dem Feind die Stirni " 

Răsună, tu, vechi cântec studenţesc, 
Din sufletul sincer de student, 
Spre cinstirea culorilor frăţie il 
În onoarea voastră 
Vrem să ne încrucişăm spadele 
Şi vouă vă închinăm 
Cel din urmă cântec: 
"Prietenului îi întindem mâna, 
duşmanului-fruntea! " 

Dintre membrii mai cunoscuţi ai "Alemanniei" îi menţionăm pe dr. Ionel 
Calinciuc, compozitorul imnului studenţesc Es zog ein Bursch hinaus, şi pe 
dr. Julius Hatschek, jurist la Unversitatea din Gottingen. 

La 1 O iul ie 1 877, după modelul societăţilor internaţionale, a fost înfiinţat 

"Clubul Studenţilor Germani". Culorile sale erau negru-roşu-galben, iar printre 
membrii fondatori au fost: chestorul de atunci al universităţii, Cari Alois Hofmann, 
germanistu1 Max cavaler de Waldberg, Cari Kohler, studenţii Alfred Eckhardt, 
Eduard Hackmiil ler, Otto Mayer. 

La 5 septembrie 1 879, clubul condus de Cari Kohler a devenit Asociatia 
Academică Germană "Arminia". În anul 1 880, ea se declară "societate" academi�ă, 
rămânând în această formulă până la 1 5  decembrie 1 883 . În aşa-numita "carte de 
aur" a societăţii se găsesc însemnări ale unor scriitori ş i  filosofi precum Felix 
Dahn, Paul Heyse, Peter Rosegger, Gustav Freytag. 

Deviza Societăţi i era "In deutscher Hand die blanke Wehr' - Fiir's Vaterland 
und Burschenehr' !" ("În braţul german stă apărarea - Pentru patrie şi pentru 
onoarea studenţească!"). 

Redăm un fragment şi din imnul acestei societăţi: 
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Bundes/ied 

Trennt das Geschick des groj3en Bundes G/ieder 
So reichet euch die treue Bruderhand! 
Noch einmal schwort 's, ihr meine deutschen Briider 
Dem Bunde treu und treu dem Vaterland! 

Ob Fels und Eiche splittern, 
Wir werden nicht erzittern! 

Chiar dacă soarta-i va despărţi pe membrii 
acestei mari societăţi, 

Voi să vă daţi mâna cu credinţă! 
Fraţii mei germani, juraţi încă o dată 
Să fiţi fideli societăţii şi patriei! 

Chiar dacă stânca şi stejarul se vor despica, 
Noi nu vom şovăi! 

4 

O parte d intre membrii "Arminiei" au fondat Societatea studenţească 

"Teutonia", iar cealaltă parte "Uniunea Studenţilor Germani", căreia i se vor 
alătura şi membri i  "Teutoniei", după desfiinţare. 

Istoria Societăţii studenţeşti "Teutonia", înfiinţată la 5 decembrie 1 903, a fost 
consemnată de Hans Prelitsch într-o lucrare publ icată în 1 953 ,  la Berlin3• Culorile 

"Teutoniei" erau negru-roşu-auriu, iar deviza, preluată de la poetul Felix Dahn, era: 

"Einig und stark, deutsch bis ins Mark" ("Uniţi şi puternici, germani în adevăratul 
sens al cuvântului"). 

În anul 1 89 1  a luat fiinţă Societatea catolică internaţională "Unitas" (grupare 
ce reunea studenţi romano-catol ici, greco-catolici şi armeni), din care, în 1 906, s-a 
format societatea catolică "Frankonia", alcătuită numai din studenţi germani .  
Aceasta din urmă a avut un rol deosebit de important în viaţa germani lor 
bucovineni, deoarece din rândurile ei s-au desprins l iderii cei mai importanţi ai 
Consi l iului  Popular German şi  ai altor asociaţii germane. 

Culorile asociaţiei erau alb-negru-auriu, pe fond albastru, iar deviza era Pro 
fide et patria. Istoria asociaţiei studenţeşti "Frankonia" a fost publicată de Joseph 
Klepsch, la Viena, în 1 955 .  

Numeroase alte grupări, majoritatea mixte, au dispărut înainte de  primul 
război mondial, altele şi-au încetat activitatea o dată cu unirea cu România. Au 
rezistat numai societăţile germane. În afară de societatea "Arminia", au mai rămas 
societăţile studenţeşti "Alemannia", "Frankonia" şi "Teutonia", activitatea lor 
continuând până în anul 1 938 .  

3 Hans Prelitsch, Geschichte der Czernowitzer Burschenschaft Teutonia, în Erich Geilller, 
Geschichte der Burschenschaft Primislavia 1877-1952, Berlin, Veri. d. Burschensch. Primislavia, 
1 953, p. 1-52. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Dintre societăţile studenţeşti germane menţionate au fost reactivate după 
război, în Occident, numai Societatea "Arminia", la Linz, şi societatea 

"Frankonia", la Erlangen. 

Deutsche Studentenvereine aus der Bukowina 
vor dem ersten Weltkrieg 

(Zusammenfassung) 

Der Artilel bietet eine kurze Darstellung der bedeutendsten deutschen Studentenvereine aus 
der Bukowina bis 1 940 an. Es werden die wichtigsten Mitglieder und Merkmale dieser Vereine, 
sowie Fragmente aus ihrer spezifischen Hymnen in rumanischer Obertragung prăSentiert. 

http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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FENOMENUL CULTURAL DIN BUCOVINA 
ÎN PERIOADA 1941-1944 

RODICA IA ŢENCU 

1. Consideraţii generale 

Evenimentele petrecute în Europa o dată cu declanşarea celui de al Doilea 
Război Mondial au marcat semnificativ şi spaţiul românesc. După o perioadă în 
care România şi-a menţinut neutralitatea, ofensiva germană, d in mai 1 940, şi 
căderea Franţei, în iunie acelaşi an, au surprins autorităţile române, ţara rămânând 
fără aliaţi şi la dispoziţia unei Germani i  hitleriste şi a unei Rusii staliniste, înţelese, 
încă din august 1 939, asupra împărţirii sferelor de influenţă în Europa de Răsărit. 
În aceste condiţii Stalin a prezentat României, la 26 iunie 1 940, un ultimatum prin 
care se cerea imediata evacuare a Basarabiei şi a nordului Bucovinei. Faţă de nota 
ultimativă înaintată de U.R.S.S. s-au ridicat proteste în Parlament şi la Academia 
Română. În cadrul Parlamentului s-a votat o moţiune (semnată, printre alţii, de 
N. Iorga, 1. Maniu, 1. Mihalache, 1. Nistor, Pan Halippa, D. Ciugureanu, Al. 
Lapedatu, Gh. Brătianu) în care s-a afirmat că "ultimatumul, ce a fost urmat de o 
instăpânire imediată a provinciilor româneşti, nu poate găsi nici un temei istoric şi 
legal şi instrăinarea unei atât de largi părţi a României unite calcă peste dreptul a 
trei mil ioane de ţărani români şi a unei pături de intelectuali români devotată cauzei 
naţionale. Fără a pune în discuţie necesităţile care s-au socotit că nu se pot evita, 
subsemnaţii, dintre care cei mai mulţi sunt întemeietorii înşişi ai statului român 
unitar în hotarele lui fireşti, nu pot admite ca, în orice formă, să se dea o 
recunoaştere legală, în numele statului şi poporului român, la ceea ce nu este decât 
o uzurpaţiune determinată de confuzia de noţiuni, fireşte trecătoare, a unei epoci de 
criză fără pereche"1 • 1. Nistor a redactat, din partea Academiei Române, un 
memoriu în care se arăta marea pierdere culturală suferită de neamul românesc prin 
ocuparea Basarabiei şi a nordului Bucovinei. Acesta a fost trimis tuturor 
academiilor din lume, solicitându-se suport moral pentru redobândirea provinciilor 
româneşti. Istoricul bucovinean a prezent un memoriu privitor la pierderea 
Bucovinei şi regelui Carol al II-lea2 • 

1 1. Nistor, Istoria Bucovinei, Bucureşti, Editura Humanitas, 1 99 1 ,  p. 4 1 9-420. 
2 Ibidem. 

Analele Bucovinei, XI, 2, p. 35 1-376, Bucureşti, 2004 
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Ca unnare a notei ultimative înaintate de U.R.S.S.,  Marele Stat Major a 
dispus, în unna hotărârii Consiliului de Coroană, ca, începând din 28 iunie 1 940, să 
se procedeze la evacuarea Basarabiei şi a nordului Bucovinei. Ordinea de urgenţă, 
în caz de evacuare, era unnătoarea: l )  famili ile mil itarilor şi funcţionarilor civili; 
2) filialele Băncii Naţionale a României, a altor bănci, instituţii financiare, 
comerciale, industriale; 3) averile bisericeşti; 4) arhivele statului; 5) administraţii 
financiare; 6)vămile; 7) organele judiciare, curţi de apel, tribunale, judecătorii; 
8) inspectoratele cadastrale; 9) şcolile de învăţământ superior, laboratoare, instituţii 
culturale, muzee; l O) prefecturile şi preturile; I l ) averea şcol ilor; 1 2) materiale şi 
resurse depozitare; 1 3) camerele agricole, de muncă, industriale şi de comerţ; 
14) averea mobilă a fennelor, crescătorilor de animale, în special proprietatea 
statului; 1 5) populaţia3 . Autorităţile pol itica-administrative române au întocmit 
planuri de evacuare pentru fiecare local itate în parte, dar precipitarea 
evenimentelor şi nerespectarea, de către sovietici, a condiţiilor privind retragerea 
trupelor şi a administraţiei româneşti, au dus la compromiterea acţiunii de salvare a 
multor bunuri . 

Înainte de intrarea trupelor sovietice pe teritoriu l  bucovinean, unele instituţii 
din nordul provinciei au fost evacuate în Oltenia, Transi lvania şi Banat. 
Universitatea (cu excepţia bibliotecii) a fost mutată la Bucureşti, dar instituţia nu 
şi-a mai continuat activitatea, fiind desfiinţată. Profesorii şi studenţii cernăuţeni au 
fost transferaţi la universităţi le din Iaşi, Bucureşti şi Cluj .  Mitropol ia Bucovinei şi 
membrii Consistoriului, împreună cu direcţia Fondului bisericesc ortodox român au 
fost evacuate la Suceava şi Câmpulung-Moldovenesc. Şcol i le secundare din nordul 
Bucovinei au fost mutate la Siret, Rădăuţi, Suceava, Gura Humorului, Câmpulung
Moldovenesc4. 

Datorită precipitării evenimentelor, planurile de evacuare stabil ite nu au putu 
fi aplicate în totalitate, astfel încât unele instituţii au rămas în nordul Bucovinei. 
Aşa s-a întâmplat cu Arhivele Statului din Cernăuţi. Şeful acestei instituţii, Teodor 
Balan, a înaintat un raport, la 2 iulie 1 940, către directorul general al Arhivelor 
Statului, Aurelian Sacerdoţeanu, în care arăta unnătoarele: "Regret din suflet că n-am 
putut salva Arhivele Statului, o avere ce aparţine Bucovinei întregi, întregului 
neam românesc. Cauza acestei regretabile întâmplări este ultimatul scurt pe care 
ruşi i  au binevoit să ni-l acorde şi, într-o privinţă oarecare, şi autorităţile noastre, 
care au refuzat să îndrumeze din timp evacuarea"5 • 

În nordul Bucovinei a rămas şi biblioteca profesorului Sever Zotta, posesorul 
unei impresionante colecţii de cărţi rare şi documente, care a preferat să nu se 
refugieze, sperând că, în acest fel face "un serviciu civilizaţiei umane şi, poate, 

3 Mihai-Aureiian Căruntu, Bucovina in al Doilea Război Mondial, Iaşi, Editura Junimea, 
p. I I 6--I I 7. 

4 1. Ni stor, op. cit. , p. 4 1 9. 
5 "Revista Arhivelor" (Bucureşti), IV, 1 94 1 ,  p. 377-378. Apud Mihai-Aureiian Căruntu, 

op. cit. , p. 1 2 1 .  http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro



3 Fenomenul cultural din Bucovina in perioada 1 941-1944 353 

naţiunii',6. Majoritatea intelectual ilor bucovineni însă, din teama de a nu deveni 
victime ale represiunii sovietice, · au preferat să-şi părăsească ţinuturile natale, 
lăsând în unnă averea lor materială, dar şi manuscrise, însemnări ştiinţifice, 
biblioteci .  Radu Sbiera îi mărturisea lui Teodor Balan, într-o scrisoare din aprilie 
1 94 1 ,  că "nu numai averea mea materială, toată toată, mi-a rămas la Cernăuţi, 
pradă invaziei sălbatice, ci şi manuscrisele şi însemnările mele ştiinţifice, de atâta 
importanţă pentru mine şi, poate, de un real folos pentru neamul nostru. Şi cu toate 
acestea a rămas acolo şi biblioteca mea şi a tatălui meu neuitat şi, împreună cu ea, 
şi rarul ziar «Bucovina» din 1 848"7 . 

Nerespectarea, de către sovietici, a clauzelor privind retragerea trupelor şi 
administraţiei româneşti a dus la eşuarea planurilor de evacuare a bunurilor 
Mitropol iei Bucovinei şi cele care aparţineau Fondului bisericesc ortodox-român 
(odoarele de preţ, muzeul eparhial, arhiva şi odăjdiile bisericeştit 

După instaurarea regimului Antonescu (ianuarie 1 94 1 )  şi declanşarea 
războiului împotriva U.R.S.S.  (iunie 1 94 1  ), teritoriile Basarabiei şi ale nordului 
Bucovinei au fost în totalitate eliberate şi integrate în cadrele Statului Român. 

Ne propunem în continuare să analizăm coordonatele evoluţiei procesului 
cultural în spaţiul bucovinean în diversitatea lui (cu referiri şi la perioada ocupaţiei 
sovietice: 28 iunie 1 940 - 9 iulie 1 94 1  ), prezentând activitatea unor instituţii culturale 
sau diferite manifestări culturale care au avut loc în provincie în această perioadă. 

II. Evoluţia instituţiilor de Învăţământ 

În ceea ce priveşte învăţământul preuniversitar, în iunie 1 940, în Bucovina 
funcţionau 602 şcol i  de stat (cu 250 1 posturi de învăţători) şi 30 de şcoli 
particulare. Frecvenţa în aceste şcoli era una dintre cele mai bune din ţară (87% din 
elevii înscrişit În unna u ltimatumului sovietic, din nordul Bucovinei s-au refugiat, 
după 28 iunie 1 940, 1 336 cadre didactice ( 1 202 de învăţători şi 1 34 de profesori şi 
maiştri). Ministerul Educaţiei Naţionale s-a implicat în repartizarea acestora către o 
serie de catedre libere, dar a avut în vedere şi crearea unor catedre noi 1 0• Constantin 
Loghin, de pildă, de la Liceul "Mitropolit Silvestru" (Cernăuţi) a fost trimis la 
Liceul "Matei Basarab" (Bucureşti); Nicolae Grămadă, de la Gimnaziul "Miron 
Costin" (Cernăuţi) a ajuns la Liceul de Băieţi (Dorohoi), Teodor Balan, repartizat 
iniţial la Cluj, a funcţionat, temporar, la Liceul "Gh. Lazăr" (Sibiu)1 1 • Unii dintre 

6 Mihai-Aurelian Căruntu, op. cit. , p. 1 2 1 .  
7 Ibidem, p .  1 39. 
8 Ibidem, p. 1 2 1 .  
9 M .  Grigoroviţă, Învăţământul în nordul Bucovinei (1 775-1944), Bucureşti, Editura Didactică 

şi Pedagogică, 1 993, p. 5 1 .  
10 Inspectoratul şcolar al judeţului Rădăuţi comunica faptul că au fost create, pe lângă cele 457 

posturi existente in zonă, alte 1 1 5 pentru cadrele didactice refugiate. Cf. Mihai-Aurelian Căruntu, 
op. cit. , p. 1 88.  

1 1  Ibidem, p.  1 72. 
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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profesorii bucovineni refugiaţi au avut ocazia să lucreze, în continuare, la aceeaşi 
unitate şcolară, întrucât unele dintre acestea au primit aprobarea să funcţioneze în 
teritoriile neocupate: Liceul Comercial de Băieţi (Cernăuţi) şi-a reluat activitatea la 
Siret, Liceul Industrial de Fete (Cernăuţi) s-a transferat la Câmpulung
Moldovenesc, Liceul Teoretic "Aron Pumnul" (cursul superior) din Cernăuţi s-a 
mutat la Liceul "Ştefan cel Mare" din Suceava12 • 

În ceea ce priveşte elevii evacuaţi, Ministerul Educaţiei Naţionale estima, în 
toamna anului 1 940, la 1 3957 numărul acestora, din care 4755 proveneau din 
Basarabia şi nordul Bucovinei . Numărul studenţilor evacuaţi se ridica la 2 1 86 1 3 . 
Elevii şi studenţii bucovineni, sprij iniţi material de către statul român, şi-au 
continuat şcolarizarea în diverse instituţii de învăţământ din sudul Bucovinei sau 
din alte regiuni ale ţări i .  

În perioada ocupaţiei sovietice (28 iunie 1 940 - 9 iulie 1 94 1 )  "sistemul de 
învăţământ şi cultura au constituit [ . . . ] mij loace eficiente de deznaţionalizare şi 
răspândire a ideologiei marxist-leniniste"14 • Frecventarea şcolii a devenit 
obligatorie, fiind organizate cursuri pentru copii şi tineri între 8-1 8  ani şi pentru 
adulţi, până la vârsta de 45 de ani .  În urma acestei măsuri au fost cuprinşi în 
sistemul de şcolarizare 50 700 cetăţeni 1 5 • 

În anul  şcolar 1 940- 1 94 1 ,  în regiunea Cernăuţi au funcţionat 405 şcol i  cu 
l imba de predare ucraineana, 1 1 4 cu predare în l imba "moldovenească", I l  ruseşti, 
9 evreieşti şi doar 22 de şcoli româneşti . Acestea funcţionau cu 4 clase (la sate), 7 
clase (în centrele comunale) şi 1 0  clase (la oraşe). Alături de aceste instituţii 
şcolare îşi desfăşurau activitatea şi un institut pedagogic, două şcoli de gospodărie 
sătească, o şcoală de comerţ şi una de industrie texti lă, precum şi câteva şcoli de 
arte şi meseri i .  Din 9 august 1 940 a fost introdus, obligatoriu, în toate şcoli le, 
învăţământul mixt în l imba rusă. În cadrul acestor unităţi de învăţământ au fost 
şcolarizaţi 1 06 626 de elevi 16 • În locul cadrelor didactice refugiate şi a celor 
considerate necorespunzătoare din punct de vedere politic, au fost aduse, la 
începutul lunii septembrie 1 940, în Basarabia şi nordul Bucovinei, 800 de profesori 
din U.R.S .S .  De asemenea, pentru a-şi însuşi principiile sistemului de învăţământ 
sovietic, 1 200 de învăţători din Basarabia şi nordul Bucovinei au urmat cursuri, de 
scurtă durată, la Tiraspol .  Pentru anu l  1 94 1  se prevedea ca 1 1 80 absolvenţi din 
teritoriul sovietic să fie trimişi în regiunea Cemăuţi 1 7 • Cal itatea procesului 
educaţional în perioada ocupaţiei sovietice a fost foarte scăzută datorită 
ideologizării învăţământului şi a promovări i, prin manualele sovietice, a unui 

1 2  ibidem, p.  1 88. 
1 3  ibidem, p. 1 74. Din toamna anului 1940, au fost create organisme specializate care s-au 

implicat direct în sprijinirea refugiaţilor. 
1 4 ibidem, p. 250. 
1 5  Mihai-Aurelian Căruntu, op. cit. , p. 250. 
1 6  ibidem, p. 250-252. 
17 ibidem, p. 25 1 .  http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro



5 Fenomenul cultural din Bucovina în perioada 1 941-1944 355 

antiromânism virulent. Autorităţile sovietice au declanşat o adevărată ofensivă 
împotriva culturii româneşti: scriitorii români n-au mai fost studiaţi; biblioteci le 
şcolare, cele ale societăţilor culturale şi ale instituţii lor publice au fost distruse; s-a 
încercat înlocuirea limbii l iterare cu un dialect artificial, care cuprindea foarte 
multe cuvinte din l imba rusă1 8• 

După reîntregirea spaţiului românesc, în urma campaniei din anul 1 94 1 ,  a 
început un proces de refacere a sistemului de învăţământ din nordul Bucovinei, pe 
baze naţionale. Prima măsură luată în acest scop a fost cea legată de reîntoarcerea 
cadrelor didactice refugiate, începând de la 1 septembrie 1 94 1 .  Conform hotărâri i  
Ministerului Culturii Naţionale şi al  Cultelor, al cărui titular era generalul Radu 
Rosetti, toate şcolile din Basarabia şi nordul Bucovinei urmau să fie deschise până 
la 1 octombrie 1 94 1 .  Se propunea ca anul şcolar desfăşurat sub ocupaţie sovietică 
să nu fie considerat, elevii urmând a fi reînscrişi în acelaşi an de studiu1 9 • De · 
asemenea se avea în vedere, ţinând cont de efectele negative ale sistemului de 
învăţământ sovietic, declanşarea unui proces de "refacere educaţională", pentru "a 
curăţaA minţi le copii lor de influenţa rusească" şi de "toată ideologia bolşevică"20. 

In scopul reluării activităţii şcolare (noul an şcolar trebuia să înceapă la 9 
septembrie 1 94 1 )  s-a prevăzut, pentru întreaga provincie, asigurarea unui număr de 
2035 posturi de învăţători, 73 de maiştri de lucru manual şi 32 de maiştri agronomi. 
În judeţele Cernăuţi şi Storoj ineţ urmau să fie deschise 265 de şcoli, procesul 
educaţional fiind susţinut de 1 142 cadre didactice2 1 . Refacerea sistemului de 
învăţământ din Bucovina nu a fost lipsită de greutăţi .  La 25 noiembrie 1 94 1  în 
Bucovina existau 1 0 1 4  şcoli primare şi grădiniţe, din care funcţionau 855, restul fiind 
închise din cauza lipsei de învăţători. În luna următoare au rămas descoperite doar 30 
de catedre22 • În anul 1 942, în Bucovina funcţionau 1 006 şcoli de stat (din care 5 8 1  în 
nordul Bucovinei), frecventate de 1 9 1 3 1 7  de elevi. În teritoriile eliberate îşi 
desfăşurau activitatea 1 907 de învăţători (din care 1 60 erau suplinitori). S-au deschis 
1 8  şcoli teoretice (cu 6085 de elevi) şi 23 de şcoli practice (cu 3 802 de elevi)23 • 

După ce spaţiul românesc a fost reîntregit, în Cernăuţi au continuat să funcţioneze 
următoarele licee:"Aron Pumnul" (singurul liceu teoretic care a funcţionat în anul 
şcolar 1 94 1- 1942), Liceul Ortodox de Băieţi "Mitropolit Silvestru", Liceul de Fete 
Ortodox nr. 1 "Elena Doamna", Liceul Mil itar "Ştefan cel Mare" (revenit din refugiul 
de la Câmpulung-Muscel la sfârşitul anului 1 94 1i4, Şcoala Normală de Băieţi, Şcoala 
Normală de Fete "Maria Voichiţa", Institutul de Orbi şi Surdomuţi "Regina Maria", 
Institutul de Educaţie, Şcoala Clericală, Şcoala de Conductori şi Desenatori de 

1 8  Ibidem, p. 252-254. 
19 Ibidem, p. 364. 
20 "Bucovina" (Cernăuţi), I, nr. 48, 6 septembrie 1 941 ,  p. 5 .  
2 1  Ibidem, nr. 26, 23 august 1 94 1 ,  p. 5--6. 
22 Mihai-Aurelian Cllruntu, op. cit. , p. 365. 
23 Ibidem. 
24 M. Bej inaru, Dorul Guşu, Monografia Liceului Militar " Ştefan cel Mare ", Iaşi, Editura 

Trinitas, 2002, p. 45. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Arhitectură - Liceul Industrial de Băieti, Liceul Comercial de Băieti Liceul Comercial 
de Fete. În anul 1 942 s-a înfiinţat, la Cemăuţi, Şcoala de No�i Comunali şi de 
pregătire tehnică profesională administrativă (unde se predau cursuri de drept 
constituţional, administrativ, civil şi procedură civică, drept penal şi procedură penală 
etc.) şi o Şcoală de Meseriaşi C.F.R. În privinţa învăţământului particular (preşcolar, 
primar, mediu), şcolile de acest gen nu şi-au mai reluat activitatea. 

În perioada la care ne referim (iulie 1 94 1  - martie 1 944) s-au ţinut şi cursuri 
pentru ucenici şi ucenice, organizându-se şcoli de perfecţionare profesională pe 
lângă marile întreprinderi, la Cernăuţi funcţionând, între 1 942-1 944, şi o universitate 
liberă muncitorească, alături de trei şcoli  superioare ţărăneşti (la Roşa, Bucşoaia şi  
Suceava). De asemenea, au continuat să se organizeze cursuri de perfecţionare 
pentru medici ş i  învăţători25. În anu l  1 944 s-au făcut demersuri pentru înfiinţarea, 
!a Suceava, a Liceului Teoretic Mixt al judeţului Suceava, a unei Şcoli Normale de 
Invăţătoare la Gura Humorului şi a uneia de învăţători la Siret26• 

Reorganizarea învăţământului bucovinean a stat în atenţia organelor 
administrative ale provinciei. În anul 1 942, autorităţile şcolare din Bucovina au 
ridicat problema întocmirii unui chestionar care trebuia să clarifice următoarele 
probleme: în ce condiţii şcoala poate deveni un focar de "pedagogie practică"; ce 
măsuri trebuie luate pentru a se ajunge la rezultate folositoare pentru ca tineretul să 
ia contact permanent cu disciplina naţională � muncii ;  cum se valorifică tradiţia 
istorică şi amintirile simbolice ale regiunii27. In anul 1 944 s-a discutat problema 
înfiinţării unor servicii ale educaţiei şi culturii în fiecare judeţ, cu trei secţiuni: a 
învăţământului, cultelor şi serviciului artistic-cultural, înfiinţarea de noi licee şi de 
comitete şcolare28• De asemenea, s-a hotărât constituirea unei secţi i culturale sub 
auspiciile serviciului învăţământului şi cultelor29• 

În ceea ce priveşte activitatea profesorilor, la Cernăuţi au continuat să activeze 
Asociaţi i le corpului didactic, care organizau congrese şi" alte activităţi culturale. De 
pildă, în anul 1 942, la o şedinţă a comitetului Asociaţiei Învăţătorilor din Bucovina s-a 
hotărât tipărirea unei lucrări semnate de Teodor Balan, iar la 27 iunie 1 943 s-a 
organizat, de către "Gruparea învăţătorilor scriitori", o manifestare închinată 
memoriei învăţătorilor eroi30. Chiar dacă în Bucovina nu au funcţionat toate 
instituţiile de învăţământ preuniversitar care existau aici înainte de izbucnirea 
războiului, şcoala românească s-a remarcat, în perioada 1 94 1 - 1 944, prin 
profesionalismul cadrelor didactice şi calitatea învăţământului promovat de acestea. 

După ce, în iunie 1 940, România a fost obligată să evacueze nordul Bucovinei, 
universitatea şi-a întrerupt activitatea, care n-a mai fost reluată în perioada refugiului. 

25 M. Grigoroviţă, op. cit, p. 62 şi urrn. 
26 Direcţia Generală a Arhivelor Naţionale,

· 
Filiala Suceava (în continuare A.N.S.), Fond 

Prefecturajudeţului Suceava, dosar 1 0 1/ 1944, f. 19, 95. 
27 Ibidem, dosar 1 9/1 942, f. 3 1 v. 
28 Ibidem, dosar 1 0 1 / 1944, f. 1 7. 
29 Ibidem, dosar 1 04/ 1944, f. 7. 
30 M. Grigoroviţă, op. cit. , p. 1 1 4. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Zona din care îşi recruta studenţii era sub ocupaţie sovietică, profesorii erau 
răspândiţi în diverse colţuri ale ţării, sediul, utilajele, laboratoarele şi biblioteca 
rămăseseră în spaţiul ocupat. Datorită precipitării evenimentelor (intrarea sovieticilor 
în oraşul Cernăuţi înainte ca ordinul de evacuare să sosească) şi a ineficienţei 
organelor administrative, arhiva universităţii, deşi era pregătită în lăzi, n-a putut fi 
transferată din Bucovina3 1 •  Ulterior, într-un interviu acordat ziarului "Bucovina", 
Orest Marcu (directorul Institutului Zoologic), comenta astfel lucrurile petrecute în 
acea perioadă: "În situaţia de atunci am cerut, cu ultima disperare, rezidentului regal, 
diviziei şi primăriei, câteva autocamioane, ca să transportăm imediat lăzile la gară. 
N-am primit nici vagoane şi nici autocamioane"32• 

În urma ultimatumului sovietic, 45 de cadre didactice ale universităţii 
cemăuţene au fost nevoite să plece în refugiu, stabilindu-se la Bucureşti sau în alte 
local ităţii din teritoriile româneşti libere. Deşi, în vara anului 1 940, au fost întocmite 
memorii, adresate regelui Carol al II-lea şi Ministerului Educaţiei Naţionale, prin 
care se cerea continuarea activităţii universităţii sau menţinerea unor facultăţi, care să 
fie afiliate unor instituţii din ţară, acest lucru nu a fost posibil .  Prin Decretul-lege nr. 
2865 (23 august 1 940) au fost desfiinţate Facultăţile de Litere-Filozofie, Drept şi 
Ştiinţe, profesorii cemăuţeni fiind încadraţi, din oficiu, la universităţile din Bucureşti, 
Iaşi şi Clu/3. În ceea ce priveşte Facultatea de Teologie, s-a dorit, iniţial ca ea să fie 
ataşată universităţii din Cluj , dar să funcţioneze la Suceava. Ministerul Educaţiei 
Naţionale s-a exprimat favorabil faţă de această hotărâre, dar evoluţia evenimentelor 
politice (apariţia Dictatului de la Viena) a făcut imposibilă finalizarea acestei acţiuni. 
Însă, ca urmare a intervenţiei ministrului Traian Brăileanu, care exprima şi cererile 
Mitropoliei Bucovinei, în şedinţa Consiliului de Miniştri, din 1 8  septembrie 1 940, s-a 
hotărât mutarea Facultăţii de Teologie, încadrată, din punct de vedere organic, 
Universităţii din Bucureşti, la Suceava. Din 7 octombrie 1 940 ea a funcţionat, sub 
conducerea decanului Nicolae Cotos, în clădirea Liceului "Ştefan cel Mare", 
asigurându-se, în condiţii grele (lipsa bibliotecii, a unui spaţiu adecvat), continuitatea 
învăţământului superior bucovinean34. 

În timpul ocupaţiei sovietice (28 iunie 1 940 - 9 iulie 1 94 1  ), a funcţionat 
Universitatea de Stat din Cernăuţi, cu limba de predare rusă, înfi inţată prin 
Decretul din 1 3  august 1 940, unde urmau să fie înscrişi 420 de studenţi35 .  
Profesorii, în marea lor majoritate, erau din Harkov şi Kiev, iar rectorul din 
Moscova. Universitatea a fost frecventată de foarte puţini român i (datorită 
motivelor politice şi a barierelor l ingvistice), majoritatea studenţilor fiind evrei. 

31 Fostul rector al universităţii, profesorul Eugen Botezat, a rămas la Cernăuţi, el fiind cel care 
s-a ocupat de predarea acestei institutii sovieticilor. Cf. "Bucovina", 1, nr. 67, 28 septembrie 1 94 1 ,  p. 5 .  

32 Ibidem. 
33 Mihai-Aurelian Căruntu, op. cit. , p. 1 93.  
3 4  În anul 1 940--194 1 ,  cursurile facultăţii au fost frecventate de 388 de studenti, din care 1 84 au 

obtinut l icenţa în teologie. Cf. ibidem, p. 193-194. 
3 5  N. Ciachir, Din istoria Bucovinei (1 775-1944), Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 

1 993, p. 1 34. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Învăţământul universitar a fost aservit ideologiei comuniste (în cadrul universităţii 
funcţiona un laborator de marxism-leninism şi un cerc unde erau înscrişi 3 0  de 
studenţi; se organizau, sub egida universităţii, manifestări "ştiinţifice" despre 
"materialismul dialectic şi istoric" etc.i6• Biblioteca universitară a suferit 
transformări, din secţia Facultăţii de Drept a acesteia fiind transferate 3 1  283 de 
volume (care au fost readuse în anul 1 943) către Lemberg, primindu-se, în schimb, 
90 000 de cărţi de la Universitatea din Liov, din diferite domeni i  ale ştiinţei37. 

Biblioteca Facultăţii de Teologie a fost risipită, o parte dintre volumele acesteia 
fiind aruncate în locuri virane. În acest mod au fost distruse 8 000 de cărţi valoroase. 
De asemenea, bibliotecile particulare ale unor intelectuali bucovineni refugiaţi au fost 
transportate la universitate, fiind transferate în fondurile de carte ale unor institute38 .  

În perioada 1 940-1 94 1 ,  viaţa universitară din nordul Bucovinei n-a mai 
cunoscut efervescenţa culturală caracteristică perioadei interbelice, ocupaţia 
sovietică având efecte negative asupra evoluţiei întregii provinci i .  

După reîntregirea spaţiului românesc ( 1 94 1  ) ,  s-au depus eforturi pentru 
redeschiderea universităţii româneşti, însă numai Facultatea de Teologie şi-a 
continuat activitatea. Bucovina a suferit o grea pierdere prin imposibil itatea 
funcţionării universităţii, dat fiind faptul că, în perioada interbelică, aceasta s-a impus 
în circuitul valorilor culturale prin prestigioasa activitate pe care a desf"aşurat-o. 

În anul 1 94 1  s-a organizat o comisie care a hotărât desfiinţarea universităţii 
cemăuţene (prin decrete le din 5 şi 7 septembrie 1 94 1  ), cu perspectiva redeschiderii ei 
într-un moment favorabil, partea salvată din bunurile universităţii fiind trecută în 
patrimoniul universităţii ieşene. Aceste hotărâri au fost susţinute de Ministerul Culturii 
Naţionale, Cultelor şi Artelor care, în acord cu sugestiile lui Ion Antonescu, 
conducătorul statului (acesta dorea înfiinţarea la Cernăuţi şi Chişinău a unui "centru de 
cultură superioară, dar practică"), a propus mutarea, la C�măuţi, a Facultăţi i de 
Teologie de la Suceava şi a Şcolii Politehnice de la Iaşi39• In prealabil, s-au purtat 
dezbateri, la diferite niveluri, referitoare la necesitatea redeschiderii universităţii .  1. 
Nistor, însărcinat, la 27 iulie 1 94 1 ,  de Ministerul Culturii Naţionale, Cultelor şi Artelor, 
pentru a inventaria patrimoniul universităţii, a susţinut ideea reînfiinţării acesteia40. De 

36 Mihai-Aurelian Câruntu, op. cit. , p. 253. 
37 Biblioteca Universităţii din Cernăuţi. 6 VII 1942-30 IX 1942. Raport prezentat de Teodor 

Balan, directorul bibliotecii, Cemăuti-Lemberg, 1 942, p.  1 .  
38 Mihai-Aurelian Căruntu, op. cit. , p .  253-254, 367. 
39 Ibidem, p. 366. 
40 Doina Alexa, Ion Nistor - dimensiunile personalităţii politice şi culturale, Rădăuti, Editura 

Institutului Bucovina - Basarabia, 2000, p. 2 13 .  I. Nistor a fost încadrat, provizoriu, la Catedra de istoria 
românilor a universitătii din Bucureşti, din august 1940, unde a functionat până în 1941 ,  când a fost 
pensionat. Ulterior a cerut reîncadrarea la aceeaşi catedră, dar a fost refuzat După anul 1 943, istoricul 
bucovinean şi-a concentrat activitatea asupra lucrărilor ştiintifice, publicând numeroase studii. La 2 aprilie 
1942 a început redactarea Istoriei României. Din anul 1945 a fost director al Bibliotecii Academi.

ei 
Române, functie din care a fost demis în anul 1 948. De asemenea, i s-a retras şi titlul de academician. In 
perioada 195(}-1955 a fost retinut de autorităţile comuniste, fru"ă a fi judecat sau condamnat, executându-şi 
detentia la Sighet. A murit la I l  noiembrie 1 962, la Bucureşti. Cf. O. Bozgan, Ion Nistor. Preliminarii 
monografice (II), în "Revista istorică" (Bucureşti), s. n., V, 1 994, nr. 3-4, p. 355-357. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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asemenea, renumitul om de cultură bucovinean C. Loghin, într-un articol publicat 
în ziarul "Universul", la 22 august 1 94 1  ş i  preluat de gazeta "Bucovina" (23 august 
1 94 1  ), intitulat Problema Universităţii româneşti din Cernăuţi. De ce a fost 
desfiinţată această Universitate şi de ce ar trebui să ia din nou fiinţă, a accentuat 
ideea importanţei acestui aşezământ de cultură bucovinean în opera de afirmare 
românească în ţinut, aducând dovezi în favoarea redeschiderii instituţiei, fapt ce ar 
constitui "cel mai vădit certificat de înălţare sufletească"41 • La începutul lunii 
septembrie 1 94 1 ,  C.  Loghin a prezentat ministerului şi un Memoriu, din partea 
Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, în care se sublinia 
necesitatea reînfiinţării universităţii42 . Discuţiile cu privire la un iversitatea 
cernăuţeană au fost continuate în octombrie 194 1 ,  când o delegaţie de profesori 
universitari, condusă de fostul prorector M. Hacman, a prezentat un memoriu 
guvernatorului Bucovinei, C. Calotescu, în care, pe baza argumentelor istorice şi 
culturale, s-a expus problema reînfiinţării universităţii .  Acesta a fost semnat de 39  
personalităţi ale vieţii academice bucovinene, profesori ş i  conferenţiari, printre care 
îi amintim pe:M. Hacman, V. Tarnavschi, E. Botezat, 1 .  Nistor, V. Gheorghiu, 
T. Sauciuc Săveanu, N. Cotos, VI. Prelipcean. Memoriul a fost înaintat şi  celor mai 
înalte foruri de decizie ale ţării, inclusiv lui Radu Rosetti, ministrul de atunci al 
Culturii Naţionale, Cultelor şi Artelor. Dezbaterile pe această temă au fost 
continuate ş i  prin iniţiativele unor foşti studenţi (Traian Popovici, Nicu Flondor) 
sau ale unor oraşe din regiune, problema în discuţie fiind pe cale de rezolvare. În 
iunie 1 943, în articolul Universitatea din Cernăuţi se va deschide în curând, ziarul 

"Bucovina" se relata că o delegaţie condusă de M. Hacman, compusă din foşti 
profesori universitari (R. Sbiera, Al. Ieşan, L. Morariu, E. Tarangul, O. Marcu, 
1. Bacinschi, P. Procopovici şi V. Negru) a reluat discuţi ile cu noul guvernator al 
Bucovinei, C .  Dragalina, în legătură cu ideea reînfiinţării universităţii cernăuţene. 
Acestuia i s-a înmânat, la 27 octombrie 1 943 , Memoriul Bucovinei culturale, în 
care se afirma că reînfiinţarea universităţii era o necesitate naţională, pentru 
afirmarea drepturilor istorice ale români lor în Bucovina. S-a pus problema 
localului, a componenţei corpului didactic, a colaborării cu Pol itehnica "Gheorghe 
Asachi" etc. Ziarul "Bucovina" a revenit pe această temă şi în numerele viitoare, 
publicând articole semnate de: Al. Dragu, Spre realizarea unei mari probleme 
naţionale; E. Costean, Universitatea Cernăuţilor; M. Hacman, Misiunea naţională 
a Universităţii din Cernăuţ143 . 

Finalizarea discuţiilor cu privire la redeschiderea universităţi i din Cernăuţi nu 
a avut rezultatul scontat. Datorită situaţiei economice dificile, a precarităţii 
finanţelor ţări i  în împrejurări de război, a evenimentelor politice care s-au 
precipitat, universitatea nu a mai putut fi redeschisă. Au continuat să funcţioneze 

4 1  M. Lutic, Institutul de Istorie de pe lângă Facultatea de Teologie din Cernăuţi. Procesele 
verbale ale şedinţelor ţinute în perioada 29 noiembrie 1942 - 22 februarie 1944, în "Glasul 
Bucovi�ei" .. R:vistă t�imestrială de istorie şi cultură (Cernăuţi-Bucureşti), II, 1 995, nr. 3 (7), p. 80. 

Miha1-Aurehan Căruntu, op. cit. , p. 366. 
43 M. Lutic, op. cit. , p. 8 1 .  Mihai-Aurelian Căruntu, op. cit. , p. 368. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Facultatea de  Teologie, în fosta e i  reşedinţă ş i  Politehnica "Gheorghe Asachi", 
strămutată de la Iaşi, în fostul sediu al Facultăţii de Litere şi Filosofie, avându-1 ca 
rector pe profesorul C. Ottin. Aceasta a fost înfiinţată în 1 937, iar în toamna anului 
1 94 1  s-a hotărât mutarea ei la Cernăuţi. Pol itehnica a avut trei facultăti : de 
construcţii,; de electrotehnică şi de chimie industrială, la care s-a adăugat o fac� ltate 
de mine. In perioada cernăuţeană, Pol itehnica "Gheorghe Asachi" a cunoscut o 
evoluţie aparte. Ea a organizat, după modelul Facultăţii de Teologie, cursuri de 
popularizare ; în august 1 943 a organizat cursuri de perfecţionare pentru profesorii 
secundari de fizică şi chimie44 • Din anul 1 944 această instituţie de învăţământ 
superior funcţionează la Iaşi . 

Facultatea de Teologie a fost singura instituţie care a funcţionat în perioada 
1 94 1 - 1 944 ca succesoare a universităţii ccrnăuţene. Cursurile au fost inaugurate la 
I l  noiembrie 1 94 1 ,  într-un cadru restrâns, cu minim de publicitate şi în condiţii 
financiare mai puţin prielnice, având în vedere situaţia României la acea dată. În 
schimb, deschiderea anului II de studii, la 25 octombrie 1 942, a fost deosebită şi s-a 
bucurat de prezenţa unor personalităţi bucovinene: mitropolitul Tit Simedrea, 
guvernatorul Bucovinei, C. Calotescu, primarul oraşului Cernăuţi, D. Galeş, 
decanul Facultăţii de Teologie, V. Loichiţă, şi tot co

.
rpul profesoral al acesteia, 

rectorul universităţii ieşene, M. David şi secretarul general, E. Gherasimescu. 
Facultatea a primit iniţial statutul de organizare autonomă, sub egida Ministerului 
Culturii Naţionale, Cultelor şi Artelor, ulterior fiind trecută, ca structură 
subordonată, în sistemul universităţii ieşene. În anul 1 94 1- 1 942 au fost înscrişi 370 
de studenţi, 20 1 şi-au luat licenţa şi s-au acordat 8 titluri de doctor în teologie45 • În 
anul 1 9421 1 943 , facultatea a funcţionat cu 373 de studenţi şi 7 studente, dintre care 
90 erau bursieri ai ministerului46• Iniţial, Facultatea de Teologie a avut două 
internate "A. D. Xenopol" şi "Junimea", conduse de O. Bucevschi, care asigurau 
cazarea unui număr de 1 05 studenţi. Ulterior a mai funcţionat un internat, 

"Mitropolia", numărul celor asiguraţi cu loc de cazare crescând până la 1 2447• 
În ceea ce priveşte activitatea didactică, Ia facultate s-au predat discipl inele 

tradiţionale teologice şi cursuri de filosofie, istorie naţională, l imbă şi l iteratură 
română, limba slavă, germană şi rusă de către un corp profesoral format din: O. 
Bucevschi şi V. Iordăchescu (Teologie morală), C. Iordăchescu (Istoria Bisericii 
universale şi Patrologie), Ai. !eşan (Filozofie, Pedagogie), V. Loichiţa (Teologie 
dogmatică), L. Morariu (Istoria literaturii române), S. Rel i  (Istoria Bisericii 
române), M. Pavel Şesan (Istoria Bisericii universalet8• 

În afara cursurilor universitare, corpul didactic al Facultăţii de Teologie a 
susţinut conferinţe publice şi a continuat tradiţia universităţii cemăuţene de a 

44 M. Grigoroviţă, op. cit. , p. 1 7 1 .  
4 5  Mihai-Aurelian Căruntu, op. cit. , p .  367. 
46 M. Lutic, op. cit. , p. 8 1 .  
47 Ibidem, p. 82. 
48 M. Grigoroviţă, op. cit. , p. 1 37-1 38. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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organiza cursuri de popularizare, desfăşurate într-un cadru mai limitat al disciplinelor 
teologice. În anul 1 942, de pildă, programul acestor cursuri a cuprins comunicări 
susţinute de: O. Bucevschi (Ateismul rusesc); C. Tomescu (Creştinismul la 
Dunăre); C. Iordăchescu (Literatura veche creştină); M. Hacman (Memoriile lui 
Dimitrie Sturza de la 1893); S .  Reti (Un mare educator al neamului: episcopul 
Melchisedec); V. Loichiţa (Ierarhi bănăţeni); N. Popescu-Prahova (Ideea naţională 
în creştinism); P. Procopoviciu (Creştinismul şi cultura); L. Morariu (Folclor în 
iconografia bisericească); M. Şesan (Progresul şi Biserica); 1 .  Corfus (Problema 
Crimeii în istoria sud-estului european) etc.49 . Aceste âctivităţi, conjugate cu a 
altor instituţii culturale bucovinene, deveniseră atât de intense încât contemporani i  
susţineau că oraşul Cernăuţi era un "sanatoriu cultural" unde puteai face o 
adevărată "cură de conferinţe"50. 

Pe lângă Facultatea de Teologie a funcţionat şi un cor religios, activitatea 
culturală fi ind completată şi de organizarea unor şezători culturale. Profesorii 
facultăţii au avut în această perioadă şi o bogată activitate editorială. În şedinţa din 
28 februarie 1 942 a decanatului s-a adoptat hotărârea de a fi reluată apariţia revistei 
"Candela", avându-1 ca director pe V. Gheorghiu şi secretar de redacţie pe 
M. Pavel Şesan. Profesorii au redactat lucrări de valoare în domeniul teologiei, 
bazate pe o solidă fundamentare ştiinţifică. În perioada la care ne referim au apărut 
lucrările: Curs de drept bisericesc universal (V. Şesan), Istoria vieţii bisericeşti a 
României, voi. 1 (S. Reli), lucrări care au ajuns şi la universităţile din Berl in, 
MUnchen, Leipzig, Roma5 1 . De asemenea, la expoziţia Bucovina întregită, 
organizată în 1 noiembrie 1 942, la Cernăuţi, Facultatea de Teologie a prezentat 
bogatele şi valoroasele realizări ştiinţifice ale profesorilor ei, cărţi bisericeşti rare, 
manuscrise de interes cultural istoric, reproduceri de pictură şi grafică,

' 
diverse 

documente. 
O parte a universitarilor cemăuţeni (L. Morariu, N. Grămadă, S. Reli, 

A. Morariu, T. Balan, C.  Loghin) a fost cooptată în real izarea proiectului lucrării 
Istoria Bucovinei, în mai multe volume, iniţiat de Muzeul Bucovinei, în decembrie 
1 943 . Se preconiza tratarea următoarelor teme: geografia Bucovinei, toponimia 
Bucovinei, viaţa culturală la românii bucovineni, luptele românilor pe teren 
bisericesc, organizarea învăţământului, a Biserici i ,  viaţa economică etc. Din păcate, 
acest proiect nu a fost dus la îndeplinire52 • 

Biblioteca Facultăţii de Teologie, condusă de părintele diacon T. Prodan, 
avea aproximativ 3 000 de volume. Ea a fost deschisă la 1 9  februarie 1943, după 
reorganizarea fondurilor, în această acţiune implicându-se autorităţile române 
(Ministerul Culturii Naţionale şi al Cultelor şi Guvemământul Bucovinei au 
susţinut financiar activitatea de refacere a fondului de carte) şi Universitatea din 

49 "Revista Bucovinei" (Cemăuti), 1 ,  nr. 4, 1 942, p.  1 32. 
sa Ibidem, p. 8 1 .  

. 

SI Ibidem, Il, 1 943, nr. 5, p. 248-249. 
s2 M. Grigorovitâ, op. cit., p. 172. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Iaşi, care a cedat 1 4  000 de volume ale fostei Facultăţi de Teologie din Chişinău. 
La 2 decembrie 1 94 1 ,  prin strădaniile lui Teodor Balan, a fost redeschisă şi 
biblioteca fostei universităţi cemăuţene53 . 

La Facultatea de Teologie au funcţionat, din anul 1 942, Şi două institute: 
Institutul "Cernăuţi", succesorul Institutului de Literatură (care s-a înfiinţat în 
octombrie 1 93 8, avându-1 ca director pe L. Morariu, editorul "Buletinul Institutului 
de Literatură") şi Institutul de Istorie, condus de S. Reli54 . Institutul "Cernăuţi" a 
fost inaugurat la 5 martie 1 942 sub conducerea lui L. Morariu. Sub egida acestuia a 
fost editat "Buletinul «Institutul Cernăuţi»" - unde au apărut studii semnate de 
L. Morariu, V. Morariu, N. Tcaciuc Albu ş.a.55 . Cât timp a funcţionat, au fost 
editate 30 de fascicole pe diverse teme, reunite într-o colecţie aparte. În toamna 
anului 1 943, când s-a pus problema 1 edeschiderii un iversităţii cernăuţene, pe lângă 
Institutul "Cernăuţi" a fost creată o secţie ştiinţifică, ca nucleu al vi itoarei Facultăţi 
de Ştiinţă. 

Institutul de Istorie, constituit la 28 noiembrie 1 942, a funcţionat pe lângă 
Facultatea de Teologie. În Actul constitutiv al Institutului de Istorie s-a specificat: 

"Noi, subsemnaţi i, istorici şi literaţi din Cernăuţi, având în vedere: 1 .  Că înfi inţarea 
unui Institut de Istorie pe lângă Facultatea de Teologie din Cernăuţi este necesară; 
2. Că numărul istorici lor din Cernăuţi este suficient de mare pentru asigurarea 
existenţei unui asemenea institut; 3 .  Că o colaborare strânsă între istorici i  din 
Cernăuţi se impune; 4. Că ed itarea unei reviste istorice bucovinene este în interesul 
ţării noastre şi întrunindu-ne astăzi [ . . .  ] am hotărât iniţierea unui Institut de Istorie 
pe lângă Facultatea de Teologie din Cernăuţi"56. Actul constitutiv a fost semnat de 
V. Loichiţă, decanu l  Facultăţii de Teologie, profesorii C. Tomescu, I. Zugravu, 
N. Grămadă, S .  Reli ,  A. Grigorovici, C. Ambrojevici, Gh. Duzinchevici, T. Balan, 
M. Şesan şi  Al. I . Ciurea. Actul a fost redactat în trei exemplare, care au fost 
trimise Ministerului Culturii Naţionale, Cultelor şi Artelor, Facultăţii de Teologie 
din Cernăuţi, Universităţii din Iaşi .  Un exemplar a rămas în arhiva institutului .  

În cadrul şedinţei de constituire s-au purtat discuţii referitoare la denumirea 
acestui institut. Decanul V .  Loichiţă a propus ca institutul să poarte denumirea de 

"Eusebie Popovici". De asemenea s-a pus problema modalităţilor de desfăşurare a 
activităţii institutului .  Având în vedere condiţiile existente la acea perioadă în 
Bucovina şi faptul că posibil itatea redeschiderii universităţii cernăuţene a 
înregistrat un rezultat negativ, s-a propus stabilirea exactă a domeniului de 
activitate al institutului .  S-a ajuns la concluzia că ar trebui editată o revistă istorică 
în care să fie tratate subiecte referitoare la istoria bisericească ortodoxă română şi  
la istoria români lor în general. Aceasta urma să aibă un comitet de r:dacţie, asupra 
căruia conducerea institutului trebuia să ia hotărâri u lterioare. In şedinţa de 

53 M. Lutic, op. cit. , p. 8 1 ;  Mihai-Aurelian Căruntu, op. cit. , p. 367. 
54 M. Grigoroviţă, op. cit. , p.  1 40-- 1 4 1 .  
5 5  Ibidem, p .  1 58. 
56 M. Lutic, op. cit. , p. 84-85. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro



1 3  Fenomenul cultural din Bucovina în perioada 1 94 1-1944 363 

constituire a fost ales şi comitetul de conducere al institutului: director - dr. S. Reti, 
secretar - T. Balan, casier - N. Grămadă, bibliotecar - M. Şesan, membru fără 
funcţie - Gh. Duzinchevici. S-a hotărât ca toţi cei prezenţi la şedinţa de constituire 
să fie consideraţi membrii constitutivi ai Institutului. La propunerea lui 
T. Balan, mitropolitul Tit S imedrea şi profesorul 1. Nistor au fost proclamaţi 
membrii de onoare. Discuţi ile referitoare la programul de lucru al institutului au 
fost reluate în şedinţele viitoare. Şedinţa comitetului din 4 decembrie 1 942, la care 
au fost prezenţi S. Reti, Gh. Duzinchevici şi T. Balan, a stabilit programul de lucru 
al institutului, reluându-se discuţiile referitoare la editarea unei reviste istorice sau 
a unui anuar. De asemenea, s-a hotărât ca şedinţele ştiinţifice să fie ţinute lunar. S-au 
discutat şi probleme legate de situaţia finanţării activităţii institutului, luându-se 
decizia înaintării unor cereri pentru subvenţie guvernatorului Bucovinei, primăriei 
oraşului Cernăuţi şi mitropolitului Bucovinei, cu scopul creării unui fond in iţial, 
necesar mai ales pentru editarea unui "Buletin" al Institutului57 •  

La 20 ianuarie 1 943 a avut loc şedinţa de inaugurare a activităţii Institutului 
de Istorie de pe lângă Facultatea de Teologie, la care au participat, pe lângă 
membrii comitetului, personalităţi culturale din Bucovina: V. Loichiţă, 
V. Gheorghiu, P. Procopovici, N. Prelipcean, C. Tomescu, I. Zugrav, O. Bucevschi, 
L. Morariu, D. Onciulescu, Al. Ciurea, A. Grigorovici, F. Doboş, delegatul 
mitropolitului, Arghiropol şi A. Klug. În discursul rostit cu acest pri lej ,  S. Reli, 
directorul institutului, a subliniat importanţa înfiinţării unui asemenea institut 
"îndeosebi în vremurile nelin iştite din ziua de astăzi, când s-ar putea să se 
tăgăduiască drepturile noastre asupra pământului nostru strămoşesc"5 . Cu ocazia 
acestei şedinţe de inaugurare au fost proclamaţi noi membri, unii din rândul 
profesorilor de teologie: V. Gheorghiu, V. Morariu, O. Bucevschi, P. Procopovici, 
Al. Ieşan ş.a. 

Deşi a funcţionat într-o perioadă scurtă de timp, institutul a avut merite 
deosebite atât în istoriografia ecleziastică, cât şi în cea naţională în ansamblu. Acest 
for ştiinţific a fost o autoritate bucovineană incontestabilă în domeniu, cu membri 
de înaltă notorietate ştiinţifică, personalităţi proeminente ale spiritualităţii 
româneşti, istorici, filozofi, filologi, care au publicat lucrări importante, au editat 
reviste şi anuare de specialitate. La Cernăuţi, şi apoi în refugiu la Suceava, 
institutul a întreţinut legături cu prestigioase instituţii şi asociaţii culturale din 
Berlin, Roma, Washington, Atena, Sofia, Praga, Bruxelles, MUnchen, Leipzig, 
făcându-se cunoscut în plan european. 

Activitatea Institutului de Istorie a fost oglindită în paginile ziarului 
"Bucovina", ziar de afirmare românească, care a apărut între anii 1 94 1  şi 1 944, dar 
a cărui colecţie este incompletă. La Arhivele Statului din Cernăuţi există un dosar 

57 Din păcate, Institutul de Istorie nu s-a bucurat de o susţinere financiari!. corespunzătoare din 
partea autorităţilor, motiv pentru care nici proiectul întocmirii unei publicaţii proprii, în care să fie 
tipărite comunicările membrilor institutului, nu s-a putut realiza. 

58 Apud M. Lutic, op. cit. , p. 86. 
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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c u  documente aparţinând istoricului bucovinean T .  Balan, între care s e  află ş i  
procesele verbale ale acestui institut - Cartea proceselor verbale - care prezintă 
activitatea şedinţelor de lucru, începând de la cea de constituire, din 28 noiembrie 
1 942, până la cea din 22 februarie 1 944, când s-a desfăşurat u ltima şedinţă a 
institutului59• 

Institutul de Istorie a desfăşurat o activitate culturală bogată, concretizată în 
organizarea unor manifestări pe d iverse teme sau susţinerea unor comunicări 
ştiinţifice. În şedinţa comitetului din 20 mai 1 943, S. Rel i  a propus organizarea, la 
30  mai, a unei şedinţe comemorative solemne, în amintirea istoricului D. Onciul, 
de la moartea căruia se împl ineau 20 ani .  În acest scop a fost schiţat un program 
ştiinţific care trebuia să cuprindă un cuvânt de deschidere, rostit de directorul 
institutului, S. Rel i  şi conferinţe ştiinţifice care urmau a fi susţinute de T. Balan 
(Dimitrie Onciul şi Bucovina), M. Şesan (Dimitrie Onciul ca istoric), Dimitrie 
Onciul ca organizator al Arhivelor Statului. Din motive neprevăzute, această 
manifestare a fost amânată pentru luna decembrie. La şedinţa comemorativă au fost 
prezenţi l .P.S.  Tit S imedrea, mitropolitul Bucovinei, generalul C.  Dragal ina, 
guvernatorul Bucovinei şi un numeros public60. Dările de seamă şi Procesele 
verbale ale şedinţelor Institutului de Istorie consemnează şi activitatea ştiinţifică 
susţinută de membrii institutului sau de alte personalităţi culturale bucovinene. În 
perioada cât a funcţionat, institutul a organizat manifestări ştiinţifice pe diverse 
teme, în cadrul cărora au susţinut comunicări: T. Balan (Mihail Kogălniceanu şi 
Bucovina, Comitetul revoluţionar din Cernăuţi din 1848); M. Şesan , (Un 
reformator al vieţii bisericeşti de la noi, Mihai Şuţu); Gh. Duzinchevici 
(Răscoalele din Moldova în 1831 împotriva Regulamentului Organic); N. Grămadă 
(Modalităţi de transfer ale bunurilor imobiliare în Moldova, Stăpânii in satele 
bucovinene la 1780); Al. Ciurea ( Catastihul breslei ciubotarilor din Iaşi din 1790); 
S. Rel i  (Legea căsătorială pentru toate ţările austriceşti); F. Doboş (Românii de la 
Kiev. Amintiri din anii 1917-1918) etc. Despre comunicările susţinute în cadrul 
şedinţelor Institutului de Istorie a consemnat şi ziarul "Bucovina", care remarca 
importanţa activităţii institutului, considerat un adevărat "nucleu de cultură" pentru 
spaţiu l  bucovinean, unde s-au susţinut "preţioase comunicări în domeniul istoriei 
româneşti"6 1 • Pe lângă susţinerea de comunicări ştiinţifice, au avut loc şi prezentări 
de cărţi şi reviste: V. Şesan, Curs de drept bisericesc, Cernăuţi, 1 942; M. Şesan, 
Împărţirea administrativă a Imperiului bizantin în timpul domniei Comnenilor şi 
Angelilor (1081-1204), Cernăuţi, 1 942; Pentru regenerarea vieţii monahale, 
Cernăuţi, 1 943; volumul comemorativ Candela apărut la Cernăuţi în 1 942, dedicat 
amintirii profesorului V. Şesan; S .  Reli ,  Istoria vieţii bisericeşti a românilor, 
Cernăuţi, 1 942; T. S imedrea, Vechea episcopie a Hotinului; E. Costea, Mănăstirea 
Voroneţ; T. Balan, Corespondenţa lui Gh. Tofan şi Eudoxiu Hurmuzachi şi 

59 Ibidem, p. 87. 
60 Ibidem. 
61 Ibidem, p. 95, nota 20. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Memoriul românilor ardeleni din 1849 etc. Au fost prezentate şi documente cu 
importanţă pentru istoria Bucovinei :  1. Zugrav a prezentat manuscrisul unei 
Liturghii din secolul  al XV -lea aflat la Biblioteca Universităţii din laşi; N. 
Grămadă a discutat un document din anul 1 628, dat de Miron Barnovschi pentru 
satul Toporăuţi, închinat mănăstirii din laşi; T. Balan a prezentat două scrisori ale 
lui Constantin Stamate, trimise la 1 84 1  lui Doxachi Hurmuzachi şi a comunicat 
existenţa unui raport al unui funcţionar austriac despre situaţia mănăstirilor din 
Bucovina din anul 1 783.  

În cadrul şedinţei plenare din 5 noiembrie 1943 s-a făcut un bilanţ asupra 
activităţii Institutului de Istorie, de la prima şedinţă ţinută la 28 noiembrie 1 942 şi 
până la cea din 29 mai 1 943, constatându-se că, în cadrul celor şapte şedinţe lunare, 
acesta a avut o bogată activitate, concretizată în susţinerea a peste 20 de comunicări 
ştiinţifice62. Ultima şedinţă lunară a Institutului de Istorie s-a desfăşurat la 22 
februarie 1 944. Procesului verbal al acestei şedinţe lipseşte din Cartea proceselor 
verbale, dar ziarul "Bucovina" a publicat ultima sa dare de seamă cu privire la 
activitatea institutului, intitulată Şedinţa Institutului de istorie. Se afirmă aici că la 
Institutul de Istorie a avut loc "o prea interesantă şedinţă, la care s-au făcut 
comunicări importante". Au fost prezenţi: S. Reli (directorul institutului), 
O. Bucevschi, 1. Zugravu, L. Morariu, 1. Moisescu, M. Şesan, N. Grămadă, T. Balan 
(directorul biblioteci i  universitare), F. Doboş, D. Onciulescu şi Al. Ciurea. Directorul 
institutului a prezentat un raport asupra activităţii desfăşurate, evidenţiind şi 
dificultăţile întâmpinate de institut, lipsit de un sprij in financiar din partea 
autorităţilor. În cadrul şedinţei din 22 februarie 1 944 s-au prezentat lucrările semnate 
de L. Morariu (Epaminonda Bucevschi în corespondenţa lui Ciprian Porumbescu; 
Epaminonda Bucevschi, gloria picturii arborosene), Al. Ieşan (Universitatea ca idee 
şi faptă), T. Balan (Domnul Moldovei Grigore Ghica), M. Şesan (Cinstirea sfintelor 
icoane, În amintirea Soborului de la Iaşi din 1642, Progresul şi biserica, Episcopia 
Rădăuţilor), T. Bodogaie (Din istoria Bisericii Ortodoxe de acum 300 de ani. 
Constatări în legătură cu Sinodul de la Iaşi); au fost prezentate şi lucrările 
Institutului de Istorie "A. D. Xenopol" din Iaşi :  volumele XVII şi XVIII din 

"Cercetări istorice", u ltimul fiind închinat memoriei profesorului 1. Minea63 • 
Prin activitatea pe care a desfăşurat-o, în condiţiile grele ale războiului, 

Facu ltatea de Teologie din Cernăuţi, cu institutele aferente, a reprezentat, cum pe 
bună dreptate remarca D. Vitencu, "un fragment de universal itate", care a cultivat 

"mai toate ogoarele academice"64, fiind "un aşezământ cultural superior al 
Bucovinei întregite"65 • După anul 1 944, Facultatea de Teologie, împreună cu 
Institutul de Istorie, s-au mutat la Râmnicu Vâlcea şi apoi la Suceava, iar la 1 
apri lie 1 948 au fost desfiinţate. 

62 Ibidem, p. 9 1 .  
63 "Bucovina" (Cernăuţi), IV, nr. 823, 1 944, p .  3. 
64 Apud M. Lutic, op. cit. , p. 8 1 .  
65 "Revista Bucovinei", Il, nr. 5 ,  1 943, p .  249. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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III. Societăţi culturale 

În perioada 194 1- 1944 şi-a reluat activitatea şi Societatea pentru Cultura şi 
Literatura Română în Bucovina (SCLRB). În apri lie 1 939 a avut loc ultima adunare 
generală a societăţii înainte de izbucnirea celui de al Doi lea Război Mondial. În 
1940 Bucovina a fost ocupată de trupele sovietice, SCLRB fiind surprinsă de 
aceste evenimente aproape rară nici o pregătire, neputându-şi evacua patrimoniul. 
Au fost salvate doar dosarele cu actele de proprietate şi câteva acte de secretariat. 
Palatul Cultural a fost transformat în casa Armatei Roşii, Palatul Naţional în 
tribuna! rusesc, biblioteca transportată într-un loc cu destinaţie necunoscută, 
tipografia ocupată şi personalul alungat, stocul de carte distrus, internatul devenise 
sediul cazărmii, casele naţionale au devenit case de sfat sovietic. 

La izbucnirea războiului, preşedintele SCLRB, Gr. Nandriş, se afla în 
străinătate, iar o parte din membrii comitetului s-au refugiat la Bucureşti .  Aici s-a 
încercat reconstituirea comitetului şi reluarea activităţii societăţii .  S-au ţinut câteva 
şedinţe, s-au făcut demersuri pentru recuperarea patrimoniului, s-a încercat 
organizarea unui ciclu de conferinţe publice despre Bucovina dar, din l ipsa 
mij loacelor financiare aceste acţiuni nu s-au finalizat. Societatea a ţinut legătura cu 
câteva dintre secţi ile locale rămase în sudul Bucovinei şi s-a încercat obţinerea 
unor fonduri băneşti, prin Ministerul de Interne, pe care ţinutul Sucevei le datora 
tipografiei pentru tipărirea ziarului "Suceava"66. 

Către sfârşitul ocupaţiei ruseşti, în iulie 194 1 ,  membrii comitetului au revenit 
din refugiu şi s-a început reorganizarea SCLRB. În urma stăpânirii sovietice, 
averea imobi liară a rămas întreagă, dar n-a fost găsită bibl ioteca şi pinacoteca 
(societatea salvase doar patru tablouri din colecţie). S-au luat primele măsuri pentru 
punerea în funcţiune a instituţiilor societăţii, s-a făcut inventarierea bunurilor 
existente, s-a pus în funcţie tipografia şi s-au reparat internatele distruse. Arhiva 
SCLRB, găsită deteriorată şi răvăşită, a fost reorganizată. Au început acţiuni le de 
reactiv are a tipografiei, editurii şi librăriei (redeschisă în mai 1 942r. În urma 
investigaţiilor făcute, bibl ioteca societăţii a .fost regăsită şi transportată în sediul 
Palatului Cultural, fiind triată şi inventariată din nou din cauza l ipsei vechilor 
registre. Din fondurile bibliotecii l ipseau aproximativ 6 000 de cărţi. Până în mai 
1 942 au fost inventariate, prin introducerea sistemului cartotecii, 80 000 de volume 
şi 7 1 00 de opuri muzicale. Din aprilie, biblioteca a fost redeschisă pentru public, 
acum având acces Ia ea şi cei care nu erau membri ai SCLRB. Fondurile de carte 
au fost completate prin donaţi i, Primăria oraşului Cernăuţi cedându-i biblioteca 
municipală "N. Iorga"; de asemenea, Directoratul Culturii Naţionale din cadrul 
Guvernământului Bucovinei a cedat societăţii biblioteca Casei Polone. Din cărţile 
primite, SCLRB şi-a completat biblioteca proprie, iar cu restul cărţilor s-au alcătuit 

66 Societatea pentru Cultura şi Literatura Română in Bucovina. Raportul . general pe anii 
/ 939-1941 (în continuare se va cita Raportul general pe anii 1939-1941), Cemâuţi, 1 94 1 ,  p. 9-1 0. 

67 "Revista Bucovinei", 1, nr. 1 ,  1 942, p. 24. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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biblioteci publice, unele aflate în subordinea secţiilor sale, iar altele în cea a 
instituţii lor de stat. Au fost reconstituite şi bibl iotecile societăţilor studenţeşti 
"Junimea" şi "Dacia", care au fost păstrate de SCLRB, fără a fi înglobate în 
biblioteca ei68• 

Până la 1 aprilie 1 942 Comitetul SCLRB a ţinut 32 şedinţe. În condiţiile în 
care unii dintre membrii fostului comitet nu erau întorşi din refugiu, s-a decis 
cooptarea de membrii cu vot consultativ69 .  În următoarea perioadă, 1 942-1 944, s-au 
ţinut 50 de şedinţe de comitet şi o adunare generală70, rolul SCLRB fiind considerat 
unul de importanţă majoră pentru reorganizarea culturală a bucovinenilor. 
Societăţii bucovinene, "chintesenţă a tuturor strădani ilor româneşti timp de decenii 
[ . . .  ] , vatră a românismului din Bucovina în cele mai grele timpuri prin care a trecut 
neamul românesc", i-a revenit sarcina de a impulsiona viaţa culturală a provinciei 
în aşa fel încât "să nu existe colţ de ţară românească unde să ne se simtă activitatea 
culturală a acesteia"7 1 •  

Programul de activitate culturală a SCLRB în perioada 1 94 1 - 1 944 s-a 
realizat printr-o colaborare eficientă cu statul .  Acesta a sprijinit financiar activitatea 
societăţii, prin subvenţii, a dispus, la cererea acesteia, trecerea caselor naţionale 
germane în proprietatea ei, pentru a le transforma în case naţionale româneşti 
(germanii  s-au repatriat în perioada 1 940- 1 94 1 ,  iar casele lor naţionale nu-şi mai 
aveau rolul de până la 1 940). Printr-un memoriu, redactat împreună cu ASTRA, 
societatea a elaborat un plan de acţiune pentru reorganizarea teritorii lor eliberate. 
Într-un alt memoriu, SCLRB a prezentat revendicările culturale ale Bucovinei . 
Evenimentul a fost prilejuit de recepţia pe care societatea a organizat-o la 2 1  
februarie 1 942 în cinstea membrului ei de onoare 1 .  Petrovici, ministrul Culturii 
Naţionale, Cultelor şi Artelor. Memoriul a fost prezentat de vicepreşedintele C.  
Loghin, principala doleanţă fiind cea legată de reînfi inţarea universităţii 
cernăuţene, în spiritul ideii că aceasta a fost "cel mai puternic factor de conştiinţă 
românească în Bucovina", că "a pătruns adânc în conştiinţa spirituală a acestei 
provincii şi i-a impregnat toată structura sufletească. Tot ce s-a creat bun în 
Bucovina se datoreşte existenţei universităţi i cernăuţene. Nu se poate concepe o 
Bucovină fără universitate, precum nu se poate concepe o Românie fără Bucovina" 
[n. n . - R. 1.] . În memoriu s-a subliniat şi ideea necesităţii creării unui Facultăţi de 
Medicină în cadrul universităţii cernăuţene. În ceea ce priveşte şcoala secundară 
(din prevedere, după ocupaţia rusească, nu s-au redeschis toate şcolile secundare 
care existaseră în Bucovina), se impunea redeschiderea tuturor acestor instituţii de 
învăţământ şi crearea unui nou Liceu teoretic de băieţi în Cernăuţi, dat fiind că 
numărul de locuri în şcoli era insuficient. SCLRB a cerut, pentru internatul de elevi 

68 Societatea pentru Cultura şi Literatura Română in Bucovina. Raportul general pe anii 
1942-1943 (în continuare se va cita Raportul general pe anii 1942-1943), Cernăuti, 1 944, p. 56-57; 
"Revista Bucovinei", 1, nr. 1, 1 942, p. 24. 

69 Din noul comitet tăceau parte şi I .  Nandriş, E. Coste, F. Doboş. 
70 Raportul general pe anii 1939-1941, p. 23; Raportul general pe anii 1942-1943, p. 69. 
7 1  "Revista Bucovinei", III, nr. 9-10, 1 944, p. 336. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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care-I avea în  custodie, toate avantajele de  care beneficiau internatele de  stat. În 
memoriul adresat ministerului s-a ridicat şi problema menţinerii Conservatorului 
din Cernăuţi, mai ales că acesta "răspunde unei necesităţi adânc resimţite [ . . .  ] ,  are 
un local propriu şi un inventar instrumental bogat". Pentru publicul bucovinean s-a 
cerut şi crearea unui teatru naţional permanent (la Cernăuţi problema teatrului se 
rezolvase printr-o soluţie provizorie, echipe de la celelalte teatre din ţară efectuând 
turnee aici7\ S-a discutat şi problema menţineri i Muzeului Regional al Bucovinei, 
subliniindu-se ideea că "o ţară ca Bucovina, care ea însăşi este un muzeu al 
neamului, nu poate fi lipsită de un muzeu propriu-zis'm. Faţă de aceste solicitări, 
ministrul 1. Popovici a dat asigurări în privinţa universităţi i, sugerând că problema 
reînfiinţării ei rămâne deschisă; de asemenea, a recunoscut necesitatea existenţei 
unui teatru naţional permanent la Cernăuţi. 

Comitetul SCLRB a colaborat cu statul, prin Ministerul Propagandei 
Naţionale, mai ales în ceea ce priveşte propaganda culturală la sate, în Bucovina 
acestea creându-şi "o tradiţie şi o viaţă culturală a lor, închegată în forme care se 
numeau «arcăşie»,«cabinet de lectură» etc."74 De asemenea, activitatea culturală în 
lumea satului românesc era realizată şi de secţiile locale ale SCLRB, societăţile 
afiliate sau alte societăţi regionale de iniţiativă particulară. În urma stăpânirii 
sovietice, unele secţii locale au fost distruse complet, membri lor deportaţi, arhivele 
au dispărue5 altele nu au mai putut fi reorganizate din cauza lipsei mij loacelor 
financiare, a absenţei intelectual ilor recrutaţi pe front. Cu toate acestea, secţi ile au 
continuat să-şi îndeplinească rolul de "consolidare naţională şi întărire a iubirii de 
patrie". În urma propunerii făcute de Comitetul central al arcăşiilor (reactivate din 
anul 1 943), condus de F .  Doboş, de a se afilia la SCLRB, aceasta a acceptat 
principial transformarea societăţilor arcăşeşti în secţii locale, dispunând astfel  de 
nuclee culturale aproape în fiecare sat bucovinean76. Consecventă principiilor sale, 
care urmăreau dezvoltarea culturală a satului românesc, SCLRB intenţiona să 
editeze şi o revistă pentru ţărani (cum a fost "Calendarul poporului")77• 

Dintre secţiile locale78 s-a remarcat secţia "Ateneul Român" din Storoj ineţ 
una dintre cele mai active secţii ale SCLRB în perioada interbelică -, reînfiinţată în 
anul 1 94 1  şi considerată a fi o excepţie în condiţiile în care se afirma că "viaţa 
culturală a provinciei pare să fi lâncezit mai mult decât îngăduie scuza vremurilor 

72 La Cernăuţi au dat reprezentaţii trupe ale Teatrului Naţional din Cluj-Timişoara şi ale Operei 
Române din Bucureşti. Cf. "Revista Bucovinei", 1, nr. 3, 1 942, p. 94-95. 

n Raportul general pe anii 1 939-1941, p. 1 1-12; "Revista Bucovinei", 1, nr. 3, 1 942, p. 93- 94. 
74 "Revista Bucovinei", Il, nr. 5, 1943, p. 248. 
75 Asemenea situaţii s-au înregistrat la ,.Ateneul Român" din Ciudei-Storoj ineţ sau la secţia 

"Gheor�he Hurmuzachi" din Cemauca. 
' 6 "Revista Bucovinei", Il ,  nr. I l , 1 943, p. 569. 
77 Ibidem, 1, nr. l ,  1 942, p. 26. 
78 Precizăm că, în perioada la care ne referim, s-au înfiinţat şi secţii noi ale SCLRB. Cf. 

"Revista Bucovinei", 1, nr. 8, 1 942, p. 339. 
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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de război"79. Sub redacţia lui V. Bota şi 1.  Resmeriţă, în cadrul acestei secţii s-a 
editat "Foaia plugarilor storoj ineţeni" - organ al Camerei de Agricultură de aici80 .  
Din anul 1 942 şi-a reluat activitatea şi secţia "Iancu Flondor" din Storoj ineţ, care, 
prin acţiunile ei, a militat pentru "nădejdea în consolidarea şi ridicarea naţiei prin 
cultură", susţinând cicluri de conferinţe, organizând manifestări culturale, înfiinţând 
o l ibrărie proprie, instituind două burse de studiu pentru e levi .  A participat şi la 
serbările comemorative organizate de SCLRB cu prilejul împl inirii a 25 de ani de 
la unirea Bucovinei81 •  În ceea ce priveşte organizarea bibliotecilor acestor secţii 
locale, pe lângă lucrările de care d ispuneau d in perio�da anterioară, între anii 1 942 
şi 1 943, SCLRB a donat unor secţii locale un număr de 1 4  000 de cărţi82• 

Activitatea Societăţii Scriitorilor Bucovineni - secţie a SCLRB, "în jurul 
căreia s-a grupat spontan tot ce este preocupare literară în regiune"83 - este 
cuprinsă în Raportul general al Societăţii pe anii 1 939-194 1 .  Ea s-a reorganizat, 
începând cu anul 1 94 1 ,  începându-şi seria şedinţelor l iterare săptămânale şi a 
şezătorilor externe. În anul 1 943 a avut loc adunarea generală a societăţii, în cadrul 
căreia s-a votat un nou regulament de funcţionare, s-a ales un nou comitet84 şi s-au 
proclamat noi membri. Activitatea societăţii s-a desfăşurat în cadrul unor şedinţe 
l iterare (până în 1 943 au fost susţinute 74 asemenea şedinţe), a colaborat la alte 
manifestări publice, a continuat seria publicaţiilor proprii în cadrul colecţiei 
"Societatea Scriitorilor Bucovineni". În cadrul unor şedinţe l iterare săptămânale, se 
citeau sau comentau operele proprii, se purtau discuţii pe teme l iterare; unele 
şedinţe aveau un program special - comemorarea unui scriitor (de exemplu la 28 
noiembrie 1 942 a fost sărbătorit scriitorul L. Marian), primirea unor scriitori aflaţi 
în trecere prin Cernăuţi (Al. Philipide, M. Alexandrescu, Pan Halipa, 1. Teodoreanu 
ş. a.). Societatea Scriitorilor Bucovineni a organizat şezători l iterare şi în alte oraşe 
(Storojineţ, Suceava, Câmpulung-Moldovenesc, Vatra Domei, Gura Humorului, 
Cozmeni, Hotin). Urmând un plan unitar de organizare, fiecare şezătoare a fost 
închinată evocării unor personalităţi originare din localităţile respective: 
E. Grigorovitza, 1. Flondor, S. Bodnărescu, 1. Grămadă, T. Robeanu. Societatea 
Scriitorilor Bucovineni a colaborat şi la alte manifestări publice: festivalul 
organizat de Inspectoratul regional de propagandă, reuniunile societăţi i muzicale 
"Armon ia", conferinţe la postul de radio-difuziune Iaşi. 

79 În cadrul acestei secţii s-au organizat, periodic, cicluri de conferinţe care aveau ca subiect 
comun problema românităţii Bucovinei (Constantin Loghin, Eminescu şi Bucovina, I. Mandiuc, 
Românitatea Bucovinei etc.). Cf. "Revista Bucovinei", 1, nr. 12, 1942, p. 4 76. 

80 "Revista Bucovinei", III, nr. 2, 1944, p. 95. 
8 1  Raportul general pe anii 1942-/943, p. 19, 24, 29-30. 
82 Ibidem, p. 63. 
8 3  "Revista Bucovinei", l, nr. 1 , 1942, p. 25. 
84 Preşedinte - C. Login; vicepreşedinte - A. Vasiliu; secretar - Augustin Z. N. Pop; membrii 

flră funcţie: Gh. Noveanu şi Gh. Drumur; cenzor - Dr. Vitencu; supelanţi - Gh. Tudoran şi I. Cârdeiu; 
secretar de redacţie la revistă - Tr. Cantemir. Cf. "Revista Bucovinei", II, nr. 10, 1 943, p. 506. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Continuând seria publicaţiilor proprii în Colecţia Societăţii Scriitorilor 
Bucovineni, serie începută încă înainte de ocupaţia rusească, au apărut, începând 
din martie 1 943 , lucrări, în proză sau versuri, semnate de A. Vasi liu (Bucovina in 
viaţa şi opera lui Eminescu), C. Loghin (M Eminescu şi A. Pumnul), E. Ar. 
Zaharia (Antologie rădăuţeană), N. Tcaciuc Albu (Poezii chinezeşti), G. Voevidca 
(Pro patria) etc. Scriitorii bucovineni au colaborat şi la publ icaţiile periodice locale 
şi centrale: "Bucovina literară" (Cernăuţi), "Cronicar" (Cernăuţi), "Vremea" 
(Bucureşti), "Revista Fundaţi ilor Regale" (Bucureşti), "Gândirea" (Bucureşti), 
,,Universul literar" (Bucureşti), "Convorbiri literare" (Iaşi), "Cetatea Moldovei" 
(laşit5• Societatea Scriitorilor Bucovineni şi-a încheiat activitatea în anul 1 944. În 
cadrul activităţii SCLRB, au fost reluate manifestările organizate sub egida 
Universităţii libere (în anul 1 9391 1 940 s-a ţinut al XI-lea ciclu de conferinţe, cu 
subiect comun: Românii de peste hotare86, ce urmau a fi publ icate în volum, dar 
izbucnirea războiului a întrerupt această activitate) a cărei importanţă se remarcă 
prin suplinirea cursurilor de popularizare ale fostei universităţi cernăuţene, dar şi 
prin rolul de "susţinătoare a ideii naţionale [ . . .  ] popularizând, în cursuri cât mai 
largi, temeiurile drepturilor românilor în toate problemele noastre naţionale"87. 
Între decembrie 1 94 1  şi aprilie 1 942 cursurile au fost organizate în patru serii, 
susţinându-se 47 de conferinţe, ultima serie fiind dedicată lui M. Eminescu şi A. 
Pumnul88. În perioada 9-20 decembrie 1 94 1 ,  în cadrul primei serii a celui de al 
XII-lea ciclu de conferinţe, programul a fost susţinut de M. Hacman (Opera 
social-politică din Germania), N. Tcaciuc Albu (Goethe şi Eminescu), A. Vasiliu 
(Eminescu şi Bucovina), E. Tarangul (Dreptul administrativ in statele totalitare şi 
autoritare) etc.89 În anul 1 942, în cadrul ciclurilor de conferinţe organizate de 
SCLRB în cadrul Universităţii libere, s-au prezentat următoarele comunicări : 
T. Balan, Bucovina în anul 1 848; O. Ţopa, Românitatea judeţelor Cernăuţi şi 
Storojineţ; Gh. Petrovici, Românii şi ruşii în secolul al XIX-lea; D. Vitencu, 
Mesianismul rusesc; Al. leşan, Intelectualul În situaţia actuală; 1. Mandiuc, 
Bucovina, pământul trecutului românesc; C. N. Tomescu, România şi bolşevismul; 
Gh. Petrovici, Misiunea istorică a poporului român in sud-estul european; 
E. Costea, Prin arhiva mânăstirii Voroneţ; M. Şesan, Biserica ortodoxă din Rusia 
sovietică; S. Reli ,  Momente din viaţa românească a Cernăuţiului care a fost odată 
etc.90 De asemenea, SCLRB a organizat un ciclu de conferinţe închinat lui 
M. Eminescu şi A. Pumnul, la care au conferenţiat C. Loghin (Reabilitarea lui 
Aran Pumnul), L. Morariu (Eminescu), 1. Mandiuc (Eminescu şi drepturile noastre 

85 Raportul general pe anii 1942-1943, p. 58---{)0; "Revista Bucovinei", II, nr. 7, 1 943, p. 442; 
nr. 1 O, p. 504-506. 

86Raportul general pe anii 1939-1941, Cernăuti, 1 942, nu publică, ca altădată, programul 
conferintelor, datorită dezorganizării arhivei, în conditi ile refugiului. 

87 Ibidem, p. 1 8. 
88 Ibidem, p. 1 3 . 
89 "Revista Bucovinei", 1, nr. 1 ,  1 942, p. 26. 
90 Ibidem, nr. 2, p. 56; nr. 3, p. 95-96; nr. I l , p. 442. 
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asupra Bucovinei)91 • În anul 1 943, în cadrul celui de  a l  XIV -lea ciclu de  conferinţe 
organizate de Universitatea l iberă, s-au susţinut comunicările: A. Vasiliu, Eminescu 
şi Kogălniceanu, Eminescu şi folclorul; T. Balan, Eudoxiu Hurmuzachi şi memoriul 
românilor ardeleni din februarie 1 849; Ardealul în anii 1848-1849; S. Reli ,  
Momente istorice din trecutul românesc al Cernăuţiului etc.92. "Conferinţele 
Universităţii l ibere - se arăta în publicaţia «Revista Bucovinei)) - au venit să 
înlocuiască acele admirabile cursuri de popularizare, organizate în trecut de 
universitatea cemăuţeană şi să menţină, dacă nu să intensifice, atmosfera de înaltă 
culturalitate" care a fost caracteristică oraşului Cernăuţi93 . 

SCLRB a organizat şi alte acţiuni culturale în perioada 1 94 1- 1 944 : a 
comemorat 25 de ani de la unire, împreună cu toate societăţile culturale şi muzicale 
din Bucovina, într-un cadru festiv, printr-un pelerinaj la mormântul lui D. Bejan; 
desfăşurarea unei şedinţe solemne, la care au participat generalul C.  Dragalina, 
guvernatorul Bucovinei, reprezentanţii Mitropoliei Bucovinei, ai Facultăţii de 
Teolo�ie şi ai Politehnicii "Gh. Asachi" ş.a. 

Impreună cu celelalte societăţi culturale, SCLRB a realizat un Congres 
cultural, care a formulat doleanţele culturale ale Bucovinei şi a votat o moţiune, 
prin care a solicitat întocmirea unor situaţii statistice cu privire la cei deportaţi şi 
omorâţi în timpul ocupaţiei sovietice, rezolvarea problemelor satelor româneşti din 
nordul Bucovinei, reînfiinţarea universităţii şi completarea ei cu o Facultate de 
Medicină, încredinţarea propagandei culturale societăţii. Au fost puse în discuţie şi 
problemele legate de etatizarea Conservatorului de Muzică şi Artă Dramatică, 
reînfiinţarea Teatrului Naţional, reorganizarea muzeelor, stimularea activităţilor 
economice etc.94 

În anul 1 942 s-a deschis expoziţia "Bucovina culturală" organizată de 
SCLRB, unde s-au expus cărţi vechi, publicaţii periodice şi cărţi tipărite de aceasta, 
biblioteca lui Aran Pumnul, tablouri. În acelaşi an, din iniţiativa societăţii şi prin 
colaborarea cu Societatea Scriitorilor Bucovineni, a apărut, lunar, "Revista 
Bucovinei" ( 1 942-1 944 ), "pentru păstrarea tradiţiei culturale din acest oraş 
[Cernăuţi - R. I . ]  şi pentru a promova mişcarea literară şi ştiinţifică din regiune',95 . 
Această publ icaţie, avându-i ca secretari de redacţie pe T. Cantemir şi D. Vitencu, 
iar din 1 944, C. Loghin şi D. "'vitencu, dorea ,,să ofere o putinţă de cunoaştere a 
întregului scris bucovinean contemporan" şi să satisfacă nevoia de cultură în 
condiţiile pol itice existente96. În programul periodicului se afirma: "Editând această 
revistă, Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina este în tradiţie. 

9 1  Ibidem, nr. 5, p. 246-247. 
92 Ibidem, Il, nr. 1 ,  1 943, p.4 7; nr. 1 2, p. 6 1 6. 
93 "Revista Bucovinei", 1, nr. 1 ,  1 942, p. 25. 
94 Raportul general pe anii 1942-1943, p. 50--55. 
95 "Revista Bucovinei", l, nr. 1, 1 942, p. 25. 
96 Raportul general pe anii 1942-1943, p. 36; Ioan V. Cocuz, Presa românească în Bucovina 

(1809-1944), "Suceava. Anuarul Muzeului Judeţean", XVI, 1 989, p. 97-98. 
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Suntem în pl in război mondial. Universitatea cernăuţeană nu mai există, cel puţin 
temporar. Chiar şi în aceste împrejurări vitrege oricărei acţiuni literare, setea de 
cultură de la noi, izvorâtă dintr-o îndelungată tradiţie culturală [ . . .  ] se cere 
satisfăcută. Sufletul Bucovinei este mereu avid de cultură, de mai multă lumină"97• 
Deşi se numea sugestiv "Revista Bucovinei", editorii acesteia făceau precizarea că 
ea "nu se îngrădeşte în graniţele strâmte ale acestei provincii, ci îmbrăţişează orice 
talent 1 iterar"98• 

SCLRB a primit vizitele unor distinse personalităţi din ţară şi străinătate, a 
participat la jubileul de 25 ani al Caselor Naţionale din Bucureşti99• În anul 1 944, 
fiind în refugiu, a participat, la Sibiu, împreună cu ASTRA, la "Sărbătoarea cărţi i", 
prilej cu care secretarul SCLRB, C. Usatiuc, a transmis un mesaj din partea 
bucovinenilor, evidenţiind greutăţile cu care se confruntă societatea şi importanţa 
legăturilor provinciei cu Ardealul100• 

În ceea ce priveşte membri SCLRB, din analiza unor date statistice pe care le 
vom reda în continuare, putem observa faptul că numărul acestora a înregistrat 
creşteri de la an la an: dacă în 1 933/1934 societatea avea 605 membri, în perioada 
1 939- 1 94 1  avea 875 de membri, iar în 1 942/1 943 - 92610 1 . 

SCLRB avea în administrare şi anumite proprietăţi. În ani i  1 942-1 943 , când 
publica Tabloul proprietăţilor, SCLRB dispunea de şase imobile în Cernăuţi şi 
nouă în provincie102• În Cernăuţi era proprietara a două internate103, dispunea de un 
Palat Naţional (sediu al Societăţii, din 1 897), un Palat Cultural care "polariza în 
jurul lui întreaga viaţă culturală" din Cernăuţi 1 04 .  De asemenea, SCLRB a 
intenţionat să transforme casa lui Aron Pumnul, din Cernăuţi, în Muzeul Eminescu, 
care urma să cuprindă toate cărţile din fosta bibliotecă a gimnaziştilor români din 
Cernăuţi . Muzeul nu s-a putut realiza, casa fiind în proprietatea statului 1 05 .  

În anul 1 944 activitatea SCLRB a fost suspendată provizoriu, însă ea a 
continuat să funcţioneze în exil, fi ind reînfiinţată după anul 1 989. 

Pe lângă SCLRB, în perioada 1 94 1-1 944 şi-au reluat activitatea şi alte 
societăţi culturale. Societatea "Armonia", condusă de L. Morariu, a fost 

97 Ioan V. Cocuz, op. cit. , p. 97-98. 
98 "Revista Bucovinei", 1, nr. 1 , 1 942, p. 25. 
9 9  Raportul general pe anii 1 939-1941, p. 16. 
100 "Revista Bucovinei", III, nr. 7, 1 944, p. 257. 
10 1 La sfărşitul fiecărui Raport general era prezentată lista cu membrii SCLRB din anul 

respectiv. 
102 Raportul general pe anii 1942-1943, p. 86. 
103 Până la ocupaţia sovietică, au funcţionat două internate, unul pentru elevi de liceu şi celălalt 

pentru meseriaşi şi comercianţi (acesta a fost preluat de Ia "Societatea meseriaşilor români" şi 
transformat în internat pentru elevii şcolilor comerciale şi industriale). Cf. "Revista Bucovinei", 1 ,  
nr. 1 ,  1 942, p. 24. 

104 Ibidem, nr. 3,  p. 96. 
105 C. Loghin, Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina (1862-1942). La 

80 de ani. Istoric şi realizări, Cernăuţi, 1 943, p. 98. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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eorganizată: biblioteca, dispărută în timpul războiului, a fost refăcută; s-a 
reorganizat arhiva, intenţionându-se alcătuirea catalogului arhivei-muzeu. La 1 4  · 

octombrie · 1 943 s-a desfăşurat o adunare generală ordinară în care s-au discutat 
probleme legate de direcţi ile de activitate ale societăţii . Aceasta a organizat 
manifestări publice cu caracter . cultural: concerte, audiţii, şezători, academi i  
muzicale. D in  anul 1 943 , societatea "Armonia" a donat piese muzicale ş i  cărţi 
diverselor instituţii culturale cu care a colaborat (Institutul German, Institutul 
Italian, "Societatea Doamnelor Române", "Societatea «Ciprian Porumbescu»")106 • 
Din anul 1 94 1  şi-au reluat activitatea şi societăţi le: "Însoţirea orăşenilor români" 
din Suceava (care a organizat programe de conferinţe publice şi cursuri ţărăneşti în 
satele bucovinene)107, "Societatea Mazili lor şi Răzeşilor", Societatea "Tudor 
Flondor". La iniţiativa SCLRB, Societatea Doamnelor Române, Societatea "Tudor 
Flondor" şi Societatea Mazil ilor şi Răzeşilor s-au reunit, formând Consil iul 
Cultural al Bucovinei1 08 • .  

La Cernăuţi s-au organizat conferinţele Cercului "Bucovina Literară", la care 
au participat scriitori din ţară: N.  Crainic, L. Rebreanu, M. Sadoveanu, Al .  
Brătescu Voineşti109 • În anul 1 943 s-au organizat şezători la Cozmeni, Zastavna, 
Vij niţa şi Boian 1 10• Din anul 1 944 s-a încercat centralizarea societăţilor culturale, 
prin organizarea unor centre culturale judeţene. Pentru judeţul Suceava se 
preconiza organizarea unui centru cultural care să înglobeze toate societăţile 
culturale existente, a căror patrimoniu urma a fi administrat de acest centru. 
Iniţiativa nu s-a finalizat, considerându-se că centrul cultural ar fi putut avea doar o 
activitate de control şi coordonare asupra celorlalte instituţii culturale1 1 1 • 

Pe lângă activitatea instituţii lor culturale ce au funcţionat în Bucovina în 
perioada 1 94 1 - 1 944 amintim şi alte manifestări care întregesc imaginea 
fenomenului cultural bucovinean. La Cernăuţi şi-au desfăşurat activitatea Institutul 
italian şi Institutul german1 12; s-au tăcut demersuri pentru refacerea Muzeului 
regional, distrus în urma războiului 1 13 ;  la Suceava a funcţionat, din 1 7  mai 1 942, un 
birou statistic subordonat Institutului Central de Statistică şi Inspectoratului 
Regional de Statistică din Cernăuţi 1 14 •  În ceea ce priveşte activitatea editorială (în 
Bucovina au funcţionat următoarele tipografii şi edituri: Tipografia "Mitropolit 
Silvestru", Tipografia ziarului "Bucovina", inaugurată în 1 942, Editura "Cercului 
«Bucovina Literară»" - 1 943, cea a Politehnicii "Gh. Asachi", Tipografia 

1 06 
"Anuarul Societăţii «Armonia>> pe anul LXII", 1 942-1 943, Cernâuţi-Râmnicu-Vâlcea, 

1 944, p. 3-13 .  
107 A.N.S., Fond Prefectura judeţului Suceava, dosar 7/1 942, f. 2-6. 
1 08 "Revista Bucovinei", II, nr. Il ,  1 943, p. 543. 
1 09 Ibidem, nr. 1 0, p. 509. 
1 10 M. Grigoroviţă, Din istoria culturii in Bucovina (1 775-1944), Bucureşti, Editura Didactică 

şi Peda�ogicâ R. A., 1 994, p. 1 73 .  
1 1  A.N.S., Fond Prefectura judeţului Suceava, dosar 1 04/1 944, f. 2, 2v. 

1 1 2 "Revista Bucovinei", 1, nr. 6, 1 942, p. 266--267. 
1 1 3  A.N.S., Fond Prefecturajudeţului Suceava, dosar 54/1942, f. 10 .  
1 14 Ibidem, dosar 1 9/1 942, f. 1 2. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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"Societăţii Naţionale de Editură şi Arte Grafice «Dacia Traiană»", sucursala 
Cernăuţi) în perioada la care ne referim au apărut diverse lucrări care demonstrau 
preocupările l iterare de o mare "profunzime spirituală" ale el itei locale: M. Streinul, 
Drama Casei Timoteiu; O. Rusu, Poeme pentru liniştea nopţii; V. Ţigănescu, 
Brădetul; Al.  Procopovici, Bucovina noastră, Luptele naţionale din celălalt veac, 
Bucovina care a fost şi care va să fie; N. Tcaciuc Albu, Bucovina de Nord; O. Boitoş, 
Progresul cultural al Transilvaniei după Unire; L. Morariu, Ţara Scaune/ar de 
Domnie ş i  Eminescu - note pentru o monografie; T. Balan, Corespondenţa lui 
George Tofan; Er. Costea, Amintiri. Cernăuţi, martie 1944 1 1 5 • De asemenea, în 
Bucovina au continuat să apară unele dintre publicaţii le perioadei interbelice sau au 
fost editate altele noi: "Voinţa şcoalei" (Cernăuţi, 1 923-1 943); "Gazeta şcoli i" 
(Cernăuţi, 1 923-1 944); "Revista «Aron Pumnul»" a Elevilor Liceului Teoretic de 
Băieţi "Aron Pumnul" din Cernăuţi ( 1 942-1 943); "Revista «Elena Doamna»", 
publicată de elevele Liceului Ortodox de Fete "Elena Doamna" din Cernăuţi 
( 1942-1 944); "Primăveri". Revista elevelor Şcol ii Normale de Fete din Cernăuţi 
( 1 942-1 943 ); "Anuarul Liceului Ort. de Fete «Elena Doamna» din Cernăuţi" 
( 1 94 1- 1943 ); "Anuarul Liceului Statului nr. 1 «Aron Pumnul»" (Cernăuţi, 1 94 1-
1 942); "Anuarul Muzeului Bucovinei - istorie, arheologie, etnografie" (Cernăuţi, 
1 943-1 944); "Făt Frumos". Revistă de literatură şi folclor (Suceava, 1 926--1 944); 
"Buletinul «Mihai Eminescu»". Lămuriri pentru viaţa şi opera lui Mihai Eminescu 
redactate cu concursul lui Gh. Bogdan-Duică şi G. Ibrăileanu (Cernăuţi, 1 930-
1 944 ); "Fond şi formă" (Cernăuţi, 1 93 8-1 944 ); "Calendarul eparhial" (Suceava, 
1 94 1  ); "Buletinul administraţiei provinciale a Bucovinei" (Cernăuţi, 1 94 1 - 1 942); 
"Buletinul oficial al Bucovinei cu supliment" (Cernăuţi, 1 942); "Buletinul oficial al 
judeţului Storojineţ" (Storoj ineţ, 1932- 193 8, 1 94 1-1 942); "Bucovina". Ziar de 
afirmare românească (Cernăuţi, 1 94 1- 1944); "Bucovina l iterară". Supliment 
săptămânal (Cernăuţi, 1 942-1 944); "Revista Bucovinei" (Cernăuţi, 1 942-1 944); 
"Revista mazililor şi răzeşilor", organ de luptă pentru afirmarea românească 
(Cernăuţi, 1 944); "Popasuri". Organ de informaţie şi educaţie naţional cetăţenească" 
(Câmpulung, 1 943-1 944); "Cronicar". Îndreptar pentru cultură, literatură şi artă 
(Cernăuţi, 1 943-1 944 ); "Credinţa". Revistă de cultură rel igioasă şi naţională pe 
înţelesul tuturor (Cernăuţi, 1 922, 1 927-1928, 1 930-194 7); "Calendarul eparhial pe 
anul 1 94 1 " (Suceava); "Calendarul creştin pe anul 1 939, 1 940, 1 943" (Cernăuţi); 
"Calendarul creştin pe anul 1 944" (Cernăuţi); "Deşteptarea". Fundaţia culturală 
regală "Regele Mihai I" ( 1 943-1 944); "Aimanahul ziarului «Bucovina» pe anul 
1 944" (Cernăuţi); "Arta" (Cernăuţi, 1 942); "Munca intelectuală. Solia Moldovei de Sus" 
(Cernăuţi, 1 944); "Monitorul judeţului Câmpulung" (Câmpulung-Mo1dovenesc, 
1 936-193 8, 1 94 1 ,  1 945-1 949); "Dreptul nostru" (Craiova, Cernăuţi, Chişinău, 
Bucureşti, 1 925-1 932, 1937-1 944)1 16 • În Bucovina au apărut, în această perioadă, şi 
două publicaţii de special itate: "Bucovina medicală" şi "Bucovina forestieră" 1 1 7 •  

1 1 5  G. D. ,  Bilanţuri literare, în "Revista Bucovinei", II, nr. 1 ,  1943, p. 47. 
116 Despre aceste publicaţii vezi Ioan V. Cocuz, op. cit. , p. 96-99. 
1 1 7  

"Revista Bucovinei", II, nr. 6, 1 943, p. 3 12. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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În provincie s-au organizat şi manifestări teatrale (între anii 1 94 1  şi 1 944 la 
Teatrul Naţional cemăuţean au avut loc ministagiuni ale teatrelor similare din Iaşi, 
Bucureşti şi C luj ; în anul 1 943 s-a înfi inţat Teatrul muncitoresc "Muncă şi 
lumină"), muzicale (la Cernăuţi funcţiona Conservatorul de Muzică şi Artă 
Dramatică şi societatea muzicală "Armonia", Şcoala de cântăreţi bisericeşti); s-au 
organizat expoziţii pe diverse teme (în anul 1 942 a avut loc expoziţia "Bucovina 
reîntregită", organizată de Guvemământul provinciei Bucovina; în anul 1 943 s-au 
organizat expoziţiile de pictură ale lui L. Hruşca şi E. Drăguţescu şi tot atunci 
Institutul de cultură german din Cernăuţi a organizat o expoziţie de carte germană; 
expoziţii şcolare); s-au organizat şezători şi serbări naţional-culturale, de către 
SCLRB sau instituţii şcolare; cursuri de popularizare în lumea satelor (din apri lie 
1 943, de exemplu, au inceput cursurile de perfecţionare agricolă şi educaţie 
naţională la Horecea). În Bucovina a funcţionat Fundaţia culturală regală "Regele 
Mihai I", sub egida căreia a apărut publicaţia "Deşteptarea" ( 1 943-1 944 ) 1 18 • 

Intrarea trupelor sovietice în teritoriul bucovinean, în martie 1 944, a perturbat 
viaţa social-culturală a provinciei. Multe dintre instituţiile bucovinene au fost 
nevoite să-şi continue, o vreme, activitatea în refugiu: Directoratul învăţământului 
şi cultelor - Timişoara; Politehnica "Gh. Asachi" - Tumu Severin; Editura 
"Mitropolit Silvestru" - Timişoara; Comitetul SCLRB, l iceele cemăuţene "Aron 
Pumnul", "Mitropolit Silvestru" şi "Elena Doamna" - jud. Hunedoara; Liceul 
"Dragoş Vodă" şi Gimnaziul de Fete din Câmpulung-Moldovenesc - jud. Făgăraş; 
Liceul de băieţi din Hotin - jud. Tâmava Mare; Gimmiziul de fete din Hotin - jud. 
Târnava Mică; l iceele rădăuţene "E. Hurmuzachi" şi "Elisabeta Doamna" - jud. 
Turda; Liceul "Regele Ferdinand" din Storojineţ - jud. Timiş; l iceele sucevene 
"Ştefan cel Mare" şi "Doamna Maria" - jud. Olt; Liceul militar "Ştefan cel Mare" 
din Cernăuţi - Timişoara etc . 1 1 9  În refugiu; aşa cum afirma L. Morariu, "intensa 
culturalitate bucovineană [ . . .  ] nu se poate să nu se afirme chiar şi în impasurilor 
pribegi ilor". Institutul de Istorie a funcţionat pentru scurt timp, în anul 1944, pe 
lângă Facultatea de Teologie, aflată în refugiu la Râmnicu Vâlcea120. Aici s-au ţinut 
patru şedinţe lunare, în cadrul şedinţei de inaugurare a anului de studiu 1 944- 1 945 
prezentându-se bi lanţul activităţii institutului pe anul 1943-1 944. Cu acest pri lej s
a constatat că "Buletinul" a ajuns la fascicola 35 (apărută la Tumu Severin, în 
1 944 ), că numărul membrilor activi a crescut cu 1 8 ; s-a specificat faptul că 
domeniul de activitate al institutului cuprindea întreg programul unei Facultăţi de 
Ştiinţe. În şedinţele din 25 octombrie şi 1 6  decembrie 1 944, o parte a comunicărilor 
susţinute au fost propuse spre publicare (în "Gazeta Transilvaniei" şi "Buletinul 
«M. EminesCU>)" din Cemăuţi)1 2 1 •  Şi Institutul "Cernăuţi" şi-a continuat şedinţele 

1 1 8  Ioan V. Coc uz, op. cit. , p. 98. 
1 1 9  

"Revista Bucovinei", III, nr. 5, 1 944, p. 1 96-1 97. 
1 20 La Timişoara urma să se creeze, după terminarea războiului, Universitatea de Vest, care 

trebuia să fie o continuatoare a universităţii cemlluţene. Cf. "Revista Bucovinei", IV, nr. 1-2, 1945, p. 42. 
1 21 

"Revista Bucovinei", III, nr. 1 1- 12, 1 944, p. 389-390. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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lunare şi ciclul conferinţelor publice122. Ş i-au continuat apariţia şi unele publicaţii: 
, ,Făt Frumos", ,,Buletinul Institutului «Cernăuţi»", "Revista Bucovinei", "Deşteptarea", 
"Candela" . La Râmnicu Vâlcea, societatea "Armonia" şi-a publicat "Anuarul pe 
anul al 62-lea de existenţă". În refugiu la Cluj s-a încercat şi refacerea societăţii 
"Junimea". În perioada 1 946-1948, la îndemnul profesorului universitar 
E. Tarangul, s-au desfăşurat mai multe şedinţe în cadrul cărora a fost ales un nou 
comitet de conducere, condus de 1. Gherman şi a fost adoptat noul statut al 
societăţii .  Reforma învăţământului din anul 1 948 a condus la destrămarea 
comitetului, orice iniţiative de refacere a societăţi i fiind anihi late1 23 . 

Deşi marcată de împrejurări politico-economice difici le, de incertitudini şi 
contradicţii, perioada 1 94 1-1 944 a însemnat pentru Bucovina o etapă de 
continuitate a vieţii culturale din anii interbelici, o etapă de efervescenţă culturală 
şi resurecţie a sentimentului naţional. În provincie şi-au reluat activitatea instituţii 
ale învăţământului preuniversitar şi a funcţionat Facultatea de Teologie, ca 
succesoare a universităţii cernăuţene, a cărei activitate n-a mai putut fi reluată. Pe 
lângă această facultate şi-au desfăşurat activitatea Institutul Cernăuţi (succesorul 
Institutului de Literatură) şi Institutul de Istorie. În Bucovina a funcţionat în această 
perioadă şi Politehnica "Gheorghe Asachi" din Iaşi, aflată în refugiu la Cernăuţi . 
De asemenea, a fost reluată activitatea unor societăţi culturale cu tradiţie în 
perioada interbelică. În provincie s-au organizat şi diverse manifestări cu caracter 
cultural. Cu toate acestea, amploarea fenomenului cultural bucovinean n-a mai fost 
aceeaşi .  Pe ansamblu, însă, Bucovina reîntregită a avut parte de o dezvoltare a 
instituţiilor sale culturale în spiritul ideii de unitate naţională. Noile realităţi politice 
impuse în anu l  1 944 au determinat o schimbare radicală a situaţiei, spaţiu l  nord
bucovinean fi ind ocupat de trupele sovietice. 

Das kulturelle Phănomen in der Bukowina in der Periode 
zwischen 1941 und 1944 

(Zusammenfassung) 

In dieser Studie prădsentiert die Verfasserin einige Bemerkungen beztiglich der Entwicklung 
des Kulturlebens der Bukowina im Zeitraum 1 94 1-1944. Sie analysiert die Evolution der 
Unterrichtsanstalten und der kulturellen Gesellschaften, die in dieser Periode in dieser Provinz tătig 
waren. Die Schlussfolgerung der Verfasserin ist, dass die von schwierigen politisch-okonomischen 
Umst!l.nden geprăgten Jahren zwischen 1 94 1-1944 ftir die Bukowina trotzdem eine Etappe der 
Kontinuităt des Kulturlebens in der Zwischenkriegszeit bedeuteten. 

Obwohl der Umfang des Kulturph!!.nomens insgesamt nicht mehr derselbe war, erfreute sich 
die wieder vollst!!.ndig gewordene Bukowina einer Entwicklung ihrer kulturellen Institutionen im 
Sinne der nationalen Einheit. 

122 Ibidem, nr. 5, p. 1 96--197; nr. 6, p. 228-229. 
123 1. Gherman, Societatea academică "Junimea " din Cernăuţi în refugiu la Cluj (1946-1 948), 
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ISTORIE, DEMOGRAFJE, TOPONIMIE, ONOMASTICĂ, STA TISTiCĂ 

CONSIDERA TII PRIVIND ADMINISTRA TIA AUSTRIACĂ 
ÎN BUCOVINA ÎN PERIOADA PREPAŞOPTIST Ă 

ŞTEFAN PURICI 

Pentru istoriografia românească, anul 2004 va reprezenta un moment 
important de afirmare datorită organizării manifestărilor naţionale consacrate 
cinstirii memoriei celebrului voievod şi domn al Moldovei, Ştefan cel Mare ( 1 457-
1 504 ), de la a cărui trecere în eternitate se va împlini o jumătate de secol .  Tot în 
acest an se vor împlini şi 230 de ani de la momentul în care trupele habsburgice au 
ocupat partea de nord a Moldovei, instituind o administraţie militară ( 1 774-1 786) 
şi, u lterior, una civilă (după 1 786). Dacă Ştefan cel Mare a continuat opera 
ctitoricească a bunicului său, Alexandru cel Bun ( 1 400-1 432), contribuind la 
definitivarea structuri lor politica-administrative moldovene în conformitate cu 
tradiţii le bizantine şi cu anumite influenţe germane şi slave, stăpânirea habsburgică 
a procedat la înlocuirea treptată (în circa două decenii) a formelor moldoveneşti de 
administraţie, justiţie şi organizare socială cu norme, legi şi alcătuiri de inspiraţie 
central şi vest-europeană. În consecinţă, partea de nord-vest a Moldovei a fost 
ruptă din cadrele sistemului moldo-otoman de guvernare şi inclusă, pentru aproape 
un secol şi jumătate, în tiparele politica-birocratice de sorginte vieneză şi nu 
numai. Ce modificări s-au produs, ce impact asupra comunităţii locale a avut 
această mutaţie, care au fost implicaţii le pozitive şi efectele negative ale 
transformări lor politica-administrative iniţiate şi realizate de către austrieci, vom 
încerca să analizăm în rânduri le de mai jos. 

De-a lungul întregii sale istori i, omenirea a căutat şi este într-o continuă căutare 
a celor mai potrivite mij loace pentru realizarea intereselor şi obiectivelor sale. Dacă 
actuala formă democratică de organizare a societăţii s-a perfecţionat şi şlefuit pe 
parcursul a peste 200 de ani şi, totuşi, nu reuşeşte să se apropie de modelul dorit al 
unei organizări l ipsite de inechitate şi de tensiuni de cele mai diverse, cu atât mai 
mult tipurile mai vechi de guvernare şi de administrare au fost caracterizate de 
abuzuri şi deficienţe, de l ipsă de respect faţă de mulţi dintre membrii societăţi i, de 
apl icarea unei justiţii interesate sau de ignorarea oricăror legi şi norme. Încă din 
antichitate, din momentul apariţiei unui anumit grad de organizare comunitară, 
pentru menţinerea calmului social, atingerea unor obiective concrete în plan politic, 

Analele Bucovinei, XI, 2, p.  377-391 ,  Bucureşti, 2004 http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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economic, fmanciar sau militar de către categoriile guvernante, chiar şi pentru 
înlăturarea deficienţelor în funcţionarea structurilor sociale şi statale, s-a resimţit 
necesitatea existenţei şi exercitării unor atribuţii autoritare de către anumite structuri 
sau persoane (dregători, funcţionari ş.a.), adică a administraţiei - un fel de curea de 
transmisie între voinţa guvernatoare şi restul comunităţii. 

Termenul "administraţie" provine din cuvântul latin administratia -

conducere. Dicţionarele politice contemporane' abordează această noţiune di.n trei 
perspective: a) perioadă de timp; b) şti inţă; c) complex de acţiuni şi instituţii .  
Astfel, administraţia este receptată ca: 1 .  Perioadă de timp în care o persoană 
executivă îşi exercită mandatul (preşedinte, primar ş.a.); 2. Ştiinţa şi arta onducerii 
afacerilor publice sau private într-un mod eficient; 3 .  Ansamblu de activităţi care 
permite menţinerea ordinii publice şi unor satisfacerea nevoi de ordin general 
(servicii publice etc.); 4. Acţiune de aplicare a politicilor unui anumit guvern; 
5 .  Ansamblu al instituţiilor ce asigură îndeplinirea funcţi ilor statului  în baza 
prevederilor constituţionale (organizarea teritoriului, relaţi ile dintre instituţi i le 
centrale şi cele locale etc.); 6. Aparat de stat a cărui organizare este dependentă de 
regimul politic existent într-o ţară, dar care în acelaşi timp se separă de politic 
pentru a exercita propriile sale funcţii :  aplicarea legilor, păstrarea ordinii publice, 
prestarea de servicii pentru populaţie (stare civi lă, notariat, taxe), realizarea 
legăturilor directe ale puterii publice cu cetăţeni i2• 

Însă această viziune contemporană a rolului administraţiei în societate nu 
corespunde întru totul realităţilor din veacul al XVID-lea şi chiar celor din veacul al 
XIX-lea. În acea perioadă, administraţia reprezenta o totalitate de instituţii ce apl icau 
voinţa dinastică şi se îngrijeau de o evoluţie controlată a parametrilor sociali, 
economici, cultural i, politici şi spirituali ai societăţii, cu scopul asigurării colectării 
garantate a dărilor, impozitelor şi taxelor de la populaţia contribuabilă, păstrări i 
calmului social şi interetnic, exploatării cât mai intensive a resurselor naturale şi 
umane, creşterii continui a potenţialului politico-militar şi economic al statului etc. 

La sfârşitul secolului al XVIII-lea, în fruntea majorităţii covârşitoare a 
statelor europene se aflau regi sau împăraţi. Mulţi dintre aceştia deţineau, teoretic, 
o putere nelimitată în interiorul ţărilor lor. Încă în secolele XVI-XVII monarhi i  
europeni dobândiseră o mare influenţă asupra societăţii, graţie modernizării 
sistemului de guvernare. Măsurile progresiste, la care au apelat conducătorii 
statelor respective, au cuprins acţiuni orientate spre subordonarea nobilimii 
intereselor monarhiei, instituirea controlului monarhului asupra instituţi i lor 
bisericeşti, propagarea teoriei referitoare la "caracterul divin" al formei monarhice 
de guvernare, consolidarea birocraţiei centralizate şi dezvoltarea armatei regulate3• 

1 Sergiu Tămaş, Dicţionar politic. Instituţiile democraţiei şi cultura civică, Bucureşti, Editura 
Academiei Române, 1 993, p.  1 2. 

2 /bidem. 
3 John R. Barber, Istoria Europei moderne, Bucureşti, Editura Lider, [ 1 998), p.  83. 
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În Austria, particularităţi le administraţiei imperiale au contribuit la sporirea 
autorităţii Habsburgilor pe plan intern. De-a lungul secolelor, dregătorii austrieci 
au învăţat să oscileze între respectarea privilegiilor aristocraţiei şi aplicarea 
obligaţi ilor de către ţăranii iobagi. Totodată, cu scopul majorării veniturilor în 
visteria statului, Curtea de la Viena a stimulat, prin mij loace politice, materiale, 
financiare şi religioase, creşterea numărului locuitorilor/contribuabil i lor şi a 
introdus un sistem fiscal destul de corect şi eficace. Treptat, sub impactu l 
ideologiei iluministe, în multe state europene, inclusiv în Austria, puterea 
absolutistă a îmbrăcat haina "absolutismului luminat". În fapt, această mutaţie la 
nivelul treptei sociale superioare a semnificat coexistenţa (şi chiar întărirea) formei 
monarhice de guvernare cu ideile democratice (ale libertăţii, egalităţi i, echităţii 
etc.). Criza "Vechiului Regim" i-a determinat pe împăraţii austrieci Maria Theresia 
( 1 740-1 780) şi Iosif al II-lea ( 1 780-1 790) să accepte şi să promoveze un şir de 
reforme şi inovaţi i .  Însă, toate aşa numitele reforme iosefine din anii '80  ai 
secolului al XVIII-lea au fost revocate, cu câteva excepţi i, de însuşi împăratul 
austriac în perioada premergătoare morţii sale. 

Revoluţia franceză, căderea monarhiei, războaiele revoluţionare şi cele 
napoleoniene au avut impl icaţii profunde în viaţa politică a Austriei. Pol itica 
internă a devenit mult mai dură: s-a accentuat presiunea poliţienească asupra liber
cugetătorilor, instituţiile de învăţământ, presa, asociaţi ile etc. au fost supuse unei 
supravegheri strânse din partea autorităţilor locale şi centrale4• În timpul domni ilor 
împăraţi lor Francisc 1 ( 1 804-1 835) şi Ferdinand 1 ( 1 83 5-1 848), prinţul Klemens 
van Metternich-Winneburg, ministru de Externe, ulterior cancelar, a devenit de 
facto şef al Imperiului Habsburgic. Obiectivul său fundamental a constat în 
conservarea, prin orice mij loace, a absolutismului şi a însăşi Austriei multietnice. 
Pentru epoca în care a guvernat Metternich, specifice au fost menţinerea unei 
forme monarhice autoritare de conducere a ţării, apl icarea unor măsuri de 
înăbuşire a manifestări lor naţional-politice ale numeroaselor popoare încadrate 
imperiului, ignorarea reformelor social-economice de amploare. Pe de altă parte, 
însă, "Vormărz" (cele două decenii premergătoare revoluţiei de la 1 848) a intrat în 
istoria Austriei ca ani i  în care au avut loc afirmarea accelerată a raporturilor de tip 
burghez, trezirea vieţii spirituale a societăţii austriece, conştientizarea necesităţii 
transformărilor democratice, geneza procesului de emancipare naţională a 
popoarelor negermane ale imperiului. 

Evident, administraţia centrală şi cea locală au avut un rol decisiv atât în 
timpurile tumultuoase ale reformelor, cât şi în perioada instituirii şi acţiunii 
conservatismului. Succesele clasei birocratice au depins de calităţile profesionale 
şi morale ale funcţionarilor, gradul de evoluţie a bazei legislative a statului, nivelul 
conştiinţei politice şi civice a supuşilor, structura economică, socială şi naţională a 
regiuni lor, diverse circumstanţe internaţionale etc. 

4 Erich Zollner, Istoria Austriei de la începuturi până în prezent, ed. VIII-a, voi. 1, Bucureşti, 
Editura Enciclopedică, 1 997, p. 408. 
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Una dintre problemele complexe pe care a trebuit să le soluţioneze Curtea de 
la Viena era legată de administrarea teritorii lor recent cucerite sau achiziţionate. 
La sfârşitul verii anului 1 774, partea de nord-vest a Moldovei a fost ocupată de 
trupele austriece, după ce armata rusă, care participase la războiul ruso-turc din 
ani i  1 768-1 774, evacuase spaţiul  respectiv. Ulterior, în secolul naţionalităţilor, 
când în centrul dezbateri lor opiniei publice europene a ajuns chestiunea organizării 
statale pe principii etno-teritoriale şi s-a constatat încorporarea unor fragmente 
etnice străine în cuprinsul unor imperii eterogene, susţinătorii ordinii existente au 
încercat să justifice existenţa statelor multinationale prin intermediul asumării unei 
"misiuni civilizatoare" de către casele şi naţiunile domnitoare. Chiar dacă nivelul 
de cultură şi cel al evoluţiei economice, sociale şi politice a popoarelor d in estul 
Europei era inferior gradului de dezvoltare a statelor central şi vest-europene, 
afirmaţii le unor cercetători privitoare la Bucovina ca teritoriu pustiu5 sau la 
caracterul "barbar" al populaţiei sale erau, în mare parte, l ipsite de temei. Rudolf 
Henke, în lucrarea Rumănien, Lande und Leule ("Românii, ţara şi oamenii -

1 877"), comentând imaginea negativă pe care istoricul austriac Franz Joseph 
Sulzer şi-o formase pe baza impresii lor culese de la ocupanţii ruŞi, dintre 1 769 şi 
1 774, ai principatelor române, observa: "Sulzer, căpitan austriac şi informatorii lui 
ruşi sunt, însă, inşi care au văzut poporul român doar într-o situaţie umi l itoare şi 
prin prisma unor ochelari naţionali ,  iar dacă ţinem seama de faptul că învingătorii 
i-au considerat întotdeauna pe învinşi ca fiind mai prejos decât ei este uşor de 
înţeles că această situaţie a putut genera false aprecieri şi păreri"6• Încă la 
începutul secolului al XIX-lea, contele F .  Karaczay, călător austriac, menţiona că 
"această ţărişoară avea odinioară un excelent grad de cultură şi este cel mai frumos 
cerc administrativ al Galiţiei"7 .  Primul episcop al Bucovinei, Dositei Herescu, într
o scrisoare adresată preşedintelui Consi l iului Aul ic de Război, arăta că, în vremea 
când acest teritoriu a fost parte integrantă a Moldovei, poporul s-a bucurat de "un 
trai bun", având "case şi pământuri bune"8. Inginerul topograf austriac Johann 
Budinszky, care a efectuat în Bucovina un studiu geo-demografic în primii ani 
după încorporare, specifica faptul că "ţara este formată din grădini şi ogoare 
precum şi din livezi îngrij ite"9• Însă nu trebuie să ignorăm acel adevăr potrivit 
căruia austriecii, care se aflau într-un incontestabi l  avânt reformist, au găsit aici o 

5 Die Osterreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild, Band XX, Bukowina, Wien: 
Kronprinzenaosgabe, 1 899, S. 2-5; Erich Zollner, op. cit. , p. 390. 

6 Apud K. Heitmann, Imaginea românilor în spaţiu/ lingvistic german, 1 775-1918. Un studiu 
imagologic. În româneşte şi introducere de D. Hîncu, Bucureşti, Editura Univers, 1 995, p. 83. 

7 F. (Graf von) Karaczay, Beytrăge zur europăischen Lănderkunde. Die Moldau, Wallachey, 
Bessarabien und Bukowina, Wien, 1 8 1 8, p. 85. 

8 Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare, ANIC), fond Consiliul Aulic de Război 
(în continuare, CAR), pach. XXII, d. 2 1 .  

9 H .  J .  Bidermann, Die Bukowina unter osterreichischen Verwaltung, 1 775-1 785, Lemberg, 
1 876, p. 24 . 
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economie slab dezvoltată, un nivel scăzut de cultură în rândul populaţiei ŞI o 
administraţie, în mare măsură, rudimentară, de tip medieval . 

În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, Moldova era împărţită în ţinuturi 
şi ocoale (plase). Spre exemplu, în ajunul intrării trupelor habsburgice în viitoarea 
Bucovină, acest teritoriu cuprindea10 ţinuturile Cernăuţi (cu ocoalele Târgului, 
Prutului de Jos, Nistrului, Ceremuşului), Câmpulung Rusesc (cu ocoalele 
Câmpulung şi Putila), Câmpulung-Moldovenesc, şi Suceava (cu ocoalele Vicov, de 
Mij loc, Siretul de Sus, Berhomet). Ţinuturile Moldovei erau administrate de 
dregători (pârcălabi, în interiorul ţării, şi staroşti, în ţinuturile de graniţă), 
desemnaţi de către principele de la Iaşi 1 1 •  Astfel, ţinutul Suceava era condus de doi 
pârcălabi, în timp ce ţinutul Cernăuţi, aflat la hotar cu Polonia, de doi staroşti .  În 
mâinile şefului ţinutului se concentrau concomitent funcţii administrative, 
judecătoreşti şi fiscale12, ispravnicii fiind priviţi ca "despoţi în jurisdicţia lor" 13 . 
Ispravnicul avea în subordine pe marele căpitan de ţinut (comandant al 
sluj itorilor). În activităţile sale cotidiene el era ajutat de trei logofeţi (secretari). 
Ocoalele erau conduse de namesnici ( ocolaşi) care se subordonau ierarhic 
ispravnicului. Dările, taxele şi impozitele de la contribuabil i i  ţinutului/ocolului 
erau colectate de câte doi zlotaşi .  Oraşele ş i  târgurile erau conduse de un şoltuz şi 
12 pârgari, aleşi anual de obştea locală (meseriaşi, negustori, mazil i ,  sluj itori). 
Comunităţile armene din Suceava şi S iret îşi alegeau câte un şoltuz, respectiv 
namesn ic, şi 1 2  pârgari, în cele două urbe funcţionând câte doi şoltuzi şi 24 de 
pârgari 1 4 .  În acelaşi timp, pentru administrarea oraşelor şi târgurilor, domnul 
desemna proprii săi dregători (vomici de târg), care aveau în subordine un şir de 
slujbaşi domneşti cu atribuţii diferite (armaşi de târg, căpitani de târg) 1 5 •  Satele 
erau conduse de vornici (în localităţile boiereşti şi mănăstireşti) sau vatamani (în 
satele libere), ultimi i  având menirea de a repartiza, în acord cu obştea, cuantumul 
contribuţii lor, a strânge banii şi a-i înmâna zlotaşului . Vorn icii şi vatamanii aveau 
menirea de a apăra interesele sătenilor împotriva abuzurilor, a asigura ordinea 
publ ică, a supraveghea orice tranzacţie imobiliară, a soluţiona chestiunile litigioase 
cele mai simple şi micile certuri dintre săteni etc . 1 6 

Aparatul administrativ la nivelul ţinutului era compus din circa 1 00 de 
sluj itori. Spre exemplu, starostele de Cernăuţi avea sub ascultarea sa 40 de bârani 
(slujbaşi pedeştri, cu atribuţii judiciar-fiscale), conduşi de un căpitan, 30 de 

1° Constantin Ungureanu, Bucovina în perioada stăpânirii austriece (1 77 4-191 8). Aspecte 
etnodemograjice şi confesionale, Chişinll.u, Editura Civitas, 2003, p. 29-37. 

1 1 istoria Românilor, voi. VI, Românii între Europa clasică şi Europa Luminilor (1 71 1-
182 1), Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2002, p. 3 1 8.  

1 2 Istoria Românilor, voi. V, O epocă de înnoiri în spirit european (1601-1 7l l/1 716), 
Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2003, p. 664. 

13 Istoria Românilor, voi. VI, p. 322. 
14 Ibidem, voi. V, p. 665. 
1 5  Ibidem, voi. VI, p. 325. 
1 6 Ibidem, voi. V, p. 668; voi. VI, p. 336. 
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umblători (slujbaşi călare, cu atribuţii militare şi miliţieneşti), în frunte cu un 
vătaf, şi 1 O arnăuţi (slujbaşi călare, cu atribuţii de pază şi protecţie a dregătorilor 
domneşti, precum şi de curieri), coordonaţi de un ceauş17 • 

Majoritatea funcţiilor purta un caracter de obligaţii onorifice, deţinătorii lor 
bucurându-se de anumite scutiri sau înlesniri fiscale, şi, din cauza faptului că 
"întregul personal administrativ menţionat, începând cu starostele, cu singura 
excepţie a arnăuţilor, nu primea de la principe nici un fel de leafă, ne putem 
închipui uşor cum îşi îndeplinea serviciul şi cum trebuie să fi asuprit poporul"18, 
consemna, în 1 775,  primul guvernator militar al Bucovinei, generalul Gabriel 
Spleny von Mihaldy ( 1 775-1 778). Pentru funcţionari, în special pentru ispravnic, 
zlotaş sau vornic, colectarea dărilor devenea adeseori ocazia potrivită pentru a se 
îmbogăţi . Pe de altă parte, suzeranitatea otomană, numeroasele războaie ce s-au 
purtat pe teritoriul Moldovei, nesiguranta socială şi politică au condus la relativa 
dezorganizare a problemelor administrative şi social-economice ale ţări i, în special 
în ţinuturile de graniţă. 

Dată fiind această stare de fapt, printre problemele importante, pe care 
trebuia să le rezolve noua stăpânire, s-au numărat cele legate de reglementarea 
situaţiei în domeniul proprietăţii funciare şi imobil iare, justiţiei, fiscalităţii, 
administraţiei, relaţi i lor social-economice, agriculturii, învăţământului, căilor de 
comunicaţie etc. Transformări le urmau să creeze premise pentru integrarea totală 
şi deplină a provinciei în cadrul imperiului, precum şi pentru exploatarea intensivă 
a resurselor sale naturale şi umane. Austrieci i  aveau deja o bogată experienţă de 
administrare a teritoriilor locuite de populaţii negermane şi cunoşteau faptul că, 
într-o primă etapă, trebuie acordată o atenţie deosebită tradiţiilor locale, intereselor 
politice şi economice ale diverselor categorii sociale din noile ţinuturi. Evaluând 
situaţia economică a provinciei şi condiţiile sociale diferite de cele din Europa 
Centrală, generalul Spleny întreba retoric: "Oare cât timp va fi necesar pentru a 
realiza aici numai fundaţiile principale ale unei bune guvernări?"19 .  

Bucovina a avut şansa de a cunoaşte şi a se racorda la structuri 
administrative moderne, introduse de scurtă vreme în Austria, provincia 
beneficiind sau suferind de pe urma schimbărilor, simultan cu celelalte ţări 
habsburgice. Încă din anul 1 749, în perioada domniei Mariei Theresia ( 1 740-
1 780), în cadrul Cancelariei Austriece şi Boemiene a fost creat Directorium in 

17 Teodor Balan, Administraţia şi justiţia în Bucovina sub generalii Spleny şi Enzenberg. 
1 774-1 786, "Junimea Literarll." (Cemll.uţi), 1 908, nr. 7-8, p. 1 59-1 6 1 .  

1 8  General Sp/eny 's Beschreibung der Bukowina 1 Descrierea districtului bucovinean de 
general Gabriel Sp/eny von Mihtildy ( 1775), în Bucovina in primele descrieri geografice, istorice, 
economice şi demografice. Ediţie bilingvll. îngrij itll., cu introduceri, postfeţe, note şi comentarii de 
acad. Radu Grigorovici. Prefaţă de D. Vatarnaniuc, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1 998, 
p. 73; fa6picrJb <lJoH CnJJeHi, Onuc EyKOBUHU = Beschreibung der Bukowina 1 nep. 3 HiM., 
nepe.!lMOBa i KoMeHTap O . .LI.. Ory11, M. M. CaiiKa, 4epHieui: Pyra, 1 995, c. 37. 

19 General Sp/eny 's Beschreibung der Bukowina, p. 1 46. 
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publicis et cameralibus, un oficiu suprem pentru administraţia politică şi fiscală a 
ţărilor Coroanei (cu excepţia Ungariei)20. Totodată, sub impactul ideologiei 
i luministe care includea între principiile organizării sociale moderne pe cel al 
separaţiei puterilor in stat, justiţia a fost separată de administraţie, prin înfiinţarea 
organismului numit Oberste Justizstelle2 1  (Serviciul Justiţiar Suprem). În anul 
1 760, s-a procedat Ia separarea finanţelor de administraţia pol itică, toate organele 
fiscale fi ind subordonate Camerei Aul ice de Conturi, în timp ce problemele 
politice au rămas de competenţa Cancelariei Aulice Reunite Boemiano
Austriece22. Reformarea a continuat prin înfiinţarea, în anul 1 76 1 ,  a unui Staatsrat 
(Consiliu de Stat), sub influenţa şi coordonarea căruia au fost plasate toate 
celelalte oficii centrale (Cancelaria Aulică Reunită, Cancelaria de Stat, Serviciul 
Judiciar Suprem, Camera Aulică, Camera Aulică de Conturi, Consi l iul Aulic de 
Războii3• Înnoirile au atins şi nivelurile administrative inferioare. La nivelul 
provinciilor au fost create guvernăminte care gestionau, prin instituţii special izate, 
problemele de justiţie, finanţe, comerţ şi impozite. Ţările Coroanei erau împărţite 
în districte sau cercuri, în fruntea cărora se aflau administraţi i le cercuale 
(Kreisămter)24• Această structurare a organismelor decizionale la nivel central şi 
local a rezistat, cu mici modificări, până la revoluţia din 1 848-1 849 şi în aceste 
norme administrative a fost obligat să evolueze şi ţinutul bucovinean. 

După ocuparea Bucovinei de către trupele imperiale, începând cu 
1 septembrie 1 774 provincia a fost subordonată Consiliului Aulic de Război din 
Viena şi Comandamentului mil itar din Lemberg, constituind o unitate 
administrativă autonomă distinctă în componenţa Austriei25 . Conducerea noului 
ţinut a fost încredinţată unei administraţii militare, în frunte cu un guvernator, în 
persoana comandantului trupelor austriece în zonă, care concentra în mâinile sale 
atribuţii administrative, economice, militare şi judecătoreşti . Oraşul Cernăuţi a fost 
desemnat drept capitală a districtu lui bucovinean. 

De la 1 noiembrie 1 786, în Bucovina a fost introdusă administraţia cercuală 
civilă (Kreisamt), ţinutul fiind încorporat Regatului Galiţiei şi Lodomeriei şi 
constituind, până la 1 849, al 1 9-lea cerc administrativ al acestei "ţări a Coroanei". 
În consecinţă, pe linie juridica-administrativă, problemele bucovinene erau de 
competenţa Guberniului Galiţiei şi Curţii de Apel din Lemberg, subordonate, la 

20 Erich Zollner, op. cit. , p. 386. 
2 1 Mihai-Ştefan Ceauşu, Bucovina habsburgică de la anexare la Congresul de la Viena. 

losefinism şi postiosefinism (1 774-181 5), Iaşi, Fundaţia Academică "A. O. Xenopol", 1 998, p. 1 9 . 
22 Erich Zollner, op. cit. , p. 387. 
23 Mihai-Ştefan Ceauşu, op. cit. , p. 2 1 .  
24 A .  J .  P .  Taylor, Monarhia Habsburgică, 1809-1918. O istorie a Imperiului austriac şi a 

Austro-Ungariei, traducerea: Cornelia Bucur, Bucureşti, Editura Ali fa, 2000, p. 1 6-17 .  
25 Veniamin Ciobanu, La graniţa a trei imperii, laşi, Editura Junimea, 1 975; Mihai Iacobescu, 

Din istoria Bucovinei (1 774-1862). De la administraţia militară la autonomia provincială, 
Bucureşti, Editura Academiei Române, 1 993, p. 1 1 4-1 16; 5yKoGuHa: icmopU'IHuu Hapuc, qepHioui: 
3eneHa EyKOBHHa, 1 998, c. 69. 
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rândul lor, Cancelariei Aulice Reunite Bemiano-Austriece şt, respectiv, Curţii 
Supreme de Justiţie din Viena26• 

În timpul domniei împăratului Leopold al IT-lea ( 1790-1792), elitele bucovinene 
au obţinut promulgarea patentei imperiale din 7 iulie 1 790, publicată la 29 septembrie 
1 790, motivată de faptul că "unirea săvârşită în anul 1 786 numai cu scopul de a 
simplifica administraţia publică nu mai poate dăinui", deoarece experienţa a arătat că 
"după origine, grai, moravuri, datini şi confesiune" locuitorii Bucovinei se deosebesc 
de cei din Galiţia şi că, deci, "nu se poate aştepta o împreunare şi contopire adevărată" 
a celor două provincii27• Împăratul dispunea ca Bucovina să fie separată de Galiţia în 
aşa fel ca, în viitor, ea să nu mai fie considerată parte a regatului Galiţiei şi Lodomeriei, 
iar nobilimea bucovineană să nu mai fie încadrată în structurile nobiliare galiţiene. 
Rezoluţia lui Leopold al IT-lea specifica faptul ca administraţia de stat şi aulică să 
rămână în continuare, din considerente de precauţie, într-o împreunare cu Galiţia, fapt 
ce promitea Bucovinei "siguranţă şi bună primire"28. Chiar dacă starea de dependenţă 
faţă de Guberniul de la Lemberg a devenit mult mai laxă29, o conducere administrativă 
provincială la Cernăuţi n-a fost constituită. 

Cu scopul aplicării acestei rezoluţii confuze şi constituirii unor structuri 
bucovinene, diferite de cele galiţiene, în anul 1 792 a fost creată "Tabula Ţării" 
(Landtafel), iar în 1 804, prin unirea judecătoriei civile cu tribunalul penal, a fost 
organizat un "Forum nobilium" bucovinean (Bukowiner Standt- und Landrecht), 
căruia i-a fost anexată "Tabula Ţării". Această stare de semidependenţă de Guberniul 
de la Lemberg a durat până în anul 1 8 1 7, când, prin hotărârea împăratului Francisc I, 
din 1 3  aprilie, s-a dispus ca Bucovina să fie considerată parte integrantă a Galiţiei, iar 
nobilimea bucovineană să fie reintegrată în stările galiţiene30, lucru ce a rămas 
valabil până către mijlocul anilor '50 ai secolului al XIX-lea. 

Limba oficială a provinciei în perioada analizată ( 1 774- 1 847) a fost cea 
germană, în special pentru corespondenţa cu autorităţile de la Lemberg şi Viena. În 
paralel cu l imba statului, până la începutul secolului al XIX-lea, în chestiuni le 
interne ale ţinutului s-a uti l izat şi l imba română. În pofida faptului că, în anul 
1 799, administraţia bucovineană, condusă chiar de un român (boierul Vasile Balş), 
a adoptat hotărârea privind uti l izarea exclusivă a l imbii germane şi refuzul de a 
examina acte (plângeri, rapoarte, contracte etc.) redactate în l imba română3 1 ,  

26 Mihai-Ştefan Ceauşu, op. cit. , p. 9 1 .  
- 27 Arhiva d e  Stat a Regiunii Cernăuţi, fond 1026, inv. 2, d .  95a, f. 6-7v. 
28 Ştefan Purici, Mişcarea naţională românească in Bucovina intre anii 1 775-186/, Suceava, 

Editura "Hurmuzachi", 1 998, p. 1 32. 
29 Mihai-Ştefan Ceauşu, op. cit. , p. 1 69. 
30 Ştefan Purici, Problema autonomiei Bucovinei intre anii 1 77 5 şi 1861, în "Codrul 

Cosminului", Serie nouă, Analele Ştiintifice de Istorie ale Universităţii "Ştefan cel Mare" Suceava, 
1 996, nr. 2, p. 234-235. 

3 1  Idem, Statutul limbii române in Bucovina intre anii 1 775-186/, în "Glasul Bucovinei", 
revistă trimestrială de istorie şi cultură (Cernăuţi-Bucureşti), 1, 1 994, nr. 4, p. 5 .  
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ultima s-a folosit până la 1 848 inclusiv32, atât în publicaţii le particulare, în 
corespondenţa oficială a bisericii ortodoxe, cât şi de către autorităţi pentru a 
publ ica diverse legi, codul civil şi cel penal, apeluri către populaţie etc.33• Primul 
document oficial scris în l imba ucraineană a epocii datează din anul 1 80934, când 
guvernul austriac s-a adresat bucovinenilor după sprij in în războiul contra lui 
Napoleon35, însă ucraineana a fost recunoscută "limbă a ţării" tocmai după 1 848.  

Organizarea teritorial-administrativă a zonei a rămas cea veche până la 1 779, 
când provincia a fost împărţită - în locul celor patru ţinuturi - în cinci directorate, 
cu centrele în Cernăuţi, Suceava, Siret, Câmpulung Moldovenesc şi Câmpulung 
Rusesc36. În fruntea acestora au fost desemnaţi directori, foşti reprezentanţi ai 
administraţiei moldoveneşti, care aveau atribuţii administrative şi judiciare. 

În urma reorganizării din anul 1 783,  Bucovina a fost structurată pe patru 
directorate: Cernăuţi, Vijniţa, Siret şi Suceava. Directorii districtual i  - numiţi de 
această dată din rândul ofiţerilor imperiali - au rămas doar cu prerogative 
administrative, justiţia fiind încredinţată Tribunalului militar superior din Cernăuţi, 
înfiinţat în acelaşi an. Acestei instanţe i-au fost subordonate auditoriatele 
districtuale, înfi inţate în Cernăuţi, Siret şi Suceava37• După încorporarea Bucovinei 
la Galiţia, în anul 1 786, administraţia mil itară a fost înlocuită cu una civilă 
(Kreisamt), iar în fruntea districtelor au fost numiţi funcţionari civi l i ,  cu titlul de 
comisari districtuali .  În 1 794, directoratele au fost botezate judeţe, iar zona 
Câmpulungului Rusesc a fost separată administrativ într-un ocol. Fiecare judeţ era 
compus din 1 2  ocoale cu câte 1 0  comune38• 

Primul guvernator militar al Bucovinei a fost generalul Gabriel Spleny von 
Mihăldy (până la 6 april ie 1 778), căruia i-a succedat generalul Karl von Enzenberg 
(până la 3 1  octombrie 1 786). Cei doi comandaţi militari s-au dovedit a fi buni şi 
competenţi conducători, care ş i-au folosit dexteritatea şi cunoştinţele pentru 
atingerea obiectivelor politice şi economice ale Curţii de la Viena. Pe parcursul 
următorilor 62 de ani ( 1 78Cr-1 848), când Bucovina a fost componentă a Regatului 
Galiţiei şi Lodomeriei ,  în fruntea administraţiei civile s-au aflat mai mulţi căpitani 
cercuali (Kreishauptmann): Joseph von Beck ( 1 78Cr-1 79 1 ), Vasile von Balş 
( 1 792-1 803), von Schreiber ( 1 803-1 805), von Mitscha ( 1 805-1 807), Johann von 
Platzer ( 1 807-1 8 1 7), Anton von Stutterheim ( 1 8 1 7-1 823), Johann von Maltzek 

32 Robert A. Kann, David V. Zdent'!k, The Peoples of the Eastern Habsburg Lands. 1526-
1918, Seattle and London: University of Washington Press, 1 984, pp. 275, 288-289. 

33 Cf. Gheorghe C. Moldoveanu, Limba română în Bucovina. Statutul soei o-cultural şi politic, 
Iaşi, Editura A92, 1 998, p. 1 9-52. 

34 Daniel Werenka, Die Kriegsruf an die Bukowina im Jahre 1809. Nach Akten (Mit zwei 
Beilagen), Czernowitz, 1 903. 

35 KopHiii JlyK'liHIOK, 0,1eKca PoMaHeUb, Ba:JK"JIU6a icmopu'IHa ncJM 'RmKa, "oyKOBHHCbKHH 
lKYPHa.ri", nr. 3-4, c. 1 43-148. 

36 Emil Satco, Ioan Pînzar, Prefectura. Repere istorice locale, Iaşi, Editura Junimea, 1995, p. 32. 
37 Mihai-Ştefan Ceauşu, op. cit. , p. 98. 
38 EyKo6uHa: icmopu'IHUU Hapuc, c. 70. 
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( 1 823-1 833), Franz van Kratter ( 1 833-1 838), Kasimir van Milbacher ( 1 838-
1 840) şi Gheorghe Isăcescu ( 1 840-1 849). 

Structura administraţiei militare din Bucovina era destul de simplă: 
guvernatorul, consi lierul său, auditorul Uudecător militar), secretarul şi 
registratorul .  Funcţia de consil ier era deţinută de un ofiţer bun cunoscător al legilor 
şi obiceiurilor populaţiei indigene. Totodată, printre obl igaţiile sale se numărau 
cele referitoare la soluţionarea neînţelegerilor cu turcii şi purtarea corespondenţei 
cu principele de la Iaşi .  Auditorul era responsabil pentru actul de justiţie atât 
pentru mil itari, cât ş i  pentru populaţia civilă. Secretarul ş i  registratorul i se 
subordonau nemij locit39. 

După alipirea Bucovinei la Galiţia, în anul 1 786, în fruntea administraţiei 
civile se afla un căpitan cercual, în timp ce districtele/judeţele erau conduse de 
comisari. Administraţia Bucovinei era compusă din secretar, un protocol ist, doi 
cancel işti cercuali, un practicant, un inginer, un casier, un controlor, un scriitor la 
casierie, un chirurg, un medic, o moaşă şi şase dragoni40. 

O anumită perioadă de timp, noile autorităţi au uti lizat cu succes vechea 
structură pol itica-administrativă moldovenească, fiind extrem de atentă faţă de 
elita politică şi economică locală. Această atitudine era o consecinţă a bogatei 
experienţe administrative a funcţionarilor habsburgici şi a ordinului strict al 
împăratului Iosif al II-lea privind menţinerea statu-quo-ului din epoca moldavă şi 
evitarea, prin toate mij loacele, a tot ceea ce "ar semăna cu o nouă formă de 
guvernare, de a păstra tot ceea ce a fost bun înainte, obiceiurile şi rel igia 
locuitorilor ţinutului"41 . Mai mult, în funcţiile de directori ai ţinuturilor Cernăuţi, 
Suceava şi Câmpulung au fost numiţi, în anul 1 777, reprezentanţi ai nobi limii 
româneşti Iocale42. Comandamentul militar al Galiţiei, în persoana feldmareşalului 
W. Schroder, a propus înlocuirea lui Sigowsky, auditorul districtului Bucovina, cu 
Dorbath, auditorul regimentului 2 de grăniceri din Transilvania, deoarece acesta 
din urmă cunoaşte "l imba moldovenească şi obiceiurile ţării"43• Atunci când s-a 
ridicat problema găsirii unui succesor pentru generalul Spleny, autorităţile de la 
Viena I-au desemnat pe generalul Karl von Enzenberg, potrivit rapmtului contelui 
Hadik adresat coregentului Iosif al II-lea, "tocmai pentru calităţile sale de bun 
cunoscător al serviciului şi al naţiunii române, cal ităţi dovedite în timpul cât a fost 
comandant al regimentului 2 valah" din Transilvania44 .  În septembrie 1 780, în 

. 39 Mihai-Ştefan Ceauşu, Instituirea administraţiei habsburgice în Bucovina, în "Suceava -
Anuarul Muzeului Bucovinei" (Suceava), XX, 1 993, p. l 29. 

40 Idem, Bucovina habsburgică . . . , p. 91-92. 
41 ANIC, fond CAR, pach. 1, d .  42, f. 1 v. 
42 Erich Prokopowitsch, Die rumănische Nationalbewegung in der Bukowina und der Dako

Romanismus, Graz-Koln: Bohlaus, 1 965, S. 37. 
43 ANIC, fond CAR, pach. III, d .  55. f. 1 v. 
44 Ibidem, pach. X, d. 78, f. 2. 
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funcţia de director al cancelariei administraţiei militare a Bucovinei a fost numit 
boierul bucovinean Vasile Balş, un sincer iosefinist45 .  

Una dintre măsurile centrale, adoptate în direcţia afirmării noii puteri în 
rândul populaţiei din teritoriu l recent achiziţionat, a constat în prestarea 
jurământului de loial itate faţă de dinastia Habsburgică. Conducându-se după alte 
principii privitoare la cetăţenie şi proprietate decât cele de astăzi, guvernul vienez 
a pretins boierilor şi clerului din Moldova, care deţineau terenuri sau alte 
proprietăţi imobi liare în Bucovina, să jure credinţă Curţii de Habsburg46. 
Ceremonia oficială, în cadrul căreia reprezentanţii populaţiei bucovinene au 
confirmat fidelitatea lor faţă de Coroana austriacă, a avut loc în oraşu l  Cernăuţi, la 
1 2  octombrie 1 774, după ce, timp de două săptămâni, militari i  imperiali au 
colindat toate satele, org�nizând prestarea jurământului în mediul rural . La 
Cernăuţi, autorităţile militare au confirmat garanţi ile stipulate de Iosif al 
II-lea, în 1 774, privind menţinerea obiceiurilor şi privilegiilor de care se bucura 
populaţia în cadrul Ţării Moldovei. Reconfirmarea statu-quo-ului a fost receptată 
de către bucovineni drept obligaţie oficială a stăpânirii habsburgice de a respecta 
autonomia internă a acestui teritoriu47• Însă administraţia austriacă privea 
jurământul d intr-o perspectivă diferită. Încheierea acordurilor austro-otomane, din 
ani i  1 775-1 77648, şi ceremonia oficioasă, din octombrie 1 777, acordau legitimitate 
internă şi internaţională dominaţiei habsburgice în Bucovina, deschizând calea 
adoptării unor măsuri hotărâte în vederea integrări i  totale a provinciei în structurile 
politico-economice şi social-culturale ale imperiului . 

În opinia generalului Spleny, în vederea reorganizării vieţii publice a ţinutului 
trebuia "să se cureţe mai întâi oraşele de gunoiul mai mult decât secular, să se niveleze 
şi să se facă circulabile uliţele, să se desfiinţeze cocioabele ţărăneşti, acoperite cu paie 
şi foarte expuse la foc. Să se repare casele şubrede, dându-le un aspect onorabil şi 
ordonat, să se introducă un serviciu de pompieri şi paznici de noapte, să se controleze 
măsurile şi greutăţile, să se instituie târguri săptămânale şi anuale sub conducerea unui 
jude de târg, să se desfiinţeze beţiile de duminică şi în zilele de sărbători, să se împartă 
locuitorii în clase şi, respectiv, după bresle etc.'.49 Generalul Karl von Enzenberg a 
propus, pentru a stimula ridicarea de edificii rezistente la incendii în capitala ţinutului, 
vânzarea cărămizii la un preţ redus şi utilizarea meşterilor militari la construcţia 
hornurilor şi căminurilor în casele cernăuţenilor50• Cu acelaşi scop, administraţia a 

45 Rolul boierului Vasile Balş în aplicarea reformelor habsburgice, precum şi biografia sa sunt 
prezentate în studiul lui Mihai-Ştefan Ceauşu, Vasile Balş. un iosefinist bucovinean, în "Suceava 
Anuarul Muzeului Bucovinei", XVII-XVIII-XIX, 1 990-1991-1 992, p. 407-4 1 8. 

46 Mihai-Ştefan Ceauşu, Bucovina habsburgică . . . , p. 73. 
47 Ştefan Purici, Mişcarea naţională românească . . .  , p. 48. 
48 Eudoxiu Hurmuzachi, Documente privitoare la istoria românilor, Bucureşti, 1 876, voi. VII, 

pp. 1 57-161 ' 485-488. 
49 General Spleny 's Beschreibung der Bukowina, p. 1 1 8-120. 
50 ANIC, fond CAR, pach. III, d. 47. 
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scutit proprietarii clădirilor de piatră de plata impozitelor pentru o perioadă de 30 
de ani şi de plata rentei funciare urbane, pentru 1 O ani .  Cu sprij inul autorităţilor 
locale, până la 1 848, în Cernăuţi au fost construite diverse edificii militare, 
administrative şi publ ice: cazarma, închisoarea, primăria, gimnaziul german, 
şcoala ortodoxă, biserici, spitalul militar şi cel civil ş. a.5 1 •  În anul 1 830, în capitala 
ţinutului a fost întemeiată grădina publică, asemănătoare cu "Volksgarten" din 
Viena, iar din anul 1 84 1  urbea se putea lăuda cu teatrul stabi l52• Constantin 
Vâmav, locuitor al Moldovei, autorul notiţelor Călătoria me de la Liov la Cernăuţi şi 
Liteni în anul 1860, efectuând în anii 1 820 şi 1 860 două călătorii la Lvov, a rămas 
impresionat de progresul realizat într-un timp relativ scurt: "Ce deosebire am găsit 
între Cernăuţiul  de astăzi şi acel de la 1 820. Uliţi drepte, largi. Toate şoseluite, în loc 
de strâmbe, înguste, pe care te înfundai până la genunchi în glod [ . . . ] Şi pe aceste 
uliţele, case bune la linie, cu un rând şi cu două rânduri, în loc de nişte case 
păcătoase în mij locul ogrăzii, Iară zăplaz şi alăturea cu o livadă fără gard"53. 

Administraţia austriacă a depus eforturi susţinute pentru dezvoltarea căilor şi 
mij loacelor de comunicaţie în Bucovina, creând astfel condiţii mai bune pentru 
extinderea activităţi lor comercial-economice şi valorificarea resurselor provinciei. 
Această pol itică era determinată de necesitatea asigurări i unor largi posibil ităţi de 
manevrare pentru armatele austriece în cazul unei ameninţări externe, obţinerii în cel 
mai scurt timp a rentabilităţii maxim posibile a teritoriului anexat, încadrării lui cât 
mai puternice în sistemul economic al imperiului54• În ani i  1 774--1 778, în ţinut au 
fost construite 70 de poduri, iar în anii 1 778-1 779 şi 1 783 au fost construite două 
drumuri ce au legat Bucovina de Transilvania55. Construirea sau îmbunătăţirea căilor 
de comunicaţie s-a desfăşurat pe parcursul întregii perioade austriece, având ca 
rezultat articularea unei vaste reţele de drumuri de stat, judeţene şi comunale. 

Întărirea treptată a administraţiei habsburgice şi modernizarea relaţiilor 
sociale au fost însoţite de restrângerea privilegiilor de clasă ale nobilimii şi 
clerului românesc. Favorizarea imigrărilor şi încerutul colonizării Bucovinei56, 
introducerea unor noi impozite şi obligaţii publice5 , revizuirea diverselor decizii 
judecătoreşti din perioada moldovenească58, modificările în organizarea administraţiei 

51 Hugo Weczerka, Die stădtebauliche Entwicklung von Czernowitz 1 775-1900, "Analele 
Bucovinei", 1 997, nr. 3, p. 657-660. 

52 Ştefan Purici, op. cit. , p. 95. 
53  Constantin Vârnav, Călătoria me de la Liov la Cernăuţi şi Liteni in anul 1860. Mss., în 

Biblioteca Academiei Române, fond Manuscrise româneşti, nr. 465 1 ,  f. 1 37. 
54 1. B. )l(a.no6a, <1>. C. j{ueHIOK, lllliRXU cno11y'1eHHR 5yKoBuHu (KiHel1b XVIJJ - nepma 

no11o6uHa XIX cm.), "Analele Bucovinei", 1 997, nr. 3, p. 727-728. 
55 Ibidem, p. 728. 
56 Ştefan Purici, Colonizări şi imigrări in Bucovina între anii 1 775-1848, "Analele 

Bucovinei", 1 995, nr. 2, p. 357-373 ; Constantin Ungureanu, Procese etno-demografice in Bucovina 
în timpul administraţiei militare (1 775-1 786), "Analele Bucovinei", 1 998, nr. 1 ,  p. 1 0 1- 12 1 .  

5 7  Mihai-Ştefan Ceauşu, op. cit. , p .  77. 
58 ANIC, fond CAR, pach. Il,  d. 20, f. 1 v. 
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şi justiţiei în mediul rural59 şi alte schimbări ale ordinii tradiţionale au provocat 
nemulţumirea boierilor şi mazili lor bucovineni. La sfârşitul anilor '70 ai secolului al 
XVIII-lea, aceştia din urmă revendicau dreptul lor de a participa, prin intermediul a 
trei reprezentanţi, la lucrările administraţiei Bucovinei într-o triplă cal itate: de 
proprietari, de reprezentanţi ai populaţiei autohtone şi de persoane cointeresate în 
progresul provinciei60• Tensiunea în raporturile dintre administraţia militară şi mazilii 
cemăuţeni, care, în anul 1 780, constituiseră aşa numitul "consiliu aristocratic", s-a 
perpetuat de-a lungul a câţiva ani, determinând guvernul de la Viena să tempereze 
provizoriu ritmul reformelor6 1 .  Spre exemplu, proiectul de încorporare a Bucovinei la 
Galiţia fusese propus încă din 1 779, însă opoziţia elitei locale şi unele calcule 
strategice ale Vienei au determinat amânarea deciziei pentru o anumită perioadă62• 

Pe de altă parte, nivelul profesional şi comportamentul unor funcţionari 
austrieci subminau puternic eforturile autorităţilor habsburgice în direcţia cuceririi 
simpatiei şi încrederii populaţiei locale faţă de noile structuri administrative. Spre 
exemplu, în anul 1 780, F: Poppini, şeful comisiei de anchetă privind acuzaţi ile de 
corupţie ale funcţionarilor din administraţia cemăuţeană, raporta guvernului că pe 
adresa comisiei zilnic soseau plângeri din cauza faptului că locuitorii refuzau să se 
adreseze Administraţiei mil itare a Bucovinei şi Comandamentului general al 
Galiţiei, considerându-le drept organisme de la care nu se puteau aştepta la 
justiţie63 • În cazurile în care bucovinenii încercau să apeleze la structurile 
superioare ale puterii pentru a-şi apăra drepturile, ei riscau să fie supuşi 
persecuţiilor şi pedepselor corporale din partea boierilor şi funcţionarilor64. 

Indignarea legată de birocraţia şi corupţia funcţionarilor austrieci locali se 
manifesta chiar şi în rândul populaţiei germane din Bucovina. Spre exemplu, în 
anii 1 807-1 8 1 1 , citadinii cernăuţeni s-au organizat în aşa numitul "Partey und 
Frakziongeister" (partid şi spirit de fracţiune), condus de Lebius, directorul poştei, 
protestând împotriva abuzuri lor comise de Joseph Hampel, primarul oraşului 
( 1 802-1 8 1 1 ) . În cele din urmă, solidaritatea orăşeni lor şi receptivitatea 
autorităţilor centrale au determinat victoria cemăuţeni lor65. 

Înlăturarea din funcţiile administrative superioare ale funcţionarilor români 
începând cu anul 1 78366 şi înlocuirea birocraţilor austrieci discreditaţi n-au dat 
rezultate imediate. Spre exemplu, în anul 1 803 , Ioan Budai-Deleanu, consil ier al 

59 EyKoBuHa: icmopu'IHUU Hapuc, c. 9 1 ;  Mihai-Ştefan Ceauşu, Aspecte juridice ale instituirii 
administraţiei habsburgice în Bucovina, "Anuarul Institutului de Istorie «A. D. Xenopol» Iaşi", 
XXX, 1 993, p. 400. 

60 Mihai-Ştefan Ceauşu, Bucovina habsburgică . . .  , p. 77. 
61 Ştefan Purici, Mişcarea naţională românească . . .  , p. 1 1 7-1 1 9. 
62 Mihai Iacobescu, Din istoria Bucovinei, p. 1 20-1 2 1 .  
63 ANIC, fond CAR, pach. V ,  d .  1 ,  f. 1-6. 
64 ANIC, Fond Colecţia de microfilme, Austria, roia 1 1 7, c. 1 023-1025. 
6 5  Erich Prokopowitsch, Das Deutschtum der Bukowina in der Landes- und Staatspolitik, in 

Buchenland. Hundertfii.nftig Jahre Deutschtum in der Bukowina, Herausgegeben von Franz Lang, 
MUnchen: Verlag des Stidostdeutschen Kulturwerks, 1 96 1 ,  S. 89-92. 

66 ANIC, fond CAR, pach. XIII, d. 50, f. 1 .  
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Curţii de apel din Lemberg, în raportul său intitulat Kurzgefasste Bemerkungen 
iiber Bukowina ("Scurte observaţii asupra Bucovinei") sublinia slaba pregătire 
profesionala şi nivelul moral scăzut al funcţionari lor bucovineni :  "Dar, durere! 
Bucovina pare a avea soarta de-a vedea în fruntea sa tot ce-i incapabil, imoral şi 
egoist în monarhia întreagă. Aceşti domni nu se cugetă a conduce Bucovina, 
conform intenţiunilor guvernului, la bine sau la civil izaţie; ei se cugetă numai la 
îngrăşarea pungii lor şi după ce, prin firea lor egoistă, necrescută şi senzuală, au 
sfârşit şi puţinul bun rămas locuitorilor şi s-au îmbogăţit, caută avansamente; şi 
batjocoresc apoi în continuu pe acest popor sărman, care a fost temeiul fericirii lor 
vremelnice, numindu-1 :  barbari, semioameni, otaliţi etc."67• 

O nouă inspecţie efectuată în Bucovina în anul următor de către August von 
Reichmann, consil ier aulic, a depistat neregul i  la cel mai înalt nivel: "De altfel, 
căpitanul cercual [ von Schreiber - n.n.] se poartă rău şi faţă de naţiune, nu-şi dă 
nici cea mai mică osteneală de a-i învăţa l imba şi, prin această inimiciţie, a 
îndepărtat de la sine toate sufletele"68. 

Urmărind, pe de o parte, cucerirea loialităţii el itelor româneşti locale, 
facilitarea apl icării transformărilor planificate, sporirea eficacităţi i administraţiei şi 
recunoscând, pe de alta, anumite drepturi ale populaţiei autohtone, în două cazuri 
guvernul austriac a numit în funcţia de căpitan cercual - cea mai înaltă din 
Bucovina în acea perioadă - pe boierul Vasi le Balş69 ( 1 792-1 803) şi pe marele 
proprietar Gheorghe Isăcescu 70 ( 1 840-1 849). În multe alte situaţii autorităţile 
vieneze au insistat asupra faptului ca în posturile superioare ale administraţiei 
cercuale să fie desemnate persoane care cunoşteau l imba română. Spre exemplu, în 
anul 1 833 ,  în funcţia de căpitan cercual a fost numit consilierul aul ic Franz von 
Kratter ( 1 833-1 838) datorită faptului că el, cunoscând foarte bine l imbile latină, 
franceză şi italiană, ş i-ar fi putut însuşi foarte uşor şi limba română7 1 .  Faptul că, în 
real itate, Imperiul Habsburgic n-a fost o "închisoare a popoarelor" nici chiar în 
epoca reacţiunii, se poate observa şi din sărbătoririle organizate în anul 1 804 cu 
ocazia sfinţirii corporaţiilor unite (germane, româneşti şi armeneşti) ale meseriaşilor 
din Suceava. F iecare comunitate a marcat pe rând acest eveniment în l imba 
maternă, în biserica sa naţională, avându-i pe reprezentanţii celorlalte etnii în 
calitate de invitaţi. Întreaga ceremonie s-a desfăşurat îritr-o armonie deplină şi cu 
sprij inul administraţiei locale, în frunte cu comisarul judeţean von Scheine72• 

67 Ioan Budai-Deleanu, Kurzgefasste Bemerkungen uber Bukowina, în Bucovina în primele 
descrieri geografice, istorice, economice şi demografice, p. 404. 

68 Erich Prokopowitsch, Die rumănische Nationalbewegung in der Bukowina . . .  , S. 39. 
69 Idem, Die Wiener " Geheime Assoziation " und der Bukowiner Bojar Basillius van Balsch, 

"Sildost-Forschungen" (MUnchen), 1 96 1 ,  Band XX, S. 277-278. 
70 Emanuel Turczynski, Exogene und endogene Faktoren der Konsensbildung in der 

Bukowina, în "Sildostdeutsche Archiv", XXXVIII-XXXIX, 1 995-1 996, S. 99. 
7 1 Ştefan Purici, op. cit. , p. 68. 
72 Suceava. File de istorie. Documente privitoare la istoria oraşului, 1388-1918, Bucureşti, 

1 989, voi. I, p. 566-567. 
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Pe lângă aspectele prezentate mai sus, administraţia Bucovinei a fost 
preocupată de gestionarea problemelor religioase, fiscale sau juridice, de 
ameliorarea situaţiei în cele mai diverse domeni i :  social, economic, transporturi, 
militar, educaţie, menţinerea ordinii publice etc.73, chestiuni pe care nu le putem 
dezbate în cadrul unui singur articol . Spre regret, nici în prezent nu avem un studiu 
ştiinţific în care să fie analizate succesele şi eşecurile administraţiei habsburgice în 
Bucovina pe parcursul a aproape un secol şi jumătate ( 1 774-1 9 1 8). Totuşi, nu 
putem să nu observăm că, pe lângă multe implicaţii negative menţionate şi în 
rândurile de mai sus, instituirea administraţiei austriece în partea de nord-vest a 
Moldovei (Bucovina) a contribuit la includerea provinciei în sistemul relaţiilor 
economice, politice şi

· culturale central-europene, modernizarea raporturilor 
sociale, imprimând anumite sensibilităţi în mentalitatea şi caracterul localnicilor, 
sensibil ităţi ce pot fi şi astăzi remarcate în cercurile bucovineni lor. 

Wertschatzungen beziiglich der Verwaltungsentwiklung der Bukowina 
in der Vorzeit den Revolution von 1848 

(Zusammenfassung) 

Der Verfasser schildert die Verwaltungsgestaltung des Gebietes aus dem NW Moldaus in der 
Vorzeit der Eingliederung zu Osterreich ( 1 774) sowie die Mittel wodurch die habsburgische 
Verwaltung in der Bukowina aufgezwungen wurde. 

Im Artikel wird der Prozess des Aufbaus der neuen Herrschaft analysiert und dessen 
Verwiklung im Prozess der Entwiklung der Bevălkerung in der Prowinz in der Vorzeit der 
Revolution von 1 848. 

73 Vezi: Eugen Simiginowicz, Handbuch der Gemeindeverwaltung fii.r das Herzogthum 
Bukowina zum Gebrauche der Gemeindevertretungsmitglieder und der Gemeindesecretare, T. I-II, 
Czemowitz, 1 900. 
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CONSIDERA TII GENERALE ASUPRA CARACTERISTICILOR 
POPULATIEI MUNICIPIULUI RĂDĂUTI . . 

LUMINIŢ A LĂZĂRESCU 

Vechimea populării Rădăuţiului 

Începuturile evoluţiei teritoriale şi funcţionale a municipiului Rădăuţi 
coincid, am putea spune, cu constituirea sa ca aşezare umană. La procesul de 
formare a aşezării şi-au adus contribuţia populaţii le existente în acest spaţiu încă 
din vechime, transformările antropice ale mediului creând, de-a lungul timpului, 
premisa stabi l irii definitive a populaţiei în acest spaţiu şi a întemeierii unei aşezări 
permanente, a cărei evoluţie va continua până în prezent. 

Procesul de populare a acestui teritoriu îşi are origini le în timpuri foarte 
vechi .  În perimetrul actual al oraşului s-au descoperit urme de viaţă, printre cele 
mai vechi din ţară, datând încă din primele etape ale paleoliticului. 

Vechimea aşezări i este atestată şi de unele descoperiri arheologice făcute în 
zona mănăstirii Bogdana, cu prilejul unor săpături de fundaţi i .  Oalele de incinerare 
descoperite sunt încadrate de specialişti în civil izaţia Cucuteni B, având o vechime 
de peste 5 000 de ani 1 •  

Vladimir Mordvinov, în lucrarea Pravoslavnaja cerkov na Bukovine 
("Bisericile pravoslavnice din Bucovina"), apărută la St. Petersburg, în 1 874, 
afirmă şi el, că Rădăuţiul ar fi fost cunoscut ca aşezare stabilă încă din timpul 
daci lor şi romanilor, sub denumirea de Rottacenum. 

Primele documente ale domnilor moldoveni atestă existenţa multor sate cu 
biserici şi cu mănăstiri, dintre care amintim satele care alcătuiau domeniul lui 
Radomir2, de la care aşezarea şi-ar fi primit şi numele - Radomirăuţi, prescurtat 
Radovţi, de unde Rădăuţi cu accentul pe a doua si labă şi cu terminaţia în "uţi", 
cum au şi alte aşezări din această parte a ţării3 • 

După anul 1 3 594 , Bogdan 1 a construit în Rădăuţi, în locul bisericuţei din 
lemn ce exista aici, B iserica Domnească, de piatră, cu prispă mitropol itană în inima 

1 D. Luchian, Rădăuţi - vatră românească de tradiţii şi înjăptuiri socialiste, Bucureşti, Editura 
Litera, 1 982, p. 9. 

2 Ibidem. 
3 Ibidem, p.  1 O. 
4 Maria Cioară, Zona etnografică Rădăuţi, Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1 979, p.  95. 

Analele Bucovinei, XI, , p.  393-408, Bucureşti, 2004 
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altarului .  Ea era unică în Moldova în acele timpuri, iar astăzi este cea mai veche 
b iserică din piatră din Moldova. Este de presupus că înfiinţarea mănăstirii 
Bogdana, apoi a Episcopiei ( 1402i, a făcut ca populaţia acestei aşezări să 
sporească pe seama stabilirii aici a călugărilor, a altor feţe bisericeşti, a 
meşteşugarilor, a robilor ţigani etc.6 

Sub Alexandru cel Bun, Rădăuţiul era destul de mare, căci în documentul din 
13 april ie 1 4 1 5  se vorbeşte despre "bisericile din Rădăuţi"7, iar Dimitrie Cantemir, 
în Descrierea Moldovei, îl consemnează ca "târg şi scaun de episcop". 

Într-o "privilie" dată Episcopiei de Rădăuţi de către Alexandru cel Bun, 
consemnată în documentele lui Ştefan cel Mare d in 1 490, prin care îi dă în 
stăpânire 50 de sate, Rădăuţiul este menţionat ca "satul episcopiei"8• Aşa îl vom 
găsi şi în alte documente de la Alexandru cel Bun, precum şi de la Ştefan cel Mare 
şi urmaşii săi .  

În  anul 1 486 se  dăruiesc Episcopiei Rădăuţi trei sălaşe de  ţigani, unii dintre 
aceştia erau folosiţi ca meşteri fierari, rotari etc., iar în 1 787, pământurile erau 
lucrate cu 1 1 8 'ţigani9• În preajma anului 1 760, în Rădăuţi, după unele conscripţii ,  
existau 14 7 de case care aparţineau mănăstirii Putna şi 1 80 de case ale Episcopiei, 
în acestea trăiau 190 de persoane10• 

La răpirea Bucovinei, populaţia Rădăuţiului, stabi lită pe baza recensă
mântului guvernatorului mi litar, era formată din 1 32  de fami l i i  de supuşi români şi 
de ţigani robi.  Dezrobirea ţiganilor s-a produs în 1 789, odată cu desfiinţarea 
Episcopiei. Deveniţi l iberi, unii dintre ei şi-au întemeiat gospodării, continuând să 
trăiască în Rădăuţi 1 • 

Popularea Rădăuţiului s-a făcut neîntrerupt, până în prezent. În anumite 
perioade, hotărâtor pentru creşterea populaţiei a fost sporul migrator, ulterior 
popularea s-a făcut în special pe baza sporului natural al populaţiei existente. 
Important de subliniat este faptul că acest proces a fost continuu şi a avut un rol 
esenţial în conturarea specificului teritorial şi funcţional �1 oraşului. 

Evoluţia numerică şi dinamica naturală a populaţiei Rădăuţiului 

Primele informaţii statistice privind populaţia Rădăuţiului datează din anul 
1 774, de la ocuparea Bucovinei de către Imperiul austriac12, când au fost realizate 

5 D. Luchian, op. cit. , p. 1 1 . 
6 Ibidem, p. 28. 
7 Teodor Balan, Documente bucovinene, voi. I, 1507-1653, Cernăuţi, Editura Glasul Bucovinei, 

1933, p. 234. 
8 În 1 479, Ştefan cel Mare scoate de sub jurisdicţia şoltuzilor şi pârgarilor târgurilor Siret şi 

Suceava locuitorii satului Rădăuţi (T. Balan, Documente bucovinene, voi. I, p. 5; I .  Nistor, Handel 
und Wandel in der Moldau, p. 1 06). 

9 Dimitrie Dan, Cronica Episcopiei de Rădăuţi, Cernăuţi, Fondul religionar, 1 9 1 2, p. 34. 
1 0 Moldova în epocafeudalismu/ui, voi. III, partea I, Chişinău, Editura Ştiinţifică, 1 975, p. 352. 
11  D. Luchian, op cit. , p. 28. 
1 2 M. Cioară, op. cit. , p. 44. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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primele recensăminte de către guvernatori i mil itari austrieci . Astfel, populaţia 
Rădăuţiului, stabilită pe baza recensământului din 1 774, era de 700 de locuitori1 3 .  
În timp de un deceniu, cu toată epidemia de ciumă din 1 780, numărul populaţiei 
ajunge la 1 1 00, din care ţigani i  deţineau aproape o treime14, creşterea populaţiei 
realizându-se prin stabilirea în localitate a unor străini şi mai puţin pe baza sporului 
natural al populaţiei din Rădăuţi. 

Galopul demografic apare, cu mai multă pregnanţă, începând cu secolul al 
XIX-lea, când administraţia austriacă îşi desfăşoară programul de colonizare şi 
facilitare a imigrărilor, cu scopul de a valorifica, în beneficiul său, resursele zonei. 

În această perioadă, tot mai mulţi străini se stabilesc în Rădăuţi, 
înregistrându-se o creştere a populaţiei prin spor migrator. Astfel, de la 1 300 de 
locuitori în anul 1 80, se ajunge la 5 639 de locuitori în 1 85 ,  şi la 1 4  403 în anul .  
1 90015 .  

Ritmul devine mai lent în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, prin faptul 
că se încheie procesul de colonizare-imigrare, chiar dacă în deceniile 7 şi 8, după 
ce Rădăuţiul devine oraş, asistăm încă la aşezarea în localitate a unor străini .  
Recensământul din 1 9 1  O stabileşte o populaţie totală de 16 740 de locuitori, 
împărţită egal pe cele două sexe. Ritmurile în care a crescut numărul germanilor (7 %) 
şi numărul evreilor (2 1 %) ne indică o completă si stare a imigrării primilor şi 
păstrarea unui proces activ de pătrundere din satele judeţului a celor din urmă. Din 
totalul populaţiei românii reprezentau doar 26,8% ( 4 45 5 de persoane), înregistrând 
o creştere de 9%, bazată pe un spor natural de 1% 16• 

În anul 1 920, curba demografică marchează o inflexiune negativă, numărul 
locuitorilor, de 1 5  05 1 17, scoate în evidenţă urmările Primului Război Mondial, 
respectiv pierderile de vieţi omeneşti şi din cadrul populaţiei Rădăuţiului. 

Revenirea Bucovinei la România Mare ( 1 9 1 8) aduce condiţii de dezvoltare 
incomparabil mai bune, materializate într-un nivel de trai mai ridicat, atât pentru 
populaţia românească, cât şi pentru celelalte naţionalităţi existente în Rădăuţi . 
FaptuÎ este subliniat de dinamica demografică, marcată de o curbă ascendentă până 
în anul 1 994. După 1 994, ca urmare a reducerii natalităţii, se constată şi o reducere 
a numărului de locuitori, de la 32 256, în 1 994 1 8, la 32 1 60, în 1 998 19• După acest 
an, evoluţia numerică a populaţiei oraşului pune în evidenţă o diminuare continuă a 
numărului de locuitori - în anul 2000, aceasta atinge cifra de 32 099 de locuitori, în 

1 3  "Populaţia Rădăuţiului, [ . . .  ), era alcătuită din 1 32 familii de supuşi români şi de ţigani robi, 
precum şi din personalul propriu-zis al episcopiei, tot român, reprezentat de un episcop ortodox 
(D. Herescu), preoţi, 1 O călugări şi 6 călugăriţe, în total aproximativ 700 de suflete". (D. Luchian, op. 
cit. , p. 29). 

1 4 Ibidem. 
15 Ibidem, p. 29-3 1 .  
1 6  Ibidem, p. 29. 
1 7  Ibidem, p. 28, sursa - registrele Stării Civile a oraşului Rădăuţi, Arhiva primăriei 

municipiului Rădăuţi. 
18 Direcţia Judeţeană de Statistică - Caiete statistice 1 98G-1985. 
19 Direcţia Judeţeană de Statistică - Fişa Localităţii, CNS-BDL, 30-06-03. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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anul 200 1 ajunge la 3 1  95420, iar în 2002, conform datelor recensământu1ui din 
acest an2 1 ,  populaţia totală numără 27 759 de locuitori. 

Creşterea populaţiei, la începutul secolului al XX-lea, se poate pune pe seama 
unor valori ridicate ale natalităţii (30 o/ooi2, explicate prin mental itatea famil iei de a 
avea mulţi copii, prin ataşamentul faţă de famil ie, prin valoarea ridicată a fertil ităţii 
feminine. La începutul deceniului al 4-lea al secolului al XX-lea asistăm la o 
reducere a natal ităţii, regres care poate fi corelat şi cu o reducere a nupţial ităţii în 
această perioadă, de la 1 7,3%o în 1920 la 8%o în 1 93023. Până în anul 1 965, 
natalitatea se reduce continuu, ajungând la valori de 22, 1 %o ( 1956), 1 5 ,4o/oo ( 1 960), 
şi la 12%o în 1 965 şi în 196624. Ca urmare a acestui fapt, se reduce şi valoarea 
sporului natural de la 1 3 ,5%o în 1 956, la 9,2%o în anul 1 960 şi respectiv la 3 ,8%o în 
1 966. Saltul indicelui natalităţii la valoarea de 30, 1  %o, în anul 1967, este efectul 
măsurilor pronataliste luate de statul român în anul 196625. 

În următorii ani însă, valoarea natalităţii a continuat să scadă până la 1 5 ,7 %o 
în anul 1 990, şi la 1 1  ,4%o în 1 99526, valorile din 1 967 neputând fi menţinute mult 
timp în mod artificial. . 

După anul 1 995, valorile sporului natural încep să crea-scă uşor, în 
concordanţă cu ridicarea standardului de viaţă, modificare determinată de 
dinamizarea activităţii social-economice din oraşul Rădăuţi . Această creştere se 
menţine până în anul 2000, ritmul ascendent fiind susţinut şi prin intervenţia 
statului, prin mărirea duratei concediului pentru creşterea copilului şi a retribuţiei 
aferente. În anul 2002, în oraşul Rădăuţi s-au născut 309 copii, ceea ce reprezintă o 
valoare de 1 1  %o a indicelui natalităţii27• 

Mortalitatea, a doua componentă a bilanţului natural, are o evoluţie 
caracterizată printr-o reducere constantă din 1 774 şi până în prezent, exceptând ani i  
războaielor mondiale, când a cunoscut uşoare creşteri fiind puternic marcată de 
aceste evenimente (în 1 930 - 1 5 ,8%o şi 1 9,3%o în 194028). 

După anu l  1948, ca urmare a ameliorării nivelului de trai, a apariţiei unor 
medicamente folosite în combaterea unor boli, a creşterii numărului de medici şi de 
personal sanitar, se observă o tendinţă de reducere a valorilor mortalităţii .  
Inaugurarea spitalu lui d in Rădăuţi ( 1  ianuarie 1 879i9, creşterea capacităţi i  spitalelor, 
de la 1 50 de paturi în 1 940 la 520 paturi în 1 980, darea în folosinţă a unor secţii 

20 Direcţia Judeţeanâ de Statisticâ - Fişa localităţi i, CNS-BDL, 30-06-03 .  
2 1  Direcţia Judeţeanâ de Statisticâ -Recensâmântul populaţiei, 2002. 
22 D. Luchian, op. cit. , p. 3 1 .  
23 Recensărnântul din 29 decembrie 1 930, Breviarul statistic al României, Bucureşti, 1 938, voi. 1. 
24 D. Luchian, op. cit. , date preluate selectiv din tabelul nr. 8, p. 44. 
25 Ibidem, date preluate din tabelul nr. 5, p. 38.  
26 Sursa - registrele Spitalului Orâşenesc Râdăuţi, date prelucrate de autor. 
27 Direcţia Judeţeanâ de Statisticâ Suceava, Recensâmântul populaţiei 2002, date statistice 

preluate din Fişa localitâţii - oraşul Rădâuţi. 
28 D. Lucian, op. cit. p. 38.  
29 Ibidem, p. 62. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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specializate (contagioase, pediatrie, ginecologie şi obstetrică, TBC) ce funcţionau 
în alte clădiri, au fost factori de natură să influenţeze scăderea indicelui mortalităţii 
la valori sub 1 O%o (8,4%o în 1 975)30• Aceste valori se menţin până în anul 1 993 
(8,5%o). Schimbările pe plan social şi economic din ţară de după anul 1 989, 
reflectate în mod negativ în n ivelul de trai al populaţiei, în starea spitalelor şi în 
calitatea actului medical, se reflectă şi în valorile mortalităţii care cresc, după anul 
1 995, depăşind valoarea de 1 O%o . În anul 2002, în Rădăuţi sunt înregistrate 293 
decese, ceea ce ridică valoarea indicelui mortalităţi i la 1 0,5%o3 1 .  Cu aceste valori 
ale indicatorilor demografici, Rădăuţiul se înscrie în modelul demografic ce 
caracterizează, pe ansamblu, şi ţara noastră în ultimii ani, caracterizat prin valori 
foarte reduse, chiar negative ale sporului natural şi, în consecinţă, printr-o 
diminuare a numărului de locuitori. 

Analizând evoluţia celor doi indicatori, natal itate şi mortalitate, putem 
sublinia câteva aspecte legate de evoluţia sporulu i  natural al populaţiei. Astfel, 
între anii 1 920 şi 2000, valorile sporului natural au oscilat în funcţie de valorile 
celor două componente menţionate. Valori scăzute ale acestui indicator demografic 
la începutul secolului al XX-lea pot fi explicate prin raportarea la o populaţie puţin 
numeroasă. Creşterea la valori maxime în anul 1 967 - 20, 7%o, este urmarea directă 
a măsurilor pronataliste luate de statul român în anul 1966. Această creştere, stimulată 
în mod artificial, este urmată o scădere continuă până în anul 1973 (8,08 %o) şi dt; un  
reviriment între anii 1 975 ş i  1 979 ( 1 5 ,7%o). În  intervalul 1979-1988 valorile se 
menţin între 1 O %o şi 1 2  %o. Din anul 1 988, urmează o perioadă caracterizată printr
o scădere continuă a valorilor acestui indicator demografic până în anul 2000, când 
se înregistrează valori pozitive, respectiv de 1 , 1  %o . Această valoare este însă, foarte 
redusă în comparaţie cu valorile din perioadele precedente. Pentru anul 2002, 
pentru populaţia oraşului, valoarea sporului natural a fost de 0,5%o .  

Putem spune că, după revenirea Bucovinei la România, creşterea numerică a 
populaţiei Rădăuţiului a fost asigurată de sporul natural, creştere care s-a reflectat 
pozitiv în dezvoltarea socială a oraşului, determinând extinderea teritorială a 
aşezări i, iar existenţa unui disponibil de forţă de muncă în oraş, dar şi în zonă, a 
impulsionat dezvoltarea funcţională a oraşului. 

Mobilitatea teritorială a populaţiei Rădăuţiului 

Mobilitatea populaţiei este o componentă cu rol hotărâtor în extinderea şi 
dezvoltarea unei aşezări, în diferite etape de evoluţie teritorială şi social-economică 

Mobilitatea teritorială a populaţiei este un proces de o deosebită importanţă, 
prin implicaţiile de ordin geodemografic, economic, social, atât pentru zonele de 

30 Sursa - registrele Spitalului Orăşenesc Rădăuţi., date prelucrate de autor. 
3 1 Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava, Recensământul populaţiei 2002, date statistice 

preluate din Fişa localităţii - omşul Rădăuţi. 
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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plecare, cât şi pentru cele de sosire. În cazul Rădăuţiului, se remarcă, pentru 
intensitatea deplasărilor, perioadele 1 774-1 870, 1 940-1 980, 1 975-1 985 şi 
perioada de după anul 1 990. 

Perioada 1 774- 1 870 se remarcă printr-un număr mare de deplasări definitive, 
predominând sosirile, în oraşul Rădăuţi stabi lindu-se tot mai mulţi imigranţi, ca 
urmare a politicii de colonizare a stăpânirii austriece, care făcea promisiuni 
ispititoare doritorilor de a se stabil i  în Bucovina (meseriaşii vor beneficia de 
favoruri în oraşe, iar agricultorii vor primi terenuri de cultură, sămânţa necesară, 
lemn de construcţie pentru case etc.)32• 

În primele deceni i  ale secolului al XIX-lea, populaţia germană a crescut într-un 
ritm mediu anual de 39%, iar cea evreiască de 36%. În acelaşi timp, cu tot sporul 
bazat pe o natal itate ridicată, po�ulaţia românească nu atingea decât 1 1% din 
totalul populaţiei oraşului Rădăuţi 3 .  Anii 1 860 şi 1 875 marchează momentele în 
care, populaţia românească, pentru prima oară, este depăşită numeric de cea 
germană şi de cea evreiască. În ultimele trei decenii ale secolului al XIX-lea, 
fenomenul imigraţiei germane încetează definitiv, singura cale de creştere a acestei 
populaţii rămânând sporul naturae4• 

Deşi stabi lirea evreilor în Bucovina, după 1 774, era supusă unor restricţii 
deosebite, la începutul secolului al XIX-lea ( 1 8 1 6), numărul evreilor stabi liţi în 
Bucovina şi în Rădăuţi a marcat o creştere semnificativă (evrei i  care dispuneau de 
bani îşi "cumpărau" nume germane cu care se puteau stabi l i  în Bucovina). În 
�ădăuţi, în acea perioadă, existau peste 820 de evrei35 . Aşezarea masivă a evreilor 
în Rădăuti a fost favorizati foarte mult de ridicarea târgului la rangul de oraş 
( 1 852), precum şi de investirea sa cu atributul de centru districtual ( 1 854)36 . 
Hotărâtoare pentru faci litarea afluării acestora către oraş a fost promulgarea 
constituţiei din 1 86737, în care evreii nu mai erau o populaţie tolerată, devenind 
cetăţeni cu drepturi depl ine. Ca populaţie prin esenţă negustorească, evreii şi-au 
îndreptat atenţia spre centrele urbane în devenire, unde puteau să-şi exercite 
profesia cu mult câştig, Rădăuţiul fiind, în acest context, un loc de atracţie 
important. În cadrul oraşului, strada Topliţei, partea de jos a străzi i  Ştefan cel Mare 
şi străzii Putnei au reprezentat zone preferate de aşezare a evreilor, toate fiind bune 
vaduri comerciale. 

În paralel cu exercitarea comerţului cu mare pricepere profesională, evreii au 
îmbrăţişat, nu cu mai puţin succes, diverse alte îndeletniciri şi meserii .  

Alte naţionalităţi stabil ite în oraş în această perioadă au fost lipovenii - veniţi 
din Rusia, Ucraina, Galiţia prin anul 1 87038, ca arendaşi de pământ mănăstiresc şi 

32 D. Luchian, op. cit. , p. 30. 
JJ Ibidem, p. 3 1 .  
34 Ibidem, p. 47. 
35 Ibidem, p. 3 1 .  
36 Ibidem, p. 35.  
37 Ibidem. 
38 Ibidem, p. 25.  http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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al Fondului b isericesc, polonii , veniţi în oraş odată cu herghel ia, rutenii ,  cehii şi 
s lovac i i .  

O a doua perioadă, caracterizată printr-o dinamică mai accentuată a 
deplasărilor teritoriale ale populaţiei, a fost cuprinsă între ani i  1 940 şi 1 980. 
Perioada 1 940-1 980 debutează cu plecarea unui număr important de germani din 
Rădăuţi. Această plecare a avut cauze politice şi a antrenat peste 5 000 de 
persoane39• Tot în această perioadă părăsesc oraşul peste 2 800 de evrei, plecările 
continuându-se cu intensitate mai mică şi ulterior - între ani i  1 950 şi 1 980 peste 
7 000 de persoane părăsesc oraşul (in special de naţionalitate germană şi evreiască). 

Începând din anul 1 975 se evidenţiază o creştere a populaţiei, pe baza unui 
spor migratoriu pozitiv - se remarcă fluxuri migratorii spre Rădăuţi, în special din 
zonele rurale înconjurătoare. Aceste deplasări se intensifică de la an la an . Astfel, 
dacă în 1 975 soseau în oraş 53 1 de persoane, în anul 1 980 cifra celor sosiţi se 
ridica la 1 032 de persoane40. În acest an se înregistrează şi valoarea maximă a 
soldului migrator, respectiv 30,7%o . Progresele din agricultură, din acea perioadă, 
eliberează o parte importantă din forţa de muncă din zonele rurale învecinate, iar 
oraşul, în plină dezvoltare industrială, a constituit un important pol de atracţie 
pentru acest disponibil de forţă de muncă. S-au produs o serie de schimbări în ceea 
ce priveşte calitatea forţei de muncă existente în Rădăuţi, în sensul că, persoanele 
plecate din oraş erau în general lucrători calificaţi, pe când cei sosiţi aveau o slabă 
pregătire profesională, în general calificarea se făcea la locul de muncă. Cei mai 
mulţi dintre cei sosiţi în Rădăuţi au venit din localităţile rurale ale judeţelor 
Suceava - 57%, Iaşi - 2%, Neamţ - 1 ,5%, iar din alte judeţe 1 0,5%4 1 .  

Deplasările temporare diurne (navetismul) sunt specifice tuturor oraşelor a 
căror dezvoltare devansează resursele proprii de forţă de muncă, atât ca volum, cât 
şi ca structură profesională, vârstă, sexe. Cele mai intense deplasări s-au remarcat 
între ani i  1 975 şi 1 985 .  De exemplu, în anul 1 980 afluau zilnic spre Rădăuţi peste 
480 de muncitori, precum şi alt personal lucrător, ei constituind o treime din 
personalul scriptic al întreprinderilor şi unităţilor economice din oraş. La unele 
întreprinderi proporţia navetiştilor depăşea jumătate din personalul încadrat, cum era 
cazul Întreprinderii de Tricotaje şi Confecţii "Bucovina" - 62% din personal era 
format din navetişti -, al Agenţiei "Tehnoforestexport" - 82%42• 

După anul 1 980, numărul celor sosiţi în Rădăuţi începe să scadă. Astfel, în 
ultima perioadă menţionată, respectiv cea de după anul 1 990, specifice sunt 
valorile foarte mari ale plecărilor: în anul 1 990 - 5 79 de persoane, în 1 994 -

3 1 5  persoane, în anul 1 995 - 388 de persoane. 
Anul 1 995 este primul an, de după anul 1 970, în care, în oraşul Rădăuţi, se 

înregistrează un sold migrator negativ, respectiv de -4,4 1 %o 43• Această situaţie este 

39 Ibidem, p. 39. 
40 Direcţia Judeţeană de Statistică - Caiete statistice - oraşul Rădăuţi 1 970--1 980. 
4 1  

, 
D. Luchian, op. cit. , p. 47. 

42 Ibidem, p. 54. 
43 Direcţia Judeţeană de Statistică - Caiete statistice - oraşul Rădăuţi, 1 990--1995. 
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expl icată de schimbările intervenite în legislaţia ţării după anul 1989, când a fost 
redat dreptul de l iberă circulaţie cetăţenilor ţării noastre. Această schimbare s-a 
material izat într-o creştere a numărului de plecări, printre cei care au părăsit oraşul 
s-au numărat famili i de germani, dar şi de români, cauzele plecărilor fiind, în 
special cele socio-economice. După anul 1 989, dezorganizarea economica-socială 
din perioada de tranziţie spre economia de piaţă, restructurarea întreprinderilor 
industriale existente în oraş a avut drept consecinţă creşterea numărului de şomeri 
şi, în acelaşi timp, reducerea numărului navetiştilor. Deplasările zilnice s-au redus 
simţitor, în prezent sunt realizate de elevi"i care urmează cursurile liceelor din 
Rădăuţi, însă numărul lor este destul de mic, majoritatea stabilindu-şi temporar 
domiciliul în oraş. 

În concluzie, prin elementele de dinamică naturală şi mecanică prezentate, s-a 
încercat crearea unei imagini de ansamblu asupra acestor componente demografice 
care au, prin specificitatea lor, o importanţă majoră în definirea specificului 
funcţional şi îndeosebi în evoluţia teritorială a oraşului. 

Dinamica populaţiei şi evoluţia teritorială a oraşului Rădăuţi 

În anul 1 768, la hotărnicia de la 26 iulie, satul feudal Rădăuţi (ce număra 
doar 1 32  de famili i la acea dată), se întindea între pâraiele Pozen (de la hotarul cu 
Frătăuţiul), la Valea Seacă, deasupra Osoiului, prin Traian la pârâul Radiţa, apa 
Suceviţei la Satu Mare, Dealul Crucii şi pârâul Solca44• Nucleul iniţial al localităţii 
ocupa suprafeţe reduse în actuala parte de nord a oraşului, iar cu timpul, această 
aşezare rurală se organizează pe două nuclee: Cotul de Sus şi Cotul de Jos. Primele 
case s-au construit spre periferia nordică a actualei aşezări, întrucât această zonă 
oferea populaţiei condiţii mai bune de stabi lire şi de practicare a agriculturii - aici 
existau terenuri agricole şi terenuri propice construcţi ilor. Multă vreme, extinderea 
aşezări spre sud a fost limitată de existenţa unor terenuri băhnoase şi a văii Topliţei, 
cu frecvente ieşiri ale apelor din matcă la debite mai mari. În secolele XVII şi XIX, 
în corelaţie cu creşterea numerică a populaţiei ( 1  300 de locuitori în anul 1 800, 
5 639 de locuitori în 1 850, 1 2  895 de locuitori în 1 892), se poate observa o 
extindere a local ităţii dinspre periferii spre zona centrală. Aici se conturează 
nucleul comercial-administrativ al aşezării, în paralel cu o dezvoltare spre est şi 
vest faţă de nucleul iniţial al Rădăuţiului. Până în anul 1 900, populaţia Rădăuţiului 
sporeşte cu aproximativ 2 500 de persoane (ajunge la 14 403 locuitori). Prin lucrări 
de amenajare a Topliţei şi de asanare a mlaştinii din sud, se creează premisele 
extinderii spre sud a oraşului . În cadrul oraşului apar o serie de întreprinderi - în 
partea de vest uzina electrică, o fabrică de chibrituri, în nord-vest fabrica de 
cherestea "Bucovina", câteva mori în sud-est, are loc extinderea Fabrici i  de spirt, 
toate acestea favorizând extinderea teritorială a oraşului în aceste direcţii .  După 

44 T. Balan, Documente bucovinene, voi. IV, Cernăuţi, "Glasul Bucovinei", 1938, p. 229-230. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Primul Război Mondial, care se soldează cu importante pierderi de vieţi omeneşti 
şi în Rădăuţi dar şi cu importante p ierderi materiale din patrimoniul construit al 
oraşului, începe o importantă fază de reconstrucţie şi de extindere teritorială a 
oraşului. ·se împart populaţiei terenuri de construcţie, în spaţiul cuprins între strada 
Calea Bucovinei ş i  strada Volovăţului, construindu-se cartierele de case, existente 
ş i  azi în acest perimetru. Oraşul se extinde semnificativ spre sud şi sud-vest. 
Populaţia oraşului creşte de la 1 5  05 1 de locuitori la 1 7  000 de locuitori în 1 93 i5, 
forţa de muncă existentă este utilizată şi în industrie, oraşul se extinde spre est, vest 
şi sud-vest. Rezultatul amplei activităţi de reconstrucţie ridică, în 1 93 8, numărul 
clădirilor la 4 1 70, aproape dublu faţă de cel existent în 1 9 1 8 . 

În perioada socialistă numărul populaţiei sporeşte constant, de la 1 8  780 de 
locuitori în 1 965, la 30 454 la finele anului 1 989. Această sporire s-a realizat, în· 
mare parte, pe baza sporului natural, dar şi pe baza unui important spor migratoriu. 
Este perioada în care se pun bazele industriei moderne în Rădăuţi, dezvoltarea 
acesteia necesitând o importantă forţă de muncă, această forţă de muncă fiind 
absorbită din zonele rurale învecinate . Pentru asigurarea locuinţelor noilor veniţi, în 
oraş se construiesc noi cartiere rezidenţiale. Această perioadă de creştere numerică 
a populaţiei şi de diversificare a profilului funcţional al oraşului - prin politica de 
investiţii, mai ales pentru oraşele rămase în urmă - se materializează într-o 
importantă fază de extindere teritorială. Totuşi, chiar dacă se fac progrese 
importante pe calea industrializării şi urbanizării, potrivit legii sistematizării 
local ităţilor urbane în vigoare în acei ani, valorile ambilor indicatori 
(industrial izare, urbanizare) plasau Rădăuţiul în categoria a VI-a de localităţi 
urbane, respectiv a oraşelor cu cel mai scăzut grad de urbanizare. Se poate observa 
deci că Rădăuţiul, din punct de vedere industrial şi urban, continua să parcurgă o 
perioadă de tranziţie. 

Creşterea populaţiei, de la 2 1  587 de locuitori, în 1 976, la 24 582 în anul 
1 980, impune asigurarea spaţi ilor de locuit, problemă care se rezolvă prin 
intensificarea activităţii din domeniul construcţiilor. În această perioadă s-au dat în 
folosinţă peste 3 000 de apartamente. Construirea celor 6 cvartaluri de imobile la 
sud faţă de linia ferată, în sudul şi sud-vestul oraşului, marchează cea mai 
importantă fază de extindere teritorială a oraşului, după cea din 1 920. Se 
construieşte astfel partea "nouă" a oraşului care concentrează, în prezent, şi cea mai 
mare parte din populaţia Rădăuţiului. 

Etapa următoare este caracterizată printr-o sporire a populaţiei de la 25 668 de 
locuitori în anul 1 98 1 ,  la 30 865 de locuitori în 1 990, după care, până în prezent, 
populaţia creşte foarte lent, ajungând la 3 1  060 de persoane în anul 2000. 

Ca urmare a creşterii populaţiei, are loc şi o creştere a densităţii construcţii lor 
în intravilan, pe lângă locuinţele particulare care se ridică (cu precădere după anul 
1 995), sunt construite şi date în folosinţă sedii ale unor asociaţii ,  bănci, clădiri 

45 D. Luchian, op. cit , tabelul nr. 3, p. 30. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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administrative, secţii ale unor întreprinderi. După anul 2000 au loc importante 
activităţi de restaurare a clădirilor mai vechi, oraşul câştigând mult în ceea ce 
priveşte dimensiunea sa estetică. În prezent cea mai dinamică zonă sub aspectul 
extinderii teritoriale este cea sudică, extinderea fiind favorizată de existenţa în zonă 
unor întinse terenuri propice construcţii lor şi de existenţa arterei de circulaţie ce 
leagă oraşul nostru de reşedinţa de judeţ. 

În concluzie, se poate preciza că dinamica populaţiei a fost şi rămâne, şi în 
prezent, factorul hotărâtor al evoluţiei teritoriale a oraşului şi are implicaţii mari în 
trasarea principalelor direcţi i de evoluţie funcţională a unui oraş. 

Structura populaţiei 
şi implicaţiile În evoluţia funcţională a oraşului 

Pentru a analiza structura pe grupe de vârstă şi sexe a populaţiei Rădăuţiului, 
am uti l izat date de la recensământurile din 1 956, 1966, 1977, 1992, şi date până în 
anul 2000. 

. 
Grupe de vârstă 1956 1966 1977 1992 

f_%J (%) (%) (%) 
0-1 4/20 de ani 24,4 23,4 24, 1 26, 1 
1 5/20-60 de ani 64,8 64,4 62,4 64 
Peste 60 de ani 1 0,8 1 2,2 1 3,5 10 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava 

Urmărind structura pe grupe de vârstă în aceşti ani, putem remarca o pondere 
· însemnată a populaţiei adulte (peste 60%), pondere care ne sugerează că necesarul 
de forţă de muncă era asigurat, însă şi posibilitatea, în vi itor, a "alimentării" cu 
populaţie a grupei bătrâne, şi de modificare a raporturilor populaţie activă/populaţie 
întreţinută. Se constată, de asemenea, în acest interval, o tendinţă de îmbătrânire a 
populaţiei Rădăuţiului, fapt relevat de creşterea ponderii grupei a III-a de vârstă, în 
condiţii le menţinerii ponderii grupei tinere la valori de sub 30%. În condiţi ile 
menţinerii la acelaşi nivel a populaţiei tinere (24%), îmbătrânirea populaţiei s-a 
repercutat asupra grupei adulte, determinând o scădere a ponderii acesteia în totalul 
populaţiei .  Tendinţa de îmbătrânire mai este evidenţiată şi de raportul bătrâni/tineri 
care consenmează o majorare de la 28,5% la 32,5% şi apoi la 40%, în această perioadă. 

Structura pe sexe prezintă valori echi l ibrate pe cele două sexe, cu o uşoară 
predominare a populaţiei feminine, după cum se poate observa şi din tabelul de 
mai jos: 

Populatie 1 960 1970 1980 1992 2001 
Masculin 48, 1 %  48,8% 48,3% 49% 47,5% 
Feminin 5 1 ,9% 5 1 ,2% 5 1 ,7% 5 1 , 1% 52,5% 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Ponderea mai rid icată a populaţiei feminine din anul 1 980 poate fi pusă în 
legătură cu darea în folosinţă ş i  intrarea în producţie a Întreprinderii de Tr

_
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Confecţii "Bucovina", care util iza, aproape exclusiv, forţă de muncă femmma ŞI a 
constituit un pol de atracţie a acesteia şi din zonele rurale înconjurătoare, multe 
persoane de sex feminin stabi lindu-şi domiciliul în oraş în ani i  ' 80. Ponderea foarte 
ridicată a populaţiei feminine în anul 200 1 se poate explica prin mi graţia pentru 
muncă, pe plan extern, predominant a forţei de muncă masculine existente în oraş. 
Ca implicaţii ale acestei structuri asupra specificului funcţional, putem menţiona în 
primul rând că, în Rădăuţi, a existat în toate perioadele un disponibil de populaţie 
apt de muncă, aceasta constituind o premisă pozitivă pentru dezvoltarea funcţională 
a oraşului. Ponderea destul de redusă, iniţial, a populaţiei bătrâne nu a exercitat 
presiuni mari asupra populaţiei ocupate, însă, după anul 1 990, tendinţa de 
îmbătrânire a populaţiei, corelată procesul de restructurare din economie (creştere a 
numărului de şomeri), a dus la apariţia unor probleme de ordin social, 
caracteristice, dealtfel, şi altor oraşe din ţară. Se poate remarca, de asemenea, că 
populaţia tânără are o pondere în creştere, totuşi, ritmul lent de dezvoltare din 
perioada actuală, oferta redusă de locuri de muncă, l ipsa dezvoltării unor sectoare 
de activitate de actualitate, îi determină pe tineri să aleagă, după terminarea 
studi ilor, stabi lirea în oraşele mai mari şi cu un dinamism funcţional mai accentuat. 

Ponderea mai redusă a sexului masculin, în condiţii le dezvoltării unor 
sectoare industriale ce reclamau în special forţă de muncă masculină, a determinat 
atragerea necesarului de forţă de muncă din zonele rurale apropiate, ceea ce a 
produs, în special în anii 1 967-1 985, o dinamizare a activităţii de transporturi 
rutiere şi feroviare, ce susţineau această pendulare zilnică a populaţiei către locurile 
de muncă din oraş. 

Ponderea mai ridicată a populaţiei feminine a determinat construirea unor 
unităţi industriale care să absoarbă surplusul de forţă de muncă existent în oraş. 
Numărul femeilor cuprinse în câmpul muncii, între anii 1 960 şi 1 980, a crescut şi a 
ajuns să deţină în totalul populaţiei active, în anul 1 980, o pondere de 46,4%, faţă 
de numai 3 1 ,9% în 1 964 . Totuşi, utilizarea forţei de muncă feminine a continuat să 
rămână o problemă, femeile deţinând o pondere importantă în cadrul populaţiei 
inactive (58% în 1 980, 57% în 1 992, 50% în 2002t6. Reducerea ponderii populaţiei 
feminine inactive poate fi pusă, în ultimii ani ,  pe seama dezvoltării mai accentuate 
a sectorului terţiar-comercial, financiar, administrativ şi util izarea preponderentă în 
aceste sectoare de activitate a forţei de muncă feminine. 

În ceea ce priveşte structura profesională a populaţiei, creşterea numerică a 
populaţiei oraşului a determinat în mod corespunzător modificarea celor două 
segmente ale sale: populaţie activă şi populaţie inactivă. În anul 1 977, populaţia 
activă era superioară cu 45,3%47 nivelului avut cu două deceni i  în urmă, crescând 

46 Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava, Recensământul populaţiei 2002, date statistice 
preluate din Fişa localităţii - oraşul Rădăuţi. 

47 D. Luchian, op. cit . .  p. 50. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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într-un ritm mai rapid decât populaţia totală, pe  baza dezvoltării economice a 
oraşului. 

Structura profesională a populaţiei, între cele două războaie mondiale relevă 
un nivel redus de dezvoltare economică şi socială a oraşului. Cea mai mare' parte a 
forţei de muncă era ocupată în zeci le de ateliere meşteşugăreşti . Industria era un 
sector de activitate ce absorbea o pondere neglijabilă din forţa de muncă 
disponibilă a localităţii . Într-o înregistrare din 192 i8 se evidenţiază că, din cele 
4 554 de persoane ocupate, peste 36% erau meseriaşi, ucenici, calfe sau patroni, 
20% erau ocupate în industrie şi comerţ, 1 7% în agricultură, 1 5% funcţionau în 
instituţii de stat şi particulare, iar restul de 1 2% lucrători cu ziua. 

Dezvoltarea social-economică de ansamblu a Rădăuţiului, în perioada 1 960-
1 985,  îşi pune amprenta asupra utilizării potenţialului de muncă al populaţiei. 
Astfel, populaţia activă ajunge la 700 de persoane la 1 000 de locuitori în anul 
1 98549, aceasta însemnând reducerea la jumătate a presiuni i  populaţiei inactive 
asupra celei active . .  Creşterea ponderii populaţiei active în totalul populaţiei 
oraşului a continuat, într-un ritm constant crescător, până în anul 1 985,  fiind 
echilibrat de alimentarea cu forţă de muncă din localităţile învecinate. 

În anul 200 1 ,  populaţia activă era de 7 266 de persoane, ceea ce, raportat la 
totalul populaţiei, de 3 1  62 1 de persoane, reprezintă doar 22,9%, un procent foarte 
redus, care indică un raport de dependenţă - populaţie activă/populaţie întreţinută 
- foarte ridicat (o persoană activă la 4,2 persoane întreţinute). În realitate, acest 
raport este echil ibrat de cei ce-şi desfăşoară activitatea în străinătate şi trimit bani 
celor rămaşi acasă, aceasta fiind şi una dintre resursele financiare care susţin 
dezvoltarea comerţului şi în general a serviciilor în Rădăuţi în perioada actuală. 

În ceea ce priveşte repartizarea forţei de muncă pe principalele ramuri 
economice şi sectoare de activitate, constatăm, încă de la mijlocul secolului al XX-lea, 
deplasarea acesteia spre industrie ( 4 7% ), în rest, celelalte ramuri deţineau în medie 
câte 1 0% din populaţia activă, cota cea mai scăzută înregistrând-o construcţiile. Cu 
toate că activitatea de construcţii-montaj era relativ bine dezvoltată în anii 1 970-
1 985 în oraş, forţa de muncă indigenă ocupată în acest sector de activ itate era 
foarte redusă, fi ind reprezentată mai ales în cadrul personalului de conducere, 
tehnic, economic şi administrativ, majoritatea muncitorilor fiind din afara oraşului, 
respectiv navetişti. 

În ceea ce priveşte ponderea redusă a populaţiei care se ocupa cu agricultura, 
în anii 1 980, ea poate fi explicată şi prin modernizarea acestei ramuri economice în 
acea perioadă, corelată cu dezvoltarea industriei, astfel, chiar dacă locuitorii 
oraşului au continuat să practice agricultura, aceasta nu mai reprezenta ocupaţia 
principală care aducea venituri, ci era practicată, în timpul rămas disponibil , pentru 
suplimentarea veniturilor şi asigurarea hranei .  Creşterea numerică a forţei de 
muncă şi orientarea ei spre ramurile producţiei materiale de bază a fost însoţită, şi 

48 T. Balan, op. cit. , p. 229-230. 
49 Direcpa Judeteană de Statistică - Caiete statistice - oraşul Rădăuti. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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în Rădăuţi, de notabile modificări structurale în nivelul preg�tirii teoretice !i 
profesionale şi în diversificarea specializărilo� şi meseriilo�. Au 
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vechile meseri i ,  apărând altele cu totul n01, care pun m evidenţa dezvoltarea 
industriei şi a activităţilor specifice sectorului terţiar. 

Schimbările esenţiale ce au avut loc în structura social-economică în perioada 
1 985-1996 reflectă, pe de o parte, profundele transformări care au avut loc în 
economia naţională, în special după anul 1 989, iar pe de altă parte, modul de 
participare a populaţiei la activitatea economică. Comparând datele recensământurilor 
din 1 985 şi 1 992, observăm o scădere puternică a ponderii populaţiei ocupate în 
industrie, de la 64,5% la 50%, ceea ce se explică prin falimentarea unor fabrici, 
închiderea unor secţii considerate nerentabile şi, implicit, reducerea personalului 
angajat. Programele de restructurare ale întreprinderilor, care şi-au menţinut 
producţia, au dus la disponibil izări masive, pentru a acorda n,ivelul de producţie la 
cererea de produse de la nivelul fiecărei unităţi în parte . In paralel cu această 
reducere, în timp, populaţia oraşului a încercat să se adapteze noilor condiţii soci�l
economice existente, începând dezvoltarea şi diversificarea sectorului terţiar. In 
funcţie de necesităţi, în anii 1 990-2003 se înfiinţează numeroase societăţi 
comerciale care au profil de activitate destul de diversificat: de la comercializarea 
produselor, la mici unităţi de prelucrare şi producţie, în special în domeniul 
prelucrării lemnului, construcţiilor şi ansamblărilor metalice, alimentar, la servicii 
informatice, financiar-bancare etc. În această ultimă perioadă are loc diversificarea 
profi lului funcţional al oraşului. De această dată, dezvoltarea se adaptează 
economiei de piaţă şi are reale şanse de progres faţă de industrializarea socialistă 
care a fost un proces forţat, necorelat cu premisele naturale, umane şi economice 
ale regiunii .  

Din  analiza datelor se  pot subl inia o serie de schimbări importante în 
structura populaţiei active din Rădăuţi în ultimii patru ani .  Astfel, observăm, o 
reducere a ponderii populaţiei active pe ansamblu, de la 9 262 de locuitori în 1 996, 
la 6 367 în anul 2000. Reduceri ale ponderii populaţiei ocupate se remarcă în 
agricultură, în industrie şi în construcţii, singurul sector ce absoarbe forţă de muncă 
în această perioadă rămânând cel terţiar. Acest lucru se explică prin restructurările 
ce au avut loc în ultimii ani în industria rădăuţeană, prin încetarea subvenţionării de 
către stat a sectorului construcţii şi prin regresul din agricultură la nivel naţional. 
Modificări importante se pot sublinia şi în cadrul sectorului de servicii, prin 
diminuarea numărului de lucrători în sectorul comercial şi în cel de transporturi. 
Acest lucru poate fi explicat prin modernizarea acestor sectoare, în urma 
privatizării lor, precum şi prin creşterea numărului personalului didactic (ca urmare 
a reducerii normei didactice la 1 8  ore/săptămână) şi a personalului sanitar. 

În ceea ce priveşte populaţia neocupată, în această categorie se includ 
persoanele apte de muncă, încă neîncadrate, dar care pot fi absorbite, total sau 
parţial, în anumite perioade de dezvoltare economică. Şomeri au existat şi până în 
anu l  1 989, dar, din considerente pol itice, acest fenomen nu era recunoscut. După 
anul 1 989, şomajul cunoaşte o puternică creştere, datele referitoare la populaţia http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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neocup�tă. 
î n  anul 2000 precizează că existau: 5 5 2  de beneficiari de şomaj, 4 5 7  de 

ben�fic1ar1 de alocaţie de sprij in, 655 de persoane a căror alocaţie de sprij in 
expira�� în anul 2�00� iar la sfârşitul anului : 259 de şomeri în plată, 5 5 1  cu alocaţie 
de spnJm, se ma1 evidenţiază 233 de persoane care au beneficiat de prevederile 
Ordonanţei 98/ 1 995 privind plăţile compensatorii pentru disponibilizaţi . 

Structura naţională a populaţiei Rădăuţiului a fost influenţată, în anumite 
perioade, de factori politici, reflectându-se în existenţa în cadrul populaţiei oraşului 
a unei ponderi destul de însemnate a altor naţionalităţi. La începutul primului 
deceniu al secolului al XIX-lea, Rădăuţiul, dintr-o aşezare românească, devine, în 
scurtă vreme, o localitate cu o populaţie foarte eterogenă ca structură etnică a 
populaţiei, ca urmare a politicii de colonizare dusă de austrieci în acea perioadă. 
Populaţia era formată, pe lângă români, din numeroşi nemţi, evrei, poloni, cehi, 
slovaci, ruteni, lipoveni, unguri etc. 

O parte dintre germanii stabiliţi în local itate au practicat agricultura, 
imposibilitatea asigurării şi rezervării pământului de cultură de către autorităţi, îi 
determina pe aceştia, nu de puţine ori, să se adreseze cu plângeri la împărat50. În 
perioada 1 850-1 940, existenţa populaţiei germane în Rădăuţi şi-a pus amprenta 
asupra unor sectoare de activitate din oraş. Pe plan profesional, în aceşti ani se 
înregistrează sporirea meseriaşi lor, în majoritate erau de origine germană, a 
muncitorilor calificaţi, a funcţionarilor publici. Începuturile dezvoltări i industriei în 
Rădăuţi sunt legate de existenţa populaţiei germane. Fabrica de bere, primul 
aşezământ industrial din oraş şi din zonă, a fost administrată, până după al doilea 
război mondial, de persoane de origine germană. În această perioadă au fost 
deschise în oraş, de către întreprinzători nemţi, încă o fabrică de distilat spirt şi o 
secţie de producere a lichiorurilor, mai multe mori, şase brutării, o mică fabrică de 
bomboane, un atel ier de mezeluri, o fabrică de gheaţă, o fabrică de hârtie, o fabrică 
de chibrituri, mai multe fabrici de prelucrare a lemnului, două fabrici mici de perii, 
pensule şi bidinele, o fabrică de cartoane, o fabrică pentru producerea săpunului, 
lumânărilor şi a cleiului pentru lemn, o fabrică de bateri i 5 1 ,  "prima fabrică 
bucovineană pentru mărfuri de oţel şi unelte" etc. 

La dezvoltarea comerţului, dar şi a industriei, şi-a adus contribuţia, în această 
perioadă, şi populaţia de origine evreiască stabil ită în oraş. Împreună cu populaţia 
germană, evreii au pus bazele unor mici întreprinderi în acea perioadă de exemplu : 
o fabrică de şireturi, o fabrică de nasturi ("Butonia"), un atel ier-fabrică de pălării, 
numeroase tăbăcării, o ţesătorie, o fabrică de flori artificiale, un atelier de fabricare 
a păturilor, o fabrică de articole de voaiaj şi de sandale etc. Deşi au fost unităţi 
mici, de interes local şi rareori regional, acestea, prin numărul lor relativ mare, au 
dinamizat viaţa economică a oraşului Rădăuţi, transformându-1, în acea perioadă, 
într-un pol de atracţie pe plan local şi regional. În prezent ponderea populaţiei 
germane şi evreieşti este foarte redusă, aceste grupuri etnice au părăsit oraşul în 

5° Franz Wiszniowski, Radautz, die deutscheste StadJ des Buchenlandes, Waibligen, 1966, p. 1 23.  
5 1  D. Luchian, op. cit. , p. 69-80. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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mai multe etape, citate anterior, populaţia oraşului Rădăuţi este predominant o 
populaţie românească. 

Repartiţia teritorială şi densitatea populaţiei 

Repartiţia ş i  densitatea populaţiei este condiţionată de un ansamblu de factori 
naturali, istorici, economici, tehnici şi social i .  

Densitatea populaţiei exprimă una din trăsăturile definitorii ale habitatului 
urban - concentrarea, care este mai accentuată în cazul aşezări lor urbane, în 
contrast cu caracterul mai dispers al habitatului rural, aceasta fiind o consecinţă a 
specificului activităţilor orăşeneşti, desfăşurate în mod concentrat. Lipsa terenului 
pentru construcţii a făcut ca, Rădăuţiul, localitate rurală (secolul al XVII-lea), să se · 
extindă haotic, d inspre periferii (unde existau mai multe terenuri propice 
construcţiilor şi practicării agriculturii) spre centrul de astăzi, ulterior pe direcţia 
est-vest şi, într-o ultimă etapă, spre sud. Au fost valorificate, iniţial, pentru 
construcţii terenurile care prezentau condiţii optime pentru perioadele respective, 
rămânând în interior numeroase spaţii l ibere, care vor fi utilizate mai târziu, în 
secolele XX şi XXI, când elementele de progres tehnic vor elimina o serie de 
impedimente naturale (cele mai importante fiind nivelul hidrostatic şi portanţa 
terenurilor). 

Excluzând o primă etapă în evoluţia sa, după conturarea centrului aşezări i, în 
general, este respectată tendinţa de creştere şi concentrare treptată a populaţiei, 
dinspre centru spre periferie. Centrul oraşului, cu funcţie predominant comercial
administrativă, are şi o funcţie rezidenţială. Aceasta este legată de o primă etapă în 
dezvoltarea nucleului aşezării, etapă în care funcţia rezidenţială coexista cu cea 
meşteşugăreaseă, fapt ilustrat de specificul clădirilor păstrat din secolul al XIX-lea 
- parterul fi ind destinat desfăşurării activităţii, iar etajul locuiri i .  Această funcţie 
mai este ilustrată şi de existenţa aici a celui mai nou cartier rezidenţial al oraşului -
"Aleea Primăverii" -, cartier ce grupează 1 5  imobile, dintre care trei cu opt etaje. 
Regiunea nordică a oraşului păstrează, şi în prezent, un pregnant caracter rural, 
densitatea construcţi i lor este medie, predomină locuinţele individuale, zona 
grupează în medie 8 000 de clădiri, ce ocupă o suprafaţă de aproximativ 300 000 m2. 

Cele mai mari concentrări de construcţii şi populaţie se remarcă în partea 
sudică şi vestică a oraşului. Cartierul "Obor", situat în vestul oraşului, este unul 
dintre cele mai populate şi mai dinamice cartiere, aici s-au stabilit, în ani i  ' 80, cele 
mai multe famili i  de muncitori . În prezent, dinamismul demografic s-a mai atenuat, 
însă rămâne cartierul cu cea mai mare densitate a populaţiei din oraş. 

În ceea ce priveşte densitatea medie a populaţiei, aceasta avea, în 1 968, valori 
foarte ridicate, de 1 23 de locuitori/kmp52, iar datele recensământului din 2002 
indică valori de 85 de locuitori/kmp. Această reducere este corelată, cu valorile 

52 P. Rezuş, Contribuţii la istoria oraşului Rădăuţi, Bucureşti, Editura Litera, 1 975, p. 32. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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reduse bilanţului total a l  populaţiei, stagnarea creşterii populaţiei chiar diminuarea 
numărului de locuitori cauzată de numărul mare de plecări din Rădăuţi, după anul 
1 990. 

În concluzie, actuala repartiţie a populaţiei, în intravi lan, este rezultatul 
evoluţiei teritorial-funcţionale a oraşului, fiecare cartier păstrând specificul estetic 
şi funcţional al perioadei în care s-a. constituit. 

Allgemeine Wertschatzungen iiber die Merkmale der BevOikerung 
des Munizipiums Radautz 

(Zusammenfassung) 

Die Studie macht sich zur Aufgabe die erHiuterung der Merkmale der Bevolkerund des 
Munizipiums Radautz aus der Aussicht der Bedeutung ihrer Entwiklung sowie auch der Bedeutung 
der menschlichen Ressourcen fllr die Gebietsentwiklung eines stiidtischen.Habitus. 

Es wurden die Werte der demographischen Entwiklung, die natiirliche Dynamik der 
Bevolkerung der Stadt, die Steigerung der Anzahl der Bewohner, die Standortverteilung der 
Bevolkerung, ihre Dichte sowie einige Wertschiitzungen iiber die Struktur der Bevolkerung, 
analysiert. 

Die Merkmale der Radautzer Bevolkerung, wurden stets im Zusammenhang mit den 
Umweltfaktoren, der geschichtlichen Entwiklung und der wirtschaftlichen Faktoren analysiert. 

Die Studie schaffi ein allgemeines Bild iiber die Qualitiit der menschlichen Ressourcen des 
Munizipiums Radautz sowie iiber das Eintreten von Ănderungen im Yerlauf der Zeit in der Struktur 
und den Merkmalen der Bevolkerung. 

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



FOLCLOR, ETNOGRAFI� ARHITECTURĂ 

FOLCLORIŞTI BUCOVINENI ÎN EXILUL LITERAR 
ROMÂNESC. PETRU IROAIE (1907-1984) 

ELENA PASCANIUC 

Folcloristul şi istoricul l iterar Petru Iroaie, ca şi profesorul şi omul de cultură 
C laudiu Isopescu, l ingvistul Teodor Onciulescu, l ingvistul şi profesorul universitar 
Grigore Nandriş, scriitorul Vasile Posteucă, sunt bucovineni a căror formaţie 
spirituală, începută în satele natale din Bucovina, a continuat şi s-a desăvârşit la 
universităţile din Cernăuţi şi Bucureşti, impunându-se, însă, în lumea ştiinţifică şi 
l iterară internaţională ca profesori la universităţi străine de prestigiu: Roma, 
Neapole, Palermo, Londra. Le-a fost dat prea puţin timp - iar unora deloc - să-şi 
pună ştiinţa şi energia în slujba celor dintre care s-au ridicat. Războiul (Primul 
Război Mondial, în cazul lui Claudiu Isopescu; al Doilea Război Mondial, în cazul 
lui Petru Iroaie, Grigore Nandriş şi Vasile Posteucă) sau opţiunile politice i-au 
determinat să aleagă exi lul, dar toţi au înţeles să-şi asume destinul de mesageri ai 
spiritualităţii româneşti în lume. 

În perioada postbel ică, despre Petru Iroaie, profesor universitar din 1 945 la 
Universitatea din Palermo, s-a scris puţin în ţară. Intr-un volum din 1973,  fără a-i 
prezenta cariera universitară de până la acea dată, Marin Bucur îl menţionează, 
alături de Liviu Marian, Constantin Loghin şi Vasile Gherasim, cu doar patru 
studii, apărute până în 1 9401 • Ghidul bibliografic al personalităţilor ştiinţifice din 
Bucovina, apărut în 19822, îi dedică două pagini, prezentând activitatea ştiinţifică a 
profesorului, concretizată în numeroase studii şi volume publicate în Italia. Abia în 
Dicţionarul etnologi/ar români, editat în 1 9983, se menţionează contribuţia lui 
Petru Iroaie la cunoaşterea folclorului istroromân şi la descoperirea cântecului 
popular istroromân ( 1935), de realităţile culturale şi tradiţionale ale românilor din 
Istria acesta apropiindu-se prin profesorul şi mentorul său, Leca Morariu. 

1 Marin Bucur, Istoriografia literară românească de la origini până la G. Călinescu, 
Bucureşti, Editura Minerva, 1 973, p. 361 . Petru Iroaie este inclus în cap. Erudiţie şi amatorism, cu 
studiile: La centenarul lui Al. Odobescu (1834-1934), Suceava, 1 934; Critica criticii româneşti, 
Cernăuţi, 1 937; Ionel Teodoreanu, Cernăuţi, 1939; Sensul folcloric în poezia lui Eminescu, Cernăuţi, 
1 940. 

2 Ştiinţa in Bucovina, Ghid biobibliografic, voi. 1, Suceava, 1 982, p. 85-86. 
3 Iordan Datcu, Dicţionarul etnologilor români, voi. Il, Bucureşti, Editura Saeculum 1.0., 

1 998, p.  1 8- 1 9. 

Analele Bucovinei, XI, 2, p. 409-4 1 5, Bucureşti, 2004 http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Petru Iroaie se naşte la 22 mai 1 907, în satul Mitoc, comuna Adâncata (din 
f�s�l judeţ Dorohoi), judeţul Suceava. Urmează studi ile gimnaziale ( 1 920-1 924) 
ŞI hceale ( 1 924-1 925), la Suceava. Din 1 925, Petru Iroaie este învăţător în comuna 
vrânceană Mândrişca. La vârsta de 22 de ani, se înscrie Ia Universitatea din 
Cernăuţi, urmând, între 1 929 şi 1 933,  Facultatea de Filozofie şi Litere, unde îi are 
ca profesori pe Ion Nistor, Leca Morariu, Grigore Nandriş, Traian Brăileanu. 

După terminarea facultăţii, pentru o scurtă perioadă, 1 933-1 934, este 
profesor suplinitor laA Cernăuţi. În 1 934, obţine o bursă la Şcoala Română din 
Roma4 ( 1 934-1 936). In perioada studiilor de specializare în Italia, adună noi date 
etnografice şi texte folclorice din comunitatea istroromâni lor: "Descins în satele 
româneşti din Istria (între 7 august şi 20 sept. 1 935), mi-am pus în aplicaţie bunele 
îndrumări primite la Universitatea din Cernăuţi, reuşind a colecta Ia 1 49 [de] texte 
în proză (basme, poveşti, legende etc. )şi 1 1 8 cântece, fragmente de cântece şi 
variante. Direct povăţuit de profesorul meu Leca Morariu, mi-am îndreptat toată 
atenţia asupra melopeei populare [ . . .  ]"5 . Anchetele de teren şi discuţi i le cu 
informatorii au fost descrise de tânărul cercetător bucovinean drept un "teribil 
sondaj făcut de subsemnatul în amintirea şi conştiinţa lor", pentru a redescoperi 
străvechile cântece cirebire, deja ieşite din circulaţie. Reuşita sa a determinat 
apariţia unei note fulminante în revista cernăuţeană "Făt-Frumos", la Cronică, sub 
semnătura Al. Lupu: "Şi-i iarăşi un titlu de mândrie a ciribirologiei de la 
Universitatea cernăuţeană că crainicul ei Petru Iroaie, desfiinţează definitiv legenda 
despre inexistenţa cântecului popular istroromân [ . . .  ] . Ce superbă pildă de filologie 
vivantă această izbândă a şcoalei folclorice! ',t; 

Textele7 au fost incluse apoi în lucrarea Cântecu/ popular istro-român, cu 
care Petru Iroaie obţine titlul de doctor în literatură, în iunie 1 936, la Universitatea 
din Cernăuţi, sub conducerea profesorului Leca Morariu. A apărut în volum în 
acelaşi an, după cum se menţionează în "Făt-Frumos" (nr. 4/1 936), sub egida 
Seminarului român de l iteratură modernă şi folclor al Universităţii Regele Carol I I  
d in Cernăuţi. Volumul s-a bucurat de aprecierea ştiinţifică, deşi n-au l ipsit critici 
aduse de P. Caraman - în ceea ce privea traducerea şi comentariul textelor. 

În 1 93 8, scriind despre cartea lui P. Iroaie, Cântece populare istro-române, 
etnologul ieşean Petru Caraman o considera şi el "o bogată recoltă de cântece 
istroromâne, care vine în chip atât de fericit să dezmintă afirmaţia făcută de la 

4 Înfiinţată de statul român la 1 noiembrie 1922, Şcoala Română din Roma 1-a avut ca director 
la început pe istoricul Vasile Pârvan, iar printre bursieri s-au numărat, de-a lungul timpului, 
Al. Busuioceanu, G. Călinescu, bucovinenii Claudiu Isopescu şi Traian Cantemir. 

s Petru Iroaie, Cântece populare istroromâne, în "Făt-Frumos", anul XI, nr. 1-2, ianuarie
aprilie, 1 936, p. 1 7. 

6 Al. Lupu (pseudonimul lui Leca Morariu), Cântecul popular istroromân, "Făt-Frumos
"

, anul 
X, nr. 5-6, septembrie-decembrie 1 935, p. 228. 

7 Petru Iroaie a început publicarea cântecelor (clasificate de el în patru grupe: Cântece; 
Cântece elegiace; Satirice; Diverse) în "Făt-Frumos", anul XI, nr. 1-2, ianuarie-aprilie 1936, p. 1 7-24, 
ca parte a lucrării Cântece populare istroromâne. Texte-Traducere-Studiu-Note literare; ultima parte 
a studiului a apărut în nr. 5-8, mai-august, 1937, p. 136-156. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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distanţă, pe baza culegerilor anterioare, cum că românii din Istria n-ar mai fi cântând 
de mult în l imba maternă. [ . . .  ] Materialul prezentat - de o noutate atât de neaşteptată 
- este [ . . . ] o adevărată comoară"8. Profesorul ieşean mai făcea observaţia: "Leca 
Morariu se impune ca unul din campionii studiilor cirebire, devenind acest sector o 
favorită a preocupărilor profesorului, care ajunge să formeze la Cernăuţi o adevărată 
şcoală, în frunte cu cei doi doctori şi asistenţi ai săi: Petru Iroaie şi Traian Cantemir"9• 

Pe aceeaşi temă a folclorului istroromân, P. Iroaie a mai publicat până în 1 940 
câteva "culegeri remarcabile": Aşa căntaţ! Cântece populare istroromâne!Canti 
popa/ari istroromeni, (extrase din revista "Făt-Frumos", Susneviţa-Jeian, Cernăuţi, 
Tiparul "Glasul Bucovinei", 1 936, 74 p., cu o prefaţă în dialect istroromân semnată 
de P. Iroaie, volum apărut în colecţia Bibl ioteca "Făt-Frumos", nr. 6), Grai şi 
băsmuire cirebiră, voi. l (Iaşi, 1 940), Alte cântece populare istroromâne (Iaşi,. 
1 940), Il canto popa/are istroromeno ("Ephemeris Dacoromana". Buletinul Şcoli i  
Române din Roma, 1 940). 

După obţinerea titlului de doctor, activitatea ştiinţifică şi universitară pe care 
o desfăşoară Petru Iroaie până la plecarea din ţară, este legată, în mare parte, tot de 
Universitatea din Cernăuţi. Între 1 937  şi 1 939, este asistent la catedra de l iteratură 
română modernă şi folclor - condusă tot de Leca Morariu10 - a Facultăţii de 
Filozofie şi Litere de la Universitatea cernăuţeană. Se implică în organizarea celor 
două expoziţii istro-române de la Cernăuţi, din 1 93 7 şi 1 93 8, iniţiate de Leca 
Morariu pentru "a evidenţia, între raporturile culturale italo-române, afirmarea 
problemei istro-române"1 1 •  Îi apar stud iile Caracterul poeziei populare (Cernăuţi, 
1 93 7) şi Poezia autentic populară (Iaşi, 1 938), în care tânărul universitar, 
distanţându-se de opini ile unor renumiţi esteticieni şi etnologi ca Benedetto Croce, 
Arnold van Gennep, P Cancel privind originea poeziei populare şi, plecând de la 
recente - atunci - cercetări sociologice, între care cele ale lui Albert Marinus, 
Martha Bringemeier, Traian Brăilean sau Mihai Ralea, susţine că poezia populară 
nu este o creaţie individuală, ci una socială: "ceea ce formează adevărata poezie a 
cântecului este pierderea la maximum a individual ităţi i în limbajul social. Nu 
înseamnă însă că individul nu-şi tâlcuie propriu-i eu. Dimpotrivă, acesta, prin 
eminenţă social, dă glas dramei sale sufleteşti în expresia limbajului social care, în 
confluenţă cu cel individual, constituie dinamica literaturii populare". 

Din 1938  până în 1 940, este secretar - alături de Traian Cantemir - al Institutului 
de Literatură12  de la Cernăuţi, în a cărui publicaţie, "Buletinul «Institutului de 

8 Petru Caraman, Dr. Petru Iroaie: " Cântece populare istroromâne ", recenzie în "Buletinul 
Institutului de Filologie Română «Alexandru Philippide», laşi, voi. V, 1938, p. 350. 

9 Ibidem. 
10 Profesorul Leca Morariu a fost ales decan al Facultătii de Filozofie şi Litere în 16 iunie 

1 936, pentru anii 1 936/ 1 937 şi 1 937/ 1938.  Cf. Mircea Grigorovită, Învăţământul în nordul Bucovinei 
(1 775-1944), Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1 993, p. 147; Liviu Papuc, op. cit. , p. 75. 

1 1 l.'Glasul Bucovinei", anul XXI, nr. 55 1 2, 25 decembrie 1 938, p. 
1 2  Infiintat la 8 octombrie 1 938, Institutul de Literatură al Universitătii Caroline, sub "vrednica 

conducere" a prof. univ. Leca Morariu, a fost inaugurat în 1 3  mai 1 939. Cf. "Calendarul «Glasul 
Bucovinei» pe anul 1 940", anul XXII, p. 1 04-1 06. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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literatură»" semnează mai multe studii . Sub egida institutului, au apărut 1 7  broşuri 
până în 1 940, semnate de Leca Morariu, Petru Iroaie (Poezia autentic populară, Iaşi, 
1 938; broşura îi este dedicată de autor lui Leca Morariu, ca ,,respectuos omagiu"), 
Traian Cantemir, Simion Reli, Tiberiu Crudu. 

Petru Iroaie a avut o constantă şi asiduă colaborare la revistele de cultură 
româneşti din Bucovina şi România încă din perioada studenţiei .  De la primele 
numere ale periodicului "Făt-Frumos" (Cernăuţi, 1 926) semnează, în cal itate de 
culegător, texte poetice (Cântece) şi în proză (poveşti)13, iar colaborarea durează 
până în 1 940. Campaniei iniţiate de directorul revistei, Leca Morariu, de 
redescoperire a istroromânilor, a l imbii şi a culturii lor populare, i se datorează şi 
orientarea către cercetarea fundamentată ştiinţific a folclorului. 

În 1 937, publ ică în "Cuget clar", revista condusă de N. Iorga, o recenzie la 
cartea de poveşti a lui L. Morariu, De la noi, apărută atunci în a V -a ediţie, pe care o 
apreciază drept "meşteşugită oglindire a sufletului şi a inimii româneşti, cu credinţa, 
superstiţi i le, obiceiurile, palpitaţii le, hârtia şi mucăleala care curg din trecutul 
strămoşesc înspre «valurile vremii>> viitoare"1 4 .  În acelaşi an, la Firenze, îi apare 
scrierea Espressione epistolare contadinesca1 5, în care prezintă comunităţii ştiinţifice 
italiene şi internaţionale o altă lucrare de referinţă pentru folclorul istroromân, semnată 
de L. Morariu, De-ale Cirebirilor (apărută în patru volume, între 1 929 şi 1 934)16• 

În revistele timpului, se întâlnesc şi două pseudonime ale sale: 1. Pană, cu 
care semnează articolul Actualităţi literare. Folclor ştiinţific şi artistic, ("Glasul 
Bucovinei", XV, nr. 3856, 1 4  august 1 932, p. 2) şi Anna Sicil iano-Iroaie, pentru 
articolul Studii italiene V (1938) ("Făt-Frumos", anul XV, nr. 1 ,  ianuarie-februarie 
1 940, p. 39--40). Sub semnătura Anna Sicil iano apăruse, cu doi ani înainte, în 
Italia, articolul Sul/a rivolta di Palermo de! 1647 (Palermo, 1 93 8), menţionat în 
bibliografia revistei "Făt-Frumos" (anul XIII, nr. 5, septembrie-octombrie 1 938, 
coperta a 4-a). 

Petru Iroaie a mai publ icat şi în "Fond şi formă" (anul 1, nr. 1 ,  1 93 8): 
Alecsandrinismul lui Odobescu, în "Cetatea Moldovei" (anul III, voi. IV, nr. 1, 1 942, 
p. 34-69): Natură şi sens popular românesc, în revista ieşeană ,,Arhiva", în "Junimea 
l iterară" şi "Glasul Bucovinei" (Cernăuţi), "Convorbiri literare" (Bucureşti). 

Pe lângă activitatea publicistică şi universitară, Petru Iroaie a ţinut, la 
Cernăuţi şi Suceava, conferinţe de popularizare ("Volkshochschulkurse") -
inaugurate în 1 904 de Universitatea germană din Cernăuţi şi devenite deja 
tradiţionale la 1 920, când au fost preluate de universitatea românească17 . A participat 
şi la Universitatea l iberă organizată de societatea studenţească "Junimea", la 

1 3 Colaborarea lui P. Iroaie la revista "Făt-Frumos" începe cu două Cântece, apărute în nr. 2, 
martie-aprilie 1926, p.  55 şi continuă până în 1 940. 

14 "Cuget clar", Bucureşti, anul I, nr. 40, 14 aprilie 1 937, p. 632. 
1 5  Petru Iroaie, Espressione epistolare contadinesca, extras din "Archivum Romanicum", 

voi. XXI, nr. 1 ,  1 937, p. 1 64-170. 
16 Un fragment al acestui articol, în  italiană, se  regăseşte în  Liviu Papuc, op. cit. , p. 94. 
1 7  Mircea Grigoroviţă, op. cit. , p. 1 62-1 63 .  http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Câmpulung-Moldovenesc, între 20  iulie ş i  20 august 19361 8, conferenţiind pe teme 
de l iteratură, alături de Leca Morariu. 

În 1 940 România a trebuit să facă faţă ultimatumului sovietic; în urma 
acestuia, Cemăuţiul a intrat sub ocupaţie sovietică, situaţie în care instituţiile româneşti 
de cultură şi învăţământ nu au mai putut funcţiona. Prin Decretul-lege nr. 2865 din 
23 august, Ministerul Educaţiei Naţionale de la Bucureşti a hotărât desfiinţarea 
facultăţilor de Litere-Filosofie, Drept şi Ştiinţe din Universitatea cemăuţeană, 
stabilindu-se ca profesorii cernăuţeni să fie încadraţi "din oficiu" la Universităţile 
din Bucureşti, Iaşi sau Cluj19 •  În aceste condiţii, Petru Iroaie se numără între cele 
2920 de cadre didactice de la Universitatea din Cernăuţi refugiate la Bucureşti, în 
anul 1 9401 1 94 1  el fi ind asistent univ. la Facultatea de Litere şi Filozofie a 
Universităţii bucureştene. Ecoul acestei experienţe răzbate dintr-o dedicaţie _la 
volumul Omenia românească (Bucureşti, 1 94 1 ): "Măiestrului G. T. Kirileanu, care 
ne-a omenit în refugiu, respectuos omagiu. 28 Iunie 1 940-22 Iunie 1 94 1". Volumul 
a apărut în colecţia Biblioteca revistei "Convorbiri l iterare" - condusă la acea dată 
tot de un bucovinean, I l ie E. Torouţiu -, unde Petru Iroaie colaborase şi înainte de 
refugiu, cu două articole: Sensul folcloric în poezia lui Eminescu, ("Convorbiri 
literare", anul LXXII, nr. 6-9, iunie-septembrie 1 939, p. 943-96 1 ); Cântece din 
popor, ("Convorbiri literare",anul LXXIll, nr. 2, februarie 1 940, p. 1 65-1 66). 

În 1 942, pleacă din nou în Ital ia, ca asistent la Catedra de l imbă română a 
Universităţii din Palermo. Având datoria profesională de a face cunoscută în Italia 
cultura şi l imba română, Petru Iroaie contribuie, în acelaşi timp, la cunoaşterea 
culturii şi a creaţiei populare italiene în România, publicând studiul Sul/a poesia 
popa/are italiana (Iaşi, 1942, 38  p. ,  Estratto da ltalica, Bollettino annuale del 
Seminario dell'Universita di Iassi). 

La sfârşitul războiului, primind şi titlul de profesor universitar la 
Universitatea din Palermo, se stabileşte în patria lui Dante, la acea dată, una dintre 
principalele "ţări de azil" ale românilor. 

De-a lungul celor patru decenii petrecute în Ital ia, Petru Iroaie a contribuit, la 
fel ca Teodor Onciulescu2 1 şi Claudiu Isopescu22, la cunoaşterea creaţiei populare, 

18 Mircea Grigoroviţă, Din istoria culturii în Bucovina (1 775-1944), Bucureşti, Editura 
Didactică şi Pedagogică, 1 994, p. 1 76. 

19 Mihai-Aurelian Câruntu, Bucovina în al doilea război mondial, Iaşi, Editura Junimea, 2004, p. 193.  
2 0  Ibidem. 
21 Promotor al valorilor culturale româneşti în spaţiul italie, prof. univ. dr. Teodor Onciulescu 

( 1 907- 1 98 1 )  a condus din 1 936, la Istituto Universitario Orientale di Napoli, Seminario di Studi 
deii'Occidente Medievale e Modemo şi cursul Lingua e letteratura romena. Activitatea sa didactică a 
avut rezultate remarcabile: 40 de doctori în limba şi literatura română. Este autor al unor studi i  de 
folclor: Appunti bibliografici sul/a geografia folklorica europea ( 1 955); Folklore romeno ( 1 956); Il 
Danubio nel/a poesia popolare romena ( 1 977). Vezi articolul Teodor Onciulescu, în Ştiinţa în 
Bucovina. Ghid biobibliografic, voi. II, Suceava, 1 983, p. 205-206. 

22 Despre activitatea didactică, ştiinţifică şi culturală, ca şi despre cea de traducător, în care s-a angajat 
cu dăruire Claudiu Isopescu în Italia (ca lector de limba şi literatura română la Universitatea din Roma), 
pentru a promova tradiţiile şi cultura română în această ţară, vezi studiul lui O. Vatamaniuc, Claudiu 
lsopescu, mesager al spiritualităţii româneşti în Italia, ,,Analele Bucovinei", anul VI, nr. 2/1999, p. 267-289. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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a culturii şi l imbii române în Italia. Publică mai multe volume, în care face 
consideraţii asupra baladei Mioriţa şi reflectarea unor figuri şi evenimente istorice 
româneşti în folclor: Vita e poesia popolare romena (Bucureşti, 1 943); Miorizza o 
il canto dello fusione con la natura (Napoli, 1 958); L 'eroe de! Danubio in 
documenti antichi e ne/la poesia popolare romena (în Conversazioni critiche, voi .  I, 
Palerrno--Roma, 1 967); Umanesimo romeno (Trapani, 1 967); Elementi di lingua 
romena. Fonetica e morfologia (Palerrno, 1 972), Siculo-Valachica, voi .  I (Palerrno, 
1 952), voi .  II (Palerrno, 1 955), Richerche di filologia romena, Fascicolo I (Palerrno, 
Istituto di l ingua e letteratura romena, 1 976), Fascicolo II (Palerrno, 1 978). 

Scrie studii despre raporturi le culturale stabilite de Nicolae Bălcescu cu Italia 
(Nicola Balcescu a Palermo, Palerrno, 1953), despre receptarea lui Dante în cultura 
română şi a lui Eminescu în cultura italiană, despre prezenţa mitului lui Garibaldi 
în România (// mito di Garibaldi în Romania, Roma, 1950), despre legăturile 
personalităţilor contemporane cu românii (Giulio Bertoni e i Romeni, Modena, 1 979). 
A colaborat cu articole despre literatura română la enciclopedia italiană Treccani şi 
Enciclopedia Cattolicd-3• • 

Bogata activitate publ icistică din ţară (Cernăuţi, Iaşi, Bucureşti) este 
continuată de Petru Iroaie şi în Italia, prin colaborarea la reviste apărute în diaspora 
românească. "Îndreptar. Foaie pentru gând şi faptă creştinească", care a apărut la 
Munchen, în perioada decembrie 1 950 - octombrie 1 953,  îi publică articolul 
Cotruş, trubadur spaniol (nr. 3 ,  februarie 1 952, p. 2-3 şi nr. 4, martie 1 952, p. 3i4• 
Între 1 954 şi iunie 1 957, a apărut, la Roma, "România", revistă culturală şi de 
informaţii, în al cărei program citim: "Din publicaţi ile româneşti ale exilului, din 
scrisori şi convorbiri, ( . . .  ) se desprinde net constatarea că România este foarte 
puţin cunoscută în străinătate. Umplerea dureroasei lacune constituie principala 
datorie a refugiaţi lor români, dându-le totodată ocazia să-şi justifice, măcar în 
parte, privilegiul de a se bucura de l ibertate. [ . . . ] Vom trimite publ icaţia la toţi 
parlamentarii şi la oameni i  de cultură italieni, la toate gazetele locale, la Legaţi i le 
italiene din străinătate, la principalele ziare din lume . . . "25 • Printre colaboratorii 
revistei se numără şi Petru Iroaie, care publică, în nr. 7, ianuarie 1 955,  articolul Il 
Principe romeno Petru Cercei, umanista e poeta in Italia. 

Tot în plan cultural, P. Iroaie s-a implicat în acţiunile de promovare a culturii 
româneşti în exil .  A stabilit legături �ersonale cu personalităţi ale exilului românesc, 
a corespondat cu Grigore Nandriş 6 . S-a numărat printre membrii fondatori ai 
Societăţii Academice Române, înfiinţată la iniţiativa monseniorului Octavian 
Bârlea (fratele cunoscutului etnolog român Ovidiu Bârlea), participând - alături de 
N. A. Gheorghiu, N. 1. Herescu, Eugen Lozovan, Paul Miron, Mircea Popescu, 
Vasile Posteucă ş.a. - la congresul de constituire a societăţii, care a avut loc la 

23 Florin Manolescu, Enciclopedia exilului literar românesc: 1945-1989, [Bucureşti], Compania, 
2003, p. 422. 

24 Ibidem, p. 426--428. 
25 Ibidem, p. 603-604. 
26 1. Oprişan, (editor}, O radiografie a exilului românesc. Corespondenţa emisă şi primită de 

Grigore Nandriş: /94fr-/967, Bucureşti, Editura Vestala,
. 
2000, p. 1 46-164. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Roma, între 28  septembrie ş i  4 octombrie 195727• Din comitetul d e  conducere a 
făcut parte şi Teodor Onciulescu, în cal itate de casier. 

II)cepând cu anul 1962, Societatea Academică Română tipăreşte o re�istă 
proprie, "Revista scriitorilor români"28, care apare la MUnchen, până în 1 990. Intre 
primii colaboratori ai revistei, se remarcă şi numele bucovineanului Eugen Drăguţescu, 
cu studiul La şase ani de la moartea lui Brâncuşi (nr. 1 ,  1 962, p. 6 1-72). Semnătura 
lui Petru Iroaie apare sub diverse articole, recenzii şi cronici literare: Grigore 
Nandriş, cărturarul rectitudinii (nr. 8, 1969, p. 1 57-16 1  ), Mircea Popescu despre 
poezia populară românească (nr. 8, 1 969, p. 1 80-1 83 ), Relaţii româneşti cu 
Giuseppe Pitre (nr. 9, 1 970, p. 1 49--1 52), dar şi ca autor al poemului Eclogă Romană 
(nr. 1 0, 1 97 1 ,  p. 93-95). În 1968, la cinci ani de la moartea lui Leca Morariu, Petru 
Iroaie îşi omagiază mentorul de la Cernăuţi, publicând în "Revista scriitorilor 
români" (nr. 7, 1 968, p. 145-1 52) studiul Realismul uman a/ lui Leca Morariu, 

"lucrare de sine stătătoare ş i  de mai largă respiraţie"29, în care se regăseşte 
imaginea profesorului în epocă. 

Despre importanţa articolelor şi a studiilor sale au scris: Domnica Palade, 
Valori româneşti în exil, în "America", nr. 84, 1 8  oct. 1 95 1 ,  p. 1 ;  Mircea Popescu, 
Cărţi în exil, în "Revista scriitorilor români", nr. 1 1 , 1 972, p. 1 60-1 6 1 ;  Constantin 
Sporea, Petru Iroaie, în "Revista scriitorilor români", nr. 2 1 ,  1 984, p. 1 6 1  şi, mai 
recent, în 1 996, a vorbit Gheorghe Carageani, în Delia critica letteraria in Italia 
concernente la letteratura romena (1945-1980/0. 

Folkloristes de la Bucovine dans l'exil litteraire roumain. 
Petru Iroaie (1907-1984) 

(Resume) 

Petru Iroaie ( 1 907-1984) apppartient a "l'ecole folklorique" de l 'Universite de Cernauti, initiee 
par Leca Morariu. P. Iroaie s'affirme dans le quatre decennie du XX-eme siecle par ses recherches sur 
le foklore istroroumain, considere eteint â ce moment-la. Mais i l  decouvre, en 1 935,  dans les villages 
d ' Istria (Italie) encore beaucoup d'anciens chansons populaires ( 1 18 chansons) qui temoignent 
l 'existence des roumains dans ces lieux. Sa carriere universitaire et de publiciste, commencee â cote 
de son mentor, a pris une autre tournure apres la deuxieme guerre mondiale, quand il a choisi ! 'exil, 
en restant a 1 'Universite de Palermo. I l  continue ecrire des livres et des articles sur les relations 
culturelle entre la Roumanie et l ' ltalie et colabore aux revues scientifiques italiennes, mais aussi i l  
publie des articles dans les revues roumaines de diaspore. Ainsi, apres 1 945, comme toutes les 
personnalites de diaspore, i l  est devenu un "ennemi" pour le regime politique de son pays et son nom 
est met â ! ' index pour la communaute scientifique roumaine. 

27 Ibidem p. 624-625 
28 Ibidem, p. 596-600. Vezi şi l. Hangiu, Dicţionarul presei literare româneşti 1 790-1990, 

Bucure�ti, Editura Fundatiei Culturale Române, 1 996, p. 393. 
9 Liviu Papuc, op. cit. , p. 1 80, nota 630; p. 222, nota 735. 

30 Articolul a fost prezentat la conferinta cu tema: Problemi e metodi delia critica oggi, 
organizată de Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca şi Istituto Universitario Orientale di 
Napoli, în perioada 1 6--18  mai 1 996. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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ŞTIINŢELE NATURII 

IZVOARE DE APĂ MINERALĂ ÎN BUCOVINA 

OVIDIU BÂTĂ 

În Bucovina, hidrostructurile cu ape mineralizate sunt situate în partea de 
sud-vest, acolo unde se desfăşoară zona montană, cu o structură geologică 
complexă. 

Existenţa apelor minerale în această zonă este legată de manifestările 
postvulcanice din zona eruptivului neogen, situată în vestul Carpaţilor Oriental i .  
Unul dintre componenţii manifestărilor postvulcanice ale munţilor vulcanici tine!i 
este bioxidul de carbon, care formează, în jurul acestora, o aureolă mofetică. In 
spaţiul aureolei mofetice, apele minerale carbogazoase sunt de diferite tipuri 
hidrochimice. Acest fapt este datorat circulaţiei apelor subterane care spală, în 
drumul lor descendent şi ascendent, diferite tipuri de formaţiuni geologice din care 
dizolvă săruri specifice acestora, la acestea adăugându-se bioxidul de carbon 
interceptat în lungul faliilor pe unde apa se ridică spre suprafaţă. 

Desigur că existenţa izvoarelor de apă minerală era ştiută de către locuitorii 
părţii de nord-vest a Moldovei - cunoscută, din 1 775, sub numele de Bucovina -, 
în special de cei din zona Dornelor, unde această valoroasă şi inepuizabilă resursă 
naturală, apa minerală, avea diferite întrebuinţări . 

În zona Dornelor, apa minerală era cunoscută sub denumirea de "vinu' 
pământului", denumire ce a generat nume de locuri cu dăinuire în timp - Poiana 
Vinului (izvor cu o mare cantitate de acid carbonic l iber, încât produce, ieşind la 
suprafaţa apei, spumă însoţită de o sfârâială asemănătoare cu cea a vinului când 
fierbe, de unde neapărat vine şi numele local ităţii de Poiana Vinului1 , Dorna 
Candrenilor, Broşteni) - sau păstrate vremelnic în vocabularul dornenilor - Vinu ', 
Izvorul cu Vin, Izvorul Minunilor, Izvorul cu Sănătate. Alte denumiri vechi date 
apelor minerale au fost cele de "apa acră" (Apa Acră, Panaci), "borcut" (Borcut, 
Poiana Stampei; Pârâul Borcutului, Todireni), "apa sălcie", "apa rece"2• 

O serie de denumiri au fost date apelor minerale sau locurilor unde se găseau 
acestea şi în funcţie de caracterul apei - Putredul (loc, Dorna Candrenilor; pârâu, 

1 G. Ştefănescu, Apele minerale din judeţul Suceava, în "Buletinul Societăţii de Şciinţe Fizice 
(Fizica, Chim ia şi Mineralogia) din Bucureşti - România", l ,  nr. 9-1 O, septembrie şi octombrie (st.n.), 
1 892, p.  2 1 7. 

2 Petru Ţaranu, Memoria Dornelor. Staţiunea balneoclimaterică, Suceava, Editura Biblioteca 
Bucovinei, 1 999, p. 1 7-18 .  

Analele Bucovinei, XI, 2,  p. 4 1 7-425, Bucureşti, 2004 http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Voitinel, Vicovu de Jos), Teşna Împuţită (pârâu, Doma Candrenilor), Pârăul 
Ruginii (Slătioara), Pucioasa (apă, Ciocăneşti), Apa Pucioasei (pârâu, Cârlibaba), 
Puciosul (pârâu, Iacobeni), Burcut (pârâu, Hliboca), Pârăul Burcutului (Doma 
Candreni lor, Şarul Domei, Dorna, Gura Negri), Pârăul Fierului (Argestru, Doma, 
Iacobeni, Valea Putnei), Fântâna Mucidă (Dorna Candrenilor) ş. a.3 

Informaţii scrise, destul de vagi însă, referitoare la prezenţa apelor minerale 
pe teritoriul Bucovinei, datează din ultimele deceni i  ale secolului al XVIII-lea. 

În Beschreibung des Bukowiner Districts ("Descrierea districtului bucovinean") 
( 1 775) a generalului Gabriel Freiherr van Spleny van Mihaldy, guvernatorul 
militar al Bucovinei ( 1  septembrie 1 774 - 6 apri l ie 1 778), în capitolul al doilea, 
Oeconomische Beschreibung des Bukoviner Districts ("Descrierea economică a 
districtului Bucovina"), alineatul 5 1 , este menţionat: 

"Mineralii. Până acum nu ştiu nimic despre miner.al ii, în afara a două izvoare 
acidulate lângă Doma'"' .  

Ioan Budai-Deleanu, în Kurzgefasste Bemerkungen iiber Bukowina ("Scurte 
observaţii asupra Bucovinei") ( 1 8 1 3 ), consemnează: "Bucovina nu-i chiar săracă 
nici în minerale; sunt mai multe izvoare sărate; la Iacobeni sunt mine productive de 
fier şi la Cârlibaba, în muntele Dadu, mine de plumb. Râul Bistriţa duce nisip cu 
aur; la Doma este o apă minerală bună şi în adâncul munţilor încă câteva izvoare 
de sănătate, cu felurite efecte"5 . 

Pe harta Die Erzlagerstătten der siidlichen Bukowina ("Zăcămintele de 
minereuri din sudul Bucovinei"), întocmită de Eduard Fischer6 (se. 1 : 1 50 000), 
sunt trecute, pe lângă a1iniamentele cu zăcăminte de minereuri, şi izvoarele de ape 
minerale cunoscute. 

Lângă Iacobeni, pe pârâul Pucios, este marcată prezenţa a două izvoare 
sulfuroase (Schwefelquellen), situate la circa 0,5 km unul de altul .  Apa acestora era 
utilizată în staţiunea balneară Puciosu, în cazul afecţiunilor reumatice. Un izvor 
sulfuros este trecut la Cârlibaba, a cărui apă era întrebuinţată cu succes de huţuli în 
caz de afecţiuni reumatice. Puţin cunoscute erau izvoarele sulfuroase de pe versantul 
Muntelui Badea, Ia sud de Câmpulung-Moldovenesc, şi cel de la Pârâul Negru. 

Izvoare feruginoase (Eisenquellen) sunt trecute la Vatra Domei, la Poiana 
Stampei, la Poiana Negri, la Poiana Măgura, la Podul Coşnei (două), la Doma 
Candrenilor (trei), pe pârâul Diaca, afluent de dreapta al Bistriţei Aurii .  

La Piluganii Pretenilor, lângă Poiana Stampei, este trecut un izvor feruginos 
ce ar conţine şi ceva iod (Jodhaltig), iar la Şaru Domei un izvor cu conţinut de 
arsen (Arsenhaltig). 

3 Nicolai Grămadă, Toponimia minoră a Bucovinei, voi. 1, Bucureşti, Editura Anima, 1 996, 
p. 97-99. 

4 Bucovina în primele descrieri geografice, istorice, eCOIJOmice şi demografice. Ediţie bilingvă 
îngrij ită, cu introduceri, postfeţe, note şi comentarii de acad. Radu Grigorovici. Prefaţă de 
D. Vatamaniuc, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1 998, p. 5 1 .  

5 Ibidem, p. 379. 
6 Die Bukowina. Eine allgemeine Heimatkunde . . .  , Czemowitz, Selbstverl . ,  1 899, p. 45-46. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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V om prezenta, în acest studiu, o serie de  informaţii refe�itoar� la . câteva 
dintre izvoarele de ape minerale trecute pe harta mai sus menţiOnată - tzvoare 
minerale cercetate şi analizate, încă din secolul al XVIII-lea, de o serie de oameni 
de ştiinţă -, care, de-a lungul timpului, s-au idividualizat prin proprietăţi specifice, 
au căpătat un statut anume şi, în funcţie de acesta, şi-au dobândit un renume în 
sistemul balneologiei locale, naţionale şi chiar internaţionale. 

Primele consemnări ale prezenţei şi cunoaşterii apelor minerale din zona 
Dornelor sunt datorate lui Balthazar Hacquet ( 1 740-1 8 1 5), naturalist francez 
stabil it în Austria, profesor la Lubliana, Lvov şi Viena, care a călătorit în Imperit1l 
Austriac şi în Ţările Române, acordând atenţie mai ales botanicii, petrologiei şi 
etnografiei .  

Între 1 788 ş i  1 789, Hacquet întreprinde explorarea Carpaţilor Nordici, 
pornind de la punctul de graniţă triplă dintre Moldova de Sus, Bucovina şi 
Transilvania. O parte importantă a călătoriei sale se desfăşoară pe teritoriul de nord 
al Moldovei, numit pe atunci Moldova austriacă şi apoi Bucovina. Rezultatele 
călătoriei sale au fost prezentate în patru volume - Neueste physikalisch-politische 
Reisen in den Jahren 1 788 und 1 789 durch die Dacischen und Sarmatischen oder 
nărdlichen Karpathen ("Recentele călătorii fizica-politice prin Carpaţii Dacici şi 
Sarmatici sau Carpaţi i Nordici în anii 1 788 şi 1 789") -, publicate în l imba 
germană, la Ntirnberg, între anii 1 790 şi 1 796. 

Primul volum este consacrat predominant Bucovinei. Hacquet procedează ca 
un naturalist, botanist şi geolog în acelaşi timp, ocupându-se îndeaproape mai ales 
de bogăţiile naturale ale Bucovinei, bogăţii care puteau aduce venituri visteriei 
împăratului .  

O neaşteptată bogăţie sunt izvoarele de ape minerale găsite după parcurgerea 
trecători i de la Poiana Stampei şi coborârea pe valea Domei şi a afluenţilor săi, 
Neagra şi Negrişoara, precum şi în localităţile Dorna Candrenilor, Şaru Domei şi 
Vatra Domei.  Hacquet analizează în laboratorul său portabil aceste ape minerale şi 
le ga�şte recomandabile în cel mai înalt grad din punct de vedere medical . El are 
mentul de a fi sesizat opinia publică din Imperiu cu privire la existenţa izvoarelor 
de apă minerală din această zonă, prezentând localizarea, aproximativă, compoziţia 
chimică şi calitatea lor excepţională. 

Astfel, el găseşte la Poiana Stampei "un izvor acidulat, care este însă adesea 
inundat de pârâul Domei. Când este neinundat, este folosit de localnici pentru băut 
şi gătit din cauza limpezimei apei, fără să aibe o acţiune asupra măruntaielor"7, pe 
care nu îl poate investiga din cauza vremii mereu ploioase ce impurifica izvorul .  

La Dorna Candrenilor, la poalele Muntelui Ouşor, într-o poiană mlăştinoasă, 
găseşte un izvor acidulat şi foarte gustos, pe care îl cercetează şi arată că "această 
apă, în afara bioxidului său de carbon, conţine puţine săruri dizolvate, n ici fier, nici 

7 Bucovina în prima descriere fizico-politică. Călătorie în Carpaţii Dac ici (1 788-1 789), ediţie 
bil ingvă îngrijită, cu introduceri, postfeţe, note şi comentarii de acad. Radu Grigorovici, Rădăuţi, 
Editura Septentrion, 2002, p. 7. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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impurităţi de pământ, deci este foarte folositoare atunci când trebuie doar să di luezi 
sucurile şi ar fi foarte folositor să introduci aer fix în corp',s . 

Izvorul mineral de la Vatra Domei, nefolosit de localnici, îl socoteşte de mică 
importanţă9• 

La Şaru Domei semnalează doar, în 1 788, prezenţa în apropiere a unei mine 
de auripigment care fusese exploatată de moldoveni, parţial prăbuşită, şi a unui 
"izvor mineral mult mai puternic, care se găsea aici" 10 .  În a doua sa căfătorie, cea 
din 1 789, analizează în voie această apă: "Deoarece mă aflam iarăşi în apropiere de 
Doma Şarului, despre care am făcut menţiune în partea întâi, şi voiam cu tot 
dinadinsul să cercetez apa acidulată de acolo, nu voi lăsa să treacă această ocazie, 
cu atât mai mult că minunata sa aciditate întrece pe toate câte am văzut în 
Transi lvania şi despre a cărei cantitate nesecabilă, precum şi de admirabilul său 
gust fusesem încredinţat de locuitorii de acolo"1 1 •  Iată cum descrie Hacquet apa 
minerală de la Şaru Domei: "Izvorul dă o apă foarte limpede, rară miros şi rară 
depozit însemnat. Gustul său, acolo pe loc, se aseamănă cu apa acidulată de la 
Selter şi întrece pe cea de la Goitsch în Unter-Steyermark [ . . .  ]. Acidul carbonic 
care se află aici l iber, iese cu repeziciune la suprafaţa apei, încât îţi dă cu tărie pe 
nas, şi această cal itate acidulată o păstrează apa multă vreme şi când este dusă în 
depărtare"12• În. urma analizei cu diverşi reactivi, Hacquet găseşte următorul 
conţinut al componentelor apei minerale de la Şaru Dornei :  sarea lui Glauber 
cristal izată [sulfat de sodiu] - 1 /8 gran [un gran=0,06 grame] ; alcali mineral liber -
6 gran; sare de bucătărie amestecată - 1 Y2 gran; carbonat de calciu - 4Y2 gran; sil ice 
- 2 gran; fer - � gran. "Din acest conţinut - spune Hacquet - se vede clar că 
această apă este una dintre cele mai salutare şi, prin urmare, nu poate fi 
vătămătoare vitelor, cum se răspândise vorba" şi consemnează o observaţie cu tâlc 
istoric: "Ca orice lucru din ocupaţia turcească, precum şi bogăţiile ce le oferă 
natura, dacă ele sunt patronate de aceşti cămătari, rămân neutilizate şi neexploatate; 
aşa şi apa de la Şaru Domei"1 3 . Locuitorii de atunci credeau că această apă este 
vătămătoare pentru animalele care beau din ea, fapt care explică şi părăsirea în care 
era lăsată, deşi "la oameni nu s-a simţit n ici o urmare rea, şi eu chiar pot afirma 
contrariul prin propria mea experienţă, deoarece am întrebuinţat-o în mai multe 
feluri, rară cea mai mică vătămare"14 •  

De remarcat că, în urma analizei chimice, Hacquet nu semnalează prezenţa 
arsenicului, fapt care nu ne poate mira la o analiză făcută cu peste 200 de ani în 
urmă, când procedeele şi mij loacele analitice erau puţin înaintate. 

8 Ibidem, p. 9. 
9 Ibidem, p. 1 1  . 

10 Ibidem, p. I l . 
1 1  8. Hacquet, Neueste physikalisch-politischs Reise in den Jahren 1 788 und 1 789, durch die 

Dacischen und Sarmatischen oder nordlichen Karpathen, voi. Il, Ntirnberg, 1796, p. 2 1 3 .  
12 Ibidem, p. 2 14. 
1 3  Ibidem, p. 222-223. 
14 Ibidem, p. 2 14. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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În satul Sf. Onofri de lângă Siret (Sf. Onofrei, azi cartierul Mănăstioara al 
oraşului Siret), Hacquet semnalează prezenţa unui izvor sulfuros, pe care îl şi 
analizează: "Aici, lângă biserica acestui sfânt bărbos, [ . . .  ], există o apă sulfuroasă, 
care este utilizată la curăţirea trupului de erupţii, fiind foarte apreciată de locuitori. 
Cercetările făcute cu ea au arătat următoarele: gustul este mineral, ca şi mirosul de 
ficat de sulf. Temperatura era de nouă grade Reaumur peste punctul de îngheţ; apa 
era însă perfect limpede şi abia după douăzeci şi patru de ore se forma puţin 
depozit de culoarea ocrului. Depozitul de la fundul izvorului este gălbui. Densitatea 
era cu o jumătate de grad superioară celei a apei distilate. Acizii minerali turnaţi în 
ea nu produceau nici efervescenţă, nici depozit. La dizolvarea argintului şi 
mercurului, numai cel dintâi îngălbenea puţin apa, indicând prezenţa sulfului .  Cu 
această ocazie argintul nu-şi pierdea aproape deloc luciul .  Culorile albastre şi 
tinctura de ristic nu produceau nici o schimbare, ceea ce indică absenţa fierului, etc. 
Un litru de apă dădea numai o jumătate gran de sulf, doi grani de calcar şi trei grani 
de selenit. Prin fierbere se elimina complet aerul fix sau memfitic. Prin urmare 
această apă are o acţiune bună asupra erupţii lor, cum a şi arătat experienţa"1 5 • 

Hacquet nu acordă o prea mare importanţă izvoarelor sărate şi slatinelor. 
Acestea i se par numai de interes local, din cauza debitului lor redus, capabile 
totuşi să reducă parţial importurile de sare de bucătărie. 

În secolul al XIX-lea, izvoarele de ape minerale din Bucovina au fost 
cercetate, anal izate şi amenajate în vederea punerii lor în exploatare. 

Izvorul de la Poiana Negri, cunoscut la început numai localnicilor, a cărui 
apă a constituit, o lungă perioadă de vreme, parte integrantă a curei balneare de la 
Vatra Domei, a fost descoperit în anul 1 80616 şi analizat fizico-chimic, pentru 
prima dată, de medicul galiţian Ignaz Pluschk17 ,  în 1 808. 

Cea de a doua analiză fizico-chimică cunoscută se datorează doctorului Franz 
Xaver Adler1 8, în 1 8 1 6, iar cea de a treia analiză, mai completă, a fost realizată, în 
1 869, de J. Barber19 •  

În 1 896, profesorul Emest Ludwig20, reputat chimist al acelor vremuri, a 
efectuat analiza apei minerale de la Poiana Negri şi a dovedit valoarea terapeutică a 
acesteia, ulterior izvorul primind numele de Ludwig (Ludwigs Quelle). Primele 
consernnări cu caracter ştiinţific privind calităţile apei izvorului Poiana Negri se şăsesc 
într-o monografie consacrată apelor minerale de la Vatra Domei şi Poiana Negri 1 •  

1 5 Bucovina in prima descriere . . . , p. 59. 
1 6 Arthur Loebel, Dornas Begrundung als Badeort. Nach amtlichen und zeitgenăssischen 

Quellen, Czemowitz, Pardini, 1 906, p. 3 .  
1 7 Arthur Loebel, Geschichtliche Entwicklung des Eisenbades Dorna, Leipzig und Wien, 

Verlag von Franz Deuticke, 1 896, p. 1 6. 
18 Ibidem, p. 39. 
19 J. Barber, Chemische Analyse der Mineralquellen von Dorna-Watra und Pojana-Negri in 

der Bukowina, "Situngsberichte der k. k. Akademie der Wissenschaften in Wien, mathem.-naturwiss. 
Classe", 60/ 1 869, 2. Abt., Wien, p. 405-4 1 8. 

20 E. Ludwig, Chemische Untersuchung des Săuerlings von Pojana-Negri, Wien, 1 896. 
2 1 Karl Denarowski, Die mineralquellen in Dorna-Watra und Poiana-Negri in der Bukowina, 

Wien, Braumiiller, 1 868. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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În 1 895, izvorul de la Poiana Negri a fost captat din nou şi amenajat cu 
lucrări de zidărie spre a-1 proteja contra infiltraţiilor apelor dulci. Bazinul de 
captare avea 1 ,5 m lungime, un metru lăţime şi 1 ,5 m adâncime şi era ermetic 
închis cu plăci de piatră. Fundul bazinului era prelungit în formă conică şi aşezat pe 
un strat de pietriş de andezit, iar apa curgea afară printr-o ţeavă care pătrundea în 
bazin printr-un perete latera122• 

In 1 93 5, N. D. Costeanu publică rezultatele analizei chimice, făcute la 
solicitarea Fondului bisericesc. El găseşte următoarele componente ale apei 
minerale, raportate la un l itru: 

Siliciu 0,0832_g 
Sul fat de potasiu 0,00273 g 
Clorură de potasiu 0,04756 g 
Clorură de sodiu 0,02654 g 
Bicarbonat de sodiu 0,58644 g 
Bicarbonat de litiu Urme 
Bicarbonat de calciu 1 , 1 5894 g 
Bicarbonat de strontiu o 00243 g 
Bicarbonat de magneziu 0,25372 g 
Bicarbonat de fer 0,04683 g 
Bicarbonat de mangan 0.00456 g 
Acid carbonic liber 2, 13368 g 
Substanţe organice 0,00474 g 

În timpul recoltării probelor, temperatura apei izvorului era de 7° C, cea a 
aerului de 1 4,85° C. De bitul izvorului era de un litru la 1 O secunde, adică 360 1/oră. 
Concluzia: apă minerală de tip bicarbonatat, feruginoasă23 . 

Exploatarea apei minerale de la Poiana Negri s-a făcut de către Domeniul din 
Câmpulung, în regie proprie, ulterior ea fiind arendată unui consorţiu de negustori, 
care se mai ocupau şi cu comerţul rachiului. În 1 8 12, s-au exportat aproape 50 000 
de sticle cu apă minerală, apa vânzându-se şi în Galiţia24 .  

Izvorul de  apă minerală arsenicală de  l a  Şaru Dornei, cunoscut, în  vechime, 
sub denumirea de Izvorul Minunilor şi, mai târziu, sub cea de Izvorul " La Cruce ", 
se afla pe teritoriu l  României, în apropierea graniţei austriece, aproape de 
confluenţa pârâului Neagra Şarului (Niagra FI. ) cu afluentul de stânga, pârâul 
Sărişor (Serrisor)25. Pe versantul nordic al interfluviului dintre cele două ape 

22 N. D. Costeanu, Recherches sur les eaza minerales de Bucovine. La source Poiana Negri, 

"Buletinul Facultăţii de Ştiinţe Cernăuţi", voi. IX, Cernăuţi, Editura Facultăţii de Ştiinţe din Cernăuţi, 
1 935, p. 301 . 

23 Ibidem, p. 305. 
24 Teodor Balan, Din istoricul Câmpulungului Moldovenesc, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 

1 960, p. 207-208. 
25 Richard Ptibram, Chemische Untersuchung der Arsenquelle zu Dorna-Şara in Rumănien, în 

"Jahrbuch des Bukowiner Landes-Museums", Elfter Jahrgang, 1 903, Czernowitz, 1904, schiţa de 
hartă întocmită de Adam Nowotny. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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aflorau, pe o lungime de circa 300 de metri, şisturi cristaline cu auripigment, care, 
în 1 775, erau în exploatare. 

G; Ştefănescu vorbeşte de două izvoare "acidule şi arsenicale de la Doma 
Şarului; ele ies din nişte micaşisturi albicioase moi, trecând în stare de talcşisturi şi 
străbătute de vine de cuarţit alb; stratele acestor micaşisturi formează curmătura 
malului drept al pârâului Şerişor, ce serveşte de linie de hotar între România şi 
Bucovina. Din aceste două izvoare minerale, unul, mai puţin abundent, iese pe la 
jumătatea malului, celălalt, mai abundent, iese de la partea superioară a acestui 
mal. Borvizul sau burcutul acesta de la Doma Şarului conţine, pe lângă substanţele 
cuprinse în apele celorlalte izvoare de mai sus, şi arsenic, fapt care se explică de 
[la] sine prin existenţa în micaşisturile de aici a realgarului"26. 

După analiza făcută de Balthasar Hacquet izvorului de la Şaru Domei, acesta· a 
fost analizat, în 1 833,  de chimistul Abrahamfi, care a clasat izvorul în categoria celor 
alcaline, bicarbonatate, feruginoase şi acidulate de prim rang, şi, ulterior, de doctorul 
Stenn�r, dar analizele nu au mulţumit forurilor ştiinţifice din acele timpuri27• 

In anu l 1 883,  apa minerală a fost analizată la sursă - debitul izvorului era de 
22 1/minut, adică 3 1  680 1/24 h, apa avea un gust acrişor, plăcută la băut şi 
răcoritoare; lăsată într-un vas deschis, se tulbura şi lăsa, după câtva timp, un 
depozit de fier, degaja acid carbonic sub formă de bule - şi apoi, în 1 885,  în 
laboratorul Universităţi i din Cernăuţi, de doctorul Richard Pfibram, profesor de 
chimie la Universitatea din Cernăuţi, care a stabilit o mineralizaţie totală de 
9, 7205 g/1, din care 0,0343 g/1 Na3As03, şi 1 ,8784 g/1 C02 l iber28. 

O altă analiză chimică a fost cea făcută în 1 886 de praf. dr. Bernad 
Landwel9, directorul Laboratorului de chimie legală şi judiciară din Bucureşti. 
Apa minerală cuprindea următoarele substanţe în 1 O 000 părţi de apă30 :  

Acid arsenic 0,038 mg 
Arseniat de fer 0,268 mg 
Carbonat de magneziu 1 ,220 mg 
Carbonat de calciu 1 ,570 mg 
Carbonat de sodiu 2, 1 1 0 mg 
Clorură de sodiu 1 , 1 70 mg 
Sulfat de sodiu 0,960 mg 
Sulfat de calciu 0,020 mg 
Acid si l icic 0,050 mg 
Substanţe organice 0,026 mg 
Total 7,394 mg 

În urma analizei, a rezultat că apa minerală de la Şaru Domei era alcalino
feruginoasă-arsenicală, una dintre cele mai bogate în substanţe minerale, ea având, 

26 G. Ştefănescu, op. cit. , p. 2 1 8. 
27 P. Ţaranu, op. cit. , p. 1 45 .  
2 8  G. Ştefănescu, op. cit. , p. 220. 
29 Richard Pfibrarn, op. cit. , p. 1 .  
30 G. Ştefănescu, op. cit. , p. 22 1 .  

http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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în ceea ce priveşte proporţia arsenicului, cu 1 0- 12  miligrame mai mult decât cele 
mai bogate ape arsenicale din Europa. Pentru a demonstra acest fapt, doctorul 
Bemad a întocmit şi un tablou comparativ cu apele s imilare din Europa, după 
analizele diferiţi lor chimişti şi la 1 O 000 părţi apă, tablou pe care îl redăm în 
continuare31 :  

Localitatea Analist 
Miligrame arsenic 

calculat ca metaloid 

La Bourboule (Franţa) Thenard 8,5 
Vichy (Franţa) Chevallier 1 3,0 
Cudowa (Prusia) Duflos 1 1 ,0 
Medague (Franta) Bouquet 6,0 
St. Nectaire (Franţa) Thenard 5,7 
Kissingen Keller 6,6 
Plombiere (Franţa) Henry 4,5 
Mont-dore (Franţa) Chevallier 7,0 
Royat (Franţa) Thenard 3,0 
Nauhaim (Hessen) Chatin 2,4 
Şaru Domei (România) Bernad 25,0 
S-a exprimat în acid arsenios 33,0 
S-a exprimat în acid arsenic 38,0 

Spre sfârşitul secolului al XIX-lea, izvorul de apă minerală de la Şaru Domei 
a fost cunoscut sub denumirea de izvorul Carmen Sylva. În anul 1 894, apa de la 
Şaru Domei a fost analizată chimic în Laboratorul de chimie al Academiei de 
Medicină din Paris, după care, datorită calităţii ei excepţionale - din punct de 
vedere al potabi lităţii, apa Carmen Sylva se clasifica pe primul loc în Europa, 
alături de cea de la Radein -, apa minerală arsenicală a fost desfăcută în comerţ 
vreme îndelungată, inclusiv în Franţa, unde a primit intrare l iberă. În 1 900, apa 
minerală de la Şaru Domei a făcut parte din Colecţia Apelor Minerale din 
România, prezentată la Expoziţia Universală de la Paris32 . 

În staţiunea balneoclimaterică Vatra Domei, apa arsenicală a fost folosită, 
mai întâi, în cura internă, apoi, cu mare succes, în balneologie. 

Izvoarele de la Dorna Candrenilor - ale căror ape minerale carbogazoase 
erau cunoscute încă înainte de a exista staţiunea balneară Vatra Domei -, se găsesc 
la poalele Muntelui Ouşoru ( 1  639 m), pe versantul sudic al acestuia. 

Medicul şef al Bucovinei, Ignatz Pluschk, considera că "izvorul acid de la 
Dom a Candrenilor aparţine la categoria apelor minerale cele mai nobile"33• Apa 
minerală era destinată pentru cura de băut de la Vatra Domei şi "se aducea de 
obicei la 3-4 zile"34• 

31 G. Ştefănescu, op. cit. , p. 221-222. 
32 P. Ţaranu, op. cit. , p. 1 47. 
33 Arthur Loebel, op. cit. , p. 1 6. 
34 Ibidem, p. 38-39. 
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În urma constatări lor făcute cu ocazia vizitării, în iunie 1 807, izvoarelor 
minerale de la Doma Candrenilor, Franz Schubert, inspectorul Domeniilor 
bucovinene, întocmeşte un raport pe care îl înaintează Administraţiei cezaro
crăieşti unite a domeniilor şi salinelor din Lemberg, în care propune ca, pentru 
început, să fie făcute doar amenajări strict necesare pentru utilizarea izvoarelor, să 
se construiască, pe lângă izvoarele de la Doma Candrenilor, o baie şi un hotel 
pentru vizitatori3 • 

Aflată la concurenţă cu apa minerală de la Poiana Negri, care furniza cantităţi 
suficiente pentru cura de băut şi pentru export, sursa de la Doma Candrenilor a 
rămas în conservare. Localnicii foloseau în continuare apa minerală în cura de băvt 
şi sub formă de băi în tratamentele tradiţionale. 

Despre alte izvoare de pe teritoriul comunei Doma Candreni lor a relatat şi 
doctorul Karl Denarowske6, referentul sanitar al Bucovinei .  Acesta menţionează 
prezenţa a şase izvoare: 1 .  un izvor pe malul drept al râului Doma, la Pojana
Stampi [Poiana Stampei], situat adânc în pădure, la 1 5 , 1 6  km de localitatea 
Candreni;  2. un izvor la Dialu Magru [Dealu Negru], la 7,58 krn de localitate; 3 .  un 
izvor la Podu Koschni [Podu Coşnei], la 3 ,79 km de localitate; 4 .  un izvor pe 
pârâul Durkany [Drucani], la 1 ,89 km de localitate; 5. două izvoare în localitatea 
Kandreni [Doma Candreni lor] : unul la 227,56 m de Kaiserstrasse [Drumul 
Împărătesc] şi celălalt la 66,3 7 m de primul .  

Începând d in  anul 1 898, la Doma Candrenilor a început să  funcţioneze o 
staţiune balneoclimaterică de sine stătătoare. Aceasta utiliza apa minerală 
carbogazoasă a unuia dintre cele şase izvoare de sub Muntele Ouşoru, izvoare care 
aflorează în baza terasei inferioare din stânga râului Dorna. Apa minerală era 
util izată în tratarea cu succes a diferitor afecţiuni: bol i  de inimă, . deficienţe 
vasculare, anemii etc. 

Sources d'eau minerale dans Bucovine 

(Resume) 

L'etude fait l 'historique de la connaisance des sources d'eau minerale, qui constituent une des 
resources importantes de la Bucovine. Connues depuis longtemps par Ies habitants de Depresiunea 
Domelor, les sources d'eaux ont retenu l'attention aux rechercheurs etrangers apr�s 1 775. Nombreux 
specialistes Ies ont cherche, en commencant avec B. Hacquet, lgnatz Pluschk, J. Barber, F. A. Adler, 
E. Ludwig, K. Denarowski, Bemad Landwey, R. Pi'ibram, F. Langer, A. Loebel etc. 

Les sources de Şaru Domei, Poiana Negri et Dorna Candrenilor - presentees dans cet etude -
et encore les autres sont renommees, grâce aux leurs proprietes curatives, dans la balneologie 
nationale et internationale. 

35 Din tezaurul documentar sucevean. Catalog de documente (1 393-1849), Bucureşti, 1 983, 
p. 527-528. 

36 K. Denarowski, Kommentar zur Sanitătskarte der Bukowina, Wien, Verlag der k. k. 
Bukowiner Landesregierung, 1 880. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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CERCETĂRI PRIVIND FILOGENIA, ECOLOGIA 
ŞI TAXONOMIA PLANTELOR PARAZITE ŞI SEMIPARAZITE 

DIN JUDEŢUL SUCEAVA 

ASPAZIA ANDRONACHE 

Plantele parazite şi semiparazite reprezintă un grup ecologic de plante cu o 
importanţă deosebită în biodiversitatea zonei luate în studiu, ca de altfel şi în 
biodiversitatea globală. 

Studiile şi cercetările legate de acest grup de plante l ipsesc în judeţul Suceava 
iar la nivelul ţării sunt extrem de puţine. Majoritatea lucrărilor ce se referă la 
plantele parazite tratează de fapt biologia fungi lor patogeni deoarece sunt realizate 
înainte de adoptarea sistemului de clasificare a lumii vii în 5 regnuri, sistem ce 
separă regnul Fungi de regnul Plante. Prin urmare, în România, această vastă temă 
de cercetare biologică este încă foarte slab dezvoltată. 

Puţinele pagini din tratatele de fitopatologie referitoare la antofitele parazite 
pun accentul în special pe combaterea acestor specii. Totuşi, nu trebuie ca viziunea 
asupra acestor plante să se reducă doar la combaterea şi eventual la exterminarea 
lor deoarece s-ar produce din nou o greşeală ireparabilă ca în cazul extincţiei atâtor 
altor specii de plante şi animale. 

Protecţia biodiversităţii mondiale se bazează în primul rând pe măsurile luate 
pentru conservarea biodiversităţii locale. În acest sens, consider că identificarea şi 
cercetarea speciilor existente în judeţul Suceava trebuie realizată în mod constant, 
pentru a nu fi puşi în situaţia ca peste un număr de ani să vorbim despre aceste specii 
la trecut. 

Definirea parazitismului la plante 

Marea majoritate a plantelor superioare cu flori, numite în sistematica 
vegetală Fanerogame sau Antofite, sunt organisme autotrofe care, având clorofilă, 
îşi sintetizează substanţele organice necesare. Dintre acestea, un număr foarte mic 
parazitează alte plante superioare cu flori, prezentând în morfologia şi fiziologia lor 
o serie de modificări determinate de modul de viaţă parazitar. 

Analele Bucovinei, XI, 2, p. 427-439, Bucureşti, 2004 
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Antofitele parazite se împart, după modul lor de nutriţie şi după gradul de 
parazitism, în două categorii: antofite semiparazite (hemiparazite) şi antofite 
holoparazite1 • 

Plantele semiparazite sunt plantele care au clorofilă, deci sunt capabile să 
efectueze procesul de fotosinteză, dar care manifestă un parazitism parţial . Acestea 
se împart, la rândul lor, în semiparazite obligate şi semiparazite facultative. 

Semiparazitele obligate au un sistem radicular transformat în totalitate în 
haustori, ce pătrund până în vasele lemnoase ale gazdei, din care extrag seva brută, 
sintetizându-şi singure substanţele organice prin fotosinteză (fam. Loranthaceae). 

Semiparazitele facultative cuprind plante autotrofe, care duc în mod obişnuit 
o viaţă în majoritate independentă. Pe unele dintre rădăcinile lor se pot forma 
haustori, ce pătrund în plantele vecine şi cu ajutorul cărora îşi completează 
necesarul de sevă brută (fam. Scrophulariaceae). 

Antofitele holoparazite sunt plante complet l ipsite de clorofilă sau aceasta 
este în cantitate foarte mică, deci nu pot efectua procesul de fotosinteză. Nu au 
frunze asimilatoare sau au frunze reduse la solzi. 

Holoparazitele pot fi l ianoide sau epirizoide. Holoparazitele lianoide se 
răsucesc în jurul tulpinii plantei gazdă iar haustorii se dezvoltă în organele aeriene 
ale gazdei (fam. Cuscutaceae). Holoparazitele epirizoide au' haustorii înfipţi în 
rădăcina plantei gazdă (fam. Orobanchaceae). 

Parazitismul la plante nu este o consecinţă a diminuării anterioart? a 
capacităţilor morfologice şi funcţionale ale parazitului, ci relaţia este inversă: viaţa 
dependentă de o gazdă a antrenat diminuarea acestor capacităţi. 

Elemente de filogenie ale plantelor parazite 

Uimitoarea specie Rafflesia arnoldi a fost descoperită în 1 9 1 8  de către 
botanistul olandez Arnold în pădurile Sumatrei, sub coroana unei specii 
arborescente de Cissus. Atenţia botaniştilor a fost atrasă imediat de enorma floare 
de culoare roşie, cu mici pete gălbui, ce prezenta un diametru de peste un metru şi 
o greutate de 9 până la 1 2  kg. În plus, specia emitea un miros caracteristic, 
respingător, atrăgând polenizatorii. Ulterior, s-a constatat că această specie este o 
plantă parazită ce reprezintă o imensă cucerire pentru real izarea unor studii de 
filogenie şi de evoluţie a regnului vegetal. 

Studi i  similare pot fi realizate pe toate speciile de plante parazite, deoarece 
biologia lor precum şi imensele modificări suferite la nivel anatomic, morfologic şi 
fiziologic, le desemnează ca fiind modele unice de studiu în lumea vie. 

Până de curând cele mai multe studi i  efectuate, de exemplu, asupra moleculei 
de A.R.N.r 1 8S au fost efectuate la specii cultivate, care nu prezintă rate evolutive 

1 C. Toma, Strategii evolutive in regnul vegetal, laşi, Editura Universităţii "Al. 1. Cuza", 2002, 
p. 87-120. 

http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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mari . De fapt, numărul de diferenţe mutaţionale dintre diferitele genuri de 
angiosperrne este prea mic pentru a permite formularea unor decizii adecvate pe 
baza studierii acestor molecule. 

În contrast, studiul A.R.N.r 1 8S la speciile holoparazite demonstrează o 
divergenţă mult mai mare ce poate aduce date noi în filogenia plantelor cu flori . 

Noi argumente în favoarea stabil irii fi logeniei exacte la unele specii parazite 
au fost aduse şi prin studiile efectuate asupra genomului p lastidial la speciile 
holoparazite. 

Dificultăţile în localizarea unor holoparazite în clasificarea generală a 
angiosperrnelor pot fi atribuite aparatului lor extrem de redus, combinat cu 
morfologia neobişnuită a florii .  

Datele moleculare obţinute prin studiul acestor plante sugerează faptul că 
dezvoltarea organelor la aceste genuri a trecut, de asemenea, prin modificări 
neobişnuite la nivel biochimie. 

Datorită numărului mare de schimbări în secvenţele de material genetic al 
speciilor holoparazite, este posibil ca aceste secvenţe să fie de fapt pseudogene 
nefuncţionale. 

Concluzia experimentelor efectuate este că A.R.N.r 1 8S la aceste plante este 
foarte asemănător cu cel funcţional. S-a constatat astfel că o genă A.R.N .r 1 8S de 
la plantele verzi, a fost amplificată la 3 familii reprezentative de plante 
holoparazite. 

În comparaţie cu alte angiosperrne, plantele holoparazite prezintă un număr 
foarte mare de substituţii nucleotidice, dar concluzia analizelor de tip P.C.R. este 
că, totuşi, aceste plante au păstrat de-a lungul timpului genomul plastidial, chiar 
dacă în stare nefuncţională. Reorganizarea genomului plastidial la speciile 
holoparazite reprezintă un "experiment genetic natural" care, după studii atente, 
poate permite înţelegerea completă a structuri i şi funcţionării acestui genom la 
toate plantele2• 

Atâta timp cât observaţiile la nivel molecular se menţin identice la plante din 
zone diferite ale lumii, se ridică o serie de întrebări :  care sunt mecanismele 
moleculare responsabi le pentru asemenea modificări ale genomului plastidial? 
aceleaşi mecanisme sunt operative în toate organismele care prezintă o nutriţie 
specializată şi dependentă? care sunt funcţiile genelor care s-au menţinut într-un 
genom plastidial vestigial la plantele nefotosintetizante? 

Cert este faptul că demonstrarea prezenţei acestor secvenţe de genom 
plastidial la speciile holoparazite demonstrează, o dată în plus, evoluţia acestor 
plante specializate din angiosperrnele fotosintetizante cu genom plastidial complet. 

2 D. L. Nickrent, Phylogenetic origins of parasitic plants, Madrid, Mundi - Prensa Libros, 
2002, p. 29-56. 
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Caracteristicile definitorii ale plantelor parazite 

1. Maturarea şi răspândirea seminţelor 

Modificările morfologice şi fiziologice cele mai semnificative se produc în 
ciclul de viaţă şi în morfologia plantelor holoparazite ş i  semiparazite obligate. 

Aspecte caracteristice vieţii parazitare se întâlnesc încă de la răspândirea 
seminţelor, la germinare sau la ataşarea de gazdă, prin formarea haustorilor, 
precum şi în modul lor particular de nutriţie. 

La majoritatea specii lor parazite seminţele prezintă adaptări la modul de 
răspândire şi germinare. Astfel, seminţele unor plante parazite pe tulpini prezintă 
adaptări pentru răspândirea cu ajutorul păsărilor şi pentru fixarea pe planta gazdă. 
Spre exemplu, fructul de vâsc este răspândit de specii de Turdus. În acest sens, 
fructul prezintă o serie de adaptări, fiind acoperit de un strat nutritiv pentru păsări 
şi cleios datorită viscinei, cu care ulterior se va fixa de ramurile plantei gazdă. 

Seminţele plantelor parazite pe rădăcini sunt adaptate în special pentru 
diseminarea cu ajutorul vântului. Spre exemplu, seminţele de Orobanche cântăresc 
între O, 1 şi 3 g la 1 00 seminţe, fiind considerate unele dintre cele mai mici şi mai 
uşoare seminţe. De asemenea, numărul seminţelor prodllse de o singură plantă este 
foarte mare (spre exemplu, un individ de Orobanche e/atior produce în medie 
270 000 de seminţe)3• 

La specii le genului Lathraea, expulzarea seminţelor este violentă şi se 
produce în momentul dehiscenţei fructului. Uneori seminţele pot fi aruncate până la 
3 m pe verticală şi proiectate la 5-6 m distanţă4 • 

O altă caracteristică importantă a acestor seminţe este faptul că ele sunt foarte 
rezistente, fiind capabile să supravieţuiască în stare de latenţă mai mulţi ani până la 
germinare. Permeabil itatea învelişului seminal poate creşte de-a lungul perioadei 
de latenţă şi, de asemenea, au loc schimbări în nivelul promotorilor endogeni ai 
germinaţiei. Durata perioadei de latenţă depinde de factori ca temperatura, originea 
şi vârsta seminţei. 

2. Germinarea 

La speciile parazite pe tulpini (exemplu Viscum album) germinaţia se 
produce după o pauză de câteva luni, fapt ce a determinat pe unii cercetători5 să 
creadă că această perioadă de latenţă este esenţială pentru germinare. Totuşi, 
u lterior s-a constatat că seminţele de vâsc pot germina imediat după coacerea lor. 

Temperatura medie la care are loc germinarea seminţelor este de 3 ,8°C iar 
dezvoltarea ulterioară a plantei se poate face şi la temperaturi foarte scăzute, de 
până la - l 7°C: 

3 S. R. Radosevich, J. S. Hoit, Weed ecology, New York, John Wiley & Sons, 1 984, p. 139-143. 
4 B. Boullard, Guerre et Paix dans la Regne Vegetale, Paris, Ed. Ellipses, 1 990, p. 1 14-1 26. 
5 K. Tubeuf , Monographie der Miste/, Berlin, Ed. Oldenbourg, 1 923, p. 250-393. 
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S-a constatat însă că factorul determinant pentru încolţire este lumina, 
seminţele negerminând niciodată Ia întuneric. Chiar conservarea seminţelor la 
întuneric atrage după sine o pierdere rapidă a procentajului de germinare. 

· La speciile parazite pe rădăcini, seminţele aflate în locuri uscate rămân în 
stare dormândă mai mulţi ani .  Germinarea în câmp are loc în perioade diferite, în 
funcţie de germinarea seminţelor plantei gazdă. Astfel, seminţele de Orobanche 
germinează în 5-7 zile de la contactul cu exudatele rădăcinilor gazdei. 

Seminţele de Cuscuta îşi păstrează puterea germinativă mai mulţi ani ( 4-8), 
chiar dacă au trecut prin tubul d igestiv al păsărilor sau mamiferelor. Aceste seminţe 
nu au nevoie de un stimulent din partea gazdei pentru a germina. Acest proces se 
realizează în condiţii optime de temperatură şi umiditate. 

În urma germinării seminţelor de Cuscuta se formează un fi lament 
germinativ de 3--6 cm, prevăzut cu o rădăcină proprie, cu care absoarbe apă şi 
săruri minerale până când se instalează pe gazdă. 

La început, tulpina parazitului efectuează mişcări largi (circumnutaţii) în 
jurul plantelor din vecinătate, iar după câteva zile tulpina efectuează mişcări strânse 
în jurul plantei gazdă, în interiorul căreia îşi introduce haustorii6• 

La alte specii ,  ca de exemplu la speciile de Orobanche, doar seminţele ce vor 
recepţiona un stimulent chimic produs de rădăcina plantei gazdă vor germina. 
Necesitatea unui asemenea semnal asigură parazitul că gazda este disponibilă şi 
suficient de aproape pentru a fi atinsă de un tub de germinare, care creşte în direcţia 
originii semnalului chimic (chimiotropism). Majoritatea seminţelor ce nu vor 
recepţiona semnalul chimic rămân viabile în sol până la recolta următoare. 

În urma germinării seminţelor de Orobanche se dezvoltă o radiculă mică ce 
creşte pe bază de chimiotropism spre planta gazdă. Acest mecanism măreşte 
şansele de supravieţuire ale parazitului. Radicula parazitului penetrează rădăcina 
plantei gazdă şi se conectează cu ea. Parazitul începe imediat să folosească 
nutrienţi din gazdă şi să stocheze o parte ca substanţe de rezervă în partea de sus a 
radiculei, determinând dilatarea sa. Treptat, se formează un nodul pe rădăcina 
gazdă. Pe măsură ce nodului creşte, din el ies la suprafaţă mici proeminente ce se 
vor transforma în haustori. U lterior se formează un tub ce creşte ·pentru a forma 
partea supraterană a parazitului .  

3. Recunoaşterea gazdei 

Se realizează prin mecanisme diferite, unele specii prezentând specificitate 
faţă de gazdă (specii monofage), iar altele prezentând o mare varietate de plante 
gazdă (speci i  polifage). 

Cuscuta conţine suficiente rezerve de hrană în seminţe pentru 4-9 zile, timp în 
care caută o gazdă potrivită. Sistemul de recunoaştere al gazdei este slab dezvoltat la 
cuscuta, tulpinile sale răsucindu-se aproape în jurul tuturor plantelor întâlnite. 

6 Al. Buia, Cuscutele României, Cluj, Editura Cartea Românească, 1 939. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Stabi lind un contact cu o gazdă convenabilă, haustorii parazitului vor 
pătrunde rapid în gazdă şi conexiunea parazitară este stabi lită rapid. 

O altă posibilitate de recunoaştere a gazdei s-a dezvoltat de-a lungul timpului 
la specii le de Orobanche, care prezintă o germinaţie dependentă de stimulenţii 
germinativi eliberaţi de planta gazdă. 

În ceea ce priveşte recunoaşterea gazdei şi aparenta selectivitate a unor specii 
de vâsc, se consideră că această selectivitate poate fi determinată de caracterele 
comportamentale ale păsărilor frugivore şi poate să nu aibă de a face cu adevărata 
selectivitate. 

4. Haustorul 

Haustorul este cea mai remarcabilă structură a plantelor parazite. El 
reprezintă legătura morfologică şi fiziologică dintre parazit şi gazdă. 

Iniţial, haustorul a fost definit ca acea parte a parazitului care se dezvoltă 
înăuntrul ţesuturilor gazdei. 

Unii autori consideră haustorul ca fiind o rădăcină modificată (Koch, 1 987), 
un tubercul sugător (Răvăruţ, 1 965) sau un organ special care nu are nici aceeaşi 
structură şi nici aceeaşi origine cu o rădăcină (Ciobanu, 1 97 1  )7 • 

Formarea haustorului la speciile parazite pe rădăcini începe imediat după 
germinarea seminţelor, când vârful radiculei se transformă, pătrunde şi se ataşează 
de rădăcina plantei gazdă. Pătrunderea celulelor haustorului în ţesuturile gazdei se 
realizează mecanic, prin presiunea asupra celulelor din endoderma gazdei, precum 
şi chimic, datorită enzimelor hidrolitice. 

În unele cazuri, aşa numitul haustor primar rămâne singura conexiune cu 
planta gazdă şi asigură transportul nutrienţilor în parazit. 

De obicei haustorul primar este suplimentat de un număr mare de haustori 
secundari care se formează lateral. Aceasta duce la formarea unui sistem de puncte 
de ataşare foarte extins şi complicat între parazit şi gazdă. Haustorii secundari nu se 
limitează adesea la rădăcina unei s ingure gazde, ci pot ataca rădăcinile mai multor 
plante ale aceleiaşi specii gazdă (parazitism intraspecific) sau chiar la plante 
aparţinând specii lor diferite care sunt astfel parazitate simultan (parazitism 
intraspecific ). 

5. Particularităţi ale nutriţiei plante/ar parazite 

Plante semiparazite 

D in categoria plantelor semiparazite, cele mai cunoscute sunt cele din 
famil i i le Rhinanthaceae, Loranthaceae şi Santalaceae. 

7 Gabriela Şerbănescu-Jitariu, C. Toma, Morfologia şi anatomia plantelor, Bucureşti, Editura 
Didactică şi Pedagogică, 1 980, p. 1 1 9-1 30. 
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Rhinantaceele cel mai întâlnite sunt: Rhinanthus, Melampyrum, Euphrasia, 
Odontites, Pedicularis. Tulpina şi frunzele lor nu diferă de cele ale fanerogamelor 
autotrofe. Rădăcini le lor sunt lungi, subţiri şi lipsite de peri absorbanţi. La 
contacru"l cu rădăcinile altor plante formează câte o umflătură, din care emit 
haustori în rădăcina gazdei respective. 

O singură plantă semiparazită emite de obicei haustori în rădăcinile mai 
multor plante, adeseori aparţinând la specii diferite. Sunt atacate mai ales rădăcinile 
gramineelor şi ale leguminoaselor. Speciile de Melampyrum care trăiesc în păduri 
(Melampyrum sylvaticum) precum şi specii le de Bartsia şi Tozzia îşi introduc 
haustori i  în rădăcinile unor plante perene, de obicei arbuşti . 

Plantele semiparazite nu asimilează, prin procesul de fotosinteză, suficienţi 
hidraţi de carbon, comparativ cu cât consumă în respiraţie . Rezultă astfel că, pe 
lângă apă şi săruri minerale, aceste plante iau şi o parte însemnată de hidraţi de 
carbon de la plantele pe care le parazitează. Se constată aşadar că în cazul acestor 
grupe de plante haustorul este util izat preponderent pentru extragerea apei şi a 
substanţelor minerale din planta gazdă, dar poate folosi şi la extragerea unei 
cantităţi de substanţe organice. La aceste plante parazitismul pentru apă obligă, 
aşadar, în mod firesc la o absorbţie în acelaşi timp şi de săruri minerale, iar la 
rândul ei aprovizionarea cu săruri minerale fără o aprovizionare concomitentă cu 
apă nu este îndestulătoare. 

Plante holoparazite 

Speciile holoparazite, prin pierderea clorofilei şi deci a capacităţii fotosintetice, 
au devenit total dependente de gazdele lor pentru apă, substanţe minerale şi 
substanţe organice. 

Ele se ataşează atât de xilemul cât şi de floemul gazdei cu ajutorul haustorilor 
extrem de special izaţi . 

Ţesuturile gazdei sunt adesea lizate, absorbite şi asimilate pentru a face loc 
conului de străpungere format de celule haustorului. Spre exemplu, specia 
holoparazită Lathraea clandestina digeră rapid pereţii celulozici sau suberificaţi ai 
plantei gazdă sub acţiunea enzimelor produse. Conţinutul protoplasmatic al acestor 
celule ale gazdei este absorbit de haustor şi transformat în substanţe propice să 
asigure dezvoltarea. Acest fapt este demonstrat de prezenţa la contactul cu vârful 
hausorului a unor celule deformate, greu de recunoscut, pe cale de dispariţie. Tot la 
plantele holoparazite s-a constatat că haustorii vin în contact şi cu vasele lemnoase 
ale plantei gazdă. Peretele vasului respectiv este atacat enzimatic, se umflă, se 
înmoaie şi dispare. Astfel, seva conţinută în vasele gazdei trece puţin câte puţin şi 
spre haustor, parazitul procurându-şi astfel apa şi substanţele minerale necesare. 

6. Concluzii privind fenomenul parazitar 

În concluzie, aspecte fundamentale privind parazitismul la plante sunt 
următoarele: 
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- plantele parazite prezintă modificări profunde în structură, fiziologie şi 
ciclul de dezvoltare, modificări traduse în special prin regresia unor organe (frunze 
transformate în solzi, ca de exemplu la Cuscuta, Lathraea, lipsa rădăcinilor, de 
exemplu la Viscum, Loranthus, Cuscuta, sau organe vegetative foarte reduse, 
localizate în interiorul parazitului, ca de exemplu la unele specii din famil ia 
Ra.fflesiaceae ); 

- apa şi nutrienţii sunt transportanţi printr-o punte morfo-fiziologică numită 
hau stor; 

- plantele parazite îşi conectează sistemul vascular (sau cel puţin unul dintre 
ţesuturi) la cel al p lantei gazdă; 

- parazitul eliberează unele substanţe ( enzime, toxine) responsabile de 
necroze tisulare sau de intoxicaţii mai mult sau mai puţin generalizate ale gazdei; 

- plantele parazite pot fi l ipsite total de funcţia de fotosinteză; 
- plantele parazite se pot ataşa de suprafaţa gazdei (epiparazite) sau se pot 

dezvolta ascunse în organele gazdei (endoparazite). 

7. Interacţiunea gazdă -parazit 

Cercetările morfologice, fiziologice şi ecologice privind interacţiunea gazdă 
parazit s-au concentrat mai mult pe interacţiunile dintre animale şi virusuri sau 
bacterii, bacterii şi virusuri, plante şi fungi etc. 

Majoritatea studiilor privind evoluţia relaţiei gazdă - parazit se referă la 
paraziţii m ici, organisme specializate, cu un mare potenţial reproductiv şi un scurt 
ciclu de viaţă. 

Angiospermele parazite diferă din două puncte de vedere: majoritatea 
specii lor sunt polifage, parazitând mai multe specii de plante gazdă, iar în ceea ce 
priveşte mărimea ş i  durata ciclului vital sunt asemănătoare cu planta gazdă. 
Acestea sunt caracteristici care afectează interacţiunea dintre gazdă şi parazit. 

în: 

Mecanismele implicate în interacţiunea gazdă-parazit sunt: 
- adaptarea parazitului la un mod de viaţă parazitar; 
- capacitatea parazitului de a recunoaşte o specie gazdă particulară; 
- mecanismele de apărare a gazdei împotriva parazitului. 
În ceea ce priveşte specificitatea paraziţilor pentru gazdă, aceştia se clasifică 

- specii polifage, când parazitul nu manifestă nici o preferinţă particulară, 
acestea fiind în majoritate specii ubicviste (spre exemplu Cuscuta); 

- specii o ligofage, sunt acelea care prezintă o specificitate relativă faţă de 
gazdă. Este, spre exemplu, cazul unor speci i  de Orobanche (Orobanche graci/is, 
Orobanche variegata, Orobanche crenata) ce parazitează în special pe gazde 
aparţinând famil iei Leguminosae; 

- specii monofage, sunt specii care s-au restrâns la o singură gazdă, ca de 
exemplu Orobanche conco/or ce parazitează pe Scabiosa co/umbaria 8 •  

8 R. Gorenflot, Biologie wigetale. Plantes superieurs, Paris, Ed. Masson, 1 994, p. 1 84-1 93 .  
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8. Antofitozele 

Deşi plantele parazite aparţin la un număr de 1 7  famil i i  diferite de 
angiosperme şi gimnosperme, numai 7 famil i i  sunt citate frecvent ca având speci i  
parazite, considerate în agricultură ca fiind buruieni, deoarece atacă frecvent 
culturile, producând antofitoze soldate cu pagube semnificative. Absenţa apei şi a 
substanţelor minerale din planta gazdă provoacă daune vizibile şi simptome ca: 
ofilirea, reducerea mărimii plantei, scăderea producţiei la hectar, slaba calitate a 
produselor obţinute. 

La majoritatea paraziţilor, cea mai intensă creştere coincide cu înflorirea şi 
fructificarea plantei gazdă. Aceasta duce la căderea florilor şi la o slabă formare a 
fructelor din cauza competiţiei crescute cu planta parazită. 

Adesea apar simptome de ofilire din cauza reducerii capacităţii de absorbţie a 
apei datorată deficitului de energie în rădăcinile plantei gazdă, ca rezultat al 
consumului carbohidraţilor de către parazit. 

Distrugerile sunt cu atât mai mari cu cât plantele gazdă sunt cultivate în 
habitate în care apa şi nutrienţii sunt în cantitate limitată (spre exemplu, în zone 
semiaride). 

Totuşi, se constată că de cele mai multe ori parazitul nu omoară gazda, aşa că 
"gazda şi parazitul trăiesc nefericiţi împreună în echilibru". 

9. Importanţa conservării plante lor parazite 

Când sunt luate în considerare motivele pentru conservarea biodiversităţii, se 
ajunge inevitabil la concluzia că toate raţionamentele valoroase implicate sunt în 
esenţă antropocentrice. De exemplu, valoarea unei specii de plantă este determinată 
în primul rând prin prisma potenţialului său de a furniza hrană, medicamente, 
diferite produse naturale sau noi soiuri de plante ornamentale. Aceasta reprezintă 
evidenţierea unor "valori comode", utile din punct de vedere practic pentru 
omeni;e. La aceste valori se adaugă frecvent valoarea îmbogăţirii experienţei umane. 

In acest context poate părea ironică sau paradoxală discuţia cu privire la 
conservarea plantelor parazite. Noţiunea obişnuită invocată este cea a unui 
organism care provoacă pagube gazdei, prin urmare ideea de a include plantele 
parazite în discuţii le despre conservare poate să întâlnească o oarecare rezistenţă 
sau chiar scepticism. 

Desigur, există plante parazite care provoacă pagube mari plantelor gazdă şi 
chiar pierderi economice însemnate (Orobanche, Cuscuta, Striga etc.). 

Totuşi, marea majoritate a speciilor sunt în esenţă benigne, producând mici 
sau nemăsurabile efecte negative în sănătatea gazdei .  

Aşadar, conceptele de "parazit" şi "patogen" sunt diferite: toţi patogeni i  sunt 
paraziţi dar nu şi invers. 

Un exemplu de conservare a unei plante parazite, datorită "valorii sale 
comode", se poate observa la vâscul european. Viscum album este sursă pentru 
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moleculele bioactive (lscador) care sunt uti lizate pentru a trata bolnavii de cancer. 
Colectând vâscul, în special de pe gazdele care-i confereau proprietăţile dorite, s-a 
ajuns la un declin al speciei, în unele zone sugerându-se chiar ideea unor eforturi 
de inoculare şi cultivare artificială9. 

Aplicarea metodelor moleculare de studiu la plantele parazite reprezintă mai 
mult decât o simplă documentare asupra nivelului lor de variaţie. Aceste plante au 
trecut prin uriaşe schimbări la nivel molecular, nemaiîntâlnite la alte grupe de 
plante. Din acest motiv ele trebuie privite ca modele de organisme ce oferă o 
oportunitate unică pentru a studia schimbările evolutive. 

Elemente de taxonomie ale plantelor parazite şi semiparazite 
din judeţul Suceava 

Cercetările efectuate pe teritoriul judeţului Suceava au evidenţiat o 
biodiversitate complexă de specii parazite şi semiparazite, localizate în biotopuri 
diverse. 

· 

Unele specii populează biotopuri de pădure (spre exemplu specii ale genului 
Melampyrum), unele sunt răspândite în biotopuri de pajişte (spre exemplu specii 
ale genurilor Odontites, Rhinanthus) iar altele sunt răspândite în culturile agricole 
(specii ale genurilor Cuscuta, Orobanche). Speciile întâlnite în culturile agricole 
variază ca areal de la an la an, în funcţie de culturile efectuate în judeţ. 

În ceea ce priveşte taxonomia speci ilor din judeţul Suceava, aceasta este în 
majoritate unanimă în lucrările care abordează această problemă şi, totodată, 
conformă cu taxonomia realizată în Flora Europaea. 

În conformitate cu datele oferite de Flora R.P.R.IR.S.R. 10, Flora ilustrată a 
plante/ar vasculare din estul României1 1 , Flora ilustrată a Românei12  precum şi cu 
cercetări le personale efectuate, pe teritoriul judeţului Suceava se semnalează 
următoarele specii de plante parazite şi semiparazite: 

1 .  Familia Loranthaceae 
Genul Loranthus 

Plante semiparazite 

- Loranthus europaeus Jacq. 
Genul Viscum (vâsc) 

- Viscum album L. var. mali Tubeuf. 

9 J. Kuijt, The Biology of Parasitic Flowering Plants, Berkeley, California University Press, 
1 969, p. 749-755. 

1° Flora R.P.R.IR . .  S.R. ,  Bucureşti, Editura Academiei Române, 1 952-1976. 
1 1  1 .  Sârbu, N. Ştefan, L. lvănescu, C. Mânzu, Flora ilustrată a plantelor vasculare din estul 

României, Iaşi, Editura Universităţii "Al. 1. Cuza", 200 1 ,  p. 69-7 1 .  
1 2 V. Ciocârlan, Flora ilustrată a României, Bucureşti, Editura Ceres, 2000. 
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- Viscum album L. ssp. abietis Wiesb. 
- Viscum austriacum Wiesb. var. pini Wiesb. 
- Viscum album L. f. policoccon Gaud. 

2. Famil ia Santalaceae 
Genul Thesium (măciulie) 

- Thesium alpinum L. (T. tenuifolium Sauter ex Koch) 
- Thesium linophyllon L. (T. linifolium Schrank, T. intermedium Schrader) 
- Thesium ramosum Hayne 

3 .  Famil ia Scrophulariaceae 

Genul Bartsia - nu are reprezentanţi în judeţul Suceava 
Genul Euphrasia (silur) 

- Euphrasia minima Jacq. ex O. C. 
- Euphrasia rostkoviana Hayne (E. o.fficinalis L., E. pratensis Fries, E. rubra· 

Baumg. Auct., E. laticifolia Schur) 
- Euphrasia salisburgensis Funck. 
- Euphrasia stricta D. Wolf ex J. Lehm. (E. o.fficinalis Hayne, E. condensata 

Jord., E. rigidula Jord., E. nemorosa Auct., E. rubra Baumg.) 
Genul Melampyrum (ciormag, grâul prepeliţei, sar-cu-frate) 

- Melampyrum arvense L. ( M argirocomum Fischer ex Stendel) 
- Melampyrum bihariense A. Kemer (M subalpinum Kem., M nemorosum 

Auct.) 
- Melampyrum cristatum L. 
- Melampyrum pratense L. 
- Melampyrum saxosum Baumg. 
- Melampyrwn sylvaticum L. 

Genul Odontites (dinţură, iarba dintelui) 
- Odontites lutea (L.) Clairv. (Ortantha lutea Chem, Euphrasia lutea L.) 
- Odontites verna (Beraldi) Dumort (O. serotina (Lam.) Dum., O. rubra 

(Baumg.) Pers, Euphrasia odontites L., Euphrasia serotina Lam.) 
Genul Pedicularis ( darie) 

- Pedicularis camasa L. (P. coronensis Schur., P. camasa ssp. typica Nyar.) 
- Pedicularis exaltata Besser (P. transsilvanica Schur., P. fa/iasa Londos 

et Auct.) 
- Pedicularis hacquetii Graf (P. fali os a Baumg., P. foliosa var. carpatica, 

P. transsilvanica Schur., P. camasa Schur., P. sumana Grec.) 
- Pedicularis oederi V ahi .  (P. versicolor Wahlbg., P. asplenifolia Baumg., 

P. rosea Schur., P. acaulis Salzer, P. atrorubens Salzer) 
- Pedicularis palustris L. 
- Pedicularis sceptrum-caro/inum L. 
- Pedicularis sylvatica L. 
- Pedicularis verticillata L. (P. recutita Baumg., P. barrelieri Salz.) 
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Genul Rhinanthus (Alectorolophus) ( clocotici) 
- Rhinantlms alectorolophus (Scop.) Pollich. (Mimulus alectoroloplms Schop., 

Alectorolophus hirsutus (Lam.) Ali . ,  R. patulus Stemek) 
- Rhinanthus major L. 
- Rhinanthus angustifolis C. C.  Gmelin (R. major auet. non L., A. major 

auet. non L., A. major Reichenb., R. serotinus Obrony, R. glaber Lam.) 
- Rhinanthus minor L. (A. minor (L.) Wimmer & Grab., inel . R borealis 

(Stemeek) Druee, R. rusticus (Chab.) Druee, R. nigricans Meinsh., R. 
cristagalli L.) 

- Rhinantlms rumelicus V elen (A. rumelicus (V elen) Borbas, R major Ehrh. 
var. hirsutus V elen, A. glandulosus Stern .) 

Genul Tozzia 
- Tozzia a/pina L. 

Plante holoparazite 

1 .  Fami l ia CU$cutaceU;e 
Genul  Cuscuta (torţe!) 

- Cuscuta approximata Babington (C. planiflora approximata Babington) 
- Cuscuta campestris Yunker (C. arvensis Malzer, C. arvensis var. 

calycina Engelm.) 
- Cuscuta epilinum Weihe 
- Cuscuta epithymum L. (C. equiseti Sehur.) 
- Cuscuta europaea L. (C. filiformis Lam.) 
- Cuscuta lupuliformis Kroeker 
- Cuscuta monogyna V ahi .  (C. astyla Engelm.) 
- Cuscuta planiflora Ten. 
- Cuscuta trifo!ii Babington (C. epithimum var. vulgaris Engelm.) 

2 .  Famil ia Orobanchaceae 
Genul Orobanche (lupoaie, verigel) 

- Orobanche alba Stephan ex Willd. (O. epithymum D. C.)  
- Orobanche brassicae Novopokr. (O. mute li Schultz ssp. brassicae Novopokr., 

O. mute/ii F .  W. Sehultz, O. ramasa L. ssp. mute/ii F. W. Sehultz) 
- Orobanche caryophyllacea Sm. (O. vulgaris Poir., O. major Boissien, O. 

galii Doby) 
- Orobanche cernua Loefl. (O. cumana Wahlr., O. bicolor C. A. Mey, 

O. glaucantha Trauv.) 
- Orobanche coerulescens Stephan (inel. O. korshinskyi Novopokr.) 
- Orobanche elatior Sutton (O. major L., O. fragrans Koek, O. stigmatodes 

Winner, O. kochii F .  Sehultz, O. confusa F. Sehultz, O. amethystea J.  Mey, 
O. comosa Sehur.) 

- Orobanchejlava Mart. (O. tussilaginis Mute!, O. petasites Borb.) 
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- Orobanche gracilis Sm. (O. cruenta Bertol) 
- Orabanche lutea Baumg. (O. rubens Wallr., O. medicaginis Duby) 
- Orabanche purpurea Jacq. (O. caerulea Viii., O. purpurascens Gmel, 

Phelipaea caerulea C. A. Mey) 
- Orabanche ramasa L. (O. micrantha Wallr., Kapsia ramasa Dumort, 

O. cannabis Vaucher, Phelipaea ramasa C. A. Mey) 
- Orabanche reticulata Wallr. (inel. O. pallidiflara Wimmer & Grab.) 

3 .  Fami l ia Scrophulariaceae 
Genul Lathraea (muma pădurii) 

- Lathraea squamaria L. 

439 

Pentru a realiza o evaluare cât mai exactă a biodiversităţii acestui grup 
ecologic de plante, este de remarcat faptul că pe teritoriul judeţului Suceava se 
găsesc 30 de specii de plante semiparazite, din 55 de specii aflate în România ş i  
1 91  în Europa. 

Plantele holoparazite din judeţ sunt în număr de 22 de speci i, comparativ cu 
40 în România şi 73 în Europa. 

Se constată astfel că există o mare diversitate de specii şi genuri de plante 
semiparazite şi holoparazite în judeţ, dar numărul lor este mai mic comparativ cu 
cel din arealul european. Reducerea numărului acestor specii în culturile agricole 
este benefică, dar limitarea arealului lor în biotopurile naturale nu trebuie să 
depăşească anumite limite, pentru a nu periclita aceste specii .  

Researchers regarding the philogeny, ecology aud taxonomy 
of the parasi tic and hemiparasitic plants in Suceava district 

(Summary) 

Approximately 1 %  (4 000 species) of ali angiosperms are parasitic, that is they attach to other 
vascular plants by means of haustoria. These plants have continued to be the focus of 
multidisciplinary research owing to their importance as agronomically significant weeds and as 
models for studying developmental, physiological and molecular processes. Because oftheir intimate 
and complex interrelationships with host plants, parasitic angiosperms display evolutionary 
modifications at the biochemical, cellular, anatomical and ecologica! lives that are novel among 
angiosperms. For this reasons, they should be viewed as model organisms that provide unprecedented 
opportunity for sludying evolutionary change. 

In the area of the district Suceava, there have been identified 30 species of hemiparasitical 
plants until now, from the 55 existing in Romania and approximately 1 9 1 in Europe. There are 22 
species of holoparasitical plants identified in the district, in comparison with the 40 species existing in 
Romania and approximately 73 in Europe. 
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MINERALIZATIA DE LA MĂNĂILA 
(OBCINĂ MESTECĂNIŞ) 

IOAN PODAŞCĂ 

Consideraţii geografice generale 

Mineralizaţia de la Mănăila se plasează pe prelungirea nordică a unităţii 
geografice Obcina Mestecănişului din Carpaţii Oriental i .  Aici, ocupă o porţiune 
restrânsă, situată pe clinul vestic al un ităţii , ce se desfăşoară la vest de creasta 
Mănăila. 

Limitele zonei în care este cuprinsă mineral izaţia sunt date de: pârâul 
Tătarca, la nord-vest; creasta Mănăila, la nord-est; pârâul Păltiniş, la vest-sud-vest; 
o linie ce uneşte zona de izvoare a pârâului Păltiniş cu pârâul Valea Stânei ,  la sud-est. 

Pârâul Tătarca este afluent de stânga al pârâului Cârl ibaba, iar pârâul Valea 
Stânei reprezintă primul afluent de stânga, mai important ca mărime, al râului 
Bistriţa, aval de localitatea Cârl ibaba . 

În cadrul acestei zone se individual izează un relief muntos, constituit din 
culmi prelungi, delimitate de cursurile de ape, orientate vest-sud-vest, ce se varsă 
în râul Bistriţa Aurie. Vârfurile mai înalte care marchează zona sunt reprezentate 
prin: Vârful  Mănăila ( 1  403 m) şi Vârful Dadu ( 1  523 m). 

Date privind geologia zonei Mănăila 

Pe cuprinsul arealului din zona Mănăi la se dezvoltă secvenţe metamorfice din 
următoarele entităţi l itostratigrafice: grupul Rebra, grupul Negrişoara şi grupul 
Tulgheş (Fig. 1 ) .  

Grupul Rebra 
Formaţiuni le mezometamorfice ale grupului Rebra, intens retromorfozate, de 

vârsta precambriană, sunt constituite din: micaşisturi şi paragnaise retromorfe, 
calcare şi  dolomite cristaline. 

Grupul Negrişoara 
Este alcătuit dintr-o secvenţă inferioară, predominant terigenă, reprezentată 

prin paragnaise cuarţitice cu biotit, retromorfe, în care se intercalează un nivel 
discontinuu de cuarţite negre. Partea superioară a grupului are în componenţă 
gnaise porfiroide de Pietrosu Bistriţei .  Metamorfismul şi vârsta acestor formaţiuni 

Analele Bucovinei, XI, 2, p. 44 1-452, Bucureşti, 2004 
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Grupul Tulgheş 
Formaţiunile epimetamorfice, de vârstă cambrian - ordoviciană, existente în 

zonă; apar în două unităţi alpine distincte: pânza subbucovinică şi pânza bucovinică. 
Grupul Tulgheş în pânza subbucovinică 
Aflorează în partea vestică şi sud-vestică a zonei Mănăila şi cuprinde o parte din 

formaţiunea T�, alcătuită din şisturi cuarţitice sericito-cloritoase, în care se intercalează 
şisturi cuarţitice clorito-sericitoase cu porflroblaste de albit şi metavulcanite riolitice. 

Coloana structural - litostratigrafica 
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Fig. 2 - Corel:!ri litostratigrafice în cadrul formaţiunilor grupului Tulgheş 
interceptate de forajele executate în zona Măn:iila. 
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Grupul Tulgheş în pânza bucovinică 
Ocupă cea mai mare parte din suprafaţa zonei Mănăila, în versanţii şi pe 

pâraiele Valea Stânei şi Mănăila, şi are în componenţă formaţiunile T� şi T�, în 
cadrul cărora au fost separaţi membrii Moroşan, Fundu Moldovei şi Başca. 
Litostratigrafia de detaliu a acestor formaţiuni, interceptată şi de foraje, poate fi 
urmarită în fig. 2 .  

Investigaţiile efectuate în zona Mănăi la au dovedit că  aceasta se  înscrie pe un 
segment al zonei cristalino-mezozoice, caracterizat printr-o mare complexitate 
structurală. Fenomenul este dat, în principal, de prezenţa în regiune a două unităţi 
structurale alpine majore d in cadrul pânzelor central - est-carpatice (bucovinice), şi 
anume: pânza bucovinică şi pânza subbucovinică. 

După cum se ştie, soclul cristalin al pânzelor alpine bucovinică şi 
subbucovinică este constituit din aceleaşi pânze prealpine, dispuse (de sus în jos) în 
următoarea ordine: 

- pânza de Rarău, alcătuită din grupul Bretila; 
- pânza de Putna, formată din grupul Tulgheş; 
- pânza de Pietrosul Bistriţei, constituită din gruptJI Negrişoara; 
- unitatea de Rodna, formată din grupul Rebra. 
În zona Mănăila, pânza subbucovinică are în componenţă doar pânza de 

Putna, iar pânza bucovinică include pânzele prealpine de Pietrosu Bistriţei, de 
Putna şi unitatea de Rodna (fig. 3). 

Din punct de vedere tectonic, se remarcă uşor (în schiţa geologică din fig. 1) că 
mineralizaţiile din zonă se situează într-un compartiment tectonic delimitat de două 
fali i  de decroşare majore: falia Tătarca (la nord) şi falia Valea Stânei (la sud). Pe 
lângă aceste fali i  transversale, în versantul stâng al pârâului Valea Stânei a fost pusă 
în evidenţă, prin forajele executate, o fal ie longitudinală normală inversă (fig. 3). 

Formaţiunile geologice se dispun monocl inal spre nord-est şi au căderi 
cuprinse între 30° şi 45°.  

Prezentarea, încadrarea litostratigrafică şi descrierea mineralizaţiei 

Pe cursurile superioare ale pâraielor Valea Stânei şi Mănăila şi în versanţii 
acestora apar, asociate metavulcanitelor din acest sector, două niveluri cu 
mineralizaţii de sulfuri cunoscute şi cercetate de mult timp. 

Istoricul încadrărilor stratigrafice ale acestor mineralizaţii este ceva mai 
complicat. Acesta se datorează, în principal, faptului că cele două niveluri cu 
mineralizaţii sunt situate în poziţii l itostratigrafice diferite. Neînţelegerea acestui 
aspect a generat, în decursul timpului, diverse interpretări. 

În interpretările mai vechi se considera că cele două niveluri cu sulfuri 
aparţin aceluiaşi orizont stratigrafic, dublat tectonic în această zonă. 

L. Nedelcu (în H. G. Krăutner et. al., 1 983) şi C. Isache ( 1 986) au apreciat că 
nivelurile mineralizate fac parte din unităţi structurale diferite, şi anume: 
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nivelul situat în versantul drept al pârâului Vale Stânei reprezintă 
continuarea spre nord a nivelului mineralizat de la Arşiţa - Botoşel, din 
pânza subbucovinică·; 

� nivelul mineralizat din versantul drept al pârâului Valea Stânei este situat 
în pânza bucovinică. 

Lucrările de cercetare executate ulterior (1. Podaşcă, 1 990; 1.  Podaşcă et al., 
1 993), a.u clarificat aspectele care privesc poziţia l itostratigrafică a nivelurilor 
mineralizate din zona Mănăila (fig. 2, fig. 3). Nivelurile mineralizate formează 
două orizonturi cu sulfuri, plasate astfel: 

- orizontul cu sulfuri Mănăila, situat în culcuşul metavulcanitelor riolitice; 
- orizontul cu sulfuri Fundu Moldovei, situat deasupra metavulcanitelor riolitice, 

ca în poziţia clasică, cunoscută pe aliniamentul Fundu Moldovei - Praşca. 

sw r· Paltinis 

LEGENDA 

� 10 m!ilil s  
E='-J 9 c=:J 4 
� e  c::J 3 
r::-:;:;:j 7 fiiii5I 2 
L:E.l & � 1  

P. Valea Stanel ' ' 

Fig. 3 - Profile succesive sintetice la nivelul pârâului Valea Stânei şi a crestei dintre pârâul Mlhlăila 
şi pârâul Valea Stânei . 1 .  Pânza de Putna - Grupul Tulgheş (subbucovinic); 2. Unitatea de Rodna 
Grupul Rebra; 3. Pânza de Pietrosu Bistriţei - Grupul Negrişoara; Pânza de Putna - Grupul Tulgheş 
(bucovinic); 4. Membrul Moroşan; 5. Orizontul cu sulfuri Manăila; 6. Metavucanitele de Fundu Moldovei; 

7. Orizontul cu sulfuri Fundu Moldovei; 8. Membrul Başca; 9. Şariaj alpin; 10 .  Şariaj prealpin. 

Mineralizaţiile din orizontul cu sulfuri Fundu Moldovei 

Orizontul mineralizat a fost investigat, încă din secolul trecut, cu galerii de 
coastă, însă rezultatele par să fi fost slabe, din punct de vedere economic. 
Cercetările cu foraje, reluate în anul 1 970 (în perimetrul Fântâna Gălbezii), au 
confirmat că orizontul cu sulfuri Fundu Moldovei, pe acest sector, este steril sau 
foarte slab productiv în mineralizaţii de sulfuri. 
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Mineralizaţiile din orizontul cu sulfuri Mănăila 

Afloreză în versantul drept al pârâului Valea Stânei şi pe pârâul Mănăila. 
Bruno Walter ( 1 876) consemnează că "mina de limonită de la Valea Stânei a 

fost descoperită în secolul al XVIII-lea şi este una dintre cele mai vechi mine de 
minereu de fier din Bucovina". Zona de oxidaţie a m ineralizaţiei din versantul 
drept al pârâului Valea Stânei a fost expioatată de firma Mantz, iar minereul era 
utilizat pentru producerea fontei la "cuptoarele înalte de la Iacobeni" (B. Walter, 
1 876). Nivelul mineralizat era cunoscut şi pe pârâul Mănăila (Păltiniş, după 
B. Walter), unde a fost cercetat de firma Mantz cu câteva galerii scurte de coastă. 
B .  Walter ( 1 876) menţioneză că lucrările au interceptat "o zonă de pirită care 
reprezintă un tip pe care îl avea mina de la Valea Stânei, înainte ca alterarea să fi 
provocat transformări atât de adânci". 

În perioada 1 972-1 997, S.C. GEOMOLD S.A. a desfăşurat, în perimetrul 
Mănăila, o serie de programe de cercetare geologică cu lucrări de prospecţiune şi  
lucrări miniere subterane, foraje de suprafaţă şi lucrări miniere uşoare, având ca 
obiectiv principal conturarea de rezerve valorificabile de minereuri cuprifere şi 
polimetalice aparţinând membrului Fundu Moldovei din formaţiunea Tg3 a 
grupului Tulgheş din pânza bucovinică. 

În urma interpretării tuturor datelor obţinute prin investigaţii le indirecte, cât 
şi a celor furnizate de lucrările miniere ş i  de foraj , s-a demonstrat prezenţa, 
deocamdată numai în acest perimetru, a unui important nivel cu sulfuri 
polimetalice şi cuprifere, respectiv orizontul cu sulfuri Mănăila (1. Podaşcă et al., 
1 993). Acest orizont, plasat la limita dintre membrul Moroşan şi membrul Fundu 
Moldovei, aflorează în versantul drept al pârâului Valea Stânei şi are în acoperiş 
metatufurile riol itice de Fundu Moldovei, care îl separă de orizontul cu sulfuri 
Fundu Moldovei, iar în culcuş o secvenţă de şisturi cloritoase cu porfiroblaste de 
albit aparţinând membrului Moroşan (Fig. 2). 

Lucrările de cercetare, galeriile 4 şi 7, precum şi forajele executate la nivelul 
orizontului cu sulfuri Mănăila au conturat zăcământul Mănăila. 

Zăcământul Mănăila. 
Compoziţia chimică şi mineralogică a mineralizaţiei 

Modul de asociere al mineralelor metalice şi proporţia acestora faţă de cele 
de gangă au permis definirea, la nivelul zăcământului, a trei tipuri texturale de 
acumulări uti le: m inereu compact, minereu precompact şi m inereu diseminat. 
Acestea sunt intim asociate, remarcându-se treceri gradate de la un tip textura! la 
altul. Constituţia mineralogică, comună celor trei tipuri de minereu, este relativ 
simplă: pirită, calcopirită, blendă, galenă, tetraedrit, respectiv cuarţ, clorit, sericit, 
ca minerale de gangă. 
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Din punct de vedere chimico-mineralogic, în cadrul orizontului cu sulfuri 
Mănăila au fost separate două mineralizaţii, şi anume: o m ineralizaţie polimetalică, 
conturată în partea sudică a zăcământului (în versantul drept al pârâului Valea 
Stânei) şi una piritos-cupriferă, localizată la nord (în zona de izvoare a pârâului 
Mănăila). 

Corpul de minereu polimetalic are o dezvoltare pe direcţie de cea 400 m, iar 
lăţimea maximă pe înclinare de 220 m. Grosimea zonei mineralizate, în plan 
orizontal, oscilează între 0,40 m şi 46,0 m, iar conţinuturile în elemente uti le sunt 
de 0,0 1-6,3 1 %  Cu; 0,0 1 -8,28% Pb; 0,02-7,40% Zn; 0,50--4,40% S; 3 ,5 git Au; 
20-1 1 0  git Ag. 

Corpul de minereu piritos-cuprifer are o lungime de circa 1 700 m şi o 
extindere maximă pe încl inare de 600 m. Grosimea zonei mineralizate este de 
0,50--17,0 m, iar conţinuturile în elemente utile de 0,038-10,04% Cu; 0,0 1-3,86% Pb; 
0,043-6,43% Zn; 0,45--45,80% S; 0,20-2,8 git Au; 1 0,0-70,0 git Ag. 

M inereul compact are o textura masivă şi  o structură hipidiomorf-granulară, 
cu spărtură neregulată. Culoarea, în spărtură proaspătă, variază de la cenuşiu închis 
până la galben-gri, în funcţie de gradul de asociere al diferitelor minerale. Minereul 
compact polimetalic este constituit, în principal, din pirită, blendă, galenă, 
calcopirită şi, subordonat, tetraedrit, covelină, bornit, aur. 

Minereuri le de impregnaţie cupriferă şi piritos-cuprifer sunt constituite, în 
principal, din pirită, calcopirită şi, subordonat, blendă, galenă, tetraedrit, prinse 
într-o matrice predominant cuarţo-micacee. Mineralizaţia de impregnaţie are 
textură şistoasă, orientată, structura hipidiomorf-id iomorf granulară, iar cea piritos
cupriferă textură masivă şi structură idiomorf granulară. 

Uneori, minereul compact trece genetic, pe direcţie şi înclinare, în minereu 
precompact piritos şi apoi în minereu diseminat. 

Prin analize calcografice au fost identificate trei tipuri de mineralizaţi i :  o 
mineralizaţie predominant cupriferă, diseminată; o mineralizaţie compactă piritos
cupriferă şi o mineralizaţie compactă, polimetalică, asociate şisturilor cuarţitice 
sericitoase din cadrul orizontului cu sulfuri Mănăila. 

Pentru toate cele trei tipuri de mineralizaţii, analizele raţionale au relevat 
faptul că elementele utile se prezintă în proporţie de peste 95% sub formă de 
sulfuri, între care predomină pirita, iar subordonat au fost observaţi compuşi 
secundari (oxizi, carbonaţi, sulfaţi etc.). 

a) Minereul d iseminat - rocă compactă, de culoare albă-cenuşie, slab verzuie, 
cu diseminări de pirită şi calcopirită sub formă de cristale sau plaje. Textura este 
diseminată, iar structura este de la id iomorf la hipidiomorf granulară. 

Din punct de vedere mineralogie, minereul de impregnaţie prezintă următoarea 
compoziţie: 
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Tabelul nr. 1 

Componenti Participare (%) Dimensiuni (mm) 
Pirită 1 0--5 1  0,0 12/0,0 1 1--0,77/0,64 
Calcooirită 1-9 <0, 1 1--0,36/0, 1 8  
Blendă 0--5 <O,O I I--0,22/0, 1 4  
Galenă 0--3 <0,0 1 1--0,0 1 8/0,014 
Tetraedrit 0--6 <0,01 1--0,2 1 /0, 1 
Bomit 0-- 1 <0,0 1 1  
Covelină Sporadic 
Aur 5-25 granule micronice/cm1 

Gang:l. 36-83 

Într-o matrice preponderent cuarţo-micacee, care este constituită din minerale 
de gangă, se dezvoltă mineralele metalice care, microscopic, prezintă următoarele 
caracteristici mineralogice: 

- pirita este principalul mineral metalic, prezent în cristale hipidiomorfe şi 
idiomorfe, izolate în gangă sau asociate, şi plaje cu contur xenomorf, cu grad mic 
de fisuraţie. Prezintă incluziuni mici de bomit, frecvent asociat cu covelină, de 
blendă, calcopirită şi subordonat galenă; 

- calcopirita alcătuieşte plaje izolate, xenomorfe, în gangă, prezente uneori la 
contactul dintre cristalele de pirită sau pe fisurile acesteia. Este intim concrescută 
cu tetraedritul şi galena, rareori cu blenda; 

- blenda apare sub formă de plaje mici, izolate în gangă, sau sub formă de 
incluziuni, fiind bordată de plaje extrem de mici de galenă; 

- galena apare sub formă de plaje mici, izolate in gangă, sau sub formă de 
incluziuni mici în pirită, asociată cu blenda; 

- tertraedritul se dezvoltă în plaje mici, izolate, sau sub formă de incluziuni în 
pirită; 

- bomitul şi covelina apar exclusiv sub formă de incluziuni extrem de fine în pirită; 
- aurul este evidenţiat sub formă de granule micronice incluse în pirită şi, 

subordonat, în galenă ş i  în gangă. 
b) Minereul compact piritos - rocă cu textură masivă, mai rar diseminată, în 

care se disting macroscopic cristale şi plaje de p irită şi calcopirită, prinse într-o 
gangă predominant cuarţitică. Structura este h ipidiomorf granulară. 

Compoziţia mineralogică a minereului compact piritos este următoarea: 

Tabelul nr. 2 

Componenti Participare (%) Dimensiuni (mm) 
Pirită 5 1-84 0,0 14/0,0 12-2/ 1 ,5  

Calcooirită 1-8 0,0 I l  /0,0 1--0,34/0, 1 8 
Blendă 0--7 <0,0 1 1--0,99/0,56 
Galeliă 0--7 <0,0 1 1--0,50/0,25 

Tetraedrit 0--5 <0,0 1 1--0, 1 7/0, 1 
Bomit 0--1 <0,0 1 1  

Aur Soorndic 
Gand 1 0-20 
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Ca o varietate de tranziţie între minereul compact piritos şi minereul 
d iseminat, a fost pus în evidenţă minereul precompact piritos, care, sub aspect 
macroscopic, se prezintă ca o rocă cu aspect şistos şi textură diseminată, în care se 
disting cristale de pirită izolate sau asociate în plaje mil imetrice. Structura este 
hipidiomorf sau idiomorf granulară. 

Din punct de vedere mineralogie, minereul precompact piritos prezintă 
următoarea compoziţie: 

Tabelul nr. 3 

Componenţi Participare (%) Dimensiuni (mm) 
Pirită 54-7 1 0,0 13/0,0 12-0,64/0,62 
Calcopirită 1-10  <0,0 1 1-0, 1 1 10,05 
Blendă 1 -5 <0,0 1 1-0,09/0,06 
Galenă Sporadic <0,0 1 1  
Tetraedrit 0--3 <0,0 1 1-0, 1/0,08 
Bornit Sporadic <0,0 1 1  
Aur Sporadic (4 granule micronice/şlit) 
Gangă 27-45 

Minereul compact piritos este alcătuit aproape în exclusivitate din pirită 
hipidiomorfă sau idiomorfă sau în plaje xenomorfe cu grad mic de fisurare, acestea 
dezvoltându-se într-o matrice preponderent cuarţitică. Minereul precompact piritos 
se caracterizează printr-o matrice cuarţo-seric itoasă, în care pot apare şi 
porfiroblaste de feldspaţi şi în care se dezvoltă mineralele metal ice. 

Pirita este mineralul metal ic ce deţine ponderea cea mai mare, dezvoltându-se 
în cristale hipidiomorfe, rareori idiomorfe, şi plaje cu contur xenomorf. Pe fisuri se 
dezvoltă frecvent calcopirita, rareori tetraedritul .  Este corodată de celelalte 
minerale metalice, în special de calcopirită şi de gangă, incluzând uneori granule 
mici de calcopirită şi, subordonat, de tetraedrit şi blendă. 

Calcopirita poate apare sub formă de plaje izolate în gangă sau concrescută 
cu pirita pe care o corodează, rareori fiind inclusă în aceasta. 

B lenda a fost pusă în evidenţă sub formă de mici cuiburi în gangă sau sub 
formă de plaje xenomorfe bine dezvoltate, cimentând şi corodând pirita. Apare 
intim concrescută cu galena, rareori cu tetraedritul .  

Galena este asociată cu blenda, ocupând pe alocuri spaţiile dintre granoblastele 
de pirită şi ca mici incluziuni în acestea. 

Tetraedritul, când apare, este asociat intim cu calcopirita sau inclus în pirită. 
Bornitul apare ca incluziuni fine în pirită sau asociat, uneori, calcopiritei. 
Aurul este prezent sub formă de rare granule micronice incluse în gangă, 

pirită sau calcopirită. 
c) Minereul compact pol imetal ic - este alcătuit predominant din pirită, în 

cristale subm i l i metrice şi plaje care se observă cu och iul liber, la lupă observându-se 
şi calcopirita, blenda şi galena. Structura minereu lu i compact polimctalic este 
h ipidiomorf granulară iar textura este predom inant compactă , ncorientată. 
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Compoziţia mineralogică este următoarea: 

Tabelul nr. 4 

Compooenti Participare (%) Dimensiuni (mm) 
Pirită 43-67 0,0 12/0,0 1 1--0,98/0,96 

Calcopirită 2-19 0,0 1 1--0,54/0,2 1 
Blendă 4-25 O,O l l--0,7 1/0,25 
Galenă 1-12 0,0 1 1--0,48/0,30 

Tetraedrit 1-10  0,0 1 1--0,20/0,09 
Bomit 0-1 

Covelină 0-8 O,O l l--0,2 1/0, I l  
Calcozină 0-3 0,01 1--0,09/0,05 

Aur Sporadic( 4-25 granule micronice/şlif) 
Gangă 4-13  

Microscopic, minereul este alcătuit predominant din cristale hipidiomorfe ş i  
xenomorfe de pirită, adesea puternic corodate, în special de către blendă. Pirita 
prezintă un grad avansat de fisuraţie pe care se depun blenda şi cuarţul, spaţiile 
dintre cristalele de pirită fiind ocupate de către blendă, în principal, şi, subordonat, 
de galenă, calcopirită şi tetraedrit. 

Calcopirita este prezentă sub formă de plaje xenomorfe şi ocupă spaţii le 
d intre granoblastele de pirită, pe care frecvent le corodează. Apare asociată, cel mai 
des, cu galena, pe care o înglobează, relaţia observându-se adesea şi invers. 
Deasemenea, apare concrescută cu blenda, pe care o include uneori, şi cu 
tetraedritul .  

Blenda este reprezentată prin plaje xenomorfe asociate cu galena ŞI  
tetraedritul,  rareori cu calcopirita. Prezintă incluziuni de covelină, bordate la 
exterior de tetraedrit sau de calcozină. 

Galena este prezentă ca plaje izolate în gangă, asociate cu blenda sau 
ocupând spaţii le d intre cristalele de pirită şi pe fisurile acestora. Rareori apare 
concrescută cu tetraedritul şi calcopirita. 

Tetraedritul este prezent ca plaje relativ bine dezvoltate, corodând pirita, sau 
asociate cu calcopirita şi blenda. 

Bornitul apare sub formă de mici incluziuni în pirită, asociat adesea cu 
calcopirita. 

Covelina şi calcozina sunt asociate cu calcopirita, apărând pe fisurile acesteia. 
Auru l este prezent sporadic, sub formă de plaje fine incluse în cuarţ sau 

granule micronice incluse în pirilă, calcopirită şi tetraedrit. 
Analizele chimice efectuate au pus în evidenţă conţinuturi cuprinse între 

următoarele limite: 
- minereu pol i metalic: 0,0 1 --6,3 1 % Cu; 0,0 1 -8,28% Pb; 0,02-7,40% Zn; 

0,3 5-47,40% S, O, 1-3,5 git Au şi 20-1 1 0  git Ag� 
- minereu piritos-cuprifer: 0,03 8- 1 0,04% Cu; 0,0 1 -3,86% Pb; 0,043-6,43% 

Zn; 0,45-45,80% S; 0,2-2,8 git Au şi 1 0-70 git Ag. 
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Atât de la suprafaţă cât şi din tipurile de minereuri interceptate cu lucrări 
miniere şi foraje, s-au recoltat un număr de 1 00 de probe, pe care s-au efectuat 
analize spectrale semicantitative pentru elemente minore utile. 

Distribuţia valorilor medi i  ale acestor elemente, comparativ cu distribuţia 
elementelor similare din principalele orizonturi cu sulfuri d in cadrul grupului 
Tulgheş (după date din Cheşu Mioara, 1 983;  H. G.  Krautner et al., 1 988) arată 
simil itudini, dar şi unele diferenţe, în special la conţinuturi le de bariu. 

În ceea ce priveşte aceste conţinuturi în bariu, menţionăm faptul că, valorile 
pentru zăcământul Mănăi la sunt mult mai mari (frecvent peste 1 %  în minereul 
compact) decât cele rezultate pe probele analizate din zăcămintele Leşu Ursului, 
Crucea, Valea Putnei - Praşca şi Dealu Negru, care sunt situate de obicei în 
intervalul 30-600 ppm. Acest fapt, alături de alte criterii (J itostratigrafice, 
structurale), constituie un element de individualizare a mineralizaţii lor orizontului 
cu sulfuri Mănăila faţă de minera1izaţiile situate în alte poziţii l itostratigrafice. 

Consideraţii genetice 

Caracterul singenetic vulcano-sedimentar al mineralizaţiilor de sulfuri 
pol imetal ice a fost foarte bine fundamentat, printr-o argumentaţie bogată şi 
concludentă, bazată pe considerente foarte variate (H.G. Krautner, 1 965; H.G. Krautner 
et al . , 1 984 ). 

Principalul argument al origini i  vulcano-sedimentare a minerel izaţi i lor de 
sulfuri îl constituie asocierea acestora cu roci de origine vulcanică (de compoziţie 
riol itică) şi sedimentară. 

Din rezultatele datelor de analiză şi observaţie asupra acestor mineralizaţi i, 
H. G. Krautner et al . ( 1 984, 1 988), distinge mai multe modele depoziţionale de 
zăcăminte stratiforme, pe care le consideră că s-au format în următoarele condiţi i :  

- depuse în mediu marin; 
- atât pe centrii paleovulcanici cât şi în împrejurimi pe fundul oceanic; 
- datorită afluxului de Fe, Cu, Pb, Zn, din izvoare hidrotermale; 
- în timpul perioadelor de calm vulcanic; 
- ivindu-se din aceeaşi sursă s-au similare; 
- în conexiune cu vulcanismul riolitic; 
- fără interdependenţă cu poziţia paleostructurală a soluţi i lor hidrotermale 

sau cu fazele de erupţie. 
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Die mineralisation von Mănăila (Bergkamm Mestecăniş) 

(Zusammenfassung) 

Die Studie umfasst die Ergebnisse geologischer Forschungen zwischen 1 989 und 200 1 .  im 
Gebiet Mănăila (Bergkamm Mestecăniş). 

Diese Forschungen konnten viele Fragen um die geologische Struktur und der 
Lagerungsverh!iltnissen beantworten. 

In der Formation Tg3 aus dem Glied Fundu Moldovei wurden zvei Sulfid Erzlagerungen 
entdekt. Die Vererzungen aus Mănăila werden umfangreich in dieser Studie behandelt. 

Wenn wir daran denken dass die Sulfidhaltige Lagerungen aus dem Glied Fundu Moldovei 
sich iiber mehrere hundert Kilometem ausstrecken und dass der Sulfidgehalt der Erze aus Mănăila 
sehr hoch ist, konnen wir auf wirtschaftlichen Aufbau wertsch!ltzen. 
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OPINII 

CERCETĂRILE LOCALE ŞI IMPORTANŢA LOR: 
BISERICA DIN BĂDEUŢI 

D. VATAMANIUC 

Biserica din Bădeuţi, ctitorie a lui Ştefan cel Mare, este prezentată în două 
lucrări monografice de referinţă: G. Balş, Bisericile lui Ştefan cel Mare (Bucureşti, 
Comisia Monumentelor Istorice, 1 926, p. 23-27) şi Repertoriul monumente/ar şi 
obiectelor de artă din timpul lui Ştefan cel Mare (Bucureşti, Editura Academiei 
Române, 1 958,  p. 57--60). 

Biserica s-a deteriorat în decursul veacurilor şi, în 1 790, s-au făcut unele 
reparaţii, când s-a modificat forma iniţială. S-au înlocuit, din cele patru turnuri, trei 
dintre ele şi i s-a pus un nou acoperiş, necorespunzător. Frescele din interior şi de 
pe ziduri le exterioare au fost văruite. Drama acestei ctitorii a marelui voievod nu 
se opreşte aici. Armata austriacă a pus dinamită la temelia ei, în primul război 
mondial, şi nu a rămas decât o grămadă de moloz. S-a salvat, intactă, numai 
Pisania, care a fost recuperată de Muzeul din Rădăuţi. 

Din Pisanie aflăm că biserica a fost înălţată de Ştefan cel Mare, între 8 iunie 
şi 1 3  noiembrie 1 487, în urma luptei sale cu Basarab cel Tânăr (Ţepeluş), din 
1 48 1 ,  şi închinată Sfântului Procopie. 

G. Balş se bazează, în prezentarea sa, pe lucrările cercetătorilor germani din 
Bucovina din perioada ocupaţiei austriece. Din monografia lui G. Balş sunt luate o 
parte din informaţii şi în Repertoriul monumente lor . . .  Reproducerile care se dau, 
foarte puţine, reprezintă monumentul după reparaţi ile din 1 790 şi nu forma 
originală. Se arată că, în 1 887, s-a întreprins operaţia de scoatere a frescelor de sub 
stratul de var, se dau câteva informaţii despre ele şi se menţionează că a fost 
descoperită şi cea care îl reprezintă pe Ştefan cel Mare, ctitorul biserici i .  Nu se 
spune nici un cuvânt cui aparţine operaţia de în lăturare a stratului de var de pe 
fresce şi nu se consemnează, cum se cuvenea, rezultatele acestei operaţiuni 
migăloase şi de mare răspundere. 

Meritul îi revine lui Vasi le Tomiuc, parohul din Bădeuţi, care a scos la 
lumină frescele de sub stratul de var. În studiul său, Biserica din Bădeuţi şi 
zugrăvituri de fresce descoperite în ea ("Gazeta Bucovinei", Il, nr. 56, 1 6/28 iulie 
1 892, p. 1 -2, nr. 57, 1 9/3 1 iulie 1 892, p. 1-2), prezintă toate frescele pe care le-a 
scos de sub stratul de var, stăruie asupra celor care se păstrau integral şi a celor 

Analele Bucovinei, XI, 2, p. 453-454, Bucureşti, 2004 
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deteriorate de fisurile din zidurile bisericii . Descrie şi fresca care îl reprezintă pe 
Ştefan cel Mare cu famil ia sa. Preotul Vasile Tomiuc întreprinde această operaţie 
pentru interiorul bisericii pe socoteala sa şi nu o poate continua, fără susţinere 
materială, şi pentru zidurile exterioare. 

Studiul aparţine unui cercetător local, cu un cult pentru ctitoria lui Ştefan cel 
Mare, şi informaţiile sale sunt mai cuprinzătoare decât cele cu caracter general din 
tratatele de specialitate. Nu avem un rezultat, pentru că nu a dispus ş i  de mij loace 
tehnice să facă reproduceri fotografice. Am fi avut o mărturie aparte pentru studiul 
comparativ al frescei lui  Ştefan cel Mare de la Bădeuţi şi al frescei domnitorului de 
la Voroneţ. 

Biserica din Bădeuţi nu este singurul aşezământ de cultură din trecut care a 
dispărut prin vicisitudinea vremurilor. Este în obligaţia noastră să adunăm toate 
mărturiile despre ele, câte se mai pot găsi .  Studiul cu care ne ocupăm aici îl vom 
republica în unul din numerele viitoare ale revistei noastre. 
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DOCUMENTAR 

CLAUDIU ISOPESCU ÎN CORESPONDENT Ă 
CU N. IORGA (1926-1935) (1) 

D. VATAMANIUC 

Claudiu Isopescu face parte dintr-o famil ie de intelectuali bucovineni care îşi 
desîaşoară activitatea în mai multe domenii : învăţământ, viaţa politică, administraţie1 • 
Claudiu Isopescu este personalitatea reprezentativă a acestei famili i  şi desfăşoară o 
activitate remarcabilă pentru promovarea valorilor culturii noastre naţionale în 
ltalia2 • Ţine cursuri de limba şi l iteratura română la câteva universităţi din Italia, 
organizează o grupă de studenţi italieni care studiază limba română şi vor face 
traduceri din l iteratura română în limba italiană. 

Dragoş Luchian ( 1 932-1 997), consăteanul său, pregătea o monografie 
privind viaţa şi opera sa şi multiplică, de la Biblioteca Academiei Române, 
corespondenţa pe care C laudiu Isopescu o întreţine cu N. Iorga şi L. Rebreanu. 
Această corespondenţă ne-a fost încredinţată de doamna Luchian, după moartea 
soţului său, să-i fac loc în revista noastră. 

Scrisorile către N. Iorga sunt grupate în patru pl icuri: I - patru scrisori din 
1 926, patru scrisori din 1 927, nouă scrisori din 1 928; Il - 32 de scrisori din 1 929; 
III - 1 3  scrisori din 1 930;  IV - 2 1  de scrisori din 1·93 1 ,  şase scrisori din 1 932 şi una 
din 1 935 .  Scrisorile se păstrează la Biblioteca Academiei Române, în Fondul N. 
Iorga, Corespondenţa, integrate în mai multe volume3 . 

Claudiu Isopescu inaugurează corespondenţa sa cu N.  Iorga, cum se vede din 
primele scrisori, cu solicitări privind informarea sa în cercetările din arhivele din 
Roma. Vasile Pârvan apreciază, în dările sale de seamă, investigaţiile lui Claudiu 
Isopescu în arhivele din Roma4• Corespondenţa prezintă importanţă prin faptul că 
luăm cunoştinţă de aici despre lucrările pe care le publica în presa italiană, despre 
situaţia sa materială precară şi despre raporturile pe care le întreţinea, nu 
întotdeauna cele mai bune, cu autorităţile din ţară. 

1 Petru Bej inariu, Familia Isopescu în mişcarea naţională din Bucovina, Rădăuţi, Editura 
Septentrion, 2004. 

2 D. Vatarnaniuc, Claudiu Isopescu, mesager al spiritualităţii româneşti în Italia, în "Analele 
Bucovinei", VI, nr. 2, 1 999, p. 267-289; Petru Bej inariu, op. cit. , p. 1 01 -1 39. 

3 D. Vatarnaniuc, op. cit. , p. 275. Informaţii privind cotele sub care sunt înregistrate scrisorile 
la Biblioteca Academiei Române. 

4 Ibidem, p. 269. 
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Inaugurăm publicarea corespondenţei cu scrisorile lui Claudiu Isopescu 
trimise lui N. Iorga în 1 926 şi 1 927. 

1. Via Caio Maria 1 9  
Roma, 26-4-26 

Mult stimate Domnule Profesor, 

Mă grăbesc să Vă exprim cele mai bine simţite mulţumiri pentru rara 
solicitudine, cu care aţi binevoit a-mi da indicaţiile, de care am îndrăznit să Vă rog. 
Sunt foarte mulţumit că ambele geografii sunt necunoscute şi mai ales de 
manuscrisul lui Pigafetta, relativ la Transilvania, care· n-a fost publicat nici de 
unguri. 

Îmi  face plăcere să Vă aduc la cunoştinţă că pe lângă bogatul material 
documentar inedit relativ la epoca lui Mihai Viteazu am găsit un calendar românesc 
inedit din 1 772 - al doilea după vechime -, precum şi un foarte bogat material 
tipărit de ital ieni în sec. 1 6  şi 1 7  relativ la ţările noastf'e. 

Primiţi, Vă rog, mult stimate Domnule Profesor, pe lângă mulţumirile mele, 
asigurarea celor mai frumoase sentimente de stimă şi admiraţie, 

Claudiu lsopescu 

B .A.R., Fondul N. Iorga, Corespondenţa, volumul 335, f. 1 49, 1 50 .  

2. Via Caio Maria 1 9  
Roma, 1 5-4-26 

Mult stimate Domnule Profesor, 

Vă rog să mă iertaţi dacă îndrăznesc să Vă adresez o rugăminte. Am dat peste 2 
geografii care par să fie necunoscute la noi şi, cum tratează despre ţările noastre, aş 
dori să public extrasele respective împreună cu o scurtă biografie a autorilor, dacă voi 
reuşi să aflu ceva. E vorba de Geographiae Commentariorum Libri XI, a lui Dom. 
Maria Negri, tipărită în 1 557 şi Commentariorum Urbanorum Libri XXXVIII a lui 
Raffael lo Volterrano, tipărită pe la jumătatea veacului al 1 6-lea. Dacă aceşti autori ar 
fi necunoscuţi, aş voi să public câteva hărţi geografice din 1 560, 1 566 şi 1 583, care 
sunt desigur necunoscute, la sf'arşitul extraselor de mai sus. 

În acelaşi timp, vin să Vă rog, să binevoiţi a mă informa dacă manuscrisul lui 
Pigaffeta relativ la Transilvania e într-adevăr inedit, cum m-a asigurat dl. Almagiâ, 
praf. de geografie de la Universitatea de aici .  
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Cerându-Vă din nou scuze pentru îndrăzneala mea, Vă rog să primiţi, mult 
stimate Domnule Profesor, asigurarea stimei şi admiraţiei mele, 

prof. Claudiu Isopescu 

B .A.R. Fondul N. Iorga, Corespondenţa, volumul 335 ,  f. 1 5 1 , 1 52 .  

3.  Via Caio Mario 1 9  
Roma, 1 9  Iulie 1 926 

Prea stimate Domnule Profesor, 

Prefectul bibl. Ambrosiana, Mons. Giov. Galbiati, căruia m-am adresat cu 
rugămintea să binevoiască a-mi trimite relaţia inedită despre Transi lvania, relaţie 
despre care V -am scris, îmi scrie următoarele: "Adesso Le domando io un favore. 
In un elenco di eminenti personalitâ europee del mondo delia scienza da me 
composto per lanciare il monumento in bronzo a S.  S.  Pio XI nel cuore 
del l '  Ambrosiana vorrei mettere anche il nome del Prof. Parvan (di Roma) e quello 
del prof. N. Iorga, membro del l '  Accademia Rumena. L'elenco e magnifica per i 
suoi bei nomi e non fa distinzione di religione e nazionalitâ. Puo Elia garantirmi 
che i predetti Signori accetteranno? Abbia la bontâ di rispondermi subito." 

Precum era natural, nu puteam să Vă angajez fără să fi avut în prealabil 
consimţământul DV.; l-am consultat pe dl .  Min. Lahovary şi i-am scris Mons. 
Galbiati că presupun că veţi accepta. l-am promis, în acelaşi timp, că Vă voi scrie 
şi numai atunci îi voi da răspunsul sigur. 

Vin acum cu rugămintea să binevoiţi a-mi scrie dacă binevoiţi a accepta, ca 
să pot da un răspuns sigur Mons. Galbiati. 

Îmi  face plăcere să Vă aduc la cunoştinţă că cercetările mele cu privire la anii 
1 592-8 au fost foarte rodnice: pe lângă cele 3 1  doc . publicate în Anuarul Şcoalei, 
voi . II şi acele 94 doc. care vor apare în Diplomatarium Italium mai am un material 
inedit pentru 1 200 pagini. Toate aceste doc. le am din Fondul Borghese şi Bibl .  
Casanatense; în Fondul Barberini am lăsat un material de vreo 500-600 pag. de 
tipar, n-am avut timpul necesar să-1 corectez. 

Pe lângă acestea, am găsit al doilea cel mai vechi calendar românesc (din 
1 772) - manuscris inedit - care va apare în Memoriile Secţiei l iterare ale Acad. 
Rom. ;  o predică românească ţinută în Roma la 1608 - manuscris inedit -, care e 
sub tipar şi va apare în Anuarul Institutului de istorie şi l imbă din Cernăuţi, apoi o 
relaţie despre Transilvania din sec. 1 6  şi una din sec. 1 7  relativă la activitatea 
jezuiţilor în Ardeal de la 1 603-8. Am constatat că Dl. Veress a publicat mult, dar 
are multe erori în publicaţii le O-sale: date greşite, apoi a lăsat foarte multe 
documente relativ la Cervia, Cariglio etc. 
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Am găsit indicaţia unei relaţii despre Transilvania de la sfârşitul sec. 1 6  a lui 
Busto Pietro; din cercetări le mele rezultă că e inedită, totuşi îndrăznesc să Vă rog 
să binevoiţi a-mi scrie dacă de fapt e inedită, căci în cazul acesta aş copia-o şi aş 
publica-o în Revista istorică a DV ., dacă bineînţeles veţi binevoi a o accepta. 

Cerându-Vă mi i  de scuze pentru îndrăzneala mea, Vă rog să primiţi, Prea 
stimate Domnule Profesor, asigurarea celor mai frumoase sentimente de stimă şi  
admiraţie, 

Claudiu Isopescu 

B .A.R. Fondul  N. Iorga, Corespondenţa, volumul 333,  f. 442, 442v., 443v. 

4. Viale Giulio Cesare 6 1 ,  int 1 0  
Roma, 22-1 2-26 

Mult stimate Domnule Profesor, 

Îmi fac o plăcută şi frumoasă datorie să vă aduc la cunoştinţă că Miercuri, în 
1 5  Dec. ,  am inaugurat, fără vreo însărcinare oficială, ci numai din dragoste de ţară, 
cursul gratuit de limba română la Universitatea de aici. Ţin să relevez că autorizaţia 
de a ţine acest curs mi-a fost acordată de Rectorul Oei Vecchio încă în 22 Mai 
1 926, deci înainte de încheierea pactului, pe baza votului unanim al Consi liului 
Facultăţii de Litere. 

Cu toată ploaia mare ce a fost în ziua inaugurări i, a fost o sală arhiplină. 
Toate ziarele din Roma au anunţat inaugurarea cursului, iar dări de seamă au 
publicat nu numai ziarele de aici, ci şi multe din provincie. 

În ceea ce priveşte cercetările mele, sunt foarte mulţumit. Am găsit multe 
lucruri la Arhiva Doria Pamphili, iar la Vittorio Emanuele am descoperit o istorie a 
Ardealului de la încep. sec. 1 7, inedită, bineînţeles. Am copiat-o, sunt 503 pag. de 
coală. 

l-am spus Rectorulu i  despre răsunetul frumos ce 1-a avut invitaţia făcută Dv. 
de a ţine cursuri la Univ. de aici; a fost foarte mulţumit şi a spus câteva cuvinte 
frumoase şi bine meditate la adresa Dv. 

Îmi p lace a crede că la începutul lui Martie veţi fi la Roma. Studenţii fac 
pregătiri. 

Respectuoase salutări de la nevasta. 
Cu cele mai d istinse sentimente de stimă şi admiraţie, al Dv.,  

Claudiu Isopescu 

B .A.R. Fondul N. Iorga, Corespondenţa, volumul 335,  f. 620, 62 1 .  
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5. Viale Giulio Cesare 6 1  
Roma, 1 Februarie 1 927 

Ilustre Domnule Profesor, 

459 

Îmi face plăcere să Vă aduc la cunoştinţă că Sâmbătă, în 1 9  Ianuarie, am 
ţinut, în Sala De Sanctis la Universitatea din Napol i conferinţa asupra poeziei 
populare. A fost public numeros: Rectorul Univ., mai mulţi profesori, consulul 
Elveţiei cu D-na, Consulul  şi Viceconsulul României, reprezentantul Înaltului 
Comisar, a Admiralului, a Generalului Comand. Corpului de Armată, prof. 
secundari etc. etc. Prof. de t it. neolatine m-a prezentat auditoriului şi mi-a tradus 
salutul Corpului Academic. După conferinţă, Rectorul nu mai înceta să-mi spună 
că e un mare păcat că în Italia nu e cunoscut poporul nostru cu atâtea comori 
sufleteşti. Am stat, în două rânduri, mult de vorbă cu Rectorul Bottazzi, care ştia că 
sunteţi invitat de Univ. din Roma. Mi-a spus că zilele acestea se va întruni din nou 
Senatul Academic şi Vă va invita pe Dv. şi pe d. Pârvan să binevoiţi a ţine câte o 
conferinţă la acea Universitate. Vă va ruga, în adresa de invitaţie, să binevoiţi a 
anunţa subiectul conferinţei. l-am vorbit foarte mult de Dv., relevând renumele 
ştiinţific mondial, geniul şi rara Dv. personalitate. Mi-a exprimat dorinţa să se facă 
cât mai des schimburi intelectuale, căci numai astfel vor reuşi ei să ne cunoască. 
Sunt fericit să vă aduc la cunoştinţă această nouă dovadă de înaltă apreciere a 
neîntrecutelor Dv. calităţi şi merite ştiinţifice, naţionale etc. etc. 

Prof. de l iteraturi neolatine mi-a făcut, a doua zi, vizită şi m-a rugat, în 
numele Rectorului, să fac naveta Roma - Napoli ca să ţin şi la Napoli un curs de 
1. română. l-am spus mai întâi că fac cercetări în arhive şi n-aş a'.'ea timpul necesar, 
iar cum dânsul mi-a atins coarda naţională, spunând că ar fi datoria mea de român, 
căci aş aduce un real serviciu culturii noastre, ţări i noastre, i-am spus că eu sunt 
sărac, iar Statul nostru nu cred că mi-ar plăti cheltu ieli le. l-am propus să-I cheme 
pe Tagl iavini, mi-a spus că vrea român, căci un italian nu poate şti niciodată atât de 
bine l imba şi l iteratura noastră. 

Sunt mulţumit că lumea din Italia a început să se intereseze de noi. Dar nu tot 
aşa o fac ai noştri. Eu primesc o subvenţie lunară de 400 lire de la Direcţia 
propagandei de la Externe, pentru curs şi pentru propaganda din presă. E leafă de 
servitor, căci acea subvenţie se duce cu articolele mele pe care le trimit în scop de 
propagandă la multă lume din Italia - scriu acum articole cu fotografii despre 
bisericile din Bucovina - iar cum dl .  Lahovary n-a voit să-mi plătească cheltuiel i le 
de drum la Napoli, spunând că n-are ordin, am cheltuit la Napol i  şi d in subvenţia 
pe Februarie. Cum prof. de 1. polonă de la Universitatea de aici e plătit de Statul 
polon cu mii  de l ire lunar, se adeveresc cuvintele Rectorului d in Napoli, care mi-a 
admirat idealismul meu şi m-a felicitat că lucrez cu o mare perseverenţă să-mi fac 
cunoscută ţara. 

Păcatul meu e că nu fac politică mil itantă, dar nu fac deoarece nu văd ce folos 
aş aduce unui partid, câtă vreme eu sunt în Italia, unde lucrez pentru ţară. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Cursul de aici merge bine, am studenţi care îl frecventeză regulat, iar eri � i-au 
venit doi noi, cu care trebuie să fac ore suplimentare. Prof. de 1. polonă are un 
singur student ita lian. 

Ceea ce Vă rog respectuos e să binevoiţi a contribui, prin marea Dv. 
autoritate, ca Statul nostru să înţeleagă necesitatea unei mai intense propagande 
culturale în Italia, să trimită, pentru câţiva ani, profesori români la 3-4 Universităţi 
italiene, căci studenţii care vor urma cursul de 1. română ne vor face admirabi le 
servicii .  Ar trebui să plătească ceva mai mult, căci cu 3, 400 l ire nu poate trăi un 
profesor nici Îfttr-un oraş de provincie la noi, cu atât mai puţin în Ital ia, unde viaţa 
e aşa scumpă. 

La Roma vi se fac pregătiri mari şi tot aşa vi se vor face şi la Napoli,  înainte 
de ce veţi fi fixat ziua sosiri i .  V -aş fi recunoscător dacă aţi binevoi a-mi scrie când 
veţi ţine conferinţa la Napol i .  

Respectuoase omagii de la nevastă. 
Cu cele mai distinse sentimente de stimă şi admiraţie, al Dv., 

Claudiu Isopescu 

B.A.R. Fondul N. Iorga, Corespondenţa, volurnul 342, f. 228, 228v. 229, 229v. 

6. Viale Giulio Cesare 6 1  
Roma, 5 Februarie 1 927 

Ilustre Domnule Profesor, 

Chiar acum am primit de la Rectorul Universităţii din Napoli, prof. Fil ippo 
Bottazzi, o scrisoare, din care îmi permit să Vă copiez câteva rânduri: "In 
riferirnento a quanto verbalrnente Le d issi La prego di  voler domandare ai Proff. 
Iorga e Pârvan quando sarebbero disposti a tenere, rispettivarnente, la loro 
conferenza in questo Ateneo. Appena Elia mi avră. risposto in proposito io mi fan) 
prernura di scriver Loro per invitarli ufficialrnente." 

Cum rectorul mi-a spus că vrea să invite savanţi din mai multe ţări să ţină 
conferinţe la Univ. din Napoli (cea mai populată din Italia), presupun că de aceasta 
vrea să ştie data conferinţei. 

Vă rog să binevoiţi a-rni scrie data ca să o pot comunica O-lui Rector, 
bineînţeles dacă acceptaţi să onoraţi Univ. din Napoli .  

Îm i  permit a Vă alătura o tăietură din ziarul "Il Mezzogiorno" din 2 Febr., cu 
o dare de seamă asupra conferinţei mele. 

Respectuoase omagii de la nevasta. 
Cu cele mai distinse sentimente de stimă, recunoştinţă şi admiraţie, al Dv., 

Claudiu Isopescu 

B .A.R. Fondul N. Iorga, Corespondenţa, volurnul 343, f. 590, 59 1 .  
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7. V. Giulio Cesare 6 1  
Roma, 22 Februarie 1 927 

Ilustre Domnule Profesor, 

Vă cer mi i  de scuze pentru întârzierea mare cu care Vă răspund la amabila 
Dv. scrisoare, dar biata mea nevastă a fost destul de greu bolnavă, având o serioasă 
influenţă, şi eu fiind prea sensibil la boală nu mi-am împlinit nici această 
elementară datorie. Imediat după primirea scrisorii Dv. m-am pus din nou în 
legătură cu Rectorul, prof. Fi l ippo Bottazzi, şi azi aflu că, de cîteva zile, Vi s-a 
trimis invitarea oficială. Inima mea de român se umple de bucurie ştiind că Dv., 
cea mai înaltă personalitate a ştiinţei şi culturii, pe care a avut-o cândva ţara 
noastră, veţi conferenţia, după Roma, şi la Napoli ,  cea mai populată Universitate 
ital iană. 

Vă mulţumesc d in suflet pentru frumoasele cuvinte ale Dv. cu privire la 
modesta mea activitate în folosul scumpei noastre ţări, încurajare care, venind de la 
Dv., a găsit un puternic ecou de imbold în inima mea. 

Respectuoase omagii din partea nevestei . 
Primiţi, Vă rog, Ilustre Domnule Profesor, asigurarea celor mat înalte şt 

distinse sentimente de stimă, recunoştinţă şi admiraţie, al Dv., 

Claudiu Isopescu 

B .A.R. Fondul N. Iorga, Corespondenţa, volumul 342, f. 86, 87. 

8. Via Terenzio 1 O, int. 3 
Roma, 1 4-3-27 

Ilustre Domnule Profesor, 

Mi-a părut nespus de rău de îndreptăţita mâhnire cu care a părăsit Roma, dar 
eu nici n-am ştiut de stenografarea conferinţelor, deci nu pot avea nici o vină. Sper 
însă că d. Porn va fi căutat să repare ceea ce se mai poate repara. 

Am aflat, d in ziarele de aici, măreţul succes ce l-aţi avut la Mi lano. Îmi 
permit a Vă trimite darea de seamă publ icată de ziarul "Roma" din Napoli .  

Acum vin cu o rugăminte. Cum Direcţia Presei şi Propagandei n-a voit să ţină 
seama de cererea mea prin care sol icitam o sumă pentru o modestă bibl iotecă 
românească la Facultatea de Litere de aici, unde până acum n-a existat nici o carte 
român., ba şi cursul mi-I  plăteşte aşa cum ştiţi, m-am văzut si lit să fac apel Ia 
români i  mai înţelegători ai rostului biblioteci i  rom. pentru propaganda culturii 
noastre în Ital ia. Pe lângă cele 70 volume dăruite de mine am primit donaţiuni de 
cărţi de la câţiva prof. univ. ş i  scriitori, iar de la Casa Şcoalelor şi de la Muzeul 
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Limbii Rom. din Cluj ,  cărţile sunt pe drum. Îndrăznesc a Vă ruga să binevoiţi a 
face o donaţiune ale admirabilelor Dv. lucrări, trimiţându-le direct la "Biblioteca 
delia Facoltâ di Lettere e di Filosofia R. Universitâ"; Roma, Via delia Sapienza 7 1  
(Italia), de unde veţi primi cuvenitele mulţumiri. 

Dacă ocazional l-aţi vedea pe dl. Mitilineu şi aţi interveni să-mi mărească 
retribuţia de mizerie de 400 lire lunar - o dacti lografă de la Legaţie primeşte 1 600 
l ire lunar - v-aş fi adânc recunoscător. 

Binevoiţi a transmite din partea noastră respectuoase omagii Doamnei Iorga. 
Distinse salutări de la nevasta. 
Cu cele mai frumoase sentimente de stimă, recunoştinţă şi admiraţie, al Dv., 

Claudiu Isopescu 

B .A.R. Fondul N. Iorga, Corespondenţa, volumul 339, f. 540, 54 1 .  

Claudiu Isopescu en correspondance avec N. Iorga (1926--1935) (I) 

(Resume) 

Claudiu l sopescu, issu dans une familie de Bucovine, devint une personnalite culturelle et 
scientifique en Italie, ou il est arrive pour se specialiser a L'Ecole Roumaine de Rome. En Italie, il 
organise a Rome des cours de langue et de litterature roumaine et soutient, dans quelques universites 
de ce pays, des conferences pour promover les valeurs de la culture roumaine. Claudiu Isopescu a une 
soutenue correspondance avec l 'historien N. Iorga et l 'ecrivain Liviu Rebreanu. 

La correspondance avec N. Iorga dure de 1 926 jusqu'a 1 935 et elle est importante pour 
connaître les articles publies par Claudiu Isopescu dans medias italiennes, ses relations avec les 
autorites roumaines. 

Dans ce numero de la revue, D. Vatarnaniuc publie les lettres refi:ues par N. Iorga de Claudiu 
Isopescu pendant les annees 1 926 et 1 927. 
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DESPRE AŞEZAREA FRONTIEREI DINTRE ROMÂNIA 
ŞI POLONIA LA SFÂRŞITUL PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL 

DANIEL HRENCIUC 

Documentul pe care îl prezentăm mai jos a fost identificat în Fondul 
Convenţii 13/P 1 aparţinând Arhivelor Diplomatice ale Ministerului Afacerilor 
Externe din Bucureşti. Documentul descrie succint operaţiunile mi litare şi politice 
premergătoare reveniri i Bucovinei la patria-mamă România ( 1 5/28 noiembrie 
1 9 1 8), insistând u lterior pe delimitarea frontierei româno-polone. 

Aşa cum este cunoscut, stabilirea definitivă a frontierei româno-polone a fost, 
iniţial, stabi lită prin intermediul Convenţiei de la Lemberg (iulie 1 9 1 9)1 iar ulterior, 
a fost fixată prin prevederile Tratatului frontierelor de la Sevres, din 1 O august 
1 920, încheiat între România, pe de o parte, Regatul Sârbo-Croato-Sloven, Polonia 
şi Cehoslovacia, alături de Puterile Aliate şi Asociate, pe de altă parte2 • Din partea 
României, Tratatul de la Sevres a fost semnat de către Nicolae Titulescu şi Dimitrie 
Ghica şi, aşa cum se specifica în Preambul, avea menirea "să asigure suveranitatea 
României, Poloniei, Statului Sârbo-Croato-Sloven şi Statului Cehoslovac asupra 
teritoriilor care le sunt în mod respectiv cunoscute"3 . 

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-polonă, alcătuită în urma Tratatului de la Sevres. Guvernele 
României şi Poloniei au acceptat concluzi i le Comisiei mixte româno-poloneze în 
cea de a cincea sesiune plenară, făcând cunoscut acest lucru prin notificarea unor 
note diplomatice identice schimbate la Varşovia4 , la 1 O octombrie 1 928 .  

Ultima şedinţă a Comisiei mixte româno-polone a avut loc la 17 noiembrie 
1 935 ,  la Bucureşti, luându-se cunoştinţă de lucrări le Subcomisiei tehnice de 

1 Akt Archiwum Nowych w Warszawie, Varşovia, Fond Ministerstwo Spraw Zagraniczych, 
dosar 224, fila 1 9. 

2 Ion Nistor, Problema ucraineană în lumina istoriei, ediţie îngrij ită de Ştefan Purici, Rădăuţi, 
Editura Septentrion-Agora, 1 997, p. 2 1 3 .  

3 Desăvârşirea unităţii naţional-statale a poporului român. Recunoaşterea ei internaţională. 
1918. Documente interne şi externe februarie 1920 - decembrie 1920, voi. VI, Bucureşti, Editura 
Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1 986, doc. nr. 899, p. 4 1 5-424. 

4 Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe (de aici înainte A.M.A.E.), 
Bucureşti, Fond Convenţii 13/P 1, voi. 1, fila 1 .  

Analele Bucovinei, XI, 2, p. 463-472, Bucureşti, 2004 
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delimitare pe teren a frontierei, adunate în nouă volume de documentati i .  Comisia 
mixtă a stabil it, la art. 2 al protocolului încheiat, că frontiera dintre cel� două ţări, 
care va pomi de la vârful Stog, cota 1 655 şi având drept punct final confluenţa 
pârâului Zbrucz cu Nistru, se îndreaptă spre vechea frontieră d intre Galiţia şi 
Bucovina. Frontiera astfel stabil ită a rămas definitivă. La 17 noiembrie 1 935 ,  la 
Bucureşti, s-a încheiat o Convenţie pentru ocrotirea, conservarea şi recunoaşterea 
bomelor şi a altor semne servind la indicarea liniei de frontieră5 . 

Astfel, recunoaşterea internaţională a unirii Bucovinei cu România a 
cunoscut un lung şi sinuos drum, începând cu Tratatul de Pace cu Austria şi 
terminând cu protocolul Comisiei mixte româno-polone, din 1 7  noiembrie 1 93 56. 

a. Situaţiunea în fapt a frontierei Bucovinei. 
Astăzi frontiera română este aşezată pe vechea frontieră a Bucovinei spre Galiţia. 
Ocuparea Bucovinei s-a făcut de către România cu începere de la 24 

Octombrie 1 9 1 8  st.v. şi s-a terminat la 23 Noiembrie 1 9 1 8  st.v. Până la acea dată, 
unităţi din Reg. 3 Grăniceri instalează posturile pe vechea frontieră a Bucovinei. 
Ocuparea s-a făcut pe baza: 

b. Acordului politic semnat la 4/ 1 7  August 1 9 1 6  de reprezentanţii Rusiei, 
Franţei, Angliei şi Italiei, pe de o parte, şi Preşedintele Consil iului de 
Miniştri, pe de altă parte. 

Prin acest acord, art. 3 se prevede: "Rusia, Franţa, Anglia şi Italia recunosc 
României dreptul de a anexa teritorii le monarhiei Austro-Ungare prevăzute şi 
hotărnicite în art. 4". 

Margini le teritoriale, despre care este vorba în articolul citat pentru 
Bucovina, sunt hotărâte după cum urmează: (art. 4). 

"Linia de hotar va începe de la Prut, de la un punct al frontierei actuale dintre 
Rusia şi România aproape de Novo Sul iţa şi va urca râul până la graniţa Galiţiei la 
întâlnirea Prutului cu Ceremuşul. De aci va urma frontiera dintre Galiţia şi Ungaria, 
până la punctul Stog cota 1 655 .  Mai departe va urma linia de despărţire dintre 
apele Tisei şi Vizăului ca să ajungă la Tisa, la satul Trebuşa mai sus de locul unde 
se uneşte cu Vuzăul". 

Prin acest acord - cum se vede - teritoriul Bucovinei dintre Prut şi Nistru 

revenea Rusiei. 
Cum în preajma prăbuşiri i Austriei, Împăratul Carol, la 311 6  Octombrie 

1 9 1 8, dă către popoarele din monarhia Austro-Ungară cunoscutul manifest, relativ 
la federal izarea Austriei, trece sub tăcere chestiunea Bucovinei .  

Această omisiune a determinat pe deputaţii români ai Bucovinei să ceară în 
parlamentul din Viena, ca chestiunea Românilor din Bucovina să fie rezolvată 
împreună cu aceea a Români lor din Transi lvania şi Ungaria. 

' fbidem. 
6 A.M.A.E., Fond Convenţii 1 3/P 1. voi. 1 ,  fila l .  
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În acelaşi timp, ei s-au constituit în Consiliul Naţional la fel cu celelalte 
naţional ităţi din monarhie, ş i  s-au pus în legătură cu Comitetul Partidului Naţional 
Român din Transilvania pentru a duce împreună lupta pentru înfăptuirea completă 
a revendicărilor naţionale şi teritoriale româneşti . 

La data de 1 4/27X 1 9 1 8, a avut loc, la Cernăuţi, Adunarea Constituantă a 
Români lor din Bucovina, compusă din reprezentanţii tuturor partidelor politice 
române din Bucovina, deputaţii români din parlamentul austriac, foştii deputaţi ai 
Dietei provinciei, primarii români din Bucovina precum şi un însemnat număr de 
intelectuali români .  Această Adunare Constituantă a declarat că "hotărăşte unirea 
Bucovinei cu celelalte ţări româneşti într-un stat naţional independent şi va 
proceda, în acest scop, în deplină solidaritate cu Români i  din Transilvania şi 
Ungaria şi că doreşte să se înţeleagă cu popoarele conlocuitoare". 

Din sânul adunării constituante s-a ales un Consiliu Naţional, compus din 50 
membri, însărcinaţi cu conducerea poporului român din Bucovina şi considerat ca 
singurul organ îndreptăţit a hotărî sau a trata în numele poporului român din Bucovina. 
La rândul lui, Consiliul Naţional a ales din sânul lui, un comitet executiv prezidat de 
Iancu Flondor, care trebuia să ia asupra lui Guvernul Bucovinei, deşi la aceea dată 
Guvernatorul austriac al Bucovinei, Contele Etzdorf, continua să funcţioneze. 

În acest timp ordinea şi l iniştea publică începuse să fie tulburată, pe de o 
parte de bande de soldaţi şi foşti prizonieri austriaci care se întorceau din Rusia, iar 
pe de altă parte, de bande ucrainene. 

Ucrainenii pretindeau parte de nord a Bucovinei, până la Prut, lăsând 
României partea de sus până la Siret, iar ţinutul din mij loc, cuprins între Siret şi 
Prut, să fie considerat Condominium până la stabilirea graniţei definitive. 

Ideea ucraineană era susţinută de Austria, de reprezentantul ei, Guvernatorul 
Bucovinei, Contele Etzdorf. 

În aceste împrej urări, delegatul Consil iului Naţional al Români lor din 
Bucovina, cere M. S.  Regelui şi Guvernului român din Iaşi, intervenţia armatei 
române, pentru a apăra drepturi le români lor din Bucovina împotriva oricărui 
uzurpator şi a asigura ordinea şi liniştea în ţară. 

În ziua de 23 octombrie 1918 st. v. , Ministerul de Război ordonă: 

"Generalului Zadik, Comandantul Diviziei a 8-a, având sub ordinele sale 
Regimente le 1 9, 222 şi 3 7 Inf. Precum şi toţi grănicerii şi jandarm ii care se găsesc 
în prezent în serviciul de pază pe frontiera bucovineană, va ocupa fără întârziere, 
lţcani şi Suceava, i ar de aici va întinde progresiv ocuparea Bucovinei până la 
Cernăuţi inclusiv". 

Trecerea frontierei are loc la 24 Octombrie 1 9 1 8, st.v. şi se ocupă treptat 
Suceava, lţcani,  S iretul - în acest timp, bandele ucrainene înarmate mişună în 
nordul Bucovinei între Prut şi S iret, altele ocupă Cernăuţi şi pun mâna pe Guvernul 
ţării .  Preşedintele Consil iului Naţional Român, la 25 Octombrie st.v. se prezintă la 
Comandamentul român cu o adresă prin care cere ocuparea cât mai grabnică a 
teritoriu lui Bucovinei şi în primul rând a Cernăuţilor de către armata română, 
pentru "a asigura libertatea, averea şi viaţa locuitorilor". 
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Cernăuţii sunt ocupaţi la 29 Octombrie 1 9 1 8  st. v. III XI. Cu o zi mai înainte, 
la 28 Octombrie 1 0/11 s-a decretat mobil izarea generală. 

Pentru a asigura l iniştea între Prut şi Nistru, la cererea populaţiei, M. C. G. la 
30 /X/l/11, ordonă diviziei a 8-a: "Trupele române întrând în Bucovina, după 
cererea organelor naţionale române, pentru a ocroti şi avutul populaţiei, Comand. 
D iviziei a 8-a va lua măsuri ca acţiunea trupelor să continuie până ce scopul va fi 
atins în tot ţinutul Bucovinei". 

Ocuparea se face treptat, până la 23/X 1 9 1 8  st.v . .  dată la care se termină 
instalarea posturilor de gră.n iceri pe vechea frontieră a Bucovinei. 

Izgonirea şi dezarmarea bandelor ucrainene, în unele părţi, se face prin luptă. 
Astfel, la Lujana, la Nord-Vest de Cernăuţi, trupele noaste au 1 mort şi 4 răniţi . 
Între timp, în Galiţia au loc lupte mari între trupele poloneze şi trupele ucrainene. 
În Colomeea şi Snyatin, se adună ca 2 Regimente ucrainene, de-a lungul frontierei 
alte bande se pregătesc, ca împreună cu acele Regimente să pătrundă în Bucovina, 
cee ce obligă Comandamentul Român a întări frontiera de Vest cu detaşamente de 
infanterie şi artilerie. 

Sub scutul armatei române s-au putut înjgheba toate ramurile de activitate 
din Bucovina şi s-a dat posibil itatea ca Marele Congres al Bucovinei, întrunit în 
ziua de 1 5/28 Noiembrie 1 9 1 8  în Sala Sinodală din Cernăuţi să voteze "unirea 
necondiţionată şi pentru vecie a Bucovinei în vechile ei hotare până la Ceremuş, 
Colacin şi Nistru cu Regatul României". Această votare şi recunoaştere s-a făcut şi 
de către deputatul populaţiei polone din Bucovina, Stanis las Hviatkovski. 

Pe baza acestor fapte, M. S. Regele, , , luând act de hotărârea unanimă a 
Congresului General al Bucovinei din Cernăuţi , de la 1 5  Noiembrie 1 9 1 8" şi pe 
baza raportului Preşedintelui Consi liului de Miniştrii, sub No. 22 1 1 ,  din 1 9 1 8, a 
decretat: 

"Art. 1. - Bucovina, în cuprinsul graniţelor sale istorice, este şi rămâne 
deapururea unită cu Regatul României ". 

Astfel se prezintă în fapt şi în drept ocuparea Bucovinei de către armata 
română şi stabil irea graniţei spre Gal iţia a acestei provincii, în 1 9 1 8, Noiembrie. 

Frontiera Bucovinei după Tratate 

Tratatul de la Sevres, Incheiat la 1 O august 1 920, la Art. 3, prevede 
următoarea l inie de frontieră între Român ia şi Galiţia Orientală. 

"Din punctul comun vechilor limite ale Basarabiei şi Bucovinei pe cursul 
principal al Nistrului şi până într-un punct aflat la aproximativ 2 km în aval de 
Zaleszczyki , cursul principal al Nistrului către amonte. De aici, către Sud-Vest şi 
până la punctul de întâlnire a limitei administrative dintre Galiţia şi Bucovina, cu 
l imita dintre districtele Horodenka şi Snyatin, la aproximativ 1 1  km la Sud-Est de 
Horodenka. O linie de determinat pe teren trecând prin cote le 3 1 7, 3 1 2 şi 239. De 

· aici, către Sud-Vest şi până în punctul său de întâlnire cu vechea fruntarie dintre 
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Ungaria şi Bucovina. De aici către Nord-Vest şi până la punctul (cota) 1 655 care 
este punctul Carpaţilor comun bazinelor celor trei râuri, Tisa, Viza şi Ceremuş. 
Vechea fruntarie dintre Ungaria şi Galiţia. Punctul (cota) 1 65 5  este punctul comun 
celor trei fruntarii ale României, Galiţiei şi Cehoslovaciei. Pe harta alăturată (lipsă) 
se arată cu roşu traseul frontierei spre Galiţia astfel cum este ocupată în prezent. Cu 
albastru frontiera corespunzătoare tratatului de la Sevres. 

După cum se vede, zona haşurată cu albastru, prin Tratatul de la Sevres, 
urmează să dăm Galiţiei colţul de nord-vest al Bucovinei, astfel cum este haşurat 
pe hartă. Pe această zonă sunt următoarele localităţi: Repuzince, Krisciatek, 
Kostrizovka, Stefaneşti, Luca, Prelipce, Babin. 

Delimitarea frontierei 

În delimitarea frontierei, dacă se aplică dispoziţiunile Tratatului de la Sevres, 
România pierde porţiunea de teritorii arătată mai înainte. 

Însă, România ar putea cere Poloniei respectarea actualei stări de fapt, adică 
vechea graniţă a Bucovinei pe următoarele motive: 

c. Porţiunea cedată Galiţiei, prin Tratatul de la Sevres, nu a aparţinut 
niciodată, în trecut, Poloniei, ci întotdeauna Bucovinei. 

d .  În 1 9 1 8  - cum s-a arătat - a fost ocupată de armata română şi  smulsă de 
la ucraineni şi apărată contra acestora. 

e. În anul 1 9 1 9, armata poiană începe ofensiva contra bolşevicilor ruşi şi 
ucraineni, care ocupau teritori i revendicate de statul palon . 

Trupele polone, care pregăteau ofensiva în Galiţia, reuşesc, în luna mai, să 
treacă Stryj şi să înainteze spre Stanislau. În acest timp, Pocuţia era ocupată de 
trupe ucrainene pe care, din l ipsă de forţe, poloni i  nu le puteau alunga din această 
provincie. 

Şeful Marelui Stat Major palon, la 20 Mai 1 9 1 9, prin o radiogramă, solicită 
Domnului General Prezan, Şeful M. C. G. român, sprij inul armatei române în 
sensul ca Divizia română (Divizia a 8-a) care se găseşte la frontiera Pocuţiei, să 
înainteze la Sud de Nistru, până la linia Tlumacz - Oltynia - Sadzavisch şi cu un 
detaşament la Delatyn. 

Deşi, în acest timp, România se găsea în plină luptă cu Ungurii pe frontul de 
Vest, iar pe frontul de Est era ameninţată de armata bolşevică rusă, deoarece trupele 
aliate ale Generalului D' Anselme respinse de la Odessa, se retrăsese în Basarabia, 
totuşi Guvernul român, aprobă a se da Poloniei ajutorul cerut şi, la 22 Mai, Divizia a 
8-a primeşte ordin să înainteze în Pocuţia, pentru a ajuta trupele polone. 

La 24 mai 1 9 1 9, Divizia a 8-a, întărită cu unităţi din Reg. 3 Grăniceri, 
pătrunde în Pocuţia şi, până la 26 mai, atinge l inia cerută de poloni. 

În înaintare, trupele române au întâmpinat rezistenţă din partea unităţilor 
ucrainene şi a suferit pierderi: 2 morţi şi 9 răniţi. 
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Această regiune din Pocuţia a fost ţinută ocupată de Divizia a 8-a, cu cererea 
formală a Poloniei, până la 1 7  August, când a început evacuarea, care a durat până 
la 24 August. 

Trupele române au pus ordine în Pocuţia şi au asigurat flancul armatei polone 
care opera pe Stryj,  în contra bandelor ucrainene. 

Convenţia încheiată la 3 1  Iulie 1 9 1 9, între delegatul M. C. G. român, 
Generalul Zadik, şi delegatul M. C. G. palon, Generalul conte de Lamezan-Salins, 
ratificată de ambele guverne, stabi leşte modalitatea evacuării Pocuţiei, precum şi 
linia care urma să separe cele două armate, după evacuarea Poloniei, astfel :  

Art. II .  Apres l 'evacuation de la Pokucie, la l igne separant les deux armees, 
roumaine et polonaise, sera formee par la frontiere historique de la Bucovine 
commencant par la vi l lage Babin sur Dnicstre jusqu'â Jablonica sur Ceremosz 
Blanc et de la par une l igne conventionelle (ligne de demarcation) qui passera par 
les points suivants: 

"J ablonia sur Ceremocz B Iane-Kreta-trig 1 3  5 0-Bi strecz-Kostrzeza-trig 
1 586-Kuku1 trig 1 540 Bratovska trig- 1 792-Durny trig. 1 509-Berty trig 1 670-Bustul 
trig. 1 693-tous les points inclus les roumains. L'etablissement de la susdite l igne de 
demarcation (l igne conventionelle) a un caractere purement mi litaire et ne prejuge 
en rien de la future frontiere de l 'etat Polonais." 

f. În Aprilie şi Mai 1 9 1 9, Guvernul român a mai ajutat armata poiană prin 
concursul dat pentru adunarea şi înrolarea în Divizia a 4-a poloneză, a 
mi litarilor de origine polonă, refugiaţi în Basarabia, după retragerea 
trupelor franco-greco-poloneze ale Generalului D' Anselme care operase în 
regiunea Odesa, precum şi pentru concentrarea şi organizarea acestei 
Divizii în regiunea Debreţin - Vaslauţi - Dobronauţi . 

g. Pe baza drepturilor istorice arătate, şi a sprijinului dat armatei polone, în 
împrejurările arătate şi pentru a nu rămâne între România şi Polonia 
amintirea ocupării de către aceasta a unui teritoriu care nu i-a aparţinut. 

Polonia ar putea invoca: 
h.  Legătura sa de cale ferată Horodenka - Zalescik - Jagilenica. Însă podul 

de cale ferată de la Zalescik, peste Nistru fiind distrus, legătura s-ar putea 
face fără nici un inconvenient, de la Horodnica de ex. 

1. Textul categoric al Tratatului de la Sevres, care, încheiat la 1 O august 
1 920, este posterior tuturor faptelor expuse mai înainte. 

Însă, chiar posterior acestui tratat, Polonia a recunoscut legitimaţia 
cererilor României, de a i se ceda chiar alte teritorii din Galiţia şi anume colţul 
muntos dintre Polonia şi Cehoslovacia, pentru a înlesni comunicaţiunile dintre 
Bucovina şi Maramureş, în schimbul înlesnirii de către România a 
comunicaţiunilor poloneze dintre Horodenka şi Zalescik. 

Această recunoaştere şi obligaţiune, Polonia şi-o ia ulterior Tratatului de la 
Sevres, şi anume la 3 Martie 1921, prin Convenţia politică dintre România şi 
Polonia, încheiată la acea dată. 
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În adevăr, prin protocolul secret anexat acelei Convenţii şi făcând parte 
integrantă din Convenţie, se prevede:  "ambele guverne se angajează a negocia, 
in spiritul cel mai favorabil, un schimb de fruntarie cu scopul de a inlesni 

comunicaţiunile dintre Bucovina şi Maramureş precum şi acelea dintre 

Horodenka şi Zalescik, fără ca teritorii le schimbate să fie necesarmente de 
dimensiuni egale". 

Prescripţiunea ultimă: "ca teritori i le schimbate să nu fie necesarmente de 
dimensiuni egale" se referă la faptul că Polonia se obligă a ceda României, în colţul 
muntos d intre Cehoslovacia şi Bucovina, un teritoriu mult mai mare decât acela pe 
care România îl ceda Poloniei pentru legătura dintre Horodenka şi Zalescik, 
porţiunea impusă a fi cedată de Tratatul de la Sevres. 

Dar nu numai că s-a Stabilit în scris această obligaţiune din partea Poloniei, 
dar s-a şi  trecut la studierea realizării ei. 

Pe atunci, Marele Stat Major român a făcut trei propuneri, dintre care una 
maximală şi  alta minimală, asupra teritoriului ce ar fi urmat să ne fie cedat, pentru 
asigurarea unei bune legături între Maramureş şi Bucovina şi deci şi cu Polonia, 
ceea ce ar fi fost în interesul ambelor ţări. 

Însă Anglia, înainte de a trece la înfăptuire, s-a opus la o cedare de teritoriu, 
invocând că Galiţia nu aparţine Poloniei. În adevăr, prin tratate se crease o Galiţie 
autonomă, sub suveranitatea Poloniei. 

Situaţiunea aceasta a fost modificată prin Conferinţa Ambasadorilor, din 1 5  
Martie 1 923, care a recunoscut pentru Polonia Galiţia. Asţfel că schimbul de 

teritorii s-ar putea cere de România pe baza protocolului secret anexat 

Convenţiunii politice de alianţă din Martie 1921, dacă şi in noua Convenţiune, 

încheiată în 1926, intre România şi Polonia, s-au menţinut prescripţiunile acelui 
protocol arătate la pag. II, fapt pe care nu l-am putut controla. 

Noul tratat de alianţă, art. 1, prevede: 

"România şi Polonia se angajează a respecta reciproc şi a păstra integritatea 
teritorială şi  integritatea politică prezente, contra oricărei agresiuni externe." 

Si acest tratat ar putea fi invocat de România ca un angajament din partea 

Poloniei, a recunoaşterii frontierei actuale a Bucovinei. 
Faţă de cele expuse în acest capitol, relativ la situaţia în fapt şi în drept a 

frontierei Bucovinei spre Galiţia, cred necesar: 
A se aprecia dacă nu este cazul ca, drept răspuns la cererea de delimitare a 

frontierei făcute de Polonia, să se angajeze convorbiri diplomatice asupra 

schimbului de teritorii, in cazul când acest schimb nu a fost anulat prin noul Tratat 

de alianţă sau, in cazul mai rău, asupra menţinerii actualei frontiere. 
A se hotărî de către Guvern, dacă comisiunea va avea să apl ice pe teren linia 

de frontieră hotărâtă prin Tratatul de la Sevres, sau o alta, care ar rezulta dintr-o 
înţelegere prealabilă dintre România şi Polonia, cum s-a arătat mai înainte. 
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Determinarea pe teren a frontierei Bucovinei 

Relativ la traseul pe teren al frontierei, pe când pentru fruntariile României cu 
statul Cehoslovac şi cu statul Sârbo-Croato-Sloven Tratatul de la Sevres prevedea 
că determinarea traseului l iniei frontierei dintre România şi aceste state se face, 
pentru fiecare din aceste frontiere, de către o comisiune compusă d in 7 membri, 
d intre care 5 vor fi numiţi de către Puteri A l iate şi  Asociate (respectiv statul Sârbo
Croato-S loven), pentru frontiera d intre România şi Galiţia Orientală nu arată cine 
face această delimitare, numai art. J .  

"Se va prevedea prin stipulaţiuni ulterioare traseul pe teren al l iniei frontierei 
dintre România şi Galiţia Orienta lă": 

Faţă de acest text al tratatului,  se pune întrebarea dacă se poate începe 
trasarea pe teren înainte de a cere puterilor semnatare a Tratatului de la Sevres 

"stipulaţiunile" despre care vorbeşte art. 3, alin iatul final al acelui tratat. 
Cum acelaşi tratat, relativ la delimitarea fruntariei între Cehoslovacia şi 

Gal iţia Orientală Ia art. 2, alin iatul ultim, prevede o dispoziţiune identică ca aceea 
privitoare la delimitarea frontierei dintre România şi Galiţia, cred că ar fi cazul să 
ia informaţiuni .  

Dacă frontiera dintre Cehoslovacia ş i  Galiţia Orientală a fost delimitată, cum 
s-au interpretat dispoziţiunile art. 2 din tratat, relativ la delimitare, dacă această 
delimitare s-a făcut de o comisie mixtă polono-cehoslovacă sau de o comisiune cu 
5 membri ai Principalelor Puteri Aliate şi Asociate? 

Tot relativ la traseul pe teren al frontierei, art. 5 din Tratatul de la Sevres, 
prevede: 

"Dispoziţiunile articolelor 28 până la 35 şi 362 ale Tratatului de pace cu 
Ungaria sunt aplicabile traseului, pe teren, al fruntari ilor prevăzute în prezentul 
Tratat". 

Aceste dispoziţiuni, prevăzute în Tratatul de la Trianon, din 4 iunie 1 920, 
sunt următoarele: 

Art. 28. Fruntariile descrise prin Tratatul de faţă sunt indicate pentru părţile 
lor definitive, pe o hartă la scara 1 /1 000 000, anexată la Tratatul de faţă. În caz de 
divergenţă între text şi hartă, textul va avea precădere. 

Art. 29. Aceste fruntarii vor fi trasate pe teren de către Comisiuni de 
delimitare, a căror compunere este fixată prin tratatul de faţă printr-un Tratat între 
Principalele Puteri Al iate şi Asociate şi Statele interesate sau unul din ele. 

"Ele vor avea deplină putere, nu numai pentru determinarea fracţiunilor 
definite sub numele de l in ie de determinare pe teren", dar şi pentru revizuirea 
fracţiuni lor definite prin l ini i  administrative, în cazul când unul din Statele 
interesate face cerere şi Comisiunea aprobă oportunitatea (afară de fruntariile 
internaţionale în fiinţă în August 1 9 1 4, pentru care rolul Comisiunilor se va 
mărgini la restabilirea stâlpi lor sau movi lelor de fruntarie). Ele îşi vor da silinţa, în 
aceste două cazuri, de a urma cât mai aproape indicaţiunile date în Tratate, tinând 
seama, pe cât posibi l ,  de hotare le admin istrative şi de interesele economice locale. 
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"Deciziunile Comisiuni lor vor fi luate cu majoritate de voturi şi vor fi 
obl igatorii pentru părţile interesate". 

Cheltuielile Comisiunilor de delimitare vor cădea, în părţi egale, în sarcina 
celor două State interesate. 

Art. 30 :  În ce priveşte fruntariile definite printr-un curs de apă, termeni i  

"curs" sau "şenal" întrebuinţaţi în descrierile Tratatului de  faţă însemnează: de  o 
parte, pentru fluviile nenavigabile, l inia mediană a cursului apei sau a braţului său 
principal, şi de altă parte, pentru fluviile navigabile, l inia mediană a şenalului 
principal de navigaţie. Cu toate acestea, va aparţine Comisiunilor de delimitare, 
prevăzute prin Tratatul de faţă, de a specifica dacă l inia de fruntarie va urma în 
deplasările ei eventuale, cursul sau şenalul astfel definit, sau dacă ea va fi 
determinată în mod definitiv prin poziţiunea cursului sau a şenalului, în momentul 
punerii în vigoarea Tratatului de faţă. 

Art. 3 1 .  Statele interesate se obligă să dea Comisiunilor toate documentele 
necesare pentru lucrările lor, în special copi i  autentice de pe procese-verbale de 
delimitarea actualelor sau vechilor fruntarii, toate hărţile existente pe scara mare, 
datele geodezice, ridicările executate şi nepublicate, informaţiuni le despre 
schimbările cursurilor apelor formând fruntarii le. 

Ele se mai obligă să invite autorităţile locale ca să comunice Comisiunilor 
toate documentele, în special planurile, cadastrele şi registrele funciare, şi de a le 
da, la cererea lor, toate desluşirile cu privire la proprietatea şi la curentele 
economice şi alte informaţiuni necesare. 

Art. 32.  Statele interesate se obligă să dea ajutorul lor Comisiuni lor de 
delimitare, fie direct, fie prin mij locirea autorităţilor locale, pentru tot ce priveşte 
transportul, găzduirea, lucrătorii (main d 'oeuvre), materialele (stâlpii, semne de 
fruntarie) necesare pentru îndeplinirea misiunii lor. 

Art. 33 .  Diversele state interesate se obligă a lua măsuri pentru respectarea 
reperurilor trigonometrice, semnelor stâlpi lor şi movi lelor de fruntarie aşezate de 
Comisiune. 

Art. 34. Movilele de fruntarie vor fi astfel aşezate încât să se vadă una de la 
alta; ele vor fi numerotate, iar locul şi numărul lor vor fi înscrise pe un document 
cartografic. 

Art. 3 5 .  Procesele-verbale definitive de delimitare, hărţile şi documentele 
anexate vor fi întocmite în triplu original, din care două vor fi transmise 
Guvernelor statelor limitrofe şi a trei lea va fi transmis Guvernului Republicii 
Franceze, care va libera copii  autentice Puteri lor semnatare ale tratatului de faţă. 

Art. 36.  Înaltele părţi contractante convin că, în lipsă de stipulaţiuni ulterioare 
contrare, Preşedintele oricărei Comisiuni instituite prin prezentul Tratat, va avea 
dreptul,  în caz de paritate de voturi, să emită un al doilea vot". 

În apl icarea acestor dispoziţiuni, la apl icarea pe teren a fruntariei Bucovinei 
se ridică următoarele chestiuni, care urmează să fie studiate anterior întrunirii 
comisiunii mixte de delimitare şi asupra cărora urmează să se hotărască anterior de 
către Guvern pentru a servi aceste hotărâri Comisiunii române ca directive: 
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- Chestiunea Ceremuşului. 
- Chestiunea asigurării avantajelor militare în delimitarea pe teren a frontierei .  
- Compunerea Comisiunii de delimitare a frontierei .  

Chestiunea Ceremuşului 

Frontiera Bucovinei spre Galiţia are o întindere totală de circa 1 90 km. 
Din această întindere, râul Ceremuş fonnează frontiera pe o lungime de 1 1 6 km. 
Pentru această porţiune de frontieră, art. 30 al Tratatului de la Trianon 

prevede, aşa cum s-a arătat, că fruntaria este formată de , . linia mediană a cursului 
apei sau a braţului său principal ". Dar acelaşi articol dă dreptul comisiunilor de 
delimitare de a specifica "dacă linia de fruntarie va urma, în deplasările ei 
eventuale, cursul sau şenalul astfel definit, sau dacă ea va fi detenninată în mod 
definitiv prin poziţiunea cursului sau a şenalului în momentul punerii în vigoare a 
Tratatului de faţă". 

Die durchf"tihrung der Abgrenzung zwischen Rumănien 
und Polen am Ende des ersten Weltkrieges 

(Zusammenfassung) 

Das vorgelegte Dokument wurde im diplomatischen Archiv des Aussenamtes Bukarest entdeckt 
und presentiert die Lage der bukowinischen Grenze als Grundlage der folgenden Gesprăche zwischen 
Rumănien und Polen. 
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Gh. Giurcă, File din istoria Şcolii Normale ,. Mihai Eminescu " din Suceava, /949-/994, Suceava, 
Editura Licurici, 1 994; Ştefan Hrenciuc, Liceul de Artă Suceava. Monografie, Suceava, 1 994; 
Viorelia-Victoria Braicu (coord.), Liceul Economic la ceas aniversar -file de monografie, Suceava, 
Editura NordPress, 1 996; Gheorghe Schi por, Grupul Şcolar·Agricol , .  Andronic Motrescu " - file de 
monpgrafie, Rădăuţi, 1 997; Constantin Cocerhan (coord.), File de monografie - Grupul Şcolar Nr. 4 

" Samoil fsopescu " Suceava, Suceava, 1 999; Paul Leu, Colegiul Naţional " Ştefan cel Mare " Suceava, 
voi . I . ,  Suceava, Editura Euroland, 2000; Florin Moraru, Vasile Monacu, Colegiul Naţional " Ştefan 
cel Mare " Suceava. Breviar, voi. II, Suceava, Editura Euroland, 2000; Petru Suliţă ( coord. ), Pagini de 
monografie. Şcoala Profesională Suceava. partea 1, Suceava, 200 1 ;  Mihai Bej inaru, Doru Guşu, 
Monografia Liceului Militar .. Ştefan cel Mare ", Iaşi, Editura Trinitas, 2002; Mihai lacobescu, 
Universitatea ,. Ştefan cel Mare " Suceava (/ 963-2003). File de istorie, Suceava, Editura 
Universităţii, 2003; Neacşu Mihaela, (coord.), Grupul Şcolar Nr. 2. File de monografie - 40 de ani de 
activitate, /963-2003, Suceava, 2003. Câteva monografii, apărute tot acum, sunt consacrate unor 
şcoli rurale :  Gheorghe Pîţu, Ana Pîţu, Un secol de învăţământ la Cajvana. Studiu monografie. 
Suceava, Editura Evcont Consulting, 2000; Valeria Popescu, Ioan Popescu, Şcoala Călugăriţa - ieri 
şi azi, Rădăuţi, Editura Septentrion, 200 1 .  Altele, elaborate înainte de 1 989, se află încă în manuscris: 
Dragoş Rusu, Constantin Botezat (coord.), Liceul de Stat Siret. Pagini documentare, voi. 1-IV, Siret. 
1 987; Petru Froicu, Monografia Liceului Industrial Nr. 3 din Suceava (/ 97 3-/ 989), Suceava, 1 989. 

În Cuvânt înainte, p. 5, profesorul Gheorghe Giurcă apreciază preocuparea autorilor pentru "a 
dura cel mai frumos şi mai trainic monument" închinat uneia dintre cele mai vechi şcoli din judeţul 
Suceava, înfiinţate în 1 863, istoricului acesteia şi oamenilor care au sluj it-o de-a lungul timpului. 
Evidenţiind temeinicia cercetării, rigoarea construcţiei şi stilul evocării, prefaţatorul are convingerea 
că "paginile referitoare la epoca jalonată în Vechiul Regat de către cei doi mari ctitori, Al. I. Cuza şi 
Spiru Haret, reprezintă un excelent compendiu de istorie a învăţământului românesc", "cea mai 
documentată lucrare în comparaţie cu altele similare scrise până în prezent". 

În Partea /, elaborată de către istoricul Nichita Adăniloaie, sunt cuprinse capitolele: 
Începuturile şi evoluţia învăţământului primar la Şaru Dornei (/863-/900), p. 1 3-36; Dezvoltarea 
învăţământului primar în perioada haretistă, p. 37-58; Şcoala din Şaru Dornei între cele două 
războaie mondiale, p. 59-76. Acestea sunt însoţite de un corp de Note, cuprinzând 1 63 de trimiteri şi 
izvoare, cercetate în arhivele naţionale, regionale şi locale. 

Pornind de la convingerea exprimată de domnitorul Al. I . Cuza în 1 859, potrivit căreia "în 
educaţia poporului bine condusă se află cele mai bune garanţii de ordine, de progres şi de patriotism 
luminat", profesorul Nichita Adăniloaie unnăreşte istoricul primelor şcoli din fostul judeţ Suceava, cu 
reşedinţa la Fălticeni, în contextul societăţii româneşti a vremii, preocupate programatic de 
construirea unui stat modern. Problemele generale, privind legislaţia, programele analitice, politicile 
şi reţeaua şcolară, îndrumarea şi controlul, infrastructură şi personal, activitatea extraşcolară sunt 
unnărite mai cu seamă pe baza cercetări i  materialelor de arhivă: petiţii, procese-verbale, rapoarte, 
circulare, statistici, tabele şi evidenţe diverse, bugete comunale, condici, matricole şcolare, programe 
de activitate. În felul acesta, evoluţia învăţărnântului rural, confruntat cu mari dificultăţi, mai ales de 
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ordin material, este surprinsă dinlăuntrul procesului, proces animat de învăţători şi revizori şcolari cu 
chemarea apostolatului, formaţi la şcoala ideilor inalte ale veacului redeşteptării naţionale: "Doresc ca 
în ţară, cât mai curând să nu fie nici o comună fără şcoală şi nici un român fără să ştie a scrie şi a citi. 
Când vom ajunge acest fericit moment, vom putea fi in l inişte şi siguri de viitorul patriei noastre" 

(Mihail Kogălniceanu, 1 860). În pagini de cronică vie, sunt scoase din nedreaptă uitare câteva nume 
frumoase: învăţătorii Gheorghe Hreamătă, M. Crudu, revizorul şcolar Serafim Ionescu. 

În Partea a II-a, elaborată de Petru Ţaranu, se află şapte capitole: Şcoala din Şaru Dornei in 
timpul celui de al doilea război mondial, p. 8 1-94; Şcoala din Şaru Dornei în timpul secetei şi al 
foametei, p. 95-1 08; Impactul reformei învăţământului din anul 1948 asupra Şcolii din Şaru Dornei, 
p. 1 1 3-1 19;  Învăţământul general obligatoriu de 8 clase - apogeu în activitatea şcolii din Şaru 
Dornei, p. 1 2 1- 130; Perioada de tranziţie şi efectele sale asupra şcolii din Şaru Dornei, p. 1 3 1-1 52; 
Absolvenţi ai şcolii care s-au afirmat sau sunt în curs de afirmare în viaţa spirituală a Bucovinei, 
p. 1 53-1 95; Impresii din timpul anilor de şcoală, p. 197-222. Acestea sunt urmate de un corp de 
Note, p. 223. 

Elaborată sub presiunea sărbătoririi celor 140 de ani de la înfiinţare, ca parte dintr-o "lucrare 
de interes imediat", această secţiune are indiscutabil meritul de a fi valorificat arhiva şcolii . Sunt de 
menţionat aici mai cu seamă tabelele cu absolvenţii şcolii, p. 1 36-1 52, evocările consacrate unor 
dascăl i, precum învăţătorii bucovineni Ştefania Bacinski-Cărăuşu, Domnica Bilec şi Aristide Repta, 
acesta din urmă originar din Ciudei-Storoj ineţ, viaţa şcolii şi a satului din anii războiului, p. 83-94, 
reconstituită arhivistic şi prin valorificarea memoriei culturale locale, profilurile biobibl iografice, 
p. 1 56-1 95, dedicate unor foşti elevi: vicilicul Ilie Niculiţă, istoricul Nichita Adăniloaie, geologul 
Alexandru Buzilă, profesorul Ioan Juncu, etnologul şi memorialistul Petru Ţaranu, rapsozii populari 
Petrea Bilboreanu şi Ştefan Ruscan. Fără obiectivitatea şi rigoarea discursului istoriografic din Partea 1. 
încărcată de lirism şi sărbătoresc rareori tulburate de accente critice, înţesată de cl işee, monografia 
oferă in această secţiune doar "repere istorice" rupte de paradigma culturală a unei epoci, în care 
ideologia politică a influenţat profund rostul şcolii ca instituţie fundamentală, societatea civilă şi 
mental itatea oamenilor. Motivaţia acestui tip de abordare istoriografică este explicită: "Cei care încă 
mai sunt in viaţă cred in faptul că paginile monografiei şcol ii [reprezintă] locul destinat neuitării, unul 
în care se individualizează şi absolvenţii oameni de seamă şi, in mod firesc, se lasă mărturii la 
dispoziţia posterităţii. cu privire la trecutul istoric al şcolii'" (p. 1 55). Din această perspectivă, 
omiterea numelor învăţătorilor şi profesorilor, care au cercetat arhiva şcolii (prin "rechemări din 
concediu", vezi p. 7) şi au oferit autorului date şi informaţii folositoare, este inexplicabilă. Ca şi, de 
altfel, modul de consemnare a surselor din corpul de note (p. 223). 

Lucrarea Şcoala din Şaru Domei. Repere istorice apare in condiţii grafice îngrijite Ji este 
ilustrată cu fotografii, unele adevărate documente de epocă, salvate pe această cale de la risipire. Intr-un 
univers al stagnării, lipsit in aceşti ani de o viaţă culturală autentică, de iniţiative şi proiecte de 
dezvoltare culturală durabi lă, apariţia unei lucrări monografice trebuie privită ca eveniment major. 

Vasile 1. Schipor 

Mihai Iacobescu, Universitatea .. Ştefan cel Mare " Suceava: File de istorie, 
Suceava, Editura Universităţii din Suceava, 2003, 308 p. 

La implinirea a patru decenii de activitate, cu sprij inul Consiliului Judeţean Suceava, in cadrul 
manifestărilor închinate implinirii a 500 de ani de la trecerea in eternitate a lui Ştefan cel Mare şi 
Sfânt, cunoscutul profesor universitar Mihai lacobescu, la data apariţiei lucrării prorector al 
universităţii sucevene, scoate o interesantă lucrare care prezintă Universitatea ce poartă în titulatura sa 
numele marelui domnitor moldovean şi care este considerată de rectorul său de atunci, praf. univ. dr. 
Emanuel N. Diaconescu, ca fiind "o unitate de învăţământ superior dinamică, în plin progres, 
racordată la crearea şi schimbul mondial de valori ştiinţifice şi culturale, cu o strategie clară şi cu 
perspective cerle de a se situa In etalonul thmtaş al univcrsitătilor româneşti" (p. 1 O). 
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După Argument, care are darul să ne lămurească motivele care I-au determinat pe Mihai 
Iacobescu să scrie această lucrare şi să ne reliefeze "resorturile interioare" ale acestei apariţii, 
descoperim următorul cuprins: Străluciri şi vicisitudini, Înfiinţarea, evoluţia şi etapele invăţământului 
superior la Suceava, Universitatea - o cetate a ştiinţei şi culturii unde se creează şi difuzează valori, 
Gânduri ale unor foşti studenţi, Anexe şi În loc de epilog. 

În capitolul intitulat Străluciri şi vicisitudini, profesorul sucevean scrie despre evoluţia 
învăţământului sucevean în strânsă corelaţie cu istoria Moldovei şi a părţii ei septentrionale după 
ocuparea acesteia de către austrieci, în anul 1 774. Scrierea acestui capitol de lucrare este pus sub 
exigenţele afirmaţiei lui Dimitrie Onciul, conform căreia "nicăieri nu se află, pe un spaţiu atât de 
restrâns, de mic, atâta bogăţie de istorie românească., atâtea amintiri scumpe ale trecutului nostru. Fără 
exagerare, putem zice că., în ceea ce priveşte arta veche, românească., Bucovina ocupă un loc din cele 
dintâi în toată lumea ortodoxă. Dacă Ardealul, cu resursele sale arheologice, din epoca romană, este 
ţara clasică a trecutului roman în Dacia, Bucovina este ţara clasică a trecutului românesc" 
(p. 1 3 ). În această zonă a dăinuirii româneşti, în care Suceava "a deţinut între 1 375 şi 1 564 şi funcţia 
de celei mai glorioase dintre capitalele Moldovei" au funcţionat vechi şcoli pentru pregătirea diecilor 
şi a grămăticilor pentru cancelaria domnească şi pentru folosul Bisericii Ortodoxe, la care poate fi 
adăugată şi academia domnească, de la începutul secolului al XV-lea, în vremea lui Alexandru cel 
Bun, prima de acest fel în Moldova care este apreciată de unii istorici ca fiind punctul de plecare a 
învăţământului superior în această provincie românească. Tot la Suceava - enumără autorul - au 
funcţionat şi "primele şcoli cu un început de specializare în domeniile picturii murale, muzicii, 
strategiei şi tehnicii militare" (p. 1 6). În acelaşi timp, mulţi dintre tinerii acelor vremuri frecventau 
universităţi medievale la Praga, Viena şi Cracovia. 

După ce în 1 562, domnitorul Despot-Vodă a înfiinţat Colegiul Latin de la Iaşi, pentru 
"cultivarea ştiinţelor şi a l iterelor", cu sprijinul unor profesori de la Wittenberg şi Cracovia, apoi au 
luat naştere şcoli şi biblioteci la mănăstirile de la Putna, Voroneţ, Râşca, Probota şi Dragomirna, de o 
deosebită importanţă a fost Şcoala de la Putna, în care învăţământul se făcea în limbile slavonă, 
greacă şi română. Această instituţie a devenit faimoasă în epocă prin profesorii vestiţi, prin valorile 
spirituale create, în fruntea căreia s-a remarcat profesorul Eustatie, cel care s-a impus în lumea 
ortodoxă prin elaborarea metodei de prelucrare şi învăţare a muzicii numită notaţia putneană. 

Până la ocuparea păJ"tii de nord a Moldovei, în anii 1 774--1775, numeroase sunt momentele de 
afirmare spirituală a românilor, când, aşa cum subliniază autorul, s-au afirmat cărturari şi i luştrii 
sluj itori ai şcolii precum Iacob Putneanul, Vartolomeu Măzărenu şi Gherasim Clipa. 

O atenţie deosebită acordă istoricul Mihai Iacobescu analizării contextului social-istoric şi 
naţional al înfiinţării Universităţii Francisco-Iosefine, de la Cernăuţi, în anul 1 875, punând în evidenţă 
multe aspecte pozitive ale activităţii acesteia, cât şi personalităţile de marcă ale culturii româneşti din 
Bucovina care şi-au legat numele de afirmarea cultural-naţională şi dezvoltarea învăţământului 
românesc în provincie, precum: Alexandru, George şi Eudoxiu Hurmuzachi, Aran Pumnul, Silvestru 
Morariu Andreievici, George Popovici, 1. G. Sbiera, Ciprian Porumbescu, Iancu Flondor, Vladimir 
Repta ş.a. 

Universitatea cernăuţeană avea să devină, în vremea României Mari, unul dintre forurile 
ştiinţifice şi culturale cele mai importante din Ţară. Cu un număr sporit de catedre şi institute, cu 
numeroase reviste literare şi ştiinţifice, precum "Codrul Cosminului", "Revista de filologie", 
"Buletinul Facultăţii de Ştiinţe" şi "Făt-Frumos", instituţia cernăuţeană a grupat remarcabili oameni 
de artă şi ştiinţă ca: Simion Stoilov, Dan Bădărău, Florin Vasilescu, Mihai Guşuleac, Eugen Botezat, 
Constantin Brătescu, Ion Nistor, Romulus Cândea, Constantin Narly, Vasile Grecu ş.a. 

Cursul firesc al evenimentelor a fost tragic curmat de ocupaţia sovietică din 1 940 şi cel de al 
Doilea Război Mondial, care au dus la a doua şi a treia detrunchiere a provinciei septentrionale 
româneşti şi bolşevizarea universităţii cernăuţene. 

În capitolul intitulat Înfiinţarea, evoluţi� şi etapele invăţământu/ui superior la Suceava, 
plecând de la contextul intern şi internaţional, istoricul Mihai lacobescu întreprinde o analiză detaliată 
a evoluţiei invăţărnântului în perioada comunismului românesc cu cele două etape ale sale, 
comunismul internaţionalist (de tip bolşevic) şi naţional-comunismul. 
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Prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 680 din septembrie 1 963, lua fiinţă Institutul 
Pedagogic de la Suceava, la început cu doar două facultăţi - filologie şi matematică-fizică - şi un 
efectiv iniţial de 1 27 de studenţi. Deschiderea festivă a avut loc la 1 octombrie 1 963 în sala 
Cinematografului "Modem", în prezenţa a peste 500 de suceveni. Primul rector al institutului a fost 
prof. univ. dr. Constantin Ciopraga, reputat om de cultură care, vorbind de importanta acelui 
eveniment, spunea: "Student e acela care studiază. Tinereţea este un privilegiu rar [ . . .  ) .  Studiaţi şi 
fără gândul de a vă opri vreodată [ . . .  ) .  Adevăratul cărturar devotat colectivităţii nu încetează 
niciodată a fi student - şi aceasta chiar în anii bătrâneţii [ . . .  ) . Dacă vrei să-ţi faci un nume de seamă, 
dacă nădăjduieşti să rărnâi viu în conştiinţa posterităţii, consacră-ţi toate puterile, toată capacitatea şi 
energia fiinţei tale celor mulţi şi însetaţi de cunoaştere, de adevăr!" (p. 30). 

În evoluţia sa, învăţământul universitar de la Suceava a parcurs, în cei 40 de ani, .următoarele 
etape: 1. Etapa învăţământului superior pedagogic (1963-1976); Il. Etapa Institutului de învăţământ 
superior mixt, pedagogic şi tehnic (1976-1984); III . Facultatea de Subingineri (1984-/989), aflată în 
subordinea Institutului Politehnic .. Gh. Asachi "  din Iaşi şi IV. Universitatea .. Ştefan cel Mare " din 
/990 şi până in ::itele noastre. Din filele dedicate prezentării acestor analizei etapelor menţionate 
reţinem importante informaţii despre proiectantul clădirii universităţii din Suceava, arhitectul 
Alexandru Miclescu, despre constructorul acestui edificiu, ing. Mihai Gh. Aioanei, despre 
numeroasele nume de marcă ale catedrei universitare sucevene precum Constantin Corduneanu, 
Al. Vasilescu, Vasile G. Ionescu, Ion Roman, Ion Siminiceanu, Vicenţiu Man, 1. D. Lăudat, 
Al. Teodorescu, Aurel Loghin, Ion Agrigoroaie, Traian Chelariu, Laurian Someşan ş.a. 

Din perioada politizării excesive şi a "integrării învăţământului cu cercetarea şi producţia" din 
vremea totalitarismului ceauşist, reţinem rândurile dedicate de autor preocupărilor colectivului de 
universitari suceveni, conduşi de Emanuel Diaconescu, pentru crearea unei noi ramuri ştiinţifice şi 
anume tribologia (p. 78-97). Dincolo de realităţile teme ale unui regim totalitar, constatăm dăruirea şi 
performanţa de care dădeau dovadă universitarii suceveni, care erau foarte bine apreciaţi în ţară şi 
peste hotare. 

Cele mai multe pagini ale lucrării sunt dedicate de autor capitolului intitulat Înfiinţarea şi 
dezvoltarea Universităţii " Ştefan cel Mare " (1990-2003). Această a patra etapă este apreciată de 
autor ca fiind "cea mai bogată în strădanii şi împliniri'" (p. 123) .  La nivelul anului 2003, Universitatea 
"Ştefan cel Mare" şi-a diversificat specializările şi şi-a consolidat structura academică având un 
număr de opt facultăţi, la învăţământul de lungă durată; şase colegii universitare, la învăţământul de 
scurtă durată şi patru departamente cu 40 de specializări, cu 300 de cadre didactice şi peste 8 000 de 
studenţi. 

Din numeroasele pagini dedicate istoriei postrevoluţionare a instituţiei de învăţământ superior 
din Suceava reţinem pe acelea în care s-au constituit organismele noii puteri de după 1 989, în care 
autorul studiului a avut un loc important, pe acelea dedicate transformării Institutului de Subingineri 
în Universitate şi înfiinţării unor noi facultăţi ca aceia de silvicultură sau propusa facultate de 
medicină. Din rândurile dedicate devenirii Universităţi "Ştefan cel Mare" reţinem ca data 
determinantă pe cea de 7 martie 1 990, când Guvernul României a hotărât transformarea vechiului 
Institut în Universitate. 

Dintre portretele universitarilor suceveni reţinem pe acelea ale lui : Ioan Miclescu, Aurel 
Burciu, Maria Rădoane, Alexandru Potorac, Adrian Graur, Leon Mandici, Ştefan Gheorghe Pentiuc, 
Dorel Cernomazu, Sergiu Andrei Horodnic, Dan Zarojanu, Ion-Horia Bîrleanu, Gheorghe 
Moldovanu, Evelina Graur, Costică Brânduş. Ştefan Purici, Elena Hlaciuc, Romul Vancea, Gheorghe 
L. Sandu, Sonia Gut, Emilia Guliciuc, Carmen Cornelia Bălan, Mircea Ciobanu, Viorel Nicolai 
Chiriţă, Mircea Diaconu, Maria Sandală-Ardelean ş.a. 

După capitolul intitulat Gânduri ale unor foşti studenţi, lucrarea universitarului sucevean 
Mihai lacobescu, cel ce a contribuit în mod deosebit la devenirea postdecembristă a Alma Mater 
Sucevensis şi care i-a condus o vreme destinele în calitate de prorector se încheie cu un important 
corp de Ane.xe, care ilustn:aza rânuuri le  scrise pana aici, este vorba de l istele la zi ale colectivelor 

.didactice de la diferitele faeulta!i ale universita�ii sucevene. 
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Prin bogăţia materialului informativ, acribia cercetării materialului de arhivă şi punerea în 
circulaţia ştiinţifică a unor importante surse inedite, demersul universitarului sucevean, prof. univ. dr. 
Mihai Iacobescu, înscrie în circulaţia ştiinţifică naţională şi internaţională o foarte importantă lucrare 
care ne dovedeşte că, în apropierea marii cetăţi voievodale a lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, oameni 
devotaţi catedrei, l iterelor şi cercetării ştiinţifice dau viaţă unui proiect cultural de autentică 
europenitate. 

Marian 0/aru 

Vasile I lica, Martiri şi mărturii din nordul Bucovinei (Fântâna Albă-Suceveni

Lunca-Crasna-Igeşti . . .), Oradea, Editura de Vest, 2003, 476 p. 

La mai puţin de patru · ani, Vasile Ilica scoate o nouă ediţie a unei c!irţi care este dedicată 
"miilor de victime ale stalinismului din nordul Bucovinei", făcându-şi o datorie de conştiinţă din 
completarea informaţiilor despre sinistrul tablou al crimelor săvârşite de sovietici, care au dus la 
schimbarea drastică a structurii eteno-demografice a acestei regiuni, prin noi date culese în interviuri 
de istorie orală şi din documente din arhiva şi din presa cemăuţeană, unele dintre acestea obţinute şi 
cu sprij inul unor societăţi culturale româneşti, ca de exemplu Societatea Culturală "Arboroasa", 
condusă de Dumitru Covalciuc. 

Conţinutul acestei lucrări este cuprinzător şi mult diversificat faţă de prima ediţie: 1. România 
{şi] relaţiile sale internaţionale, cu precădere cele cu UR.S.S., în perioada 1918-1940 (incursiune 
istorică); II .  Amintiri despre prima ocupaţie sovietică în Nordul Bucovinei, în perioada 1940-1941; 
III. Anchete şi mărturii despre cele petrecute la Fântâna Albă, Suceveni, Lunea, Crasna şi Igeşti; 
IV. 12113 iunie - ziua cea mai neagră din perioada ocupaţiei sovietice 1940-1941, marea departare; 
V. Marea foamete din anii 1946-1947 precum şi alte mărturii; VI. Cuvântul cititorilor; VII. Post
scriptum; VIII. Ecouri peste timp; IX. Folclor bucovinean inspirat de persecuţiile staliniste din 
Nordul Bucovinei şi Anexe cu [nume de] localităţi, troiţe şi liste cu numele victimelor stalinismului. 

Aşa cum ne avertizează autorul încă din Argument pentru ediţia revăzută, la această nouă 
ediţie a adăugat un capitol cu privire la persecuţiile staliniste, la a doua venire a "eliberatorilor" 
sovietici, după 1 944, persecuţii care "au fost mai dure, mai dureroase şi mai generalizate decât în 
perioada 1 940-194 1 " (p. 1 6) şi care au culminat cu marea foamete din 1 946-1 947, determinată de 
sovietici în raioanele cu populaţie majoritar românească şi care era învinuită pentru colaborarea cu 
autorităţile române, în vremea restabilirii administraţiei româneşti din 1941-1944. De asemenea, 
Vasile Ilica adaugă la noua ediţie a cărţii sale, un capitol privitor la folclorul bucovinean inspirat de 
evenimentele tragice pe care le-a trăit neamul românesc din Nordul Bucovinei, în perioada ocupaţiei 
sovietice şi un capitol dedicat publicării unor reoenzii, a unor note de lector şi a scrisorilor de 
apreciere referitoare la prima ediţie a c!irţii . 

Capitolul al II-lea, intitulat Amintiri despre prima ocupaţie sovietică în Nordul Bucovinei, în 
perioada 1940-/941, tratează aşa-zisa "eliberare" a Basarabiei, a Nordului Bucovinei şi a Ţinutului 
Herţa, la 28 iunie 1940, şi prezintă intrarea trupelor sovietice în aceste ţinuturi româneşti, în unele 
având surpriza să nu găsească etnicii slavi pe care să-i "elibereze". În acest deosebit de important 
capitol sunt detaliate chestiunile privitoare la instalarea autorităţilor provizorii şi aşa-numitele 
"alegeri" de "deputaţi pentru sovietele locale şi centrale", problemele apărute în aprovizionarea cu 
bunuri a populaţiei şi caracteristicile comerţului "socialist" cu care autohtonii bucovineni luau pentru 
prima dată contact, desfăşurarea procesului de sovietizare a învăţământului şi culturii în Nordul 
Bucovinei şi metodele "specifice"sovietice de supraveghere şi manipularea populaţiei, prin folosirea 
politicii lansării de zvonuri. Baza acestei "politici" este corect determinată de autor ca fiind faptul că 
agenţii N.K V.D., care acumulaseră o bogată experienţă în anii de "transformare socialistă" în "Marea 
Uniune", găsiseră în Basarabia şi în Nordul Bucovinei o "populaţie inocentă", care nu cunoştea 
tehnicile de lucru ale acestora (p.66-67). Aşa au fost lansate zvonuri despre schimbarea banilor, 
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pentru ca oamenii să-şi cheltuie modestele sume agonisite pe mărfuri de cea mai proastă calitate 
aduse din U.R.S.S., despre înlocuirea nacealnicilor incompetenti şi nedoriţi de localnici - pentru a 
mai reduce din nemulţumiri, despre "reformele" iminente ce ar ti dus la îmbunătăţirea traiului 
populaţiei etc. Aşa a apărut şi zvonul despre posibilitatea de a părăsi teritoriul ocupat de sovietici din 
Nordului Bucovinei şi Ţinutului Herţa, pentru cei care doreau să vină în România. Politica dură a 
sovieticilor, aroganta autorităţilor au fost factorii care au dus la "lăţirea" acestui zvon, provocând 
mare agitaţie între oameni (p. 67). Mii de români se adresau, la sediile raionale ale ocupanţilor, cu 
cereri de părăsire a locurilor lor natale în schimbul libertăţii .  Ca urmare, autorităţile "au intrat în 
panică şi nu ştiau ce să comunice la eşaloanele superioare, fiindu-le frică să nu fie traşi la răspundere 
că nu au dus o bună muncă politică în rândul oamenilor" (p. 68). Ca urmare, la 26 martie 1 94 1 ,  a avut 
loc demonstraţia de la Storoj ineţ, local itate care fusese reşedinţă de judeţ în timpul României Mari, 
devenită în timpul sovieticilor reşedinţă raională. Aici, Vasile Ilica nu uită să pună în evidenţă rolul 
malefic al unor personaje, care aveau să contribuie şi la sovietizarea României, precum Vasile Luca 
(p. 7(}....7 1 ). Acesta din urmă a fost un cunoscut membru al aşa-numitei troici împreună cu [Ana] 
Pauker şi Kişinevschi, din vremea regimului sovietic din România. 

Ultima parte a capitolului al II-lea este dedicată analizării evenimentelor de la 1 aprilie 194 1 ,  
de lângă Fântâna Albă. Episodul dramatic, descris în detal iu pe baza surselor d e  arhivă ş i  din 
informaţiile din interviurile de istorie orală, evidenţiază cinismul sovieticilor care au determinat 
masacrul de la Fântâna Albă, nu numai prin politica lor anterioară acestui moment, cât şi prin 
atitudinea grănicerilor sovietici care i-au lăsat pe oameni să creadă că au încuviinţarea de părăsi 
"marea patrie a l ibertăţii", cum era denumită în limbaj propagandistic Uniunea Sovietică. A urmat 
masacrul şi ascunderea urmelor acestuia. Mulţi români au fost împuşcaţi, mulţi răniţi îngropaţi de vii, 
cei ce au fost cât de cât valizi au fost închişi în puşcări ile din zonă şi marea majoritate a celor ce au 
participat la aceste evenimente au fost deportaţi în Siberia. 

Prin dramatismul şi dimensiunile masacrului petrecut la Fântâna Albă, episodul de la 1 aprilie 
1 94 1  poate ti lesne catalogat ca tiind un veritabil Katyn, sau un act de genocid contra neamului 
românesc din Bucovina ocupată. 

În capitolul al III-lea, intitulat Anchete şi mărturii despre cele petrecute la Fântâna Albă, 
Suceveni, Lunea, Crama şi lgeşti, sunt redate mărturiile despre Genocidul de la Fântâna Albă 
(1 aprilie 1941) ca: ancheta ziaristului ucrainean Micola Rubineţ publicată într-o revistă din Kiev, în 
1 99 1 ,  sub titlul de Golgota Bucovinei, considerată de autor ca tiind cea mai relevantă ca documentare 
datorită accesului pe care ziaristul ucrainean 1-a avut la arhivele N.K.V.D.; ancheta ziaristului Ion 
Dominte, publicată în ziarul "Bucovina" din Cernăuţi, în 1 942; mărturia lui Crăsnean Gheorghe, 
originar din satul Si lea, consemnată de autorul cărţii la data de 10 iunie 1 996; mărturia Minodorei 
Grijincu a lui Toader - fosta soţie a lui Crăsneanu; mărturia Amariei T. Gheorghe, publicată în 1 943, 
cea a preotului Simion Ivanciuc din Suceveni, publicată în 1 942 etc. Toate aceste documente relevă 
deosebitul tragism al evenimentelor analizate din zona de frontieră cu România, din satele de pe 
Valea Siretului, a Sireţelului şi din Hliboca (Adâncata), în primăvara anului 1 94 1  şi dorinţa 
neasemuită de libertate a celor ce s-au sacrificat în satele româneşti ocupate de sovietici în 1 940. 

În cadrul aceluiaşi capitol este înfăţişat Mascrul de la Lunea [din} 617 februarie 1941. 
Localitatea amintită este situată la cotul Prutului, în apropierea oraşului Herţa. Aici, la data amintită în 
subtitlu, porniseră către România circa 3 000 de oameni. Întocmai ca şi la Fântâna Albă, şi aici au 
existat provocatori ai N.K.V.D.-ului, şi aici, ca şi la Fântâna Albă, s-a produs un adevărat masacru 
împotriva participanţilor care veneau din satele Buda, Mahala, Boian, Horecea Mănăstirii, Horecea
urbană, Plaiul Cosminului, Ceahor, Corovia etc. Ca şi la Fântâna Albă, morţii au fost aruncaţi în gropi 
comune şi răniţii au fost trataţi neomeneşte la Spitalul din Cernăuţi, numeroşii arestaţi au fost 
deportaţi în Siberia. În demonstrarea acestor nelegiuiri sunt consemnate mărturiile lui Gheorghe 
Frunză, Mihai Crăiuţ din Ostriţa-Mahala, Ion Mihăieşi din Ostriţa, Gheorghe T. Florea din suburbia 
Horecea-Cernăuţi şi Ion Petriuc din Mahala. 

În spiritul celor scrise până aici, Vasile Ilica analizează Revolta din Crasna [din} martie
aprilie 1944, Asasinatele de la lgeşti - iunie 1941, abordează într-un subcapitol mişcarea de Partizani 
români din Nordul Bucovinei. 1944-1945 şi un Reportaj de război, scris de ofiţerul de aviaţie http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Constantin Virgil Gheorghiu în prima noapte după revenirea Armatei Române in teritoriul ocupat al 
Bucovinei, care trebuie privit prisma recentului raport al Comisiei pentru Studierea Holocaustului din 
România Dar, dincolo de cuvenitele corecturi care se impun acestui document şi înţelegerii restriştii 
prin care au trecut comunităţile etnice şi oamenii acestei provincii, trebuie să privim şi drama 
românilor bucovineni sub ocupaţie sovietică ca fiind ilustrată de următoarele rânduri din reportaj : "Ce 
scenă ar putea ilustra mai bine suferinţele pe care le-au indurat ţăranii sub bolşevici, decât aceasta: Un 
sat intreg alcătuit din bărbaţi, copii, femei şi bătrâni, care se aşează în genunchi la picioarele primului 
ostaş din armata care i-a scăpat de tirania comunistă, sărutându-i pantofi i !" (p. 1 80). 

Capitolul al I ll-lea se încheie cu o suită de texte culese din ziarele din Bucovina privitoare la 
comemorări ale victimelor terorismului stalinist în Nordul Bucovinei. Aceste documente au fost 
publicate in "Bucovina" - 1 942, "Zorile Bucovinei" - 1 99 1 ,  "Plai românesc" - 1 99 1 ,  1 993, 1 996, 
"Arcaşul" - 200 1 ,  "Lumea Svit" - 1 999 şi "Gazeta de Herţa" din 1998. 

În capitolul al IV-lea, intitulat 12113 iunie - ziua cea mai neagră din perioada ocupaţiei 
sovietice 1940-1941, marea departare, Vasile l l ica analizează contextul istoric in care sovieticii au 
organizat şi realizat deportarea în Siberia a sute de mii de români din Basarabia şi Bucovina, acţiuni 
care au survenit masacrelor de la Lunea, Fântâna Albă şi deportărilor cu caracter economic. Aceste 
acţiuni desfăşurate de sovietici în "provincii părăsite de noroc şi " [de] istorie, victime ale lăcomiei şi 
nesăbuinţei imperialismului sovietic" (p. 2 1 9), aveau ca scop sa pregăteasca începutul războiului cu 
Germania în teritoriile anexate de sovietici în anii precedenţi, teritorii în care U.R.S.S. preconiza să 
desfăşoare operaţiunile militare de "apărare". Autorul subliniază cinismul şi lipsa de preocupare a 
conducerii sovietice pentru pregătirea mil itara a conflictului care se urzea, fiind mai mult preocupată 
de deportarea bucovinenilor şi a basarabenilor, decât de folosirea mijloacelor de transport şi a tehnicii 
necesare pentru conflict (p. 2 1 9). Dovada o constituie surprinderea garniturilor de tren cu deportaţi 
români în drum spre Siberia de către aviaţia germană. Tragediile umane iscate în timpul acestui drum 
fără întoarcere (care a durat în cele mai multe cazuri şase săptămâni) au fost redate prin mărturiile 
unor supravieţuitori ai acelor evenimente, unele sunt de la tinerii trimişi la minele de cărbune din 
Rusia care au fost salvaţi de armatele germane în înaintarea lor către Moscova, altele de la cei care au 
fost duşi în Siberia. Trauma provocată de acele împrejurări tragice îi urmăreşte pe unii dintre 
supravieţuitori şi azi. "Însă când văd la televizor marfare, mă apucă groaza, de parcă ele s-ar 
desprinde de pe ecran şi ar veni din nou după românii din Bucovina. Atunci mă năvălesc amintirile şi 
lacrimile nu le pot stapâni" (p. 236) - spune Ştefania Samoilă din Ostri(a, una dintre româncele pe 
care viaţa a încercat-o atât de greu. 

Marea foamete din 1946-1947 precum şi alte mărturii este titlul capitolul al cincilea din 
lucrarea bucovineanului Vasile I l ica, care a fost dus de vremuri în vestul României pentru a se 
proteja, în orice eventualitate, de vrăjmăşiile vecinului de la Răsărit. Subiectul acesta este mai puţin 
cunoscut în literatura de special itate şi o abordare ştiinţifică a acestuia a fost cu putinţă doar cu câţiva 
ani în urma., după căderea U.R.S.S. Subliniem importanţa demersului lui Vasile Jlica prin enuntarea 
doar a unor subtitluri: Foametea, povestită de Gheorghe Frunză. ziarist la .. Zorile Bucovinei ", din 
Cernăuţi, Adevăraţii vinovaţi, Pâinea smulsă de la duşmani, Cine ne dirija destinele, O viaţă de om 
nu valora nimic, Foametea cea mare (din amintirile unei locuitoare din Stăneşti, raion Hliboca). 
Copilărie furată, La muncă silnică pe ţărmul Irtâşului, Mă doare trecutul ca o rană deschisă, M-am 
născut în exilul siberian al mamei, Cum am devenit .. duşman al poporului " etc. Întreaga demonstraţie 
duce către ideea formulată în preambulul acestui capitol, care spune că autorităţile sovietice au pus la 
cale înfometarea populaţiei din Nordul Bucovinei, care simpatizase cu autorităţile române, ca formă 
de represalii asemănatoare celor din Ucraina, din anii 1 93�1933. La aceasta a contribuit şi seceta din 
anii 1 946--1 947, in acest context autorităţile sovietice "au confiscat şi acele mici rămllşiţe de recolta., 
lăsând populaţia să moara de foame" (p. 265), timp în care din S.U.A. erau trimise ca ajutoare mari 
cantitaţi de grâu şi porumb pentru ajutoarea populaţiei care, însa., nu au ajuns la cei pentru care 
fuseseră destinate. În aceasta perioadă grea pentru fiinţa româneasca din Bucovina ocupata., sovieticii 
au continuat politica de deportare, strămutare şi persecutare a celor care aveau singura vina de a se fi 
născut pe aceste pământuri. 
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Evenimentele arătate mai înainte sunt amplu susţinute de un capitol alcătuit de creaţii literare 
ale unor autori, mai mult sau mai puţin cunoscuţi, din Nordul Bucovinei, precum şi de o selecţie din 
folclorul deportaţilor. 

În finalul cărţii sunt redate 40 de texte anexe care împlinesc lucrarea de conştiinţă a lui Vasile 
Ilica, pentru a cărei realizare a consacrat ani buni de cercetare. 

Privind această a doua ediţie a lucrării lui Vasile I l ica, Martiri şi mărturii din Nordul 
Bucovinei (Fântâna Albă-Suceveni-Lunca-Crasna-lgeşti .. .) , Oradea, Editura de Vest, 2003, suntem 
de acord cu toţi cititorii ale căror gânduri au fost consemnate în capitolul al VI-lea, intitulat Cuvântul 
cititorilor (scrisori, recenzii, note de lector).  

Bogăţia şi ineditul materialului util izat, importanţa temei analizate, tenacitatea autorului, care a 
urmărit cu acribie tema studiată, fac din această lucrare una de referinţă în literatura de specialitate. 
Aceasta ar impune o mai atentă acurateţe în exprimare, în formularea titlurilor şi subtitlurilor, în 
selecţia tematică şi ordonarea cronologică a materialului ce constituie substanţa aceste deosebite 
lucrări. 

Ediţia a doua a acestei lucrări este bine venită şi serveşte împlinirii obiectivului de aducere, în 
conştiinţa celor tineri şi a celor interesaţi, a necesităţii cunoaşterii oribilelor crime ale regimului 
sovietic făcute împotriva neamului românesc din teritoriul ocupat, în iunie 1 940, pe care Vasile Ilica 
le denumeşte cu sintagma "holocaustul bolşevic". 

Elena Olaru 

Gh. Giurcă, Istoria învăţământului din Suceava, Suceava, 2004, 4 1 2  p. 

În cele trei volume publicate până în prezent din Bibliographie zur Landeskunde der 
Bukowina, realizate şi tipărite în Germania ( 1 966, 1 985, 1 999), Erich Beck înregistrează peste un 
secol de preocupări ştiinţifice, materializate prin studii şi cercetări monografice consacrate şcolilor 
din provincie. Alături de acestea, de-a lungul timpului, în Bucovina apar şi încercări/lucrări de sinteză 
dedicate învăţământului, publicate în periodice sau în volume: Ferdinand Zieglauer, Die Entwicklung 
des Schulwesens in der Bukowina seit der Vereinigung des Landes mit Osterreich, Czernowitz, 
Pardini, 1 899; Ion Nistor, Zur Geschichte des Schulwesens in der Bukowina, 48. Jahresbericht der 
griechi.sch-orientalischen Oberrealschule in Czernowitz, 1 9 1 1 1 12, Cernăuţi, 1 9 1 2; Emanuil Isopescu, 
Învăţământul în Bucovina în timpul stăpânirii austriace (1 775-1918), Anuarul I al Liceului de Stat 
"Eudoxiu Hurmuzachi" din Rădăuţi pe anul şcolar 1 92 1- 1922, Cernăuţi, Institutul de Arte Grafice şi 
Editură "Glasul Bucovinei", 1 923, p. 1 1-2 1 ;  Emanuil I liuţ, Învăţământul primar şi normal-primar în 
Bucovina după Unire, în Zece ani de la Unirea Bucovinei, volum îngrijit de Ion I. Nistor, Cernăuţi, 
Editura "Glasul Bucovinei", 1 928, p. 289-3 1 3 ;  Olga Hreniuk. Privire critică asupra mişcării 
pedagogice din Bucovina (1 774-1918), Cernăuţi, Editura "Glasul Bucovinei", 1 929; Erich 
Prokopowitsch, Die Entwicklung des Schulwesens in der Bukowina, în voi. Buchenland. 
Hundertfunfzig Jahre Deutschtum in der Bukowina, Hrsg. v. Franz Lang, MUnchen, Ver1ag d. 
SUdostdeutschen Kulturwerks, 1 96 1 ,  p. 269-3 1 9; I .  V. Goraş, Învăţământul românesc în ţinutul 
Sucevei, 1 775-1918, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1 975; Rudolf Wagner, Das 
multinationale osterreichische Schulwesen in der Bukowina, Dd. I şi II, MUnchen, Veri. "Der 
SUdostdeutsche", 1 985, 1986; Nichita Adăniloaie, Învăţământul primar sucevean în epoca modernă, 
Bucureşti, Editura Litera, 1 988; Rudo1f Wagner, Das deutsch-europaische Schulwesen in der 
Bukowina, în voi. Deutsche Schulen im Ausland, Hrsg. von Peter Nasarski, Bd. 2, Berlin, Bonn, 
Westkreuz-Veri . ,  1 989, p. 24 1-252; Dumitru Covalciuc, Şcoala română din Bucovina: istorie şi 
realitate, "Ţara Fagilor. Almanah cultural-literar", Cernăuţi - Târgu Mureş, 1 992, p. 26--34; Mircea 
Grigoroviţă, Învăţământul în nordul Bucovinei (1 775-1944), Bucureşti, Editura Didactică şi 
Pedagogică, 1 993 ; Grigore C. Bostan, Învăţământul superior în limba română la Cernăuţi: istorie 
contemporaneitate - perspective, "Glasul Bucovinei", Cernăuţi - Bucureşti, Anul VI, Nr. 2 (22), 
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1 999, p. 63--67. Alte studii se află, inexplicabil, încă în manuscris: George Tofan, Învăţământul public 
în Bucovina, voi. I-II. 

Continuând aceste preocupări, profesorul sucevean Gheorghe Giurcă publică recent lucrarea 
Istoria învăţământului din Suceava, rod al unor cercetări de câteva decenii, întreprinse în arhive 
locale şi centrale, în bibl ioteci publice şi particulare din Bucovina. 

Autorul lucrării, născut la I l  aprilie 1 940, în Adâncata - Suceava, face parte, cum observă cu 
îndreptăţire profesorul Mihai lacobescu în Cuvânt înainte, (p. 7-12), dintre "acei îndrăzneţi care au 
plecat din lumea rurală să înveţe la târg, unde-s şcoli mai multe, mai bune şi mai înalte, care-I pot 
elibera şi sălta de la coarnele plugului, unde-au trudit şi s-au spetit toti înaintaşii săi, în robia 
pământului, atât de umilită şi niciodată îndeajuns răsplătită". Profesor şi îndrumător al şcolii 
sucevene, Gheorghe Giurcă se distinge, de-a lungul timpului, şi prin "valoroase preocupări" de istorie 
literară, istoria învăţământului şi istoria culturii. Studii şi articole, note, recenzii publică în presa 
locală, centrală, din Cernăuţi şi Chişinău. Câteva trebuie menţionate, pentru contribuţia lor la "mai 
buna cunoaştere a spaţiului nostru cultural" şi, totodată, la stimularea activităţii de cercetare ştiinţifică 
a profesorilor suceveni :  I. E. Torouţiu şi monumentala colecţie de .. Studii şi documente de istorie 
literară ", "Buletin de informare şi documentare metodico-ştiinţifică", Suceava, II, 1 988, p. 56-59; 
Constantin Loghin, personalitate complexă a şcolii româneşti, "Suceava. Anuarul Muzeului Naţional 
al Bucovinei", Suceava, XXI, 1 994, p. 502-5 1 7; George Tofan şi viaţa literară din Bucovina, 
"Bucovina literară", Suceava, V, 8-1 O (54-56), 1 995, p. 23-25; Tradiţii ale cursurilor de vară din 
România, "Codrul Cosminului. Analele ştiinţifice de istorie ale Universităţii «Ştefan cel Mare» 
Suceava", serie nouă, Suceava, I, 1 ( I l ), 1 995, p. 298-302; Titu Maiorescu şi viaţa culturală din 
Bucovina, ibidem, III, 3-4 ( 1 3-14), 1 997-1 998, p. 285-29 1 ;  Mitropolitul Silvestru, întemeietorul 
literaturii didactice româneşti din Bucovina. 180 de ani de la naşterea sa, "Preocupări didactice'', 
Suceava, 1, 3-4, 1 998, p. 149-1 55, S. FI. Marian, promotor al învăţământului din Suceava, ibidem, Il ,  
1-2 (4-5), 1 999, p. 1 88-192; Învăţământul pedagogic din judeţul Suceava, "Ţara Fagilor'', serie 
nouă, Suceava, VII, 2, 3, 1 998, VIII, 1-2, 3, 1999; Tradiţii ale învăţământului superior religios din 
Suceava, "Candela", serie nouă, Suceava, IX, 7, 8, 1 0, I l ,  1999. În volum, Gheorghe Giurcă tipăreşte: 
File din istoria Şcolii Normale .. Mihai Eminescu " din Suceava, 1 949-1994, Suceava, Editura 
Licurici, 1 994, 290 p., George Tofan, o viaţă închinmă şcolii, Suceava. Editura Ţara Fagilor, 1995, 
204 p., Împotriva lui Cronos, Suceava, Editura Ţara Fagilor, 2000, 280 p. , aceasta din urmă reunind 
studii şi articole publicate, de-a lungul timpului, în periodice. 

După cum mărturiseşte autorul în Introducere (p . 1 3-1 6), Istoria invăţământului din Suceava 
este "o lucrare dedicată Şcolii ca instituţie, evoluţiei sale de-a lungul secolelor" şi, în acelaşi timp . .  ,un 
cald omagiu închinat slujitorilor", care, "stimulaţi de un adânc sentiment de solidaritate cu neamul din 
care s-au ridicat şi de sincera dorinţă de a-i fi de folos, cu preţul unor mari eforturi şi uneori chiar cu 
sacrificii şi-au transformat profesia în crez" (p. 16), o lucrare elaborată din convingerea că "dispunând 
de tradiţii atât de vechi şi de bogate în domeniu, Suceava trebuie să aibă o istorie a învăţământului", 
deoarece "este unul dintre nu prea multele oraşe româneşti care dispune de toate treptele de 
învăţământ [ . . .  ] şi de o reţea şcolară puternică, racordată la cerinţele practice ale vieţii şi orientată cu 
faţă spre vi itor" (p. 14). 

În structura lucrării, profesorul Gheorghe Giurcă include o Cronologie a invăţământului din 
Suceava, p. 1 7-35, ce acoperă şase secole, de la Academia Domnească, atestată la 1 401-1403, şi până 
la proiectul de înfiinţare a unui muzeu al învăţământului în Suceava (2004), urmată de două sectiuni. 
În Partea 1, sunt prezentate: Biserica şi Şcoala, p. 3 7-48; Contribuţia Societăţii .� Şcoala Română " la 
dezvoltarea învăţământului din Suceava, p. 49--67; Literatura didactică a autorilor suceveni, p. 69-80; 
Publicaţiile didactice din Suceava, p. 8 1-97; Forme şi instituţii de perfecţionare (Cercurile culturale, 
Cercurile pedagogice, Casa Corpului Didactic, Liceul Pedagogic, Universitatea "Ştefan cel Mare"), 
p. 99-1 14;  Instituţiile de îndrumare şi control, p. 1 1 5-1 28; Cantinele şcolare, p. 1 29-132; Spaţiul de 
şcolarizare, p. 1 33-1 64. În Partea a II-a, autorul prezintă Învăţământul preşcolar, p. 1 65-1 72; 
Învăţământul primar, p. 1 73-213 ;  Învăţământul se�undar (liceal, profesional, tehnic şi de _specialitate), 
p. 2 1 5-3 1 9; lnvăţământul superior, p. 32 1-362; lnvăţământul particular, p. 363-370; lnvăţământul 
în limbile minorităţilor naţionale, p. 371-394. Ca instrument de lucru util unei plaje largi de 
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utilizatori, lucrarea consemnează după fiecare capitol izvoarele cercetate, i ar  l a  sfârşit are o 
Bibliografie, p. 395-402 şi Indice de nume, p. 403-408. 

Lucrarea profesorului Gheorghe Giurcă, Istoria învăţământului din Suceava, este "cea dintăi şi 
cea mai amplă abordare de acest fel despre toate instituţiile şcolare care s-au creat şi au fiinţat în Suceava 
de-a lungul timpului", cum precizează şi profesorul Mihai Iacobescu în Cuvânt înainte (p. 1 0). Prin 
"travaliul său ştiinţific'', autorul "introduce în circuitul local, zonal şi naţional o imensă bogăţie de 
informaţii, din care multe sunt inedite, extrase din arhive ori din vechi însemnări şi publicaţii, unele greu 
de identificat şi de cercetat astăzi" (p. 1 0). Documentele cercetate din arhivele centrale şi locale, 
colecţiile Din tezaurul documentar sucevean, 1393-1849 (Bucureşti, 1 983) şi Suceava. File de istorie. 
Documente privitoare la istoria oraşului, 1388-1918, voi. 1 (Bucureşti, 1 989), presa din Bucovina de 
altădată (câtă se află în bibliotecile publice din Suceava), unele lucrări aflate încă în manuscris, 
documentele din unele colecţii particulare îi oferă autorului posibil itatea de a realiza o "veritabilă oglindă 
[ . . .  ] a  vieţii culturale şi a celei şcolare" (p. 1 5) şi de a reconstitui atmosfera epocilor investigate astfel. Şi 
noi credem că, prin Istoria învăţământului din Suceava, profesorul Gheorghe Giurcă "a realizat un lucru 
serios, temeinic, durabil, scris deopotrivă cu înclinaţie şi vibraţie, cum n-o putea face decât un iubitor şi 
slujitor al şcolii şi al Sucevei" (Mihai lacobescu, p. 1 2). 

În Istoria învăţământului din Suceava, cadrul general, pol itico-administrativ, de raportare, în 
prezentarea multor realităţi din evoluţia învăţământului din Bucovina, este cel al dezvoltării 
naturale/legitime a provinciei noastre: Moldova, Vechiul Regat, România, autorul oferind un exerciţiu 
admirabil de cercetare comparativa, (p. 1 67-169, 1 75-1 87, 323-325). Când documentul este lăsat să 
"vorbească" în realitatea epocii din care vine, atmosfera de epocă freamătă aievea, facilitând 
apropierea de mersul vremii, de rânduieli, mentalităţi, aspiraţii, proiecte şi destine aflate în competiţie, 
îndeplinindu-şi pe deplin menirea, aceea de a fi utilizat în folosul cunoaşterii: - îndemnul 
mitropolitului Iacob Putneanul, din 1 756, adresat "poporcnilor" pentru a-şi da copiii la şcoală, 
Învăţătură pentru ca să-şi dea jieştecare om feciorii la carte, preluat de autor din V.A. Urechia, 
Istoria şcoalelor de la 1800 -1864, tomul 1, Bucureşti, 1 892 (p. 1 82); - observaţiile lui Ion Budai
Deleanu privind realităţile din Bucovina, cuprinse în Kurzgefasste Bemerkungen uber Bukowina, 
1 803, descriere istorică., politică, administrativă, socială şi statistică, "o critică foarte aspră a stărilor 
din Bucovina" (George Bogdan-Duică), text reprodus din ediţia academică bilingvă, Bucureşti, 1 998 
(p. 1 96); - relatarea învăţătorului loniţă Botezat, din 26 septembrie 1 830, în legătură cu persecutarea 
românilor din Bucovina, pe criterii religioase, sub administraţia galiţiană (p. 1 93 ); - intervenţia 
arhimandritului Emanoil Ciuntulcac în dezbaterile din Dieta Bucovinei, în 1 889, pe marginea rostului 
claselor româneşti (p. 202); - excerptele din poezia lui Vasile Bumbac Imn comemorativ, citită la 
inaugurarea şcolilor primare din Suceava, în 2 decembrie 1 906: "Băieţi şi copile din târg şi din sate, 1 
Pe părinţi rugămu-i purure frumos 1 Să ne dea la şcoală, să-nvăţăm din cat1c 1 Tot ce se cuvine, tot ce
i de folos. // Şcoala ne dă minte şi ne luminează, 1 Ca să ştim în lume cum să ne purtăm, 1 Să cinstim 
pc cei ce pentru noi lucrează, 1 Cum avem odată şi noi să lucrăm. // Şcoala ne deprinde cum să dăm 
mărire 1 Lui Dumnezeu Sfântul pentru mila Sa, 1 Cum să-I mulţămim noi pentru-a Sa-ngrijire, 1 Cum 
a Sa-ndurare ni-o vom câştiga" (p. 203); - memoriul congresului învăţătorilor din Bucovina, 
desfăşurat la Suceava, 13 iulie 1 925 (p. 105 ); - uricul de aşezare a pietrei fundamentale pentru Şcoala 
Primară de Băieţi din Suceava, 14 octombrie 1925 (p. 1 43 ). 

În consonanţă cu încrederea autorului în rolul "cercetărilor viitoare" de a spori şi nuanţa 
cunoaşterea, în "folosul istoriei învăţământului românesc" şi al istoriei culturii şi civilizaţiei noastre, 
constatăm că publicarea lucrării deschide un drum în istoriografia Bucovinei. Lărgirea ariei de 
investigare şi înspre izvoarele germane, poloneze, ucrainene ale domeniului, cercetarea bogatelor 
fonduri documentare din arhivele de la Cernăuţi, Viena şi Lemberg/Lvov cercetarea documentelor din 
fondurile noastre arhivistice încă neprelucrate ori inaccesibile cercetători lor (mai ales pentru perioada 
1 948-1 989), interogarea documentelor şi a contextelor şi din perspectiva "celuilalt" (alterităţii) şi din 
toate perspectivele investigaţiei ştiinţifice ("istoria totală"), în beneficiul apropierii de perspective 
culturale noi, despovărarea discursului ştiinţific de clişeele mentale existente în multe izvoare de la 
sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea şi moştenite/preluate fără examen critic 
("cât «bine)) ne-a adus stăpânirea austriacă", p. 40; "După trecerea Bucovinei sub administraţia 
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galiţiană, fondul religionar a fost dat în «grija)) guvernului din Lvov. Vorba ceea, au pus lupul paznic 
Ia stână", p. 40; "sufocanta autoritate a Bisericii Catolice", p. 1 1 6; "în 1 9 1 8, Suceava se întorcea din 
«raiul)) stăpânirii străine cu un singur local de şcoală primară", p. 1 4 1 ;  "preţul plătit de bucovineni 
este disproporţionat de mare în raport cu «binefacerile)) stăpânirii străine de-a lungul celor 1 44 de 
ani", p. 204; referirile Ia Daniil Vlahovici şi vremea sa numai din perspectiva surselor din secolul al 
XIX-lea, precum şi formularea unor concluzii ce ignoră cercetările mai noi, aducătoare de orizonturi 
noi de înţelegere, p. 2 1 8-22 1 ; "vitrega stăpânire austriacă", p. 240; înlocuirea examenului critic cu 
prezentarea "îngăduitoare" a unor realităţi din perioada postbelică a veacului trecut: "Pentru a face 
faţă cerinţelor de cadre calificate, în anul şcolar 1949-1 950 au fost deschise cursuri speciale în 
vederea pregătirii educatoarelor pentru căminele de zi şi grădinile de copii. Judeţului Suceava i-au 
fost rezervate 1 O locuri pentru cursul cu predare în limba româna 5 pentru limba rusă şi 1 O pentru 
ucraineană ( interesantă paritate! )", p. 1 70, situaţie în care prezentarea compoziţiei etnice a judeţului la 
această dată ar. fi fost mai grăitoare decât constatarea uşor ironică din paranteză; "Un moment 
semnificativ al renaşterii acestei şcoli s-a petrecut în 1 957, cu ocazia împlinirii a 500 de ani de la 
urcarea pe tronul Moldovei a ilustrului domnitor Ştefan cel Mare. De mirare că, deşi ţara se afla în 
plină perioadă proletcultistă, s-au întâmplat atunci nişte lucruri care prevesteau începutul dezgheţului 
din anii următori. Pentru cinstirea momentului cu semnificaţii d intre cele mai profunde pentru poporul 
nostru, a fost, de exemplu, pregătit de elevi un bogat program artistic prezentat pe ruinele Cetăţii de 
Scaun (din care nu a lipsit piesa Apus de soare de Barbu Ştetănescu-Delavrancea) şi ni s-a oferit o 
excursie gratuită cu trenul la Putna, profesorii ne-au vorbit, unii cu destul curaj, despre semnificaţia 
momentului, iar şcoala a îmbrăcat realmente haine noi fiind complet renovată", p. 230, loc în care 
utilizatorul de astăzi nu descoperă şi celelalte "binefaceri" ale regimului instaurat de "vremelnica 
stăpânire străină": procesele politice organizate public de regimul comunist în Aula Liceului "Ştefan 
cel Mare" din Suceava, în cadrul cărora Tribunalul Militar al Poporului condamna mii de bucovineni 
la ani grei de detenţie, deportare ori chiar Ia pedeapsa cu moartea, procesul studenţilor de la 
Universitatea din Iaşi care au organizat sărbătorirea lui Ştefan cel Mare la Putna, în acelaşi an 1 957 şi 
condamnarea celor patru tineri (Aurelian 1. Popescu, Alexandru Zub, Dumitru Vacariu, Mihalache 
Brudiu) Ia câte 1 O şi 8 ani de închisoare pentru "curajul lor de a gândi" altfel, într-o perioadă de 
"confiscare a istoriei" naţionale, de a căuta în domnia lui Ştefan cel Mare "tocmai momentele de luptă 
îndârj ită a poporului, de rezistenţă eroică, de răbdare şi stăruinţă", vezi Anghel Popa, Serbările 
naţionale de la Putna, Câmpulung Moldovenesc, Editura Fundaţiei Culturale "Alexandru Bogza", 
2004, p. l 85), exploatarea intensivă a documentului vor pregăti, cu siguranţă, într-un vi itor apropiat, o 
Istorie a învăţământului din Suceava mult îmbogăţită şi îmbunătăţită. 

Vasile !. Schipor 

Petru Ciobanu, Vas i le Slănină, Reveca Prelipcean, Cupca, un sat din Bucovina 
Monografie istorică. Partea 1 (ani i  1 429-1 944), Câmpulung-Moldovenesc, 
Editura Amadoros, 2004, 468 p. 

Prefaţată de Adrian Dinu Rachieru, un cunoscut intelectual bucovinean aflat pe plaiuri 
bănăţene, lucrarea cu titlul de mai sus este rodul efonului conjugat al unor oameni născuţi în ţinutul 
Bucovinei, în satul Cupca. Iniţiativa acestui proiect a apărut în anul 1 980 şi a aparţinut lui Reveca 
Prelipcean şi lui Vasile Bolocan, ambii stabiliţi în Suceava. Locul ultimului autor menţionat a fost 
luat, după retragerea acestuia, de prof. dr. ing. Petre Ciobanu, din Braşov. Aceştia au depus la 
Biblioteca Judeţeană din Suceava, în 1 995, o primă variantă a lucrării. Proiectul a continuat prin 
lărgirea documentării şi pregătirea lucrării pentru tipar. În acest scop, în 1 999, a fost cooptat Ia proiect 
şi economistul Vasile Slănină. Din păcate, doar un singur autor a reuşit să vadă cartea tipărită este 
vorba de prof. dr. ing. Petre Ciobanu - harnicul preşedinte al Filialei Braşov al Societăţii pentru 
Cultura şi Literatura Română în Bucovina. 
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Lucrarea pe care o prezentăm este realizată în legătură cu o bogată tradiţie existentă în cultura 
română, cea a Şcolii Sociologice a lui Gusti în spiritul căreia au fost scrise lucrările monografice ale 
unor sate româneşti din Bucovina, care au fost publicate înainte sau după 1 940, precum ar fi cele ale 
satelor Mihalcea, I�eşti, Corceşti, Bilca, Botoşana, Frătăuţii Vechi, Putna, Arbore, Suceviţa ş.a. 

Alături de lntâmpinare şi Prefaţă, cuprinsul lucrării se înfăţişează astfel: 1 .  Cadrul geografic. 
Aşezare geografică, vecinătăţi, hotare; II. Momente semnificative din evoluţia satelor din nord-vestul 
Moldovei în perioada premoldovenească (sec. XI-XIV) şi moldovenească (sec. XIV-XVIII) . Atestarea 
documentară a satului Cupca. III. Evoluţia Bucovinei sub administraţie austriacă. Satul Cupca între 
anii 1775 şi 1848. IV. Evoluţia Bucovinei între anii 1849 şi 1918. Satul Cupca între anii 1849 şi 
1918. V. Bucovina sub administraţie românească (1918-1940). Satul Cupca în perioada 1918-1940. 
VI. Bucovina în anii 1940-1944. VII. Toponimia satului Cupca. VIII. Fiii satului. Lucrarea se încheie 
cu Bibliografie selectivă şi o Postfaţă. 

În capitolul I privitor la cadrul geografic aflăm date importante despre vecinătăţile localităţii 
Cupca, situată între localităţile Pătrăuţii de Jos, Pătrăuţii de Sus, Ropcea, Iordăneşti, Suceveni. 
Frătăuţii Noi şi Corceşti, despre relieful aşezării şi geologia teritoriului, despre climă şi principalele 
elemente şi fenomene climatice, despre ape, despre vegetaţie, flora şi fauna din această localitate şi 
despre soiuri. 

În capitolul al II-lea, intitulat Momente semnificative din evoluţia satelor din nord-vestul 
Moldovei în perioada premoldovenească (sec. XI-XIV) şi moldovenească (sec. XIV-XVIII). Atestarea 
documentară a satului Cupca, sunt prezentate câteva consideraţii despre începuturile statalităţii 
româneşti de la răsărit de Carpaţi, la începutul Evului Mediu, despre constituirea satelor medievale 
din nordul Moldovei şi din bazinul Rădăuţilor, despre atestarea documentară a satului Cupca, fapt 
dovedit printr-un urie din vremea lui Alexandru cel Bun, dat în Suceava, la 27 mai 1 429. După ce 
sunt prezentate importante elemente de istorie privitoare la familia boierilor Cupcici, care au primit ca 
beneficiu satul căruia i-au dat şi numele după numele lor, autorii se ocupă de semnificaţia termenului 
de cupcalcupcă , care ar însemna grămadă, mulţime sau grup şi de vechimea satului ce pare a fi mai 
mare decât atestarea documentară, fapt ce este împins mai în urmă cu 1 00 de ani decât atestarea 
documentară. Pagini de o atentă analiză istorică sunt dedicate vieţii sătenilor din Cupca, în perioada 
1 429-1 775, evenimentelor politice mai importante petrecute de la moartea lui Ştefan cel Mare şi până 
la răpirea Bucovinei din 1 775 şi prezentării, în contururi generale a perioadei fanariote. 

În capitolul al III-lea este prezentată evoluţia istorică a satului Cupca în perioada habsburgică, 
ca parte componentă a Bucovinei aflată între 1 774 şi 1 786 sub administraţia militară austriacă, apoi, 
între anii 1 786 şi 1 849, incorporată Galiţiei ca al 1 9-Iea district - perioadă extrem de dificilă şi pentru 
locuitorii acestei localităţi bucovinene. În acest capitol sunt prezentate date importante despre situaţia 
administrativă a Bucovinei, despre populaţia şi structura socială a Bucovinei în perioada analizată, 
despre economie şi ocupaţiile cupcenilor. O analiză cuprinzătoare este realizată de autori în privinţa 
reformelor aplicate habsburgi în Bucovina, în domeniile: administraţiei, justiţiei, bisericesc, agrar şi 
financiar. Cum era firesc, autorii se apleacă şi asupra fenomenelor demografice, cu implicaţii majore 
în structura etnică a Bucovinei şi a satului Cupca. Astfel, sunt prezentate imigrarea ucraineni1or, a 
evreilor şi a polonezilor, colonizarea germanilor, slovacilor, a ungurilor, lipovenilor şi aşezarea 
armenilor, precum şi infiltrarea ţiganilor. Concluzi ile acestei analize sunt mai mult decât evidente şi 
anume creşterea deosebită a populaţiei provinciei, de la 1 3  persoane/km2, în 1 786, la 36 persoanelkrn2, 
în 1 848, precum şi pierderea majorităţii absolute de către români, Bucovina devenind o provincie care 
"reproducea în miniatură structura imperiului" (p. 90). 

Satul Cupca avea în perioada anal izată o structură ocupaţională specifică tuturor satelor 
româneşti din zonă, determinată şi de faptul că acesta fusese proprietatea Mănăstirii Putna, până în 
1 793, când s-a creat Fondul Religionar Ortodox din Bucovina şi satul a trecut la acesta. Ca urmare a 
faptului că, în 1 8 1 2, pădurile au trecut într-o administraţie proprie, Moşia Cupca a trecut sub 
administrarea Oficiului Economic Sf. Onofrei, împreună cu moşiile Tomeşti, Iordăneşti şi Corceşti. 

Biserica satului existentă dinainte de l 787, a fost frecventată, până în anul 1 807, şi de locuitorii 
din Corceşti. Parohul era obligat să îndeplinească obligaţiile de stare civilă, să ţină la zi condica 
născuţilor, a morţilor şi căsătoriţi lor, să facă anual recensământul copiilor buni de şcoală şi a tinerilor 
recrutabili, să sprijine activitatea educati vă la şcoală. 
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Din lucrarea lui Petru Ciobanu. Vasile Slănină, Reveca Prelipcean aflăm că vornicia satului 
Cupca funcţiona din 1 787 şi că, prima pecete a primăriei Cupca datează din anul 1 835. 

După o prezentare cuprinzătoare a revoluţiei din 1 848-1 849 în Bucovina, autorii consemnează 
legăturile satului lor cu acest eveniment istoric. Apoi se detaliază, în măsura existenţei surselor 
istorice, participarea lui George Timiş (Timeş), locuitor al acestei localităţi la aceste evenimente şi 
alegerea lui ca deputat în parlamentul imperial în anul 1848 (p. 1 1 3 ). 

Capitolul al IV-lea este dedicat analizei Evoluţiei Bucovinei între anii 1849 şi 1918 şi a Satului 
Cupca între anii 1849 şi 1918. În acest capitol sunt prezentate Evoluţia politică a Bucovinei în 
perioada 1849-1918, Progresele înregistrate în Bucovina în perioada 1848-1918 pe tărâm economic 
şi social, apoi sunt prezentate Învăţământul şi cultura în Bucovina în perioada 1849-1918 şi Satul 
Cupca în perioada 1849-1918. Din bogăţia de date cuprinse în tabele, hărţi şi situaţii cadastrale 
constatăm că, la mijlocul secolului al XIX-lea, suprafaţa medie pe familie era de 5,28 ha, din care 
3 , 19  ha arabil şi că existau 294 de imobile ţărăneşti - din care doar 1 48 aveau dependinţe - cu o 
suprafaţă locuibilă redusă compuse, în general, din două camere (p. 1 59-160). Date interesante ne 
sunt oferite de autori despre agricultură, silvicultură, zootehnia, meseriile, biserica, şcoala, instituţiile 
culturale şi de credit, populaţia şi participarea cupcenilor la primul război mondial, care au dat un 
tribut de 41 de morţi şi 9 invalizi. În acest context se cuvine să menţionăm şi participarea locuitorilor 
din Cupca, pe fronturile Europei, ca voluntari de partea Antantei. 

Capitolul al V-lea intitulat Bucovina sub administraţie românească (1918-1940). Satul Cupca 
în perioada 1918-1940 este cel mai consistent din lucrarea pe care o prezentăm. Probabil că din 
cauza inexistenţei unei lucrări de sinteză, pe perioada analizată, autorii insistă pe multe pagini pe 
analiza detaliată a fenomenelor istorice din Bucovina interbelică. În acest sens sunt edificatoare 
subtitlurile care detaliază această analiză: Consideraţii generale, Viaţa economică, Viaţa spirituală. 
Populaţia şi ocrotirea sănătăţii. În partea a doua a acestui capitol sunt dezvoltate importante 
contribuţii ale autorilor la cunoaşterea istoriei localităţii Cupca. Aici se scrie detaliat despre ocupaţi ile 
locuitorilor, despre populaţie şi asistenta medicală, despre onomastica din Cupca, despre graiul 
cupcenilor şi condiţiile de locuit, despre portul popular, despre instituţi ile satului şi viaţa spirituală şi 
despre diverse obiceiuri ale sătenilor. Prin iconografie şi materialul informativ de susţinere a 
demersului cultural autori i  acestei monografii desfăşoară un adevărat demers de arheologie spirituală, 
de redescoperire a acelui sat care a dispărut, în mare, după ocupaţia sovietică a Bucovinei şi 
comunizarea României. 

O parte importantă a lucrării pe care o prezentăm este dedicată Bucovinei în anii 1940-1944. 
Întemeiaţi pe numeroasele scrieri istoriografice ce prezintă evenimentele tragice pentru această parte 
septentrională de neam românesc, autorii detal iază evenimentele care au dus la ocupaţia sovietică din 
1 940, măsurile politice, administrative şi economice luate de ocupanţi, este analizată atitudinea 
populaţiei locale faţă de comunişti şi vechili i locali ai acestora. Autohtoni i  acestei provincii a doua 
oară detrunchiaţi erau consideraţi de ocupanţi ca asupritori ai popoarelor ucrainean şi rus şi, din 
această cauză, au suferit inimaginabile umilinţe la care au fost supuşi. La aceasta se adaugă, spun 
autori i, procesele social-economice şi politice prin care se urmărea "distrugerea bazei economice 
burgheza-capital iste şi crearea alteia noi, de tip socialist" (p. 365). Pagini importante sunt dedicate de 
autori analizei fenomenelor care au dus la "forţarea graniţei" de numeroase grupuri, de pe valea 
Siretului şi a Siretului Mic, care doreau să se repatrieze în România, folosindu-se şi de precedentul 
plecării nemţilor din Bucovina, a permisiunii pentru 1 65 089 de evrei români de a se stabili în 
U.R.S.S. şi de solicitarea autorităţilor române pentru repatrierea românilor din zonele evacuate 
(p. 367-373). Genocidul ce a urmat ocupaţiei din 1 940, îndreptat de sovietici împotriva românilor în 
Bucovina ocupată şi în Basarabia, războiul nedeclarat purtat de U.R.S.S. împotriva României, în 
perioada iunie 1 940 - iunie 1 94 1 ,  aveau drept scop pregătirea celei de a doua faze a invaziei sovietice 
în România, fapt care a legitimat atitudinea mareşalului Antonescu şi a Statului Român din 22 iunie 
1 94 1  (p. 373). Din aceste considerente şi ca o datorie de conştiinţă, Petru Ciobanu, Vasile Slănină şi 
Reveca Prelipcean descriu Viaţa cupcenilor şi, in general, a ţăranilor din nordul Bucovinei în 
perioada 28 iunie 1940 - 3 iulie 1 941, o atenţie deosebită acordându-se "episodului Fântăna Albă". 
Istoria orală, supravieţuitorii acelor evenimente şi puţinele documente de arhivă conturează imaginea 
diabolică a unui regim de epurare etnică instituit de sovietici în provinciile româneşti ocupate. 
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Cele doua capitole finale, Toponimia satului Cupca ş i  Fiii satului, încheie demersul 
istoriografic al acestei importante lucrări monografice, ce poate fi aşezata alaturi de cele mai bine 
realizate în domeniu şi care contureaza în chip stralucit dimensiunile spirituale ale românitaţii Ţării de 
Sus a Moldovei. 

Prin aceasta lucrare, inimosul preşedinte al Filialei Braşov a S.C.L.R.B., dr. ing. Petru Ciobanu, 
care s-a îngrijit de apariţia acestei lucrări, împlineşte unul dintre obiectivele majore ale societăţii pe 
care o reprezintă cu demnitate şi speram ca eforturile O-sale vor aduce la tipar, curând şi partea a 
doua acestei lucrări. 

Elena 0/aru 

Daniel Hrenciuc, Florin Pintescu, Istoria şi tradiţiile minorităţii poloneze, Suceava, 
Editura Universităţii din Suceava, 2004, 1 40 p. 

Lucrarea Istoria şi tradiţiile minorităţii poloneze, aparuta cu sprij inul Uniunii Polonezilor din 
România, se adreseaza, aşa cum se arata în Argument, "în special tinerilor de etnie poloneza interesaţi 
să-şi cunoască trecutul, originea şi tradiţiile, elemente fundamentale ale identităţii lor spirituale, 
istorice şi culturale". Scopul apariţiei acestei cărţi este acela de a aprofunda cunoaşterea trecutului 
istoric al Bucovinei şi al comunităţilor de polonezi bucovineni, subliniindu-se "spiritul de toleranţa şi 
convieţuire interetnică paşnică manifestat în istoria Bucovinei" care oferă "un model demn de urmat 
de catre românii şi polonezii de aici, viitorii cetaţeni ai Europei Unite". 

Primul capitol al lucrări i, Eu şi familia mea, oferă informaţii despre Mediul natural a/judeţului 
Suceava, Evoluţia numerică a populaţiei poloneze în spaţiul românesc, Scrieri istorice despre 
minoritatea poloneză şi Organizarea minorităţii poloneze. De asemenea, autorii prezintă date despre 
Constituirea arborelui genealogie şi întocmirea Monografiei localităţii natale. 

Elemente ale culturii populare a minorităţii poloneze sunt tratate în capitolul Portul popular, 
tradiţii şi obiceiuri. Reţinem faptul ca cea mai veche colindă poloneză a fost compusă încă din secolul 
al XVII-lea. De asemenea, colindele poloneze, unele dintre ele cu o valoare muzicala şi literară 
deosebita, au o muzică influenţată de ritmurile marşurilor, dansurilor populare sau ale cântecelor de 
leagan. 

Lumea slavă în Evul Mediu, al III-lea capitol al lucrări i, prezintă informaţii despre Originea şi 
migraţia slavilor, Slavii de apus, Statul polonez, Relaţiile moldo-polone în secolele XIV-XVI, 
Polonezii şi Mihai Viteazul, Relaţiile moldo-polone in secolele XVII-XVIII. Din datele oferite de 
autorii lucrării aflăm că "istoria statului polon se împarte în trei epoci distincte: epoca <<Piaştilom 
(ante 963-1370), epoca <dagieHonilom ( 1 386-1 572) şi epoca <<regilor electivi» ( 1 572-1 795). În 
epoca <<Piaştilor» s-a format statul medieval polon. Epoca următoare se caracterizeaza prin 
consolidarea şi extinderea statului. În epoca «regilor electivi» [ . . . ] se manifestă plenar aşa-zisa 
«democraţie nobiliară», când puterea regală era îngrădită considerabil de către nobilime. Acest fapt, 
coroborat cu înapoierea economica, lipsa unei burghezii naţionale şi ascensiunea Austriei, Rusiei şi 
Prusiei va duce la dispariţia, ca stat, a Poloniei, în 1 795". De asemenea, demne de reţinut sunt 
informaţiile despre relaţi ile moldo-polone din Evul Mediu, relaţii ce au cunoscut "o lunga evoluţie, de 
la sfârşitul secolului XIV, până la finele veacului XVIII!". La finalul acestui capitol, autorii prezintă o 
antologie de texte şi un vocabular cu termeni de specialitate. 

Cel de al IV -lea capitol al lucrării se intitulează Începuturile modernismului şi destrămarea 
statului palon. Influenţe culturale polone in spaţiul românesc. Începuturile modernismului şi 
destrămarea statului polon. Influenţe culturale polone în spaţiul românesc. După dispariţia statului 
polonez, datorită slăbiciunilor interne şi a presiunilor externe exercitate de către statele vecine aflate 

· în ascensiune (Austria, Rusia şi Prusia), relatiile interstatale moldo-polone au încetat, "inaugurându
se, în schimb, treptat, alt tip de legături politice, economice şi culturale între polonezii şi românii care 
nu mai trăiau în statele lor naţionale ci în Bucovina austriaca". Legaturile cultural-instituţionale 
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polono-române din Evul Mediu, mai ales cele moldo-polone, "nu s-au desfăşurat între cele doua ţari 
de acelaşi calibru, dar societatea moldovenească a găsit resursele necesare sa adopte, în mod creator, 
influenţele instituţional-administrative, militare, sociale şi culturale parvenite prin filiera polona, 
înscriind un capitol interesant în istoria medievală a României". Dupa anul 1 775, când partea de nord
vest a Moldovei a fost anexata de Imperiul Austriac, acest teritoriu, numit ulterior Bucovina, a fost 
colonizat cu numeroase naţionalităţi provenite din regiunile imperiale, printre care şi polonezi. 
Aceştia au contribuit la "înflorirea şi îmbogăţirea tezaurului etnic şi spiritual al acestei provincii 
etnice româneşti". 

Capitolul al V-lea al lucrarii, Relaţiile româno-polone în prima jumătate a secolului XIX, 
trateaza istoria legăturilor dintre polonezii stabiliţi în Bucovina şi români până la revoluţia din anii 
1 848-1849, urmarindu-se aspecte legate de: Apariţia primelor aşezări poloneze în Bucovina, Istoria 
localităţii Cacica, Aşezarea coloniştilor polonezi la Cernăuţi, Caliceanca şi Tereblecea, Apariţia 
aşezărilor poloneze de la So_loneţu Nou, Pleşa, Poiana Micului şi Bulai (Moara), Lupta de 
emancipare a poporului român şi a celui polonez în anii revoluţionari 1848-1849. Polonezii au venit 
în Bucovina în urma împărţirii statului polonez, la sfârşitul secolului al XVIII-lea, numarul lor 
crescând semnificativ începând cu a doua jumatate a secolului al XIX-lea. Aceştia s-au stabilit în 
provincie din motive economice şi politice, ocupaţiile lor fiind foarte diverse: agricultori, mineri, 
tăietori de lemne, meşteşugari, funcţionari, clerici, învăţători. În perioada revoluţiei de la 1 848-1 849, 
polonezii, dând dovadă de "înţelepciune şi prudenţă", au susţinut cererile românilor de desprindere a 
Bucovinei de Galiţia şi de transformare a acesteia în ducat. De asemenea, polonezii erau interesaţi şi 
de evenimentele revoluţionare din Ţara Românească şi Transilvania. Legăturile dintre polonezi şi 
români au continuat şi dupa înfrângerea revoluţiei, iar colaborarea, "pe baza aceloraşi obiective, s-a 
menţinut şi ea". 

Date legate de istoria comunităţii poloneze din Bucovina şi Regatul României în a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea se regăsesc în capitolul al VI-lea al lucrarii, Polonezii în Bucovina şi 
în Regatul României în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Acesta trateaza următoarele probleme: 
Polonezii şi Alexandru Ioan Cuza, Insurecţia poloneză de la 1863-1864 şi Bucovina, Participarea 
polonezilor la viaţa social-economică din Bucovina, Activitatea politică a polonezilor bucovineni, 
Organizaţii poloneze în spaţiul românesc. Implicaţi în viaţa Bucovinei, polonezii au avansat rapid pe 
scara sociala, ajungând sa deţină însemnate proprietăţi. De asemenea, aceştia s-au implicat şi în viaţa 
politică a provinciei, activând în Dieta Ţarii, instituţia legislativă care reprezenta Bucovina. 

Un aspect important legat de evoluţia comunităţii poloneze este cel referitor la Viaţa culturală 
a polonezilor din spaţiul românesc până la 1918. Autorii aduc, în acest capitol, informaţii despre 
Publicaţii, Asociaţii culturale şi Activitatea teatrală şi literară a polonezilor. Aceştia şi-au constituit 
diverse organizaţii : Towarzystwo Polskie Bratniej Pomocy w Czernowiach ( 1 869), Clubul 
Polonezilor Bucovineni ( 1 890), Gwiazda ( 1 892), Polska Kasa Zaliczkowa ( 1 898), Towarzystwo 
Szkoly Ludowej ( 1 898), Kolo Mieszane TSL ( 1902). Studenţii polonezi de la universitatea 
cernăuţeana erau organizaţi în doua societăţi academice: Ognisko ( 1 876) şi Lehia ( 1 9 1 0). Eforturile 
polonezilor pentru constituirea unor "simboluri ale spiritului şi culturii poloneze" s-au materializat 
prin apariţia Caselor Polone (Dom Polski). Presa polonezilor a avut "un rol important în păstrarea 
identităţii şi specificului polonez, contribuind la cunoaşterea trecutului şi la strângerea legăturilor 
dintre toţi polonezii, indiferent de localităţile unde se aflau". Din anul 1 864, la Cernăuţi a apărut 
primul ziar polonez, "Bratek", urmat de "Ogniwo" ( 1 869) "Osa" ( 1 880), "Przedswit" ( 1 882), "Gazeta 
Polska" ( 1 883), "Przeglad Czernowiecki" ( 1 883). De la începutul secolului al XIX-lea, polonezii au 
avut şi un teatru propriu. 

Capitolul al VIII-lea al lucrarii se referă la Evoluţia bisericilor şi a şcolilor minorităţii 
poloneze în secolul XIX. Autorii aduc informaţii despre sanctuarul naţional din Cacica, catedrala 
romana-catolică din Suceava şi bisericile din Păltinoasa, Poiana Micului, Soloneţu Nou, Moara. În 
privinţa şcolilor cu limba de predare polona, acestea au aparut în localităţile unde polonezii erau mai 
numeroşi: Cernăuţi, Caliceanca, Clocucica, Vijniţa, Storoj ineţ, Boian, Bănila Moldoveneasca, 
Davideni, Cozmeni, Sadagura, Zastavna, Ruda, Soloneţu Nou, Poiana Micului, Pleşa, Cacica. În 
Bucovina existau şi şcoli particulare unde erau înscrişi numeroşi elevi polonezi, iar învăţlirnântul 
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superior bucovinean se desfăşura la Universitatea "Franz Josef' din Cernăuţi, unde erau înscrişi şi 
studenţi polonezi. 

După prezentarea unor date referitoare la Renaşterea statului polonez. Unirea Basarabiei şi 
Bucovinei cu România, autorii Florin Pintescu şi Daniel Hrenciuc analizează in capitolul al X-lea al 
lucrării, Polonezii in România Mare (1918-1940), evoluţia acestei minorităţi in perioada interbelică. 
Sunt urmărite aspecte legate de Situaţia demografică, politică şi culturală a comunităţii poloneze din 
România Mare, Relaţii dintre România şi Polonia in perioada 1 918-1940, Generalul Henry Cihoski 
- erou al României Mari. La finalul acestui capitol este prezentată şi o Antologie de texte. Renaşterea 
statului polonez, la 1 1  noiembrie 1 9 1 8, a făcut ca un număr insemnat de polonezi din spaţiul 
românesc să se întoarcă in patria lor mamă, astfel încât numărul polonezilor din România Mare a 
scăzut. Minoritatea poloneză, concentrată, mai ales, in Bucovina şi Basarabia, a dispus de asociaţii şi 
organizaţii proprii (Case polone, Societăţi de lectură, Asociaţia Tinerimii Polone, Asociaţia 
Doamnelor Polone, Societatea Învăţătorilor Poloni, Adam Mickiewicz, Polska Macierz Szkolna w 
Rumunii ş.a.), presă proprie ("Curierul Polonez în România", "Polonezul din România", "Vocea 
Adevărului"), şcoli polone. Între români şi polonezi s-au statornicit relaţii de bună colaborare, bazate 
pe legăturile dintre cele două state, un rol important avându-1 asociaţiile culturale româno-polone 
(Asociaţia amicală polono-română, Liga polono-română, Liga academică polono-română, Societatea 
polono-română, Asociaţia academică "Amicii Poloniei", Asociaţia intelectuală româno-polonă, 
Asociaţia culturală româno-polonă ş.a.). 

Date referitoare la Repatrierea polonezilor bucovineni şi la Polonezii bucovineni in perioada 
regimului comunist se regăsesc în capitolul al XI-lea al lucrării - Polonezii bucovineni in perioada 
1945-1989. După terminarea celui de al Doilea Război Mondial, o mare parte a polonezilor din sudul 
Bucovinei s-a repatriat în Polonia, în baza unui Acord încheiat între România şi Polonia, la 9 ianuarie 
1947 şi a unei Convenţiei de repatriere ( 1 5  ianuarie 1 947). Datorită acestui fapt, numărul 
minoritarilor polonezi a scăzut semnificativ. În ceea ce priveşte evoluţia comunităţii poloneze din 
sudul Bucovinei, regimului comunist a dat o lovitură serioasă spiritualităţii acesteia. 

Ultimul capitol al lucrării se intitulează Minoritatea poloneză din România după 1 989, în care 
autorii ne informeazA despre Uniunea polonezilor şi drepturile minorităţilor naţionale din România, 
Situaţia demografică �i economică a comunităţii poloneze din judeţul Suceava, Viaţa culturală şi 
religioasă, Legăturile polonezilor bucovineni cu patria mamă. După prăbuşirea regimului comunist, 
activităţile socioculturale ale comunităţii poloneze au fost reluate: s-a înfiinţat Uniunea Polonezilor 
din România; se organizează, începând din 1999, manifestarea Zilele Culturii Poloneze; se 
sărbătoreşte, în fiecare an, Ziua Minorităţilor Naţionale din România ( 1 8  decembrie); activează, la 
Suceava, Dom Polski; apare, lunar publicaţia bil ingvă "Polonus"; funcţionează două ansambluri de 
muzică populară polonă; din anul 2002 a fost lansat proiectul educativ Copiii Bucovinei, pentru 
îmbunătăţirea situaţiei învăţărnântului in comunităţile multietnice din Bucovina. 

Lucrarea 1storia şi tracf,iţiile minorităţii poloneze, avându-i ca autori pe Florin Pintescu şi 
Daniel Hrenciuc, se încheie cu prezentarea unei Bibliografii selective şi a unui Dicţionar de 
personalităţi. 

Rodica laţencu 

Laurenţiu Dragornir, Crasna, un colţ de eternitate românească din Bucovina. 
Monografie etnografică şi istorică, Bucureşti, Editura Coralia, Colecţia 
Bucovina, 2004, 234 p. 

Laurenţiu Dragomir este muzeolog la Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti". În ultimii 
ani publică câteva lucrări utile: Monumente istorice şi de arhitectură din Ţinutul Cernăuţilor, 
Bucureşti, 2000, Restituiri - Ilie Motrescu, Bucureşti, 2000, precum şi câteva eboşe: Crasna-Putnei . 

. Un colţ de eternitate românească din ţinutul Cernăuţilor, "Curierul Românesc", Bucureşti, nr. 9 
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( 1 76), septembrie 200 1 ,  File de monografie. Din trecutul Crasnei şi 21 O ani de la sfinţirea bisericii 
din Crasna, "Crasna", Bucureşti, nr. 1 ,  2002, nr. 3, 4, 6, 1 2  (supliment), 2003. Ca editor, pe lângă 
revista "Crasna", un periodic insolit în România acestor ani, se face cunoscut prin volumul Ilie 
Motrescu, Însemnări, opinii şi amintiri despre scriitor, Bucureşti, Biblioteca Crasna, 2003, volum 
îngrijit de către profesoara Eleonora Schipor din Bucovina ocupată, o contribuţie la mai buna 
cunoaştere a operei poetului-martir de la Crasna şi la promovarea sa în literatura română. 

Crasna, un colţ de eternitate românească din Bucovina. Monografie etnografică şi istorică 
este precedată de un moto preluat din Nicolae Iorga: "Fiecare loc de pe pământ are o poveste a lui, dar 
trebuie să tragi bine cu urechea ca s-o auzi şi trebuie un dram de iubire ca s-o înţelegi". Într-un cuvânt 
prefaţator, Coordonatele istorice şi legendare ale comunei Crasna, p. 5-7, profesorul Grigore C. 
Bostan, m. o. al Academiei Române, afirmă că "satul Crasna este creştetul încununat cu brazi 
carpatini al unui şir întreg sau, mai bine zis, al unui corp organic de străvechi aşezări româneşti de pe 
malurile şi văile Sireţelului şi Siretului Mare", o "aşezare legendară" pomenită "în numeroase 
hrisoave, documente, memorii, pagini de roman unice prin semnificaţia lor istorică", "cel mai mare 
sat românesc din nordul Bucovinei", cu o populaţie de peste 10 000 de locuitori, atestat documentar în 
1 43 1  şi renumit în Europa încă din perioada administraţiei habsburgice. 

Profesorul Grigore Bostan are convingerea că în alcătuirea acesei "sinteze" consacrate satului 
Crasna şi în "amplu! compartiment de documente cititorul va găsi informaţii deosebit de revelatoare, 
în marea lor majoritate inedite sau mai puţin cunoscute, despre aşezarea geografică, populaţia 
(inclusiv metamorfozele demografice), istoria, îndeletnicirile locuitorilor Crasnei, biserica, şcoala, 
industria, portul, obiceurile tradiţionale şi folclorul crăsnenilor, viaţa lor spirituală, precum şi despre 
anumite personalităţi ale locului". Valorificând "cartea memoriei", păstrată în arhive, bibl ioteci. 
colecţii şi în istoria orală a locului, izvoare istoriografice româneşti şi străine, lucrarea lui Laurenţiu 
Dragomir "este concepută şi realizată mai cu seamă ca o monografie istorico-geografică şi etnologică, 
ce relevă temeinicile repere tradiţionale de permanentă rezistenţă ale vieţii satului românesc, în 
variate condiţii politice, sociale, demografice, culturale", semnalând totodată "elementele de progres 
în sferele economice, ce ţin de industrializarea satului, de modernizarea relaţi ilor între oameni". 
Subliniind "importanţa monografiei autorului pentru elaborarea unei istorii autentice a civil izaţiei 
româneşti din nordul Bucovinei", profesorul cernăuţean crede că "această carte le va umple 
[crăsnenilor] inima de mândrie pentru locurile natale, le va înălţa cugetul spre noi dimensiuni ale 
fiinţării neamului românesc pe acest picior de plai strămoşesc". 

Într-un al doilea cuvânt însoţitor, Cu dor de Crasna Bucovinei, p. 8, George Muntean evocă 
nostalgic vechi legături dintre satele zonei, existente încă sub ,.zarea copilăriei" sale, petrecute la 
Bilca, pe valea Sucevei, zonă în care Crasna reprezenta "un punct al perenităţii noastre, al forţei şi 
densităţi i, al creaţiei ce ne ţine în aceste locuri, peste toate vitregiile", oferind ulterior, sub opresiune 
sovietică, "un exemplu de inalienabil patriotism ce radiază către toate zări le". 

În Cuvânt înainte, p. 9-1 0, autorul precizează că "vreme de mai bine de o jumătate de secol, 
localităţile româneşti din partea de nord a Bucovinei au constituit un subiect tabu pentru românii din 
Ţară, precum şi pentru cei aflaţi în fosta U.R.S.S.", dar acestea au reuşit să-şi salveze românismul, 
prin păstrarea "cu sfinţenie a tradiţiilor străvechi moştenite din bătrâni", în pofida politicii dure de 
deznaţionalizare: "Timp de peste cinci decenii ,  sovieticii au încercat să înăbuşe aceste tradiţii şi 
obiceiuri, visând chiar să strămute întreaga populaţie românească din acest sat. Din fericire, acest plan 
nu a apucat să fie dus la îndeplinire". 

Potrivit afirmaţiei autorului, monografia consacrată satului Crasna din Bucovina este "rodul 
cercetări i  vreme de şase ani" a fondurilor arhivistice din Bucureşti, care au conservat, miraculos, 
"o sursă bogată de informaţii documentare", a fondurilor documentare existente în depozitele 
Bibliotecii Academiei şi ale Biblioteci i  Naţionale a României. Concomitent, autorul a efectuat mai 
multe stagii de documentare în Crasna, adunând "un bogat material informativ şi imagistic din 
relatările oamenilor mai în vârstă" şi efectuând relevee la diverse monumente de arhitectură: "Este 
primul studiu monografie pentru o localitate din ţinutul Cernăuţilor de astăzi, care investighează aşa 
de detaliat istoricul aşezArii, al aşezămintelor de cultură, de viaţă economică şi industrială, cu bogaţe 
reproduceri de documente inedite din arhive şi cu aproape 200 de ilustraţii alb-negru şi color". 
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Monografia are în structura s a  1 5  capitole: 1 .  Repere geografice. Cadrul natural. p. 1 1- 1 2  şi 
Noţiuni de toponimie minoră, p. 1 2-1 5 ; II . Istoricul Crasnei în acte şi documente (atestări 
documentare, Charta archeologică a Bucovinei, alcâtuită de câtre Dionisie Olinescu, în 1 894, date 
importante din istoria Bucovinei şi a Crasnei :  autonomia Ducatului şi diploma împârâteascâ din 
9 decembrie 1 86 1 ,  serbarea de la Putna din 1 87 1 ,  primul război mondial, unirea Bucovinei cu 
România, ultimatumul sovietic din 26--28 iunie 1 940 şi ocuparea părţii de nord a Bucovinei, 
evenimentele din perioada 1 940--194 1 ,  eliberarea Bucovinei septentrionale, iulie 1 94 1  şi frontul de la 
Crasna, Crasna şi Bucovina, anexatâ de sovietici, în perioada 1 944- 1 99 1 ), p. 1 8-4 1 ; III. Cartea 
memoriei (victimele regimului stalinist sovietic din satele Crasna-Putnei şi Crasna-Ilschi - 389 de 
tArani români deportaţi în iunie - iulie 1 94 1 ,  6 1  de crâsneni daţi dispâruţi în perioada războiului, 
1 94 1-1945, revolta crâsnenilor din iunie 1940, rezistenţa armatâ din Crasna, 1 944), p. 42-57; 
IV. Locuinţa, p. 58-70 ; V. Populaţia. Locuitorii de alte naţionalităţi (coloniştii germani, coloniştii 
slovaci, evreii, bejenari ardeleni, refugiaţii de la 1821 ), p. 71-75; Portretul psihologic al săteanului 
din Crasna, p. 76--77; VI. Ocupaţii (agricultura, pâstoritul, pomicultura, albinâritul, meseriaşii, 
bâncile poporale, viaţa satului şi colectivizarea), p. 78-88; VII. Primăria (primari, peceţile primâriei), 
p. 89-94; VIII. Şcoala. Societăţi şi cămine culturale (şcolile în districtul austriac Storoj ineţ, şcolile 
din Crasna, directorii şcolilor, învâţâtori de renume în Crasna, societâţi şi câmine culturale, 
generozitatea crâsnenilor sub administraţia austriacâ şi în perioada interbelici\ a veacului trecut, filme 
turnate în Crasna în perioada 1 968-1991  ), p. 95-1 1 2; IX. Biserica (biserici construite în Crasna de-a 
lungul timpului, ctitori şi binemcâtori, preoţii satului, pecetea bisericii, Mânâstirea de maici din 
Slatina Crasnei, Icoana Maicii Domnului mcătoare de minuni din Crasna, troiţe şi capeliţe), p. 1 1 3-129; 
X. Industria. Fabrica de prelucrare a lemnului. Fondul forestier. Linia ferată (gatere, ferâstraie 
mecanice, fabrica de cherestea construiti\ de moşierul evreu Max Rosenberg in anii 1 922-1 923 şi 
cumpârată de Nicolae Mavrocordat in 1 930, şezători şi festivaluri culturale muncitoreşti organizate 
inainte de al doilea război mondial, demontarea maşinilor şi a utilajelor de câtre sovietici şi 
transportarea acestora in U.R.S.S., iulie 1 940, reconstruirea fabricii de către vechiul proprietar în vara 
anului 1 94 1 ,  modernizarea fabricii in anii de dupâ război, directorii fabricii; pâdurile Crasnei, 
rezervaţii forestiere, linia ferată Adâncata - Ciudei - Berhomet, linia ferată Ciudei - Crasna-Ilschi); 
XI. Portul tradiţional, p. 1 3 7-1 47; XII. Obiceiuri tradiţionale (obiceuri de nuntă, obiceuri de 
sârbători: malanca - obicei-spectacol, renumit la Crasna, bujorii, irozii, brâncovenii etc., vrăj i  şi 
farmece, credinţe, prezentate in relaţie cu sârbâtorile din calendarul popular), p. 148-155;  XII. Folclor. 
Proză populară. Legende (reproducerea celor mai vechi cântece populare din Crasna: Frunză verde 
sămâncuţă, consemnat de către profesorul Alexandru Voevidca în celebra culegere Rumănische 
Volkslieder aus der Bukowina. Liebeslieder, editată de Matthias Friedwagner, WOrzburg, 1 940 şi cele 
39 de piese adunate de Ilie E. Torouţiu din Crasna şi publicate în volumul Frunză verde. Cântece 
poporale, Bucureşti, 19 1 4; o selecţie din cele 300 de cântece populare culese din Crasna şi pâstrate in 
arhive din Chişinău, Bucureşti, precum şi in colecţii particulare; piese folclorice cules.e din Crasna de 
către poetul Ilie Motrescu şi publicate in ziarul "Glasul Bucovinei"; câteva snoave şi cinci legende 
înregistrate în Crasna în veacul trecut), p. 1 56--1 73 ;  XIV. Mihai Eminescu la Crasna, p. 1 74-1 77; 
XV. Personalităţi. Povestitori şi cântăreţi (marii proprietari ai satului: boierul Şandru, vomicul Ivan 
Cupcici, mazilul Gheorghe Galer, familia nobiliară Ilschi, familia baronilor Stârcea, famil ia Nicolae şi 
Ioana Mavrocordat, Max Rosenberg; personalitâţi ridicate din satul Crasna: Atanasie Gherman, 
Vasile Mitrofanovici, Vasile Gherman Pop, George Macrin, Andronic Motrescu, Veniamin Iliuţ, Ioan 
Il iuţ, Grigore Iliuţ, Mihai Bendevschi. Zaharie Percec, Cristofor Coroamă, Teodor Nicolae Mitric, 
Mitruţâ Popescu-Colivescu, Samuil Petrovschi, Atanasie Mitric, Nicu Percec, Pavel Percec, Vasile 
Gheţău, Ilie Motrescu, Elena Gherman, Maria I liuţ, Dimitrie Tomiuc, Ştefan Motresc:u ş.a.; 
povestitori şi cântâreţi), p. 1 78-202. 

Cele 1 5  capitole ale monografiei sunt urm'ate de Anexe: Documentele Crasnei (hrisoave, 
documente vechi), p. 203-220. Bibliografie, p. 222-229, consemnează cele 202 surse şi izvoare 
folosite pentru elaborarea monografiei. 

Cu un format elegant, în condiţii grafice dintre cele mai bune şi bogat i lustrată cu facsimile, 
.fotografii alb-negru şi color, cu hărţi şi schiţe diverse, Crasna, un colţ de eternitate românescă din 
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Bucovina. Monografie etnografică şi istorică reprezintă, potrivit mârturisirii autorului ei, "o «fugă» 
după Eminescu şi Ştefan cel Mare şi o dorinţă «de a se aşeza şi de aşeza cititorul» pe vecie, în 
universul unei părţi de românime care a plămădit geniul şi care se dovedeşte a fi binecuvântată de 
ceruri prin lumina Icoanei llcătoare de minuni a Maicii Domnului. [ . . .  ] Românii din Crasna au 
dăinuit pe aceste meleaguri în urgia vremurilor, prin asudarea ţăranului în brazdă, în ridicarea casei şi 
în înaintarea prin rugăciune continuă spre Dumnezeu. 

Satul Crasna, cu toată vitregia vremurilor trecute, şi-a păstrat llră o sforţare vrută expresia 
specifică a sufletului său. Viaţa locuitorilor de aici este plină de nuanţe bogate, oferind înţelesuri ce 
transced din frumuseţe în înaltă înţelepciune şi unire cu Cel de Sus" (p. 10). 

De aceea, poate că nicăieri în alt "colţ de eternitate românească" din Ţară, cuvintele lui Lucian 
Blaga, invocate de Laurenţiu Dragomir (p. 1 0), nu sunt mai pline de temei şi nădejde ca în Bucovina 
ocupată, la Crasna: "Mândria satului de a se găsi în centrul lumii şi al unui destin ne-a menţinut şi ne-a 
salvat ca popor peste veacuri de nenoroc. Satul nu s-a lăsat ispitit şi atras în «istoria» llcută de alţii 
peste capul nostru. El s-a păstrat feciorelnic, neatins în autonomia sărăciei şi a mitologiei sale, pentru 
vremurile când va putea să devină temelia sigură a unei autentice istorii româneşti". 

Apariţia lucrării Crasna, un colţ de eternitate românească din Bucovina. Monografie 
etnografică şi istorică reprezintă un eveniment editorial, cel de al doilea al anului, după o altă lucrare 
consacrată, de asemenea, unui sat din partea de nord a Bucovinei: Petru Ciobanu, Reveca Prelipcean, 
Vasile Slănină, Cupca, un sat din Bucovina. Monografie istorică, Partea 1 (anii 1 429-1944), 
Câmpulung-Moldovenesc, Editura Amadoros, 2004, 468 p. 

Vasile /. Schipor 

Mihai Bej inaru, Natura şi cercetarea biologică în Bucovina, [Bucureşti], R.A. 

"Monitorul Oficial", 2004, 224 p., 6 hărţi, 38 planşe. 

Urmărind cu obstinaţie o tradiţie de familie, avându-1 vârf de lance pe profesorul Petru 
Bej inariu, autorul a patru volume intitulate Biologi de seamă din Bucovina şi Mihai Bejinaru se 
apleacă meticulos asupra unui areal mirific: natura Bucovinei şi pasionaţii biologi sau silvicultori care 
i-au onorat valoarea şi strălucirea. 

Lucrarea profesorului Mihai Bej inaru completează, într-un mod fericit, imaginea trecută şi 
prezentă a Bucovinei, despre care praf univ. dr. Constantin Toma, membru corespondent al 
Academiei Române, în Cuvânt înainte afirmă: "Prin natura ei, rămâne oaza de bogăţie, frumuseţe şi 
deslltare, dragă întregului neam românesc. Acolo, formele de relief, apele repezi curgătoare, covorul 
verde cu fauna lui, aşezările umane, ocupaţiile locuitorilor, tradiţiile şi obiceiurile, portul, vorba şi 
aerul mereu împrospăta!, oferă confortul râvnit de orice trăi tor al zilelor noastre". 

Profesorul Constantin Toma face şi o schiţă de portret a autorului: "În vremea profesoratului, 
în învăţărnântul liceal mil itar, la Câmpulung-Moldovenesc, pe parcursul a 34 de ani ( 1 956-1 990), 
dl. Mihai Bejinaru a publicat peste 30 articole metodica-pedagogice în publicaţii ca: «Natura», 
«Revista de pedagogie» şi «Revista de fizică-chimie». Am avut ocazia şi bucuria, atunci, să avizez 
unele articole, publicate în «Natura», ca având valoare didactică. După pensionare, profesorul se 
împlineşte în ale scrisului, hărăzit fiind de Dumnezeu cu talent şi rară putere de a se exprima frumos 
în conţinut şi formă. Împlinirea s-a realizat prin două monografii:  Liceul Militar «Ştefan cel Mare>' -
1 994 şi Zamostea - 1997, pe lângă o carte cu titlul dilematic, Liceul Militar - adolescenţă 
(i)recuperabilă - 200 1 .  Prezenta, Natura şi cercetarea biologică în Bucovina, este dovada că Mihai 
Bej inaru, biologul, rămăsese cu ceva dator naturii şi colegilor, datorie de care s-a achitat onorabil prin 
această carte". 

În primul capitol, intitulat Bucovina - prezentare sumară, autorul încearcă să definească 
spaţiul fizic şi istoric al Bucovinei, llră a evita să amintească şi nenumăratele dispute din rândul 
istoricilor sau a oamenilor politici care, de-a lungul vremii, s-au întrecut în a emite tot felul de 
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ipoteze. Nu întâmplător autorul îl citează pe istoricul Dimitrie Onciul ( 1 856-1923): "Nicăieri pe tot 
cuprinsul românesc nu se află, pe un spaţiu atât de mic, atâta bogăţie de istorie românească, atâtea 
amintiri scumpe trecutului nostru. Dacă Ardealul, cu resturile sale arheologice din epoca romană, este 
ţara clasică a trecutului român în Dacia, Bucovina este ţara clasică a trecutului românesc 
propriu-zis". De altfel autorul ţine să precizeze: "Aflându-ne în faţa unei teme ca cea sugerată in titlul 
lucrării, ne expunem dificultăţilor majore dependente de documentare, limite teritoriale, contestări 
posibile şi obligaţia firească de a nu accepta Bucovina scindată. Asumându-ne toate riscurile 
încercării, în tratarea subiectului vom vorbi, pe cât posibil, de Bucovina întreagă, Bucovina istorică". 
După un scurt istoric, însoţit Ia sf"arşitul lucrării de hărţi ale Bucovinei etnografice şi administrative, 
autorul prezintă relieful, hidrografia, vegetaţia, pădurile şi fauna arealului studiat. 

La începutul capitolului al II-lea, Rezervaţii şi monumente ale naturii, autorul aduce un 
omagiu celor care, de-a lungul anilor şi-au definit treptat un ţel nobil, pus in slujba semenilor, care 
pentru mulţi dintre ei s-a transformat intr-o a doua religie. "În cazul in care creatorul a stabilit o 
anumită ordine in natura telurică, singura fiinţă hărăzită să descifreze acest dat este omul, deşi nu 
chiar tot omul, ci anumiţi aleşi dintr-ai lui, biologii, ca meticuloşi cercetători şi savanţi. Aceştia sunt 
capabili să inventarieze, clasifice şi dirijeze, sub influenţa factorilor cosmici şi a celor biotici, 
răspândirea, creşterea şi dezvoltarea unei mici părţi dintre vieţuitoarele planetei pământ. Tot ei 
încearcă, şi numai cu greu reuşesc, împreună cu chimiştii, să l imiteze proliferarea dăunătorilor, 
trecând pe nesimţite în zona poluării, marele pericol actual pentru natură şi pentru om, evident". 
Urmează prezentarea rezervaţiilor geologice, forestiere, floristice şi mixte, precum şi a parcurilor de 
interes estetic şi dendrologic din Bucovina istorică. Aici autorul dă măsura adevărat� a efortului de 
temeinică documentare, prin enumerarea speciilor sau a formaţiunilor geologice, ocrotite in cele mai 
însemnate rezervaţii, precum şi oamenii care şi-au legat numele de înfiinţarea, studiul şi conservarea 
acestora. Urmează un Catalog parţial ilustrat al faunei şi florei ocrotite din Bucovina, cu o i lustraţie 
bogată, neumbrit de faptul că autorul utilizează, in două cazuri, denumiri ştiinţifice ieşite din uz, şi 
anume, pentru cocoşul de mesteacăn (Tetrao tetrix) foloseşte Lyrurus fetru, ia pentru buhă (Buba 
buba) foloseşte Agrotis segetum (!?). 

Capitolul al III-lea, Cercetarea naturii bucovinene, este consacrat prezentării tuturor 
instituţiilor, centrelor şi staţiunilor experimentale, hergheliilor şi păstrăvăriilor din judeţul Suceava, de 
la înfiinţare şi până in prezent: Staţiunea Experimentală de Cultura Molidului - Câmpulung
Moldovenesc, Staţiunea de Cercetări Agricole - Suceava, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Pomicultură - Fălticeni, Centrul de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare in Carpaţi - CEFIDEC -
Vatra Domei, Herghelia Lucina şi Rădăuţi, precum şi Păstrăvăriile Brodina, Valea Putnei şi Prisaca 
Domei. În mod surprinzător, nu se aminteşte de Centrul pentru Studierea Problemelor Bucovinei -
Rădăuţi, al Academiei Române, înfiinţat in anul 1992, care are o secţie specializată in probleme de mediu. 

Printre consacraţi şi aspiranţi la consacrare în cercetarea biologică din Bucovina este titlul 
capitolul al IV-lea, unde profesorul Mihai Bej inaru, asemenea fratelui său Petru Bej inariu, se apleacă, 
intr-o atitudine de pioşenie pentru cei dispăruţi şi profund respect pentru cei care mai trăiesc, asupra 
unor figuri marcante de biologi, silvicultori, agronomi care au studiat şi cercetat natura Bucovinei. 
Acest capitol, de altfel cel mai consistent al lucrării, rodul unei documentări impresionante, întregeşte 
panoplia figurilor de seamă a celor care, bucovineni prin naştere sau asimilaţi prin preocupările lor, au 
elaborat de-a lungul anilor lucrări ştiinţifice valoroase. 

Pentru fiecare personalitate, autorul prezintă date biografice, lucrări şi titluri obţinute. Dintre 
aceştia ii amintim pe: Leon Cosmovici, Aurel Procopianu-Procopovici, Constantin Hurmuzachi, 
Eugen Botezat, Ioan Grinţescu, Mihai Guşuleac, George Bujorean, Orest Marcu, Ion Tarnavschi, 
Traian Ştefureac, Mihai Băcescu, Mihai Constantineanu, Constantin Papp, Emilian Ţopa, Filimon 
Cârdei, Mihai Răvăruţ, Mihai Prodan, Radu !chim, Taras George Seghedin. Un subcapitol, inspirat 
intitulat Portrete şi medalioane în devenire, prezintă personalităţi in viaţă, dintre care îi amintim pe: 
Petre Ciobanu, Ion Nemeş, Niculai Valenciuc, Dumitru Mititelu, Titus Lucescu, Mircea Varvara, 
Constantin Toma, George Istrate, Mihai Mititiuc, Gh.eorghe Mustaţă, Ion Iordache, Dumitru 
Apetroaie, Radu Rey, Radu Leonte Cenuşă, Ion Barbu, Nicolai Olenici. 
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În finalul lucrării, autorul prezintă Hărţi şi Planşe, inspirat realizate, care au darul să 
completeze fericit şi stimulativ pentru cititor, imaginea Bucovinei pitoreşti. Aici apar: Codrul Secular 
Slătioara, Rezervaţia Călimani, Tinovul Poiana Stampei, Tinovul Găina, Bistriţa Aurie, Păsări, Peşti, 
Fluturi, Ciuperci, Herghelii, Păstrăvării etc. 

Natura şi cercetarea biologică în Bucovina, scrisă de prof. Mihai Bejinaru, este prima şi cea 
mai consistentă sinteză, cu elemente de interdisciplinaritate, apărută vreodată pe pământul bucovinean 
pe această temă. Rigoarea documentării, complexitatea aspectelor surprinse, excelenta i lustrare şi, nu 
în ultimul rând, "condeiul" inspirat al autorului, fac din această lucrare o lectură instructivă şi 
agreabilă pentru specialişti şi toti cei care sunt interesati de universul fascinant al pământului 
bucovinean. 

Sorin Trelea 

Liviu Papuc, Leca Morariu. Studiu monografie, Iaşi, Editura Timpul, 2004, 306 p.  

Aparitia volumului Leca Morariu. Studiu monografie este pusă de  autor, cercetătorul Liviu 
Papuc, sub semnul datoriei morale fată de înaintaşi. Sortiti să trăiască într-un timp şi un loc -
Bucovina începutului de secol XX - dominate de frământll.ri culturale, politice şi sociale ce au 
favorizat manifestarea energiilor creatoare, dar nu întotdeauna şi atingerea unui vârf, "o astfel de 
datorie ni se impune · cu şi mai multă acuitate în cazul unor figuri de plan secund, din zone 
«defavorizate», aşa cum a fost cazul segmentului de Moldovă răpit de austrieci la sfârşitul secolului al 
XVIII-lea şi denumit ulterior Bucovina". (Preambu{). 

Motivându-şi demersul critic asupra vietii şi operei lui Leca Morariu ( 1 888-1963), profesor 
universitar şi "director de conştiinte" în Cemăutiul interbelic, Liviu Papuc afirmă: ,,Destinul său 
postbelic a fost, însă, ca şi al întregii provincii, unul al obturării, al scufundării în uitare, efect, din 
nou, al politicului. Chiar dacă pomenit ici şi colo, mai ales ca sursă de informatii, numele său a 
trebuit, timp de patru decenii, să fie ocolit de istoriile literare sau culturale. Ceea ce a dus, firesc, la 
situatia în care opera i-a rămas practic, necercetată şi necunoscută. Iată un motiv, considerăm noi, 
suficient pentru o abordare pe cât se poate de completă a personalitătii profesorului care a putut şi 
poate fi în continuare model de viată şi de manifestare artistică" (p. 6-7). 

Volumul are în cuprins capitolele: Cadrul familial, Anii dintâi, În vâltoarea războiului, Pe 
drumul idealului, " Pentru cântecul popular ", Pe urmele lui Creangă, Pagini de istoria literaturii, 
Note pentru . . .  Eminescu, Profilutartistic al călătorului, Diriguitor de reviste, Expansiune teatrală, 
Copacii mor în picioare. 

Pentru a da dimensiunea exactă a activitătii ştiintifice şi a implicării lui Leca Morariu în viata 
culturală din Cemăuti, autorul a adunat într-un consistent capitol, Scrieri de-ale lui Leca Morariu, 
toate studiile, articolele (79 publicate în volume; 7 1 7  apărute în periodice) şi conferintele (în număr 
de 1 57) semnate de profesor. Cartea se încheie cu o Bibliografie şi Anexe, acestea continând 1 7  
fotografii ş i  arborele genealogie al familiei Morariu-Andrievici. 

Leca Morariu s-a născut într-o familie care, la sf'aişitul secolului al XIX-lea şi începutul 
secolului al XX-lea, era implicată "în aproape tot ce însemna fenomen de cultură în Bucovina", prin 
mitropolitul Silvestru, profesorul Constantin Morariu-Andrievici, preotul Constantin Morariu (tatăl 
lui Leca) - figură simbolică a luptei pentru drepturile românilor. A respirat, din "anii dintâi", o 
atmosferă impregnată de respectul pentru carte şi cultură. Liviu Papuc notează, în mai multe rânduri, 
că şcolarul Leca participa la serbări şi manifestări nationale, la care "prezenta [ . . .  ) era obligatorie 
pentru familia preotului Constantin Morariu" (p. 30). Viata de student ( 1 906-19 1 1 )  înseamnă şi 
înscrierea în Societatea Academică "Junimea" - adevăratll "şcoală de românism", în ale cărei actiuni 
Leca Morariu s-a implicat cu dăruire, organizând excursii şi congrese -, culegerea şi valorificarea 
folclorului, debutul în presă - la "Neamul românesc" -, experienţa unui an petrecut în Italia ca 
preceptor în casa politicianului liberal Al. Constantinescu, când face şi primele excursii în satele de 
istroromâni de sub Monte Maggiore. 
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La terminarea facultâţii, deşi se îndreaptl!. spre cariera universitara., pregâtindu-şi doctoratul, 
funcţionează. şi ca profesor suplinitor la Gura-Humorului, unde organizeaza. "pe cont propriu acţiuni 
culturale", ţine conferinţe publice, lucreaza. la volumul de poveşti De la noi. Toate acestea sunt 
întrerupte de râzboi. Mobilizat, Leca Morariu a fost trimis pe frontul italian, de unde, în convalescenţâ 
de pe urma rânilor primite, este trimis la Bucureşti. Aici, el "a avut grija. mai ales sa. cerceteze 
arhivele, bibliotecile, muzeele, teatrele şi sa. stabi leasca. relaţii asidue cu. mari figuri ale culturii 
române, râmase sub ocupaţia nemţeascâ" (p. 5 1  ). O reuşită a acestei perioade este publicarea 
volumului de poveşti pe care-I pregătea dinainte de râzboi, foarte bine primit de critică. Experienţa 
rl!.zboiului continuă. Trimis din nou pe front, Leca Morariu este luat prizonier, pentru el râzboiul 
sf'arşindu-se abia în aprilie 1 9 19. 

Revenit în învâţământ, Leca �orariu se implică la fel de entuziast în viaţa cetăţii, Liviu Papuc 
amintind de principala lui preocupare, cea de publicist, semnând (uneori, cu pseudonime) traduceri, 
cronici muzicale sau recenzii, de activitatea de şef al cercetaşilor bucovineni, pasionat de concursuri 
şi câlătorii, dar şi de teza de doctorat Morfologia verbului predicativ român, sub conducerea lui Sextil 
Puşcariu şi pe care Leca Morariu o susţine în 21 iunie 1 92 1 .  Un an mai târziu, L. Morariu este numit 
asistent la Facultatea de Litere a Universităţii din Cernăuţi, iar cariera lui ia avânt, autorul 
monografiei observând că "începe epoca realizărilor depline" (p. 71 ). 

Viaţa universitara., înfăţişată de Liviu Papuc în cap. Pe drumul idealului, nu-l împiedică pe 
Leca Morariu să-şi continue preocupările "deja obişnuite: munca la catedră, agregaţia, conferinţele 
publice, contribuţia la redactarea «Junimii l iterare», a «Codrului Cosminului», a «Glasului 
Bucovinei» [ . . .  ] ." Mai mult, "debordând de energie"', publică lucrări, pentru unele fiind premiat de 
Academia Română (Drumuri moldovene; Lufraţi noştri; Drumuri cirebire), scoate reviste ("Făt-Frumos", 
Buletinul "Mihai Eminescu", "Fond şi forma."), inaugureaza., la Suceava, Muzeul Porumbescu ( 1 928). 
Este preşedinte sau vicepreşedinte al mai multor societăţi culturale sau studenţeşti (ca Societatea 
"Armonia", societăţile "Dacia" şi "Arboroasa", Societatea "Amicii Italiei" etc.), este numit director al 
Teatrului Naţional din Cernăuţi ( 1 933-1 935), este ales decan al Facultâţii de Litere şi Filosofie 
( 1 936-- 1938), înfiinţează un Muzeu de literatură şi folclor pe lângă Seminarul de literatură română 
moderna. şi folclor ( 1 932), apoi un Institut de l iteratură ( 1 938), susţine conferinţe şi concerte publice, 
încât autorul volumului preia fără ezitare caracterizarea de "neastâmpărat spiriduş al vieţii noastre 
obşteşti", pe care i-o făcea profesorului, în epoca., "Glasul Bucovinei"'. 

În capitolul Pentru cântecul popular, autorul stabileşte locul lui Leca Morariu în domeniul 
culegătorilor de folclor din Bucovina şi contribuţia acestuia la dezvoltarea folcloristicii ca disciplină 
autonomă. Titular şi al unui curs de folclor, profesorul bucovinean are un loc aparte nu numai datorită 
volumului De la noi. Poveşti bucovinene (apărut în 1 9 1 5, premiat de Academia Româna., republicat în 
şapte ediţii) sau culegerii de Cimi/ituri (cuprinzând 250 de ghicitori, într-o clasificare originală, după 
aprecierea lui Ovidiu Bârlea), dar şi teoretizărilor întâlnite în lucrările Pentru cântecul popular 
(Precizări), Folclor aservit filologiei?! (Pentru ., epoca folclorică " a folclorului) .  Sub direcţia lui 
Leca Morariu a apărut revista "Făt-Frumos", "cu o continuitate demnă de lauda., între 1 926 şi 1 944", 
subintitulatâ, iniţial, revista. de literatură şi folclor. Pe lângă acestea, profesorul s-a ocupat de aspectele 
folclorice din opera lui Eminescu, Alecsandri, Şt. O. Iosif etc. şi a susţinut numeroase cursuri publice, 
la Cernâuţi dar şi în alte oraşe din Bucovina, pe teme de folclor (Excursie folclorică prin vămile 
văzduhului şi prin iadul judeţului de apoi, Cimilitura populară ş.a.), făcând astfel o adevărată 
"propagandă folclorica.". Tot pe teren folcloric, cu prelungiri spre dialectologie, Leca Morariu s-a 
distins prin organizarea unor excursii ştiinţifice în satele de istro-români din Italia şi prin contribuţia 
la cunoaşterea dialectului şi a folclorului istro-român ("El dă la iveală şi cel mai bogat material 
folcloric istro-românesc", aprecia Petru Caraman), creând la universitatea cernâuţeană o "adevărată 
şcoală" în acest domeniu: "Leca Morariu se impune ca unul din campionii studiilor cirebire, devenind 
acest sector o favorită a preocupărilor profesorului, care ajunge să formeze la Cernăuţi o adevărată 
şcoală, în frunte cu cei doi doctori şi asistenţi ai săi: Petru Iroaie şi Traian Cantemir" (p. 92). 
Volumele Lu fraţi noştri. Libru lu Rumeri din lstrie (care a fost distins, în 1 930, cu premiul 
"V.  Adamachi" al Academiei Române) şi De-ale Cirebirilor (în patru volume) sunt rezultatele unei 
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Papuc în capitolul De-ale filologiei, tăcând observaţia că multe dintre contribuţiile profesorului în 
domeniul dialectologiei "au fost ignorate, a.şteptându-se, încă, revalorificarea" (p. 1 44). 

Din literatura româna modernă, care făcea obiectul activit!iţii sale la catedra universitară, Leca 
Morariu şi-a îndreptat, în mod special şi constant, atenţia asupra clasicilor Mihai Eminescu şi Ion 
Creangă. Capitolele Pagini de istoria literaturii, Pe urmele lui Creangă şi Note pentru . . .  Eminescu il 
înfăţişează pe Leca Morariu ca îndreptat cu hotărâre "pe făgaşul «istorismului», al «biografismului»", 
dovedind "venerare a amănuntului (pentru el, întotdeauna semnificativ), credinţa în atotputernicia 
informaţiei dusă pân!i la extrema limită" (p. 1 78). Publicarea Buletinului "Mihai Eminescu" ( 1930-1944) a 
însemnat o reuşită în viaţa universitară şi literară bucovineană, în măsura în care a adunat 
documente,scrisori, autografe, traduceri în germană şi italiană ale poeziilor eminesciene, studii critice 
pe marginea manuscriselor poetului, sub semnăturile lui 1. Petrovici, 1. E. Torouţiu, D. Murăra.şu, 
Lucian Predescu, Leca Morariu etc. Profesorul cernăuţean s-a preocupat cu insistenţă de 
"monumentul Eminescu"- prin care înţelegea monografia ştiinţifică meritată de poet -, evidenţiind 
rolul elementului biografic în interpretarea /explicarea operei poetice, realizând analize stilistice ale 
creaţiei eminesciene, ducând adevărate campanii împotriva traducerilor ce�i apăreau ca "proaste", 
criticând ediţii ori biografii dedicate lui Eminescu. Din această perspectivă, Liviu Papuc este de 
părere că "Leca Morariu trebuie repus, în ceea ce priveşte eminescologia, pe locul care i se cuvine, 
dând deoparte exagerările şi parti-pris-urile, dar recunoscându-i-se şi meritele evidente, pe nedrept 
escamotate" (p. 1 80). 

Autorul monografiei nu lasă deoparte nici alte faţete ale personalităţii lui Leca Morariu, cum ar 
fi pasiunea acestuia pentru călătorii, talentul literar şi aplecarea spre evocare şi meditaţie, întâlnite în 
scrierile memorialistice (Jurnalul este încă inedit), acestea constituind subiectul capitolului Profilul 
artistic al călătorului. 

Viaţa lui Leca Morariu, plenar şi energic trăită la Cernăuţi, alături pe soţia sa, Octavia Lupu
Morariu, care 1-a acompaniat mereu - atât în munca ştiinţifică şi redacţională, numele ei fiind 
menţionat, ca secretar de redacţie, în diferite perioade de apariţie a publicaţiilor "Făt-Frumos" (din 
1 940), "Buletinul «Mihai Eminescu»" (din 1 939) şi a broşurilor din seria "Institutul Cernăuţi" (seria a 
III-a, ultimele numere din 1 944), cât şi în activitatea culturală şi muzicală -, ia o turnură dramatică în 
1 944. Trăieşte experienţa refugiului din faţa "scorpiei roşii" şi se stabileşte la Râmnicu-Vâlcea. Aici a 
suportat, la început, umilinţe "aproape inimaginabile": a fost licenţiat din serviciu, lipsit de dreptul de 
a vota, a avut condiţii mizere de trai. Până în 1947, când a fost reintegra! în învăţământ şi pensionat, I-au 
susţinut ajutoarele de la prieteni. După 195 1  a continuat, totuşi, să ducă o viaţă sub semnul scrisului şi 
al muzicii. Până în ultimele clipe a lucrat la mai multe volume: Hoinar (scriere de călătorie), Noi 
(roman), Drumuri oltene, a tăcut exerciţii de traducere şi de versilicaţie. A fost angajat ca profesor de 
violoncel la Căminul Cultural din oraş ( 1 95 1 )  şi, fiind membru al orchestrei aceleiaşi instituţii, a 
susţinut peste 130  de concerte în zona Vâlcea-Piteşti (p. 2 1 9) .  

Leca Morariu a murit la Râmnicu-Vâlcea, la 15 decembrie 1 963, "în plină activitate", scriind 
la "două lucrări de largă respiraţie - Iraclie şi Ciprian Porumbescu şi Viaţă". 

După moarte, numele său a fost rar amintit în context ştiinţific, nedreptate pe care Liviu Papuc 
- descendent şi el al vechii familii a Morărenilor, cum descoperim din Arborele genealogie -, 
încearcă să o repare prin documentata lucrare monografică pe care o semnează. 

Elena Pascaniuc 

"Septentrion literar", Cernăuţi, anul V, nr. 1 ( 1 7}-5 (2 1 ), 2003 . 

"Septentrion l iterar", revista scriitorilor români din Cernăuţi, ajunge la noi la fel de greu ca 
orice tipăritură din partea de nord a Bucovinei. Disfuncţionalităţile din sistemul de difuzare a carţilor 
şi periodicelor persistă de mai bine de un deceniu, în pofida cadrului instituţionalizat de colaborare 
transfrontalieră, a programelor şi proiectelor culturale pe care le promovează direcţiile de cultură, 
instituţiile şi numeroasele societăţi culturale din Bucovina istorică revărsată astăzi în regiunea 
Cernăuţi şi în judeţul Suceava. 
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"Septentrion literar" îşi păstrează colegiul de redacţie: Grigore C. Bostan, Grigore Crigan, 
Ştefan Hostiuc (redactor-şef adjunct), Mircea Lutic, Arcadie Suceveanu, Ilie Tudor Zegrea (redactor-şef). 
Adresa redacţiei: Cernăuţi, str. Stasiuk, nr. 2 1-23. 

Editorialul nr. 1 ,  2003, semnat de către Ştefan Hostiuc, Cartea română din nordul Bucovinei, 
analizează problema fondului de carte românească din cele 80 de biblioteci ale românilor din regiunea 
Cernăuţi. In anul 2003, declarat in Ucraina "Anul Culturii", dezvoltarea culturii minorităţilor 
naţionale a rămas doar un deziderat. Colectivele artistice de amatori "funcţionează mai mult pe hârtie 
şi, ocazional, pe la sărbători", fondul de carte românească descreşte îngrijorător, editurile din 
Republica Moldova nu-şi mai pot difuza producţia pe teritoriul regiunii Cernăuţi, editurile din 
România "sunt ţinute la şi mai mare distanţă", editurile din Ucraina nu sunt sprijinite să mai editeze 
clasici ai l iteraturii române ori opere din literatura noastră contemporană, scriitorii români din 
regiunea Cernăuţi sunt obligaţi să caute editori in afara Ucrainei. În timp ce scriitorii ucraineni din 
România "au edituri subvenţionate de stat, unde îşi scot în voie bună cărţile", scriitorii români din 
partea de nord a Bucovinei îşi tipăresc cărţi le la Chişinău, Suceava, Târgovişte, Timişoara, Blaj, Baia 
Mare, Târgu-Mureş, deşi la Cernăuţi există o editură românească particulară, "Alexandru cel Bun". 
Ca alternativă la retorica festivistă, neproductivă, "a raportărilor de la tribună sau in cadrul unor 
conferinţe de presă", editorialistul îndeamnă "să vorbim deschis despre problemele reale cu care se 
confruntă cultura in Anul Culturii" (p. 1 ). 

Editorialul nr. 2-3, 2003, Lecţiile istoriei, semnat de către Ilie Tudor Zegrea, pleacă în analiza 
"relaţiilor noastre cu istoria", in general, şi a relaţiilor dintre conducătorii de state şi oamenii de 
cultură, în particular, de Ia câteva din convingerile lui Nicolae Bălcescu şi Constantin Dobrogeanu
Gherea: istoria este o şcoală a vieţii care ne "învaţă multe, cu condiţia să pricepem învăţăturile ei", să 
deprindem virtuţile şi să ne ferim de greşelile trecutului: "Chiar din cele mai vechi timpuri, observăm 
că primii au avut (cu rare excepţii) o atitudine, dacă nu duşmănoasă, apoi numaidecât lipsită de orice 
stimă faţă de scriitori, pictori, compozitori sau actori, denigrându-i, discriminându-i, umilindu-i in 
cele mai josnice moduri. Şi cu cât ne apropiem, prin istorie, de zilele noastre, cu atât găsim tot mai 
multe exemple. De Ia Ovidiu, exilat departe de casă şi de ţară, până la disidenţii din fostul lagăr 
comunist, găsim mii de cazuri când unele dintre cele mai interesante personalităţi ale vieţii culturale 
au fost omorâte, deportate, aruncate in închisori sau umilite în mod public. Stigmatizaţi ca «duşmani 
ai poporului» în timpul regimului totalitar stalinist, zeci şi zeci de scriitori, compozitori sau artişti 
plastici au fost, pur şi simplu, eliminaţi din viaţa culturală şi socială a ţării, fiind obligaţi să ducă o 
viaţă plină de lipsuri. Şi toate acestea pentru simplul motiv că aveau coloană vertebrală şi nu se 
căciuleau în faţa mai marilor zilei". Concluzia editorialistului este "să fim atenţi la relaţiile noastre cu 
istoria", care nu iartă nimic şi să nu repetăm greşelile trecutului, făcute de cele mai multe ori din 
"servi lism şi carierism în numele unor himere antiumane" (p. 1 ). 

Editorialul nr. 4-5, 2003, Ideea europeană şi destinul literelor bucovinene, semnat de Ştefan 
Hostiuc, propune o dezbatere a realităţilor provinciei din perspectiva "modelului bucovinean" şi a 
contribuţiei acestuia la "refacerea unităţii multiculturale" a Bucovinei. "Acutizarea tăinuitelor 
complexe" ale l iteraturii bucovinene izvorăşte - potrivit editorialistului - din "gestionarea lacunară a 
zestrei spirituale" a trecutului nostru literar, "caracterul sporadic" al reeditării scriitorilor de altădată, 
"reticenta in faţa programelor europene şi a organismelor internaţionale sensibile la modelul 
bucovinean", obişnuinţa de a privi l iteratura Bucovinei "dintr-un unghi ingust", ignorarea caracterului 
multicultural al Ţării Fagilor, "cantonarea în discursul naţionalist", "complacerea narcisiacă in 
oglinda propriei culturi" şi ignorarea "chemării culturii din preajmă", toate cu efecte păgubitoare 
asupra "dialogului intercultural". 

Păstrarea caracterului unitar al Bucovinei istorice şi "refacerea unităţii (ei] multiculturale" s-ar 
putea realiza prin fluidizarea frontierelor culturale, instituirea unei "atmosfere de stimă şi toleranţă 
reciprocă" in raporturile interumane, interetnice, precum şi în dialogul intercultural, comunicarea 
reciprocă dintre literaturile diferitelor limbi vorbite aici de-a lungul timpului. , 

Consemnând "primele semne de apropiere interculturală" ivite în Cernăuţi (realizarea unor 
ediţii bilingve din creaţia poeţilor Mircea Lutic şi Vitali Kolodii, orientarea spre ediţii multilingve ale 
operei scriitorilor Mihai Eminescu, Paul Celan, Yuri Fedcovici, Georg Drozdowski, Rose Ausl!lnder), 

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



25 CăJ1i. Reviste 497 

Ştefan Hostiuc rezumă: "Bucovina este a fiecăruia dintre noi pentru că fiecare îşi regăseşte în ea 
destinul. Dar ea este şi o zestre a noastră comună. E timpul să ne gândim şi la proiecte comune, să ne 
cunoaştem mai bine, să ne apropiem mai mult, să ne unim păstrându-ne alteritatea funciară fără a ne 
ruşina de ea. Din contră, mândrindu-ne cu specificul naţional, căci numai astfel putem fi interesanti 
unii altora. [ . . .  ) Noi avem certitudinea că, cercetând cu mai multă insistenţă şi nepărtinire, putem 
descoperi aici şi Europa profundă. Şi dacă nu am găsit-o încă nu e pentru că ea nu există, ci pentru că 
noi ori nu vrem, ori nu ştim (cum) să o căutăm" (p. 1 ). 

"Septentrion literar" are rubrici distincte, unele permanente, altele impuse de evenimente 
cultural-literare. În rubrica Serpentine, semnează: Lucia Olaru Nenati, Bucovina, istorie şi cultură, 1 .  
(I'oposul ca sursă inspiratoare, Scrisul bucovinean la începutul secolului al XX-lea: între patriotism 
şi comandamente estetice, Despre .. academia nordului " în aula Academiei Române), nr. 1 ,  2003, 
p. 2-3; Il. (Tânărul Eminescu şi societatea bucovineană), nr. 2-3, 2003, p. 2-3 ; III (Spiritul 
bucovinean - instanţe de consacrare şi propagare, Un patriot fervent: George Voevidca), nr. 4-5, 
2003, p. 2-3 ; Constantin Hrehor, Omul unui monument, articol consacrat lui Bartolomeu Valeriu 
Anania şi Bibliei sale, nr. 1 ,  2003, p. 3. Rubrica Portret în sepia publică articole semnate de Arcadie 
Suceveanu, Grădina lui Dante şi Shakespeare (Sonetul între două milenii), nr. 1 ,  2003, p. 4, George 
Meniuc sau întoarcerea în Ithaca, nr. 2-3, 2003, p. 4-5 şi 1 8, Eminescu - planeta cu lumină proprie, 
nr. 4-5, 2003, p. 8-9, Mimoza şi oţelul de Damasc, articol închinat "omului şi poetului delicat şi 
discret" Vasile Romanciuc, nr. 4-5, 2003, p. 10.  În cadrul rubricii Eseu, semnează Grigore C. Bostan, 
Explorator de excepţie al valorilor literare, eseu închinat acad. Eugen Simion, nr. 1 ,  2003, p. 8-9; Ion 
Hadârcă, Testamentul unui eminescolog, nr. 4-5, 2003, p. 4-6. În oferta rubricii Destine, "Septentrion 
l iterar" include un material interesant: Dragoş Olaru, " Nebenregierung-ul" de pe Dominic, articol ce 
evocă Cernăuţii de altădată şi personalitatea profesorului Sextil Puşcariu, nr. 1 ,  2003, p. 1 0--1 1  şi 
nr. 2-3, 2003, p. 1 6--17. În cadrul rubricii Litterae bucovinenses, semnează cronici l iterare Ştefan 
Hostiuc, Grigore C. Bostan, argonaut în lumi paralele, nr. 2-3, 2003, p. 1 0--1 1 ;  Vlad Zbârciog, 
Risipitor de tropi şi de dactile, cronică închinată cărţilor lui Arcadie Suceveanu, nr. 2-3, 2003, p. 1 2-14; 
Ştefan Hostiuc, Un roman al teleportărilor temponautice, cronică a romanului-eseu O evadare din 
Eterna-], semnat de Grigore C. Bostan, nr. 4-5, 2003, p. 1 2-14. Rubrica Etimologii neconvenţionale 
este susţinută de către Theodor Herodot. Ion Popescu-Sireteanu semnează în Cuvinte româneşti 
fundamentale articolele Doina, nr. 2-3, 2003, p. 22 şi Însemnări despre dor, nr. 4-5, 2003, p. 1 8. 
Note şi însemnări de lectură sunt incluse în cadrul rubricii Lecturi: Grigore Grigorescu, Antologia 
fenomenologiei etnice. Pe marginea unui studiu de Mihai Cimpoi despre fiinţa românească, nr. 2-3, 
2003, p. 20--2 1 .  Alte rubrici ocazionale ale periodicului cernăuţean "Septentrion l iterar" sunt 
Comemorări (Zilele " Ilie Motrescu " la Crasna, nr. 1, 2003, p. 1 6), Restituiri (Lil iana Corobca, 
Corespondenţă inedită: Grigore Nandriş către Al. Busuioceanu, nr. 2-3, 2003, p. 1 5), Sinteze (Alina 
Ciobanu-Tofan, Fenomenul literar basarabean între protocronism şi sincronism, nr. 4-5, 2003, p. I l ), 
Revista presei, Tribuna profesontlui (ce difuzează proiecte didactice şi fişe de studiu, în sprij inul 
profesorilor de limba şi literatura română din comunităţile româneşti din Ucraina), File din istoria 
Bucovinei (Constantin Ungureanu, Delimitarea frontierei Bucovinei în anii 1 775-1 776, nr. 2-3, 2003, 
p. 26--27 şi Structura proprietăţii funciare a Bucovinei la începutul stăpânirii austriece (!), nr. 4-5, 
2003, p. 29), Biblioteca Septentrion (semnale editoriale pentru unele cărţi din producţia provinciei), 
Coordonate culturale (Ilie Tudor Zegrea, 75 de ani de radiofonie românească, nr. 2-3, 2003, p. 3 1-32; 
Ion Filipciuc, Centenarul George Coşbuc peste Atlantic, nr. 4-5, 2003, p. 30--3 1  ), Bucovina literară 
(un interviu Ion Beldeanu - Ilie T. Zegrea, nr. 4-5, 2003, p. 22; Dimitrie Vatamaniuc, Eminescu şi 
Bacovia despre golul istoric şi aşezările lacustre, nr. 4-5, 2003, p. 23; Niadi Cernica, Reevaluarea 
suferinţei în creştinism, nr. 4-5, 2003, p. 23-24; cronici şi evocări de istorie l iterară, semnate de 
Marian Barbu şi Emil Satco), vernisaje (Anatol Ciocianu, Mihai Prepeliţă: sub Zodia Cumpenei, nr. 1 ,  
2003, p .  1 2). 

În paginile sale, "Septentrion l iterar" publică versuri (Vasile Tărâţeanu, Vasile Leviţchi, 
Anatol Codru, Nicolae Popa, Ileana Mălăncioiu, Grigore Bostan, Doina Bojescu, Nicolae Spătaru, 
Daniela Marcu, Florentina Toniţă, Alexandru-Ovidiu Vântilă), proză (Grigore Crigan, Lil iana 
Corobca, Vasile Martin), cugetări semnate de Mircea Lutic. 
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Din creaţiile literare publicate în paginile periodicului cemăuţean "Septentrion l iterar", 
reproducem, în final, Descântec de dragoste, semnat de Florentina Toniţă, autoare premiată de către 
revista "Bucovina l iterară" la Festivalul de Poezie "Pomi Luceafărul", Botoşani - Ipoteşti, iunie 
2002: "trupul meu cu tot cu dragoste îl las la poarta bisericii tale 1 să-ţi deschizi în fiecare dimineaţă 
somnul cu semnul 1 crucii pe el 1 să spui mi se pare că odată demult am locuit în tine 1 urmele mâinilor 
tale pe zăpadă le-am simţit 1 in alt anotimp 1 talpa rostogolită în forma chipului tău 1 pe care zilnic îl 
strivesc până ce irişii 1 încep să mă doară 1 coapsele din trunchiul copacului sub care îmi adorm 1 
tristeţi le 1 linia vieţii 1 aruncată pe cerul meu ca un curcubeu trist şi tăcut 1 iubiri le împrăştiate peste tot 
în ochi 1 pe umeri pe glezne 1 de unde aceste dureri în fiecare dimineaţă când deschid 1 porţile şi mă 
găsesc străin cu trupul obosit în zăpadă?" (nr. 4--5, 2003, p. 32). 

Vasile /. Schipor 

"Ţara Fagilor". A lmanah cultural-literar al români lor nord-bucovineni, XII, 
Cernăuţi - Târgu-Mureş, 2003, 256 p. 

"Ţara Fagilor", almanahul cultural-literar al românilor din regiunea Cernăuţi, apare din 1 992, 
fără întrerupere, sub îngrijirea scriitorului, folcloristului şi jurnalistului Dumitru Covalciuc, 
preşedintele Societăţii "Arboroasa" şi cu sprij inul Bibliotecii Judeţene Mureş şi al Fundaţiei Culturale 
"Vasile Netea". 

În cuvântul introductiv, Mureşenii şi bucovinenii. p. 5-6, Dimitrie Poptămaş, directorul 
Bibl iotecii Judeţene Târgu-Mureş, evocă istoricul "afinitălilor dintre mureşeni şi bucovineni", care 
"ţin de domeniul spiritului şi întrunesc trăsăturile comune ale unei zbuciumate istorii" : prietenia 
dintre Vasile Netea, Vasile Posteucă şi Mircea Streinul, corespondenţa acestor oameni de cultură, 
animaţi de preocupări şi năzuinţe comune, colaborarea mureşenilor la "Glasul Bucovinei şi a 
bucovinenilor în paginile revistelor "Glasul Mureşului", "Jar şi slovă", "Clipa", "Progres şi cultură". 
Spiritul acestei generaţii a fost continuat de către intelectual ii bucovineni refugiaţi, după al doilea 
război mondial, la Târgu-Mureş: Radu Ştefanelli, Eugen Daşchievici, Napoleon Daşchievici, Rodica 
Sireteanu-Puia, Erast Abageru. "Frumoasele tradiţii dintre mureşeni şi bucovineni" continuă astăzi cu 
o nouă generaţie, care a înfiinţat, după 1 989, Filiala Mureş a Societăţii pentru Cultura şi Literatura 
Română în Bucovina. Reuniunile culturale anuale ale acesteia şi cărţile închinate Bucovinei (Lazăr 
Lădariu, Furată, trădată mereu . . .  , Târgu-Mureş, Editura Tipomur, 2003; Dimitrie Poptămaş, 
Philobiblon mureşean, Târgu-Mureş, Fundaţia Culturală "Vasile Netea", 2003; Mihai Suciu, Prutul 
dintre noi, Târgu-Mureş, Fundaţia Culturală "Vasile Netea", 2004), care valorifică impresii, note de 
călătorie şi interviuri cu tematică Bucovina, refac şi consolidează o tradiţie întreruptă în perioada 
total itarismului. 

Almanahul "Ţara Fagilor" pe anul 2003 păstrează aceeaşi structură, prin care s-a impus în 
circuitul cultural din Bucovina. Secţiunile sale sunt, emblematic, însoţite de două texte reproduse din 
creaţia poeţilor Vasile Leviţchi şi Mihai Prepeliţă: Ţara de Sus, p. 8 şi Unde-i dulcea Bucovină, unde-s 
codrii de aramă?, p. 9-1 0. Versurile, cu refrenul lor obsedant, din cel de al doilea text sunt ilustrative 
pentru sensibilitatea unei comunităţii care trăieşte astăzi cu sentimentul abandonării şi al uitării ei la 
margine de neam: "Ostatic am rămas la fraţi - de un blestem desperecheaţi . . .  1 Trăiesc în Ţara 
Nimănui, născut în cuibul cucului . . .  1 Şi vai de trist pământul meu de până hăt la Mojilău! 1 Şi vai de 
biata maică-mea trimisă în Siberia . . .  11 Unde-i dulcea Bucovină, care-i partea mea de vină? 1 Unde-s 
codrii de aramă? De ce plâng din vamă-n vamă? // [ . . .  ] Nici nu ninge, nici nu plouă . . .  Iar se lasă 
Lună nouă 1 Peste dulcea-mi Bucovină - floare rară de sulfină . . .  1 Nici tu vie, nici tu moartă . . .  Viitor? 
Speranţă? Soartă? 1 Pe pământul vechii Dacii se desfată haidamaci i l" (p. 9) 

În cea dintâi secţiune, File de istorie, publică studii şi articole Mihai Iacobescu, Bucovina şi 
mitul habsburgic, p. 1 1-21 ;  Constantin Ungureanu, Listele electorale din Bucovina din anul 191 O, 
p. 22-49; Mihai lacobescu, Noii stăpâni de moşie şi patroni de biserică in Bucovina din ultima etapă 
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a stăpânirii habsburgice (1862-1918), p. 50--55; Petru Ciobanu, Structura pe familii a populaţiei din 
Cupca în anii 1855 şi 1919, p. 56--62; Dumitru Covalciuc, Românii nord-bucovineni în exilul 
totalitarismului sovietic, p. 63-77; Petre Grior, Ţinut cu vechi tradiţii româneşti, p. 78-8 1 .  

Secţiunea Micromonografii cuprinde eboşa Despre Crasna şi crăsneni, p. 82--88, ce prefaţează., 
într-un fel, apariţia monografiei Crasna - un colţ de eternitate românească. Monografie istorică şi 
etnografică, Bucureşti, Editura Coral ia, 2004, alcătuită de Laurenţiu Dragomir. 

Golgota neamului românesc reuneşte m1\rturii ale unor bucovineni deportaţi în 1 94 1  şi după 
1 944, precum şi despre suferinţele românilor sub administraţia sovietică: Aurica Mihoreanu, Şase ani 
în iadul stalinist, p. 89-9 1 ;  Gheorghe Frunză, Lacătul sovietic, p. 92-93; Vladimir Şova, Vieţi irosite 
în exilul kazah, p. 95-99; Maria Toacă, " Plec nu se ştie unde . . .  Voi reveni peste trei luni . . . ", p. 1 00--1 03; 
Sârbu Gireadă., Pentru o caracterizare falsă, am fost condamnat la moarte, p. 1 05-1 08; Gheorghe 
Pavel, Foametea organizată din 1 946-1947 şi dezmăţul bolşevic din ţinutul Herţei, p. 1 09-1 12 ;  
Octavian Bivolaru, Un om năpăstuit pentru " idei naţionaliste ", p. 1 1 3- 1 1 4. Tot aici este inclus un 
cântec de jale, Nu s-ar fi născut Stalin . . .  , cules de profesorul Valeriu T. Zmoşu de la Silvia A. Schi por 
din Pătrăuţii de Jos, raionul Storoj ineţ: "Pelinaş, verde pelin, 1 Nu s-ar fi născut Stalin, 1 C-a adus 
necaz şi chin. 1 Lumea toată-a-oconjurat, 1 Pe cei buni i-a departat 1 Şi i-a dus să nu mai vină, 1 Să 
moară-n ţară străină. 1 Nu i-i jale cui citeşte, 1 Jale i-i cui pătimeşte. 1 Nu ştiu, Doamne, cum trăiesc, 1 
Când stau şi îmi amintesc 1 Atâţia ani de necaz, 1 Toţi cu lacrimi pe obraz. 1 Soră, fraţi, mamă şi tată 1 
Într-o ţară-ndep1\rtată 1 Eu pe toţi i-am îngropat, 1 Singură groapă-am săpat 1 Şi-n mormânt i-am aşezat 
1 Fără cruci, fără sicrie, - 1 Doamne, ce a fost să fie! 1 Mi-i adâncă rana-n piept, 1 C-am fost dusă pe 
nedrept; 1 Şi azi inima mă doare 1 De atâta supărare" (p. 1 04). Ca document al unei epoci de opresiune 
şi al unei sensibil ităţi umane ultragiate, textul este important şi prin contribuţia sa la "folclorul 
deportării", tot mai consistent în culegerile tipărite în regiunea Cernăuţi, după 1 989. 

În sectiunea Odinioară şi azi se republică articole din presa bucovinean!!.: Valeriu Branişte, 
Starea şcolilor noastre poporale, p. 1 1 5-122 (material preluat din ziarul "Patria", Cernăuţi, 1 899, 
i lustrativ pentru politica agresivă de rutenizare); Dumitru Covalciuc, Limba română în şcolile din 
raionul Hliboca, p. 1 22-124 (preluat din "Codrul Cosminului", Cernăuţi, 1996); Declaraţia scriitorilor 
bucovineni referitoare la controversata problemă a programelor şcolare de limba şi literatura română, 
p. 1 24-1 24; Dumitru Covalciuc, Şcoală este, nu-i director, p. 126-1 27; Aurica Ţâbuleac, Dă-le, 
Doamne, un gând bun . . . , p. 1 28-1 29 (toate republicate după ,.Zorile Bucovinei", Cernăuţi, 2002). 
Câteva idei aduse în discuţie ilustrează temerile comunităţii româneşti de astăzi : "Oare românii nord
bucovineni nu mai sunt cetăţeni ai Ucrainei, nu se mai bucură de aceleaşi drepturi constituţionale ca şi 
ucrainenii? Oare doleanţele lor nu mai pot fi satisfăcute în cadrul unui stat democratic de drept?" 
(p. 1 27); "Oare statul nostru este atât de sărac, încât nu-i în stare să susţină un ziar al minorităţii 
româneşti? ( . . .  ) Noi, oamenii de la ţară, cunoaştem preţul pâinii, ştim să muncim, dar nu putem trăi 
fără hrană sufletească. Vrem linişte în casele noastre, nu dorim să trăim numai cu supărare şi 
nemulţumire în suflet. Poate, Bunul Dumnezeu le va trimite şefilor, care decid soarta şi vi itorul 
nostru, un gând bun şi faţă de români .  Doar nu cerem atât de mult. Pâinea cea de toate zilele ne-o 
câştigăm singuri, iar hrana noastră spirituală are nevoie de susţinerea statului" (p. 1 29). Alte câteva 
articole din această secţiune: Poligon de aplicare a strategiei neostaliniste, nesemnat, p. 1 30-- 1 3 1 ,  
alcătuit pe tema ,.noii strategii de demolare a învăţământului naţional" promovate de către autorităţile 
ucrainene; Ştefan Broască, Un principiu imoral, p. 1 32. În studiul A treia etnie din Ucraina. 
Monitorizare socio-lingvistică, p. 1 34-1 60, Ion Popescu întreprinde o analiză a rezultatelor 
recensământului din 200 1 din Ucraina, urmărind dinamica românilor din Bucovina, Transcarpatia şi 
Odessa, asimilarea lingvistică şi rezistenţa lor la acest proces îngrijorător. 

În cadrul secţiunii Personalităţi bucovinene, almanahul "Ţara Fagilor" publică medalioane, 
evocări şi interviuri: Mandache Leocov, Omul enciclopedic al biologiei: Emilian Ţopa, p. 1 6 1-163 ;  
Grigore Bostan, La izvoarele noastre carpatine, un popas evocator închinat lui George Muntean, 
p. 1 64-167; . .  Muzica este religia mea", un articol consacrat dirijorului basarabean Alexandru 
Samoilă., fiul unor bucovineni, născut în departare, în regiunea Tomsk din Siberia, p. 1 68-1 72; 
Veronica Todoşciuc, Gheorghe Hurmuzachi, p. 1 73-1 77; Octavian Voronca, Dimitrie Onciul, 
istoricul şi pedagogul, p. 1 78-1 80; Gabriel Vasiliu, Profesorul Octavian Nandriş, p. 1 8 1- 1 83 ;  
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Victoria Covalciuc, Medici români din Bucovina de altădată, cu referiri la Ioan Volcinschi, Teofil Lupu, 
Ilie Piticariu, Vespasian Pauliciu-Burlă, Modest Popescu, Octavian Gheorghian, George Grigorovici, 
p. 1 84-1 88. 

Secţiunea Filologie difuzează rezultatele unei anchete dialectale efectuate de către Ilie Popescu 
în raioanele Storoj ineţ, Herţa, Noua Suliţă: Îmbinări terminologice înregistrate in graiurile 
moldoveneşti din actuala regiune Cernăuţi, p. 189-2 1 O. 

În cadrul secţiunii Folclor bucovinean, p. 2 1 1-2 17, "Ţara Fagilor" publică nouă cântece 
(de dragoste şi dor,. de jale şi înstrăinare) din tezaurul unei cunoscute vetre folclorice, Crasna
Storoj ineţ. Unul dintre texte comunică sentimentul trăirii românilor bucovineni in raport cu istoria 
veacului trecut: "Bine-i, pădure, de tine, 1 Că n-ai supărări ca mine, 1 Da şi tu eşti supărată, 1 Că eşti de 
duşmani tăiată. 1 Tu ai codru cu verdeaţă, 1 Da eu amărâtă viaţă. 1 Tu ai drumuri şi cărări, 1 Eu amar şi 
supărări. 1 În poieni cresc floricele, 1 Frumos cântă păsărele, 1 Da eu mă topesc de jele, 1 Ochii-s plini 
de lăcrimele. 1 Bucovină, plai cu rouă, 1 Cum te-au tăiat ruşii-n două 1 Şi-au tras sârmă printre brazi 1 
Şi-au despărţit fraţi de fraţi, 1 Au tras sârmă printre flori 1 Şi au despărţit surori" (p. 2 1 4-2 1 5). 

Rubrica Statornici in dreapta credinţă, p. 2 1 8-222, cuprinde câteva materiale semnate de 
preoţi bucovineni de astăzi, Gheorghe Florea şi Adrian Acostăchioaei. 

Ultima secţiune difuzează creaţi i  ale "cititorilor almanahului", versuri semnate de Mihai 
Morăraş, Domnica Luchianiuc-Mihăilescu şi un fragment de povestire, Întâmplări de pe străduţa 
noastră din Clocucica, semnat de Elena Demianu, p. 229-253. 

Vasile 1. Schipor 

"Glasul Bucovinei". Revistă trimestrială de istorie şi cultură, Cernăuţi-Bucureşti, 
X, nr. 3-4 (39-40), 2003 . 

Numărul 3-4 (39-40) din anul 2003 al revistei "Glasul Bucovinei" are un sumar care cuprinde 
următoarele rubrici: Bucovina - procese istorice şi sociale, Anul Ciprian Porumbescu, Teorie, critică 
şi istorie literară, Poezie, Cărţi, reviste, Conferinţe. 

În cadrul rubricii Bucovina - procese istorice şi sociale sunt grupate patru studii referitoare la 
d iverse aspecte legate de istoria provinciei. Date despre evoluţia demografică a Bucovinei în perioada 
austriacă sunt prezentate de Constantin Ungureanu, care semnează studiul Populaţia Bucovinei in 
perioada stăpânirii austriece (1774-1918).  Pe baza unei documentaţii variate autorul demonstrează 
că, pe parcursul celor 1 44 de ani de stăpânire austriacă, "Bucovina a fost transformată într-o provincie 
multietnică şi multiconfesională, românii devenind minoritari în această provincie. Recensămintele 
austriece între anii 1 880-1 9 10, efectuate după criteriul limbii de conversaţie, nu au reuşit să 
oglindească obiectiv situaţia etnică din Bucovina şi, mai ales, raportul dintre cele două etnii principale 
ale provinciei. Informaţiile statistice austriece despre numărul elevilor şcolarizaţi, listele alegătorilor, 
întocmite pe principii etnice şi rezultatele ultimelor alegeri parlamentare din Bucovina ne 
demonstrează că recensămintele austriece erau inexacte, iar românii din Bucovina erau, la sf'arşitul 
stăpânirii austriece, numeric, cel puţin, tot atât de mulţi ca şi ucrainenii .  Chiar dacă o parte dintre 
românii din localităţile cu populaţie mixtă nu mai cunoşteau suficient de bine limba maternă şi se 
foloseau în conversaţie mai mult de limba ucraineană, totuşi ei încă erau conştienţi de trecutul lor 
românesc, iar rezultatele alegerilor parlamentare şi preferinţele părinţilor de a da copiii la învăţătură 
în şcoli româneşti au demonstrat foarte clar acest lucru". 

Date despre actuala situaţie demografică din regiunea Cernăuţi sunt prezentate de Ion Popescu 
în studiul Românii - a treia etnie din Ucraina. Regiunea Cernăuţi (nordul Bucovinei, nordul 
Basarabiei şi Ţinutul Herţa. Monitorizare sociolingvistică). În Regiunea Cernăuţi, ultimul 
recensământ a înregistrat 1 8 1  780 de români, dintre care 1 14 555 s-au declarat români şi 67 225 
"moldoveni". Românii locuiau compact în suburbiile oraşului Cernăuţi şi în 1 08 localităţi ale regiunii. 
Această populaţie, împreună cu cea românofonti (care şi-a declarat o altti apartenenţă naţionalll decât 
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cea română, dar care a înscris ca limbă maternă l imba română) atinge cifra de 4 1 7  665 de cetăţeni ai 
Ucrainei. Pe baza acestor date, autorul ajunge la concluzia că "atât din punct de vedere 
etnodemografic (componenţa etnică), cât şi din punct de vedere sociolingvistic (situaţia lingvistică şi 
funcţionarea limbii) populaţia românofonă (cei care s-au declarat români şi «moldoveni» ori au 
declarat limba română sau «moldovenească» în calitate de limbă maternă) deţine locul trei în toate 
grupurile etnice sau lingvistice din Ucraina, fiind întrecuţi doar de ucrainofoni şi ucraineni, rusofoni şi 
ruşi". Pentru a argumenta datele prezentate, autorul a întocmit şi două tabele referitoare la Populaţia 
românească şi funcţionarea limbii române în calitate de limbă maternă în Regiunea Cernăuţi la 
05. 12.2001 (pe raioane - în baza statisticii oficiale) şi Sporul natural şi asimilarea românofonilor din 
Ucraina în ultimii 12 ani (în cele mai importante regiuni din punct de vedere numeric a populaţiei 
româneşti) .  

Ştefan Purici, în studiul Relaţii româna-ucrainene în epoca contemporană, schiţează câteva 
aspecte ale evoluţiei raporturilor politice dintre naţiunile ucraineană şi română în secolul al XX-lea, în 
special între anii 1 9 1 8  şi 2000. Autorul ajunge la concluzia că, "în ciuda faptului că cele două ţări sunt 
limitrofe, nivelul de cunoştinţe despre celălalt stat este redus atât în România, cât şi în Ucraina. 
Începuturile legăturilor bilaterale se regăsesc în perioada anilor 1 9 1 8-192 1 ,  când guvernul Republicii 
Populare Ucrainene a avut reprezentanţi oficiali în România. Însă victoria comuniştilor şi înglobarea 
Ucrainei în cadrul Uniunii Sovietice [ . . . ] au determinat sistarea raporturilor oficiale româna
ucrainene. Relaţii politico-diplomatice şi culturale normale s-au putut stabil i  şi dezvolta abia începând 
cu anii '90 ai secolului al XX-lea. În prezent, raporturile bilaterale se află într-o stare de inerţie 
datorită perioadei de tranziţie, gradului de dezvoltare a economiei, intereselor şi obiectivelor 
internaţionale adeseori diferite, atitudinii clasei politice din cele două state faţă de ţara vecină etc., 
anumite progrese înregistrându-se la nivelul colaborării transfrontaliere între unităţile administrative 
ale celor două ţări". 

Problema protecţiei drepturilor minorităţilor naţionale în contextul relaţiilor reciprooe dintre 
Ucraina, România şi Republica Moldova este tratată de Eugen Patraş. Autorul, insistând în mod 
deosebit asupra modului în care se respectă dreptul la studii în limba maternă, prezintă principalele 
acte internaţionale şi regionale privind drepturile omului, inclusiv drepturile minorităţilor naţionale 
semnate de România, Republica Moldova şi Ucraina. Acordurile încheiate între aceste ţări "se 
justifică doar în măsura în care sunt respectate şi aplicate cu consecvenţă principiile asigurării libere a 
dezvoltării fiecărui cetăţean, indiferent de apartenenţa naţională a acestuia. Etapa la care se află acum 
raporturile ucraineana-române şi ucraineana-moldovene nu exprimă nici pe departe disponibilităţile 
privind folosirea deplină a potenţialului de colaborare în domeniul protecţiei drepturilor minorităţilor 
naţionale". Eugen Patraş argumentează această idee prin prezentarea unor exemple de nesocotire a 
drepturilor românilor din Ucraina. Respectarea valorilor democratice şi a drepturilor cetăţenilor din 
cele trei state, România Republica Moldova şi Ucraina, indiferent de apartenenţa naţională a 
acestora, se impune ca o condiţie pentru încadrarea acestora în comunitatea europeană. 

Rubrica Teorie, critică şi istorie literară prezintă cititorului interesat câteva documente care 
pun în discuţie aspecte legate de viaţa şi activitatea unor literaţi bucovineni. Mircea A. Diaconu 
semnează studiul Traian Chelariu, în căutarea unui gest de justiţie literară, autorul mărturisindu-şi 
intenţia de a "explica, pentru cei care nu ştiu, cine este [ . . . ] Traian Chelariu". Este analizat jurnalul lui 
Traian Chelariu şi sunt prezentate două memorii ale acestuia adresate ministrului învăţământului în 
anul 1956, pentru a i  se face dreptate, în timp ce fusese exclus din învăţământ (fusese şef de lucrări la 
Facultatea de Pedagogie şi Psihologie a Universităţii "C. 1 .  Parhon" din Bucureşti) şi era angajat al 
întreprinderii Ecarisajul din Bucureşti. 

Date interesante legate de rebeliunea legionară din anul 1 94 1  sunt aduse în discuţie de Ion 
Filipciuc ( Vasile Posteucă, două scrisori, o mărturie) care prezintă două documente inedite, semnate 
de bucovineanul Vasile Posteucă, care era angajat al guvernului Horia Sima - Ion Antonescu în postul 
de "responsabil cu colportajul" editorial. Primul document este o scrisoare adresată fostului rabin şef 
al comunităţilor evreilor din România, Alexandru Şafran, la 1 5  august 1 967. Al doilea document, 
datat 28 august 1 97 1 ,  era un răspuns la observaţiile primite de Vasile Posteucă de la Constantin 
Vişoianu, ministru de externe în cel de al doilea guvern Sănătescu. 
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Legăturile dintre Vasile Posteucă şi 1 .  E. Torouţiu, editorul revistei "Convorbiri l iterare", 
director-proprietar al Tipografiei "Bucovina" din Bucureşti, sunt prezentate de Ion Filipciuc ( Vasile 
Posteucă despre /. E. Torouţiu), care tipăreşte câteva fragmente din corespondenţa purtată de aceştia. 
Relaţiile dintre cei doi bucovineni s-au stabilit în momentul în care tânărul profesor cernăuţean îi 
propune editorului din Bucureşti alcâtuirea unei ediţii cu lucrarea lui Mihai Horodnic, Haiducii, aflată 
în manuscris. 

Pornind de la ideea că ar fi necesar un studiu asupra marilor proiecte ale cărturarilor români şi a 
condiţiilor în care cei mai mulţi dintre ei n-au reuşit să şi le împlinească, Ion Filipciuc se opreşte asupra 
bucovineanului 1. E. Torouţiu (/. E. Torouţiu şi proiectele sale). Cariera literară a acestuia (culegeri de 
folclor, studii de critică literară, traduceri, publicistică) a fost marcată de împrejurări nefaste - în anul 
1 953 i s-a confiscat întreaga arhivă: culegeri de folclor, studii de sociologie, monografiile Goethe şi 
Istoria literaturii germane, studii şi documente literare inedite. 1 .  E. Torouţiu a murit, subit, la vârsta de 
65 de ani, "Bră să-şi fi împlinit vreunul din maiestoasele sale proiecte l iterare". 

La rubrica Teorie, critică şi istorie literară semnează şi Cecilia Popescu Latiş - Inscripţii 
convertire. Autoarea vorbeşte despre lucrarea Păcală şi ai lui, semnată de Ion Popescu-Sireteanu. 

Revista "Glasul Bucovinei" cuprinde şi rubricile Anul Ciprian Porumbescu, unde semnează Ilie 
Luceac (Cirpian Porumbescu - un precursor al operetei româneşti) şi Vasile Vasile ( Vasile Alecsandri 
şi Ciprian Porumbescu; Ciprian Porumbescu şi Carol Miculi); Poezie (Emilian Marcu, Versuri); Cărţi, 
reviste, conferinţe (Alexandrina Cernov, Salonul internaţional de carte românească de la Cernăuţi, 
Ilie Luceac, Al XII-lea Congres de genealogie şi heraldică de la laşi). 

Rodica laţencu 

"Septentrion". Foaia Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, 
,anu l  XV, nr. 2 1 12004, 1 6  p. 

Aflându-ne în anul comemorării a cinci secole de la trecerea în eternitate a domnului 
Moldovei, Ştefan cel Mare şi Sfănt, era firesc ca primele articole sa. fie dedicate acestei mari 
personalităţi a neamului nostru, căreia i se aduce un vibrant omagiu.  

Astfel, în articolul de fond De moartea lui Ştefan vodă celui Bun, vă leato 7012, sunt redate 
câteva extrase din Letopiseţul Ţării Moldovei, a cronicarului Grigore Ureche. 

Tot în prima pagină, acad. Dimitrie Vatamaniuc semnează articolul Domnia lui Ştefan cel 
Mare şi Sfânt în documente din vremea sa, în care, după ce aminteşte hotarele Moldovei din vremea 
domniei sale, "de la Carpaţi până la Nistru şi de la Ceremuş până la Marea Neagră", sunt prezentate 
unele dintre mărturi ile unor cronicari polonezi şi germani, contemporani cu Ştefan cel Mare. Un loc 
important între aceste mărturii îl are lucrarea lui Hartmann Schedel, Cronica breviter Scripta 
Stephan[I] Dei gracia Voyvoda[e] Terrarum Moldoves[ium] necon Valachyeus[suim] - descoperită 
de polonezul Olgried G6rka în Biblioteca de Stat din MUnchen, în 1 9 1 1 -, cea dintâi expunere 
narativă a domniei lui Ştefan cel Mare, de la urcarea pe tron (aprilie 1 457) până la lupta de la Codrul 
Cosminului ( 1 7  octombrie 1 497). În încheierea articolului, autorul reaminteşte necesitatea constituirii 
unui corpus de documente din epoca domniei lui Ştefan cel Mare, problemă care a fost pusă şi la 
sesiunea, de Ia Bucureşti, consacrată domnitorului Moldovei şi îşi exprimă speranţa "că nu va tece 
prea multă vreme şi că vom avea acest corpus pe masa noastră de lucru". 

Personalitatea lui Ştefan cel Mare şi Sfânt în cronica lui- Grigore Ureche şi în " O  samă de 
cuvinte " de Ion Neculce este reluată, mai detaliat, în articolul cu acest titlu, semnat de Vasile Precop. 
Din numeroasele idei şi aprecieri pe care le face autorul, este de reţinut că: "Poporul român, din toate 
provinciile istorice, are un cult puternic pentru el, iar Putna a devenit un loc de pelerinaj întru 
rugăGiune, meditaţie istorică, îmbogăţire şi fortificare spirituală. Mănăstirea Putna, de fapt, este 
catedrala mântuirii neamului românesc. La mormântul lui Ştefan-Vodă se închină ţara!"; dacă 

"«Împăraţi pe care lumea nu putea să-i mai încapă» s-au aşezat, modeşti, în tărâmul uitării 
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implacabile", "personalitatea lui Ştefan-Vodă cel Bun, cum îl numeau cei din trecut, a rămas printre ai 
săi, îi însoţeşte, parcă în carne şi oase, la bine şi la rău. «El nu e mort, e numai dus», ba nu e dus, e 
prezent în Codrul Cosminului de unde-şi ceartă strănepoţii uituci, la Chişinău, în fruntea urmaşilor 
credincioşi crezu lui său, apără limba română în faţa năvălitori lor. După 500 de ani, de când ne-a lăsat 
Moldova moştenire, supărat şi mustrător, ne pune în faţă harta ei. În iunie 2004, la Putna s-a adunat 
Ţara, nu întru petrecere, ci întru meditaţie, la istoria românilor. Sub preşedinţia activă a lui Ştefan cel 
Mare şi Sfănt". 

Tot la personalitatea lui Ştefan cel Mare se referă şi Ion Popescu-Sireteanu, în articolul 
Domnul, pe care îl vede "Stând în slujba neamului, de veacuri, cu braţul, cu inima şi cu gândul, acest 
împărat al tuturor românilor, cu duhul lui ocrotitor şi răscolitor. ne îndeamnă să apărăm straşnic 
hotarele şi să rămânem uniţi în lupta cu lăcomia neprietenilor, cu perfid ia acestora şi cu dorinţa lor de 
a ne scoate din istorie". 

Marile sărbători naţionale româneşti de la Putna, începând cu cea din 1 87 1  şi continuând cu 
cele din 1 904, 1 926, 1935, 1 957 şi cea din acest an, 2004, manifestări care "[ . . . ] au fost - cum spune 
Mircea Irimescu -, fără excepţie, marcate de momentul în care s-au desfăşurat, despre toate putându
se spune că s-au realizat în limitele anumitor constrângeri, în funcţie de ceea ce provoacă teama 
autorităţilor (de la răspăndirea ideilor naţionale Ja . . .  atacuri teroriste! )" sunt prezentate în articolele 
Serbări româneşti la Putna (Mircea Irimescu) şi La Putna, în 2 iulie 2004. Comemorarea unei 
jumătăţi de mileniu de nemurire. Ştefaniana (Mircea Aanei). 

Un profil moral şi câteva date biografice ale dr. Ion Nandriş, luptător şi apărător al cauzei 
românilor bucovineni, este prezentat de nepotul acestuia, Gheorghe Nandriş, în articolul Ion Nandriş, 
observator exigent al unor vremuri de excepţie. 

Mai multe numere, din anul 2004, ale revistei "Cultura", săptămânal editat de Institutul 
Cultural Român, revistă care "se ambiţionează să informeze intelectualul român cu tot ce se întâmplă 
în lume în literatură, sociologie, istorie, filozofie, artă", sunt recenzate de profesorul Vasile Precop 
(O revistă pentru intelectualii Români - .. Cultura "). 

Legătura cu Bucovina - o vie arteră sufletească, este un amplu articol, semnat de Lucia Olaru 
Nenati, care caută să pună în lumină existenţa unui climat unitar al arealului nordic în care oamenii de 
cultură şi de conştiinţă din instituţiile culturale pe care le-au creat, comunicau reciproc printr-o scrie 
de reviste din Botoşani şi din Bucovina şi "se aflau într-un circuit al ideilor şi dezideratelor, pe care le 
alimentau cu energiile lor spirituale în lupta pentru un ideal comun, consolidarea prin spirit a 
fruntari ilor geografice ale acelui moment astral al României". 

Carmen Andronachi semnează articolul Un scriitor bucovinean uitat, Dimitrie Marmeliuc .. pe 
drumul idealului" în care, după ce face o scurtă biografie a personalităţii lui Dimitrie Marmeliuc, 
definindu-1 ca "eminent luptător al românismului bucovinean" care a contribuit la crearea unei 
atmosfere propice Unirii Bucovinei cu România, autoarea se declară uimită "de actual itatea părerilor 
merituosului gazetar d intr-o vreme când Bucovina era întreagă". 

Paginile publicaţiei găzduiesc şi trei articole ale unor tineri studenţi. În articolul Populaţia 
României în scădere, Sever Boţan enumeră factorii care au condus la scăderea îngrijorătoare a 
populaţiei României şi sugerează unele măsuri de ameliorare a fenomenului social respectiv. Ana 
Irimescu prezintă, în articolul Un an de ucenicie la Universitatea Paris 1 Pantheon - Sorbonne, o 
primă "dare de seamă" asupra cursurilor de masterat în filozofie antică şi medievală, urmate la Paris, 
în anul universitar 2003-2004, şi dilema tinerei generaţii angajate în studii umaniste. Mihai Cârdei 
subliniază, în articolul Pierdut identitate. Caut valori, că "schimbarea este conditia absolută a 
societăţii umane" şi insistă asupra "căutării identităţii [ . . .  ] acolo unde am abandonat binele, adevărul, 
dreptatea, frumosul şi l ibertatea". 

Profilul natural istului Ion T. Tarnavschi este realizat succint de Petru Bej inariu, într-un articol 
pe care îl încheie cu elogiile ce se impun a fi aduse unei personalităţi a ştiinţei. 

Bucovineanul Onisim Cuciureanu, mistuit de nostalgia meleagurilor natale, semnează articolul 
Istoria familiei mele. Frânturi, în care se dovedeşte a fi un narator inspirat şi talentat. 

În paginile acestui număr al revistei "Septentrion" sunt publicate şi şase dintre poeziile lui 
George Onica. 
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Publicaţiei i se adaugă un "Supliment Septentrion", de patru pagini, care cuprind un singur 
mare articol aparţinând lui Ion Nandriş şi intitulat Patru ani din istoria Bucovinei. Câteva aspecte din 
Cernăuţiul românesc (9 iulie 1 941 - 24 martie 1 944), în care autorul doreşte să schiţeze "scurt şi 
insuficient, ceva din viaţa românească, dar şi din apucăturile şi scăderile oamenilor trăitori în acea 
vreme în Cemăuţiul românesc, din Bucovina de miază-noapte - de asemenea românească - dintre 
cele două ocupaţii ruseşti". 

Foaia "Septentrion" se recomandă de la sine tuturor cititorilor care doresc şi preţuiesc 
cunoaşterea istoriei locurilor româneşti, încărcate de aură şi legendă. 

Ovidiu Bâtă 
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ANUL "ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT - 500" 

În cadrul Programului "Comemorare Ştefan cel Mare şi Sf'ant - 500", în Bucovina se desfăşoară 
diverse manifestări. Calendarul instituţiilor culturale de aici cuprinde sesiuni de referate şi comunicări, 
conferinţe, simpozioane, dezbateri, adunări publice, festivaluri de folclor, obiceiuri, tradiţii, ocupaţii şi 
meşteşuguri, târguri ale meseriilor tradiţionale, gale de filme istorice, artistice şi documentare, tabere de 
creaţie, spectacole coregrafice şi literar-muzicale, lansări de carte, expoziţii tematice de documente, 
concursuri şcolare pe teme de istorie, etnografie, folclor, muzică cultă, tradiţii şi spiritualitate 
românească, pelerinaje, excursii de documentare etc. Materialul nostru consemnează, selectiv, doar 
manifestările ştiinţifice semnificative din viaţa provinciei, consacrate evenimentului, precum şi câteva 
lucrări de interes pentru cercetarea ştiinţifică (monografii, albume, antologii, studii, articole) închinate 
personalităţii domnitorului şi tipărite cu această ocazie în Bucovina. Totodată sunt reţinute şi unele 
manifestări ştiinţifice organizate în alte provincii româneşti, în colaborare cu instituţii din Bucovina. 

După deschiderea oficială a "Anului Ştefan cel Mare şi Sfânt - 500", Vaslui, 1 0  ianuarie 2004, 
la Câmpulung-Moldovenesc, în perioada 2 martie - 29 iunie 2004, se desfăşoară un program de 
conferinţe, organizate în fiecare zi de marţi, cuprinse în manifestarea "Cinci veacuri de la moartea 
domnitorului Ştefan cel Mare". Conferenţiază, aici, profesori, profesori universitari, preoţi, scriitori: 
Mircea Romaga, Despre familia lui Ştefan cel Mare; Valeriu Maricari, Ştefan cel Mare în manualele 
şcolare de istorie a românilor; Nicolae Cojocaru, Ştefan cel Mare în tradiţiile istorice româneşti; Ion 
Fil ipciuc, Calendarele din vremea lui Ştefan cel Mare; Mircea Romaga, Politica economică şi 
dregătoriile pe timpul lui Ştefan cel Mare; Ion Fil ipciuc, Comemorarea lui Ştefan cel Mare în timp şi 
astăzi; Mihai Prepeliţă, Chipul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt în teritoriile româneşti ocupate; Dumitru 
Irimia, Imaginea lui Ştefan cel Mare de la Grigore Ureche la Mihai Eminescu; Alexandrina Cernov 
(Cernăuţi), Ştefan cel Mare - simbol în lupta românilor din Bucovina şi Basarabia; Ioan Şt. Lazăr, 
Ştefan cel Mare în paradigma mitologică a literaturii române. Comunicările se tipăresc în volumul 
Jumătate de mileniu întru învecinicirea lui Ştefan cel Mare, Culegere îngrijită de Ion Filipciuc, 
Câmpulung- Moldovenesc, Biblioteca "Mioriţa", 2004, 256 p. 

La Suceava, în 26 martie, în cadrul Muzeului de Istorie al Complexului Muzeal Bucovina, are 
loc deschiderea expoziţiei consacrate voievodului comemorat. Aceasta prezintă epoca şi personalitatea 
lui Ştefan cel Mare, activitatea diplomatică, administrarea Moldovei, campaniile militare şi zidirile 
epocii sale. În expunerea obiectelor din fondul Muzeului de Istoric Suceava, multe originale, autorii 
expoziţiei urmăresc să evidenţieze elementele ce sugerează mai ales atmosfera şi moştenirea epocii lui 
Ştefan cel Mare: cahle, fragmente de frescă provenind de la paraclisul Cetăţii de Scaun, bome de hotar, 
steme, machetele mănăstirilor Pătrăuţi, Putna şi Neamţ, picturi realizate de Eugen Ispir, sculptură de 
Dimitrie Loghin, Constantin Lucaci, Mihai Buculei, tapiserie (Ştefan cel Mare pe Câmpia Dreptăţii), 
fotografii. Personajele simbolice ale epocii, Logofătul, Oşteanul, Străjerul, măresc atractivitatea 
expoziţiei şi pregătesc trecerea spre Sala Tronului, imprimâ.nd spaţiului ,.un accent binevenit de căldură, 
de familiaritate", în care personalitatea de rang european a lui Ştefan cel Mare devine un "erou apropiat" 
de sensibilitatea noastră. Mai este de remarcat pe marginea acestei expoziţii opţiunea organizatorilor 
pentru exponatul original şi utilizarea adecvată a unor citate din Eminescu şi Delavrancea, menite a 
conferi evenimentului "un admirabil suflu patriotic", într-o perioadă de criză a valorilor, de înjosire a 
sentimentelor şi convingerilor profunde, a virtuţi lor înalte. 

În perioada 18-24 aprilie, Mănăstirea Putna găzduieşte simpozionul cu participare internaţională 
"Ştefan cel Mare şi Sfănt - atlet al credinţei creştine". După un Te Deum şi cuvintele inaugurale din 
prima zi, prezintă comunicări: Leon Şimanschi (Iaşi), Zidirea Mănăstirii Putna; împrejurări şi 
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semnificaţii; Voica-Maria Puşcaşu (Bucureşti), Mormintele Putnei; Maria-Magdalena Szekely (laşi), 
Mănăstirea Putna - loc de memorie; Dumitru Nastase (Atena), Vulturii bicefali de la Putna; Ştefan S. 
Gorovei, Maria-Magdalena Szekely (Iaşi), insemnele imperiale ale doamnei Maria Asanina 
Paleologhina; Constantin Rezachievici (Bucureşti), Neamul doamnei Evdochia de Kiev în legătură cu 
descoperirea pietrei sale de mormânt la Suceava; Tatiana Yuashaeva (Sevastopol), Ţinutul Cherson de 
la sfârşitul sec. XIV până în sec. XVI; Alexander Gersten, Nadezhda Gersten (Simferopol), Moldova şi 
principatul Theodoro la 1475; Ioan Moldoveanu (Bucureşti), Anvergura ecumenică a voievodului Ştefan 
cel Mare şi Sfânt. Protectoratul Locurilor Sfinte; Florin Marinescu, Nikolaos Mertzemekis (Atena), 
Ştefan cel Mare şi Mănăstirea Zografu de la Sfântul Munte; Ovidiu Cristea (Bucureşti), Războiul 
antiotoman al lui Ştefan cel Mare în context internaţional. Studiu de caz: noi mărturii veneţiene cu 
privire la anul /484; Nagy Pienaru (Bucureşti), Ştefan cel Mare şi tătarii; Raluca Iosipescu (Bucureşti), 
Ştefan cel Mare şi Dobrogea de nord în vremea marelui război ci Imperiul Otoman; Sergiu Iosipescu 
(Bucureşti), O cronică neştiută a Moldovei sub Ştefan cel Mare; Matei Cazacu (Paris), Ştefan cel Mare 
şi Imperiul Habsburgic; Dan-Ioan Mureşan (Paris), De la înscăunarea mitropolitului Teoctist 1 la 
încoronarea lui Ştefan cel Mare; Ştefan Andreescu (Bucureşti), Pătrăuţii şi Arezzo: o comparaţie şi 
consecinţele ei; Ştefan S. Gorovei, Gesta Dei per Stephanum voievodum; Benoît Joudiou (Toulouse), 
Ştefan cel Mare, moştenitor şi succesor; Liviu Pilat (Iaşi), Modelul constantinian şi imaginarul epocii lui 
Ştefan cel Mare; Şerban Papacostea (Bucureşti), Comerţ, alianţe şi război în politica lui Ştefan cel Mare, 
1457-1462; Petre Ş. Năsturel (Paris), Din nou despre pictura exterioară a bisericilor lui Ştefan cel Mare 
şi Sfânt; Tatiana Panova (Moscova), Mormintele de la Kremlin ale urmaşilor lui Ştefan cel Mare; 
Mihaela Puiu (laşi), Filigranele manuscriselor ştefaniene - conservare muzeală; Lidia Romaşcanu, 
Luminiţa Sănduleac (Suceava), Conservarea broderiilor medievale din colecţia Mănăstirii Putna; 
Doina-Maria Creanga (Suceava), Aspecte inedite în conservarea coperte/ar din piele ale manuscriselor 
de la Mănăstirea Putna; luliana Nechita (Suceava), .. Patimile Mântuitorului " în iconostasul Bisericii 

"Adormirea Maicii Domnului" din Mănăstirea Putna. 
În cadrul manifestll.rilor anului, simpozionul organizat la Mănăstirea Putna reprezintă "un 

succes al contribuţiilor valoroase". În cadrul dezbaterilor fructuoase pe marginea lucrll.rilor prezentate, 
sunt identificate noi perspective de cercetare a vieţii, personalitatii şi epocii lui Ştefan cel Mare. Doua 
excursii de studii, un program artistic, cuprinzând piese corale şi recitll.ri de versuri, susţinut de elevi 
putneni, şi parastasul oficial de catre Î.P.S. Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi R!idauţilor, în memoria 
ilustrului domnitor şi a tuturor "oamenilor Mll.riei Sale", întregesc oferta manifestll.rii ştiinţifice de la 
Putna. Documentele simpozionului se publica ulterior în volumul Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1504-
2004. Atlet al credinţei creştine, Cuvânt înainte Î .P.S. Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rll.dauţilor, 
Prefaţa Maria-Magdalena Szekely, Ştefan S. Gorovei, Sf"anta Mănăstire Putna-Editura Muşatinii, 
2004, 5 14 p. + 8 planşe cu fotografii .  Volumul, tipll.rit în condiţii grafice de excepţie, "s-a născut 
dintr-o idee îndrăzneaţă, dintr-o colaborare exemplară şi dintr-o solidaritate remarcabilă" şi reprezinta 
materializarea unei premiere Ia noi: "pentru prima dată, o reuniune ştiinţifica de acest gen şi de o 
asemenea amploare s-a desfăşurat într-un aşezământ monahal", evidenţiind "un model de colaborare 
pe terenul cunoaşterii, între sluj itorii altarului şi slujitorii adevărului istoric" (Prefaţă, p. 9). 

La Chişinău, în perioada 1 3-15 mai, se desfăşoara conferinţa ştiinţifică "Ştefan cel Mare şi 
Sfănt - 500 de ani de la strămutarea la locurile sfinte". Comunicll.rile prezintă mai ales personalitatea 
lui Ştefan cel Mare în context sud-est european, precum şi locul ocupat de acesta în cadrul Ortodoxiei. 
La conferinţă participa reprezentanţi ai unor instituţii de învaţământ superior, teologic şi laic, din 
Chişinău şi Suceava. În programul manifestll.rii din Basarabia mai sunt incluse dezbaterea unor 
proiecte de parteneriat, un recital de poezie şi un pelerinaj la mănăstirile Căpriana şi Ţigăneşti. 

La Vatra Domei, în 3 iulie, are loc evocarea istorică "Ştefan cel Mare şi Sfănt şi comemorarea 
lui în 1 904", organizată de Biblioteca Municipală "G. T. Kirileanu". Conferenţiazll. pe această temli 
prof. univ. dr. Nichita Adăniloaie, care subliniaza dragostea şi patriotismul cu care I-au sll.rbătorit 
românii în 1 904 pe Ştefan cel Mare şi d imensiunea europeana a personalităţii acestuia. Cu acest prilej, 
este prezentată şi o expozitie de carte istorică dedicată domnitorului. 

În 4 iulie, Ia Rll.dliuţi, Centrul pentru Studierea Problemelor Bucovinei al Academiei Române 
organizeazll. un seminar ştiinţific, la care participa profesori universitari, arhivişti şi cercetători c.iin 
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Bucureşti, Iaşi, Suceava. Prezintă comunicări: Elena Cristuş-Pascaniuc, Destinul folclorului în societatea 
de consum; Vasile I. Schipor, Ştefan cel Mare în legendele poporului român; Vasile Adăscăliţei, 
Culegerea, arhivarea, interpretarea şi valorificarea folclorului bucovinean - patru decenii de muncă şi 
împliniri. Dezbaterile tematice sunt urmate de prezentarea lucrărilor: Vasile Adăscăliţei, Românitatea de 
Sus. Repere etnologice, Prefaţă de Vasile I. Schipor, Rădăuţi, Editura "Septentrion", 2004, 200 p.; 
Constantin Burac, Aşezările Ţării Moldovei din epoca lui Ştefan cel Mare, Bucureşti, Editura 
Ministerului Administraţiei şi Internelor, 2004, 424 p. Fac referiri la aceste instrumente de lucru cu o 
largă adresabilitate Dimitrie Vatamaniuc, m. o. al Academiei Române, conf. univ. dr. Mihai Lazăr 
(Suceava) şi prof. Victor Iosif. Participanţilor li se ofer� în programul complementar, posibilitatea de a 
participa la Festivalul de Folclor "Arcanul" şi la Târgui Olarilor "Ochiul de Păun". 

În perioada 5-1 5 iulie, la Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava se desfăşoară Cursurile de 
vară ale Societăţii de Ştiinţe Istorice, coordonate de prof. univ. dr. Ion Scurtu, preşedintele societăţii .  
În programul cursurilor sunt cuprinse câteva comunicări consacrate personalităţii şi epo�ii  lui Ştefan 
cel Mare: Mihai Lazăr (Suceava), Ştefan cel Mare în conştiinţa contemporanilor şi a urmaşilor; 
Mihail M. Andreescu (Bucureşti), Cu privire la sacralizarea lui Ştefan cel Mare din vremea domniei, 
dar şi unele cu o tematică mai largă: Ştefan Purici (Suceava), Mişcarea naţională a românilor din 
Bucovina, 1 774-1 918; Olimpia Mitric (Suceava), Semnificaţia şi circulaţia cărţii vechi în Bucovina; 
Vasile Demciuc (Suceava), Istoriografia artei ec/eziastice din Moldova, secolele XIV-XVJJ; Harieta 
Mareci (Suceava), Personalitatea şi opera lui Eudoxiu Hurmuzachi; Vasile I. Schipor (Rădăuti), 
Centrul de Studii .. Bucovina " la 12 ani de activitate ştiinţifică; Dumitru Şandru (Iaşi), Aspecte ale 
evoluţiei satului românesc între anii / 918-1944. Dintre cărţile prezentate reţinem lucrarea semnată de 
Paraschiva-Victoria Batariuc, Cetatea de Scaun a Sucevei, cu un Cuvânt înainte de Ştefan S. Gorovei, 
Suceava, 2004. La fel, menţionăm dezbaterea pe tema Armenii în istoria Moldovei şi a Sucevei. 

Şi alte manifestări ştiinţifice din viaţa provinciei cuprind în program comunicări consacrate 
epocii lui Ştefan cel Mare. Din programul sesiunii naţionale de comunicări ştiinţifice "Artă şi 
civil izaţie medievală", ediţia a XI-a, organizate de Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava, în 
perioada 1 9-20 noiembrie, menţionăm comunicările: acad. Răzvan Theodorescu, Europenitatea 
Bucovinei. Valori culturale medievale; Violeta-Anca Epure, Ştefan cel Mare şi tătarii: Doina-Maria 
Creang� Investigarea copertei .. Ceas/ovului scris de Monahul Pa/adie " in 1493; Florin Pintescu, 
Arta militară în Moldova lui Ştefan cel Mare - repere în istoriografia poiană. 

De-a lungul întregului an, dar cu o frecvenţă mai mare în primul semestru, presa din Bucovina 
publică studii şi articole consacrate personalităţii complexe şi epocii domnitorului comemorat, unul 
dintre "marii oameni ai lumii''. Dintre acestea, pentru ideile (re)aduse în discuţie şi rostul lor în 
"pedagogia socială" a vremii noastre, unele sunt de reţinut. Consemnarea o facem în ordinea alfabetică a 
autorilor (profesori universitari, cercetători, scriitori, ziarişti. monahi cunoscuţi în viaţa cultural-şti inţifică 
bucovineană): Ioan Beleag� Erou al secolului al XV-lea. Politica externă promovată de Ştefan cel 
Mare, "Crai Nou", Suceava, anul XV, nr. 3 694, 29 iunie 2004, p. 5; Ioan Beleagă, Ştefan cel Mare. 
Familia şi viaţa particulară, ibidem, nr. 3 654, 4 mai 2004, p. 5; Nicolae Cârlan, Ştefan cel Mare şi Sfânt 
în viziunea lui Eminescu, ibidem, nr. 3 673, 29 mai 2004, p. 4; nr. 3 683, 1 2  iunie 2004, p. 4; nr. 3 688, 
1 9  iunie 2004, p. 4; nr. 3 703, 1 O iulie 2004, p. 4; nr. 3 708, 1 7  iulie 2004, p. 4: Teofilact Ciobâc� Cultul 
lui Ştefan cel Mare şi Sfânt înainte şi după canonizare, ibidem, nr. 3 684, 1 5  iunie 2004, p. 3; nr. 3 685, 
16 iunie 2004, p. 3 şi nr. 3 686, 17 iunie 2004, p. 3; L. D. Clement, Inima întregii Românii a bătut /a 
Putna, ibidem, nr. 3 698, 3 iulie 2004, p. 1 şi 8; L. D. Clement, Putna a fost confiscată, ibidem, nr. 3 699, 
6 iulie 2004, p. 1, 2 şi 6; Tiberiu Cosovan, Epaminonda Bucevschi şi adevăratul chip al lui Ştefan cel 
Mare, "Monitorul de Suceava", anul IX, nr. 33 (2 49 1 ), I l  februarie 2004, p. 9; Tiberiu Cosovan, 
Expoziţia muzeografică naţională .. Ştefan cel Mare şi Sfânt -500 ", ibidem, anul IX, nr. 74 (2 532), 
30 martie 2004, p. 1 3 ; Dumitru Covalciuc (Cernăuţi), O întrebare plămădită în sufletul comunităţii 
româneşti dintr-un teritoriu înstrăinat prin vitregia istoriei: Te-om vedea în bronz, mărite Doamne?, 
ibidem, anul IX, nr. 56 (2 5 1 4), 9 martie 2004, p. 13; Vasile M. Demciuc, Binecredinciosul Voievod 
Ştefan cel Mare şi Sfânt. Relatări externe generale despre domnitor, "Crai Nou", nr. 3 602, 1 9  februarie 
2004, p. 5; Vasile M. Demciuc, Începutul domniei lui Ştefan cel Mare, ibidem, nr. 3 639, 10 aprilie 2004, 
p. 7; Vasile Demciuc, Ştefan cel Mare şi Muntele Athos, ibidem, nr. 3 688, 19 iunie 2004, p. 7; Vasile M. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro



508 Cronică 4 

Demciuc, Ştefan cel Mare şi puterea rugăciunii, ibidem, anul XV, nr. 3 646, 22 aprilie 2004, p. 5; Florin 
Dochiţa, Medicii lui Ştefan cel Mare, "Monitorul de Suceava", anul IX, nr. 1 14 (2 572), 1 8  mai 2004, p. 9; 
Gabriel G�erasim (New-York), Ştefan cel Mare şi Sfânt - unul dintre marii oameni ai lumii (interviu 
realizat cu I.P.S. Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor), "Crai Nou", nr. 3 695, 30 iunie 2004, p. 5; 
Ioan Ieţcu, Emil Satco, Medici străini la Curtea lui Ştefan cel Mare, ibidem, nr .  3 7 1 5, 28 iulie 2004, p. 5;  
nr. 3 7 1 6, 29 iulie 2004, p. 5 ;  nr .  3 7 1 7, 30 iulie 2004, p. 5 şi nr. 3 7 1 8, 31  iulie 2004, p. 6; Graţian Jucan, 
Ştefan cel Mare şi Sfânt în poezia eminesciană, ibidem, nr. 3 579, 1 7  ianuarie 2004, p. 5; Graţian Jucan, 
Ştefan cel Mare şi Sfânt în publicistica eminesciană, ibidem, nr. 3 574, 1 O ianuarie 2004, p. 5; Constantin 
Logigan, Ştefan cel Mare şi Sfânt. Vocaţia de ctitor, "Monitorul de Suceava", anul IX, nr. 62 (2 520), 1 6  
martie 2004, p .  9 ;  N .  Moscaliuc, Portretul lui Ştefan cel Mare, "Crai Nou", nr. 3 650, 2 8  aprilie 2004, p .  5 ;  
Mihai Prepeliţă, Chipul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt în teritoriile româneşti înstrăinate, ibidem, nr. 3 693, 
26 iunie 2004, p. 5, nr. 3 698, 3 iulie 2004, p. 5; Vasile I. Schipor, Ştefan cel Mare în legendele poporului 
român. Biografia unui erou civilizator, "7 zile bucovinene", Rădăuti, anul V, nr. 1 88, 1-7 iulie 2004, p. 4-5. 

"Candela", revistă de teologie şi cultură a Arhiepiscopiei Sucevei şi Rl!.dăuţilor, consacră 
evenimentului un număr, 7, iulie 2004. Aici se prezintă în imagine şi text, în condiţii grafice 
deosebite, ctitori ile domnitorului Ştefan cel Mare (p. 8-1 3 ), o cronică a evenimentului culminant al 
anului de la Putna ( 1-2 iulie, p. 1 7-21 ), precum şi mai multe articole semnate de profesori, studenti şi 
seminarişti teologi. Dintre acestea: Cecilia Popescu-Latiş, Evocarea Sfântului Voievod Ştefan cel 
Mare în creaţia eminesciană, p. 27-29; Ilie Macar, Conştiinţa identităţii spirituale a voievodului 
Ştefan cel Mare şi Sfânt, p. 30-32; Ciprian-Vasile Olinici, Ştefan cel Mare, purtător al darului lui 
Dumnezeu: biruinţa, p. 32-34; Adrian Popovici, Europa Creştină în vremea domniei lui Ştefan- Vodă, 
realităţi politice de la Atlantic la Urali, p. 37-38; Oana Onisim, Ştefan cel Mare în opera lui Barbu 
Ştefănescu Delavrancea, p. 4 1 .  

"Bucovina literară", periodicul lunar al Societăţii Scriitorilor Bucovineni", publică î n  cadrul 
rubrici i Comemorări, articolul Ultimele zile ale domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt, semnat de 
medicul sucevean Ioan Ieţcu, anul XIV, nr. 7-8 ( 16 1- 162), iulie-august 2004, p. 14-1 5.  În acelaşi 
număr, Niadi Cernica semnează articolul Poetul despre Voievodul-constructor, cuprinzând însemnări 
de lectură pe marginea căftii lui Sergiu Adam, Ctitoriile lui Ştefan cel Mare (1457-1504). Biserici, 
mănăstiri, cetăţi, curţi domneşti, Cluj-Napoca, Casa Cărtii de Ştiinţă, 2003, "o primă încercare de 
prezentare monografică" pe această temă, prin care poetul băcăuan îşi propune "o mai bună înţelegere 
a efortului constructiv al epocii" marelui domnitor. 

"Ţara Fagilor", buletinul cultural al Societătii pentru Cultura şi Literatura Română în 
Bucovina, Filiala Suceava, tipăreşte în cele patru numere mai multe articole. Dintre acestea, câteva 
reţin atenţia: Gh. Giurcă, 2004 - Anul Ştefan cel Mare şi Sfânt, anul XII, nr. 1 (46), ianuarie-martie 
2004, p. 1-2; N. Adăniloaie, Comemorarea lui Ştefan cel Mare în Bucovina în anul 1 904, nr. 2 (47), 
aprilie-iunie 2004, p. 1-2; Tiberiu Cosovan, ., Ştefan cel Mare şi Sfânt - 500", la Cernăuţi, ibidem, 
p. 5 şi 8 (un reportaj realizat pe marginea unei manifestări organizate în 1 0  iulie de Societatea pentru 
Cultură Românească "Mihai Eminescu"); N. Moscaliuc, Ştefan cel Mare şi Sfânt şi Suceava, nr. 3-4 
(48-49), iulie-decembrie 2004, p. 1 5- 1 6. Din sumarul numărului dublu 3-4, mai reţinem 
documentarul Anul Ştefan cel Mare şi Sfânt, realizat de Tiberiu Cosova, p. 1-6 şi cronica Putna -
reper spiritual al întregii creştinătăţi, semnată de Daniela Micuţariu, p. 8-9. Cronica ziaristei de la 
Suceava consemnează momentele sărbătorii de la Putna, "zi încărcată de emoţie şi credintă'', 
"adâncimea acestor clipe" de "pios omagiu" şi "atmosfera ceremonioasă, de mare respect, cu 
momente de vibraţie ascunse sau dezvăluite prin gesturi rare": "Mitropoliţi, arhiepiscopi, episcopi, 
preoti, atât de pe pamânt românesc, cât şi din ţările vecine, oameni îmbrăcaţi în straie de sărbătoare, 
cu steaguri tricolore în mâini, cu icoane şi lumânări, împreună au c�cate pe drumul ce duce la Putna. 
Acolo, în oaza de creştinătate a Bucovinei, la Sfânta Mănăstire, mii de oameni şi-au unit gândurile şi 
au adus un pios omagiu celui care a fost şi va ramâne în conştiinţa tuturor românilor ca un domn 
drept, credincios şi muritor de biserici" (p. 8). 

Şi presa ştiinţifică din Bucovina acordă spaţii ample comemorării. ,,Analele Bucovinei" îi 
încpină un număr, 1, 2004, în care sunt incluse studiile semnate de acad. Ştefan Ştefănescu, Ştefan cel 
Mare şi remodelarea puterii domneşti; acad. D. Vatamaniuc, Ştefan cel Mare şi Sfânt şi vremea sa. 
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Cronica germană din 1 502; Vasile 1. Schi por, Şteji:m cel Mare în legendele poporului român. Pe larg, 
sunt prezentate aici câteva lucrări realizate pe această temă şi tipărite acum în Bucovina. 

La fel ca în unnă cu o sută de ani, cu ocazia comemorării domnitorului Ştefan cel Mare, în 
Bucovina se tipăresc mai multe lucrări consacrate personalităţii domnitorului, epocii şi moştenirii 
sale, unele cu bani publici, altele în regie proprie ori cu sponsorizări. Dintre acestea: Ioan Cocuz, 
Moldova Măriei-Sale Ştefan cel Mare, cu un Cuvânt înainte de Ştefan S. Gorovei, Gura Humorului, 
Editura Terra Design, 2004, 100 p. (album); Anghel Popa, Serbările naţionale de la Putna, 
Câmpulung-Moldovenesc, Editura Fundaţiei Culturale "Alexandru Bogza", 2004, 222 p.; Emil Satco, 
Ştefan cel Mare şi Sfânt. Mari aniversări, 1504-2004. Documente, Suceava, Fundaţia Culturală "Leca 
Morariu", 2004, 64 p.; Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1504-2004. Portret în legendă, cu un Cuvânt înainte 
Î.P.S. Pimen, şi un Argument de acad. Virgil Cândea, Sfânta Mănăstire Putna-Editura Muşatinii, 
2004, 250 p.; Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1 504-2004. Portret în istorie, cu un Cuvânt înainte de Î.P.S. 
Pimen, şi un Argument de Ştefan S. Gorovei, Sfânta Mănăstire Putna-Editura Muşatinii, 2004, 6 1 8  p. 
+ 7 planşe color; Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1504-2004. Portret în cronică, cu un Cuvânt înainte şi un 
Î.P.S. Pimen, şi un Argument de Ştefan S. Gorovei, Sfânta Mănăstire Putna-Editura Muşatinii, 2004, 
376 p.; Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1 504-2004. Bibliografie, Sfânta Mănăstire Putna-Editura Muşatinii; 
Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1504-2004. Biserica. O lecţie de istorie, Sfânta Mănăstire Putna-Editura 
Muşatinii, 2004; Ştefan - 500. Închinare la veşnicia luminii, voi. 1-11 ,  Creaţii voca/-simfonice şi 
simfonice de Viorel Munteanu, Bucureşti, Electrecord, 2004. 

Evenimentul central al anului 2004, dincolo de manifestările ştiinţifice şi lucrările tipărite cu 
această ocazie, rămâne însă pelerinajul la Putna şi comemorarea festivă a lui Ştefan cel Mare, la 
împlinirea a 500 de ani de la moarte. Despre rosturile profunde ale acestui "pelerinaj pur şi 
purificator", săvârşit ritualic, "în plecăciune şi în smerenie", de întregi generaţii de români "răbdători 
în tăcere", mărturiseşte universitarul Aurel Buzincu, un bucovinean născut şi crescut aproape de 
miracolul Putnei: ,,Am bătut toată copilăria, chiar de mai multe ori pe an, cărarea peste obcină până în 
îngrăditura zidurilor albe ale Putnei. Desculţ şi cu iţarii suflecaţi prin iarba cu rouă a păduri i, ca să-mi 
rămână straiul şi încălţările noi şi curate la intrarea în Templu. Aşa mi-au impus îndemnul părintesc şi 
constrângerea naturii, tradiţia, mentalitatea şi o Putnă care vecinătăţilor l i  s-a arătat mereu înălţată în 
aură de slavă şi nu făcută din aburi festivi. 

Sentimentul acestui pelerinaj pur şi purificator trebuie să-I mai aibă mii şi mii de bucovineni. 
Pentru ei locul nu e nicicum ocazie de exemplificare a unei întâlniri întâmplătoare între metafora 
«colţului de Rai» şi o realitate terestră palpabilă. E chiar întruchiparea, în înţelesul cel mai propriu şi 
mistic, a Raiului pe pământ. De aceea, nu Ştefan şi Eminescu şi alţii, în istorie, au ales, d intr-o 
multitudine prezumtivă de posibilităţi, Putna şi i-au dat, prin asta, consacrare şi faimă. Dimpotrivă, au 
simţit pe rând taina Putnei, i-au răspuns chemării în neputinţă de altă alegere şi au luat astfel de la 
Putna semn divin de înveşnicire. Nu pământeană însă. Asta e o vorbă profană şi profanatoare 
deopotrivă pentru Putna şi pentru aleşii ei. 

Întâlnirile festive de la Putna, de orice folos pentru cauzele nobile ale neamului ar fi ele, sunt 
coborâri ale Putnei în istorie. Poate utile uneori, poate şi necesare câteodată - dar coborâri. Istoria i le
a adus. Neagră, cernită, amestecată şi chiar atee. Niciodată, în orice caz, dispusă, cum nu e nici astăzi, 
să admită preeminenţa miezului sacru al Putnei, stând mai presus de făptura şi de puterea de 
înţelegere a oamenilor concreţi. [ . . .  ] 

Putna festivă e întotdeauna ocazie pentru altceva şi ca atare, opţională, neobligatorie, de 
înlocuit oricând cu orice. Încât e o întrebare gravă cât anume va mai rezista Putna cea profundă 
asaltului Putnei serbărilor - făţamică, guralivă, superficială şi capricioasă, luând mereu şi tot mai 
adânc chipul şi asemănarea administratorilor zilei. [ . . .  ] Bucovinenii n-au venit vreodată la Putna nici 
în excursie şi nici ca să se folosească în vreun scop pământesc, nemijlocit, de Lumina Putnei. [ . . .  ] 

La Putna, ca să fie spre sporirea locului şi a neamului însuşi, se calcă în plecăciune şi în 
smerenie. Trufiile şi fala, ca şi purtătorii de ele, sunt ale altor maluri. Bucovinenii şi Putna ştiu asta, 
răbdători în tăcere" (La Putna, "Crai Nou", Suceava, anul XV, nr. 3 7 16, 29 iulie 2004, p. 5). 

Vasile /. Schipor 
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BUCOVINENI LA SOCIETATEA DE ISTORIA MEDICINEI, 
FILIALA BUCUREŞTI 

6 

La 14  septembrie 2004, Societatea de Istoria Medicinei a împlinit 75 de ani de existenţă. 
Pentru a marca acest eveniment, s-a organizat o şedinţă festivă aniversară, în ziua de 4 octombrie 
2004, la Facultatea de Medicină şi Farmacie din Bucureşti. 

Activitatea societăţii este remarcabilă, atât prin publicaţiile ei, cât şi prin comunicările 
ştiinţifice prezentate în şedinţele obişnuite. Comunicările ştiinţifice se păstrează în arhiva acesteia. 

Membrii societăţii nu sunt numai medici şi asistenţi medicali, ci şi istorici, filologi şi jurişti. 
Între aceştia se găsesc şi bucovineni. În prezent activează la societate profesoara Antoaneta Lucasciuc 
şi semnatarul acestor rânduri. Nu mai sunt în viaţă dr. Octavian Lupu şi dr. Victor Săhleanu. 

Vom aminti acum cele două volume colective masive: 1) Trecut in medicină (Studii şi note). 
Bucureşti, 1 98 1 .  În acest volum, dr. Victor Săhleanu publică: C. /. Parhon: o incercare de caracterizare a 
personalităţii sale şi Despre unii " viitori posibili " ai medicinei, iar împreună cu A. Morărescu, Generalul 
dr. Od Apostol ia 85 de ani - o retrospectivă. Subsemnatul publică articolul Medicul poet Ionel Calinciuc, 
iar dr. Epifanie Cozărescu, din Roman (originar din Cernăuţi), Spitalul din Roman in Primul Război ondia/; 
2) Momente din trecutul medicinei (Studii, note şi documente), Bucureşti, 1 983. Aici, dr. Octavian Lupu 
publică articolul O şcoală de moaşe şi o maternitate din vechea Bucovină - este vorba despre aceste 
instituţii din Cernăuţi -, dr. Victor Săhleanu, împreună cu 1. Georgescu-Vişte scriu despre Mihai Eminescu, 
ştiinţele vieţii şi problemele medico-sanitare, M. Grigoroviţă, Medicul şi poetul Nicu Dracea (Dracinschi) . 
Despre un poet bucovinean, născut la Băişeşti, judeţul Suceava, scriu Tiberiu Vlad şi Nicolae Marcu, 
Docentu/ Constantin Vlad (1891-1971 ), promotor al şcolii româneşti de psihanaliză. 

Semnatarul acestui articol, filolog şi istoric, membru al societăţii din 1 986, a ţinut următoarele 
comunicări ştiinţifice la societate: Preocupări medicale in unele reviste bucovinene; O revistă 
medicală pentru satul românesc: "·Sănătatea satelor" (Cernăuţi) ; În memoria dr. Octavian Lupu (cu 
dr. Victor Săhleanu); Un congres al medicilor organizat de " Societatea Medicilor din Bucovina " la 
Vatra Dornei in 1899; Informaţii medicale in " Revista politică " ( 1886-1891) din Suceava; Informaţii 
medicale în revista " Deşteptarea " (1907-1908) din Cernăuţi; Lucrările medicale ale doctorului şi 
poetului bucovinean Ionel Calinciuc; Medici, scriitori de limba germană din prima jumătate a 
secolului XX; informaţii medicale in ziarul "Deşteptarea " (1891-1904) din Cernăuţi; Informaţii 
medicale în revista studenţească " Deşteptarea " (/ 921), Cernăuţi; Scriitori de limbă germană din 
familii de medici; Cursuri sanitare de gospodărie şi igienă la Cernăuţi în 1942; Medici în volumele 
biobib/iografice " Ştiinţa în Bucovina "; Din viaţa medicală a Cernăuţilor la sfârşitul dominaţiei 
habsburgice şi la începutul perioadei interbelice; Realizări medicale la Cernăuţi in perioada 
interbelică; Scriitori de limbă germană - foşti studenţi in medicină; Revista Asociaţiei Corpului 
Didactic medico-pedagogic din România (1931-1936) Cernăuţi; Revista " Cernăuţi medical"; 
Buletinul Spitalului de boli mintale şi nervoase din Cernăuţi (1938-1939);  Din activitatea spitalelor 
Z. /. din Cernăuţi in I941;  Farmacii cernăuţene in perioada interbelică; Compozitori de operetă, 
medicinişti; Figuri medicale marcante in volumul biobibliografic " Personalităţi bucovinene. 
Dicţionar. VIII", Suceava; Cântăreţi de operă, medicinişti; Medici in volumul " Bucovina. Contribuţii 
cultural-ştiinţifice. Dicţionar. IX"; Educaţia ecologică in şcoală şi societate. 

Profesoara Antoaneta Lucasciuc, născută în 1 939 Ia Baineţ, absolventă a Facultăţii de Istorie şi 
a Şcolii Tehnice de Farmacie, este membră a Societăţii Române de Istoria Medicinei şi a Societăţii 
Române de Istoria Farmaciei. Are o rodnică activitate profesională. Preocupată de unele aspecte ale 
medicinii din România, a elaborat studii pe care le-a publicat în reviste medicale sau le-a prezentat Ia 
întruniri cu caracter ştiinţific. Antoaneta Lucasciuc are şi preocupări l iterare (proză şi poezie). A 
colaborat şi la realizarea unei monografii a comunei Baineţ ( 1 989). Amintim aici şi de comunicările 
susţinute la Societatea de Istoria Medicinei: 140 de ani de la înfiinţarea spitalului Colentina; Erori 
istorico-medicale, pe care nu le găsim în nici o . . .  erată. 

La Roman. dr. Ep. Cozarescu a publicat Poeme paramedicale şi dedicaţii cordiale. Menţionăm 
cll dr. Ep. Cozarescu a luat parte adese<� 1<� �edin(ele sudelll(ii h1 Bul:ure�li. 
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Un celebru medic din Suceava, dr. Ioan Ieţcu, originar din Pârteştii de Jos, cu o bogată 
activitate ştiinţifică, a luat parte adesea la şedinţele societăţii. 

La societate s-a ţinut o conferinţă despre celebrul medic şi profesor universitar, originar din 
Bucovina, Francisc Rainer. 

Acestea ar fi câteva notări fugitive despre bucovinenii care au activat şi activează încă la 
Societatea de Istoria Medicinei, Filiala Bucureşti. 

Mircea Grigoroviţă 

A XII-A SESIUNE ANUALĂ DE REFERA TE ŞI COMUNICĂRI 
ŞTIINŢIFICE A CENTRULUI PENTRU STUDIEREA 

PROBLEMELOR BUCOVINEI, CU TEMA: 
SIMBOLISTICA NAŢIONAL-COMUNISTĂ DIN ROMÂNIA. 

CAZUL BUCOVINEI ISTORICE 

Rădăuţi, 24 septembrie 2004 

Îl\ cadrul manifestărilor "Zilele academice ieşene" (23-30 septembrie), în ziua de 24 
septembrie 2004, la Rădăuţi, s-au desfăşurat lucrările celei de a XII-a sesiuni anuale de referate şi 
comunicări ştiinţifice a Centrului pentru Studierea Problemelor Bucovinei. 

Lucrările sesiunii s-au desfăşurat în sala de conferinţe publice a Primăriei municipiului Rădăuţi 
din Piaţa Unirii şi au avut ca temă Simbolistica naţional-comunistă din România. Cazul Bucovinei 
istorice. La deschiderea festivă, orele 1 0-1 0,30, au rostit alocuţiuni: prof. dr. D. Vatamaniuc, m. o. al 
Academiei Române, Mihai Frunză, primarul municipiului Rădăuţi şi Gheorghe Calancea, protopop, care a 
transmis mesajul Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor. 

În cadrul primei părţi a reuniunii, orele 1 0,30-13,30, au fost prezentate comunicările: 
D. Vatamaniuc, Ştefan cel Mare în cronica germană a lui Hartmann Schedel; Marian Olaru, Rezistenţa 
militară anticomunistă din Bucovina, de la Vladimir Macoveiciuc la Vasile Motrescu; Rodica Iaţencu, 
Forme ale rezistenţei anticomuniste din România. Organizaţiile studenţeşti. Studiu de caz: bucovineni în 
Mişcarea Tineretului Regalist; Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu, Societăţi studenţeşti germane din 
Bucovina până la Primul Război Mondial; Daniel Hrenciuc, Societăţi culturale ale polonezilor din 
Bucovina. Elemente ale consensului multietnic în spaţiul geografic al Bucovinei istorice. 

Comunicările au fost urmate de dezbateri .  
După-amiază, sesiunea şi-a continuat lucrările, începând cu orele 1 6,00. Au susţinut 

comunicări : Dumitru Valenciuc, Visarion Puiu, mitropolit al Bucovinei. 1935-1940; Gheorghe Pîţu, 
Contribuţii la localizarea celor şapte biserici din văile Soloneţ şi Salca închinate de Ştefan ce/ lv/are 
Episcopiei de Rădăuţi, prin documentul dat la Suceava la 15 martie 1 490; Vasile I .  Schipor, Eugen 
Pohonţu (1897-1992) şi Societatea Artiştilor şi Amicilor Artelor Plastice din Bucovina, 1931-1934; 
Elena Pascaniuc, Societatea Culturală "Armonia ", 1881-1 944; Ion Filipciuc, Eminescu la Putna; Ti tus 
Lucescu, Specii din genul Hieracium ierborizate în Bucovina; Aspazia Andronache, Cercetări de 

filogenie, ecologie şi taxonomie ale plante/ar parazite şi semiparazite din judeţul Suceava; Ovidiu Bâtă, 
Bucovina în imagini cartografice; Sorin Trelea, Societăţi ştiinţifice româneşti din Bucovina istorică, 
1 775-1940. 

Comunicările din partea a doua a sesiunii au fost urmate de dezbateri şi lansări de carte. Cercetători 
rădăuţeni şi colaboratori ai Centrului şi-au prezentat proiectele finalizate prin tipărire: Vasile Adăscăliţei, 
Rornânitatea de Sus. Repere etnologice, Prefaţă de Vasile I. Schipor, Postfaţă Victor Iosif, Rădăuţi, Editura 
Septentrion, 2004, 200 p. (Elena Pascaniuc); Mihai Horodnic, Izvorul primăverii, ediţie îngrijită, cu o Prefaţă 
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Luca Bejenaru, Notă asupra ediţiei, aprecieri critice, cronologie, bibliografie şi anexe Vasile 1.  
Schipor, şi Indice de nume Elena Cristuş-Pascaniuc, Râdâuţi, Editura Septentrion, 2004, 3 14 p. 
(Vasile 1.  Schipor); Silvestru Morariu Andrievici, Proprietăţile fundaţionale ale Bisericii Gr. Or. in 
Bucovina după istorie, aşezămintele canonice şi legile de stat, ediţie îngrijită., Notă asupra ediţiei, 
comentarii şi postfaţă de preot Dumitru Valenciuc, Suceava, Editura Arhiepiscopiei Sucevei şi 
Râdâuţilor, 2004, 1 50 p. (Dumitru Valenciuc); Florin Pintescu, Daniel Hrenciuc, Din istoria 
polonezilor in Bucovina (1 774-2002), Suceava, Editura Universitâţii, 2004 (Daniel Hrenciuc); Petru 
Ciobanu, Reveca Prelipcean, Vasile Slâninâ, Cupca, un sat din Bucovina. Monografie istorică, Partea 
/, 1429-1944, cu o Întâmpinare de Adrian Dinu Rachieru şi Postfaţă de prof. dr. ing. Petru Ciobanu, 
Cârnpulung-Moldovenesc, Editura Amadoros, 2004, 468 p. (Marian Olaru). 

Lucrârile celei de a XII-a sesiuni anuale de referate şi comunicâri ştiinţifice a Centrului pentru 
Studierea Problemelor Bucovinei, desfăşurate în cadrul manifestărilor ,,Zilele Academice leşene", ediţia a 
XIX-a, s-au incheiat cu stabilirea unor concluzii şi direcţii privind cercetarea ştiinţificâ de viitor: - pregâ
tirea pentru tipar a comunicârilor susţinute în cadrul sesiunii anuale şi tipârirea acestora in "Analele 
Bucovinei", anul XI, nr. 2, 2004; - lârgirea ariei de cuprindere în programul sesiunilor viitoare a unor 
cercetători preocupaţi de studierea problemelor Bucovinei în alte localitâţi şi instituţii din ţarâ (institute de 
cercetare ale Academiei Române, universitâţi, biblioteci universitare, muzee, arhive ale statului din 
Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Suceava) şi de peste hotare (Cemâuţi, Chişinâu, Augsburg, Tiibingen, Viena); 
atragerea fondurilor necesare din surse extrabugetare (parteneri publici/de stat şi privaţi), prin implicarea 
tuturor cercetâtorilor într-un program coerent, care sâ urmâreascâ schimbarea mentalitâţii de aşteptare şi 
apropierea de atitudini, comportamente şi responsabilitâţi noi (iniţiativă, implicare, câutare, identificare, 
gestionare şi valorificare) faţâ de sesiunea anuală proprie, ca proiect comun reprezentativ al Centrului şi 
realizarea acesteia dupâ toate exigenţele contemporaneitâţii; - organizarea sesiunii anuale proprii dupâ 
modelul reuniunilor ştiinţifice internaţionale, selectarea cu exigenţâ a comunicârilor cuprinse in program şi 
tipârirea rezumatelor tuturor comunicârilor înscrise; - introducerea, ca normâ academicâ a sesiunii, 
obligaţiei de a prezenta discheta şi un exemplar listat al textului comunicârii la secretariatul ştiinţific al 
manifestârii; - continuarea cercetărilor de istorie oralâ pentru a culege date, informaţii, amintiri şi 
mârturisiri de la supravieţuitorii rezistenţei anticomuniste din Bucovina (deportaţi, condamnaţi, închişi, 
persecutaţi), ca obligaţie morală a tuturor cercetătorilor şi colaboratorilor Centrului; - valorificarea interviu
rilor de istorie orală, prin publicarea acestora în "Analele Bucovinei"" şi în alte periodice academice din ţarâ; 
- realizarea unei sinteze privind rezistenţa anticomunistâ din Bucovina, pentru tineri şi uz şcolar; - gâsirea 

unui partener public sau privat pentru tipârirea acesteia, pe bază. de contract de asociere; - alcâtuirea unui 
Martirologiu al Bucovinei, care sâ cuprindă numele tuturor bucovinenilor care au suferit persecuţiile 
regimului totalitar; - orientarea cercetârii şi spre lumea exilului românesc (politic şi literar), afirmat şi prin 
câteva personalitâţi de seamâ din Bucovina (Vianor Bendescu, Paul Celan, Eugen Drăguţescu, Ovidiu 
Găină, Teodor Mardare Gherasim, Petru Iroaie, Claudiu lsopescu, Norman Manea, Grigore Nandriş, 
Doina-Margareta Onica, Vasile Posteucă, Visarion Puiu, Adrian Rezuş, Marin Tarangul, Matei Vişniec); 
continuarea cercetârilor pentru realizarea unor monografii de localitâţi din Bucovina; - colaborarea cu 
cercetătorii români din regiunea Cemâuţi (Catedra de filologie clasicâ de la Universitatea de Stat, Institutul 
Pedagogic "Aron Pumnul", Centrul de Cercetări Istorice Actuale) pe bazâ de proiect comun, 
instituţionalizat de cercetare, avizat de consiliul ştiinţific al Centrului şi aprobat de Secţia de specialitate a 
Academiei Române, proiect care sâ cuprindâ termene de execuţie, recepţia lucrârii şi modalităţi de 
valorificare; - construirea bugetului aferent acestui tip de proiect şi obţinerea surselor de finanţare 
extrabugetare prin contracte de asociere cu parteneri publici şi privaţi, cu respectarea legislaţiei in 
vigoare; - obţinerea unei mâriri a plafonului alocat deplasârilor pentru documentare in ţarâ (Arhivele 
Statului Bucureşti, Biblioteca Academiei Române), in cadrul temelor de plan aprobate; - cercetarea 
realitâţilor trecutului Bucovinei (societăţi, instituţii, personalităţi, evenimente) in cadrul paradigmei 
culturale a fiecârei epoci şi perioade, pentru a oferi oamenilor repere in deprinderea ştiinţei de a inţelege 
prezentul şi de a construi împreunâ viitorul. 

V asi le l Schipor 
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IN MEMORIAM 

RUDOLF WAGNER (1911-2004) 

La 27 apri l ie 2004 s-a stins din viaţă, în vârstă de 93 de ani, neobositul istoric 
şi publicist german Rudolf Wagner. O moarte fulgerătoare a pus capăt unei vieţi 
lungi, pusă în s lujba germani lor bucovineni.  

Viaţa lui Rudolf Wagner începe în Galiţia, la 1 8  iulie 1 9 1 1 ,  în satul Dulby, 
lângă Strejy, unde tatăl său, angajat în armata imperială, se găsea detaşat pentru 
moment. Foarte curând el se mută cu părinţii în Bucovina, mai întâi la Jucica şi 
apoi la Gura Humorului. În timpul Primului Război Mondial, tatăl său este trimis 
pe front, iar mama lui se va întoarce temporar la părinţi, la Dulby. Aici, el urmează 
cursurile şcoli i  elementare germane timp de doi ani, între 1 9 1 8  şi 1 920. Întors la 
Gura Humorului, va urma şcoala elementară evanghelică germană, apoi l iceul 
românesc. După bacalaureat se înscrie, în 1 930, la Universitatea din Cernăuţi, unde 
studiază germanistica şi istoria. Totodată, el urmează, ca auditor, cursurile de 
graecum şi hebraicum în cadrul anului preparator la Facultatea de Teologie 
Ortodoxă. 

În semestrul de iarnă 1 9301 1 93 1  devine membru activ în Societatea 
studenţească germană "Arminia", căreia îi va rămâne credincios până la sfârşitul 
vieţii .  În prezent "Arminia" îşi desfăşoară activitatea în oraşul austriac Linz, 
deoarece a fuzionat cu "Anninia" din această local itate. 

În anul 1 932, Rudolf Wagner îşi satisface stagiul mil itar la Lipcani, în 
Basarabia, de unde este trimis la Şcoala de ofiţeri de rezervă, din Bacău. 

Prin intermediul profesorului Karl Kurt Klein, germanist la Universitatea din 
Iaşi, primeşte o bursă în Germania, la Universitatea din Marburg, unde îşi începe 
studi ile, în aprilie 1 934, la obiectele: Ştiinţe religioase comparate, Istorie şi 
Fi lozofie. În iunie 1 93 8  îşi ia doctoratul în Ştiinţele religioase comparate şi 
Filozofie cu cal ificativul cum laude. 

Rudolf Wagner îşi începe activitatea profesională ca asistent la Institutul 
pentru Europa de Est din Berlin, la profesorul de origine georgiană Michael 
Achmeteli .  Doreşte să îmbrăţişeze cariera de profesor universitar, pregătindu-se 
pentru examenul de habil itare. Din păcate, războiul va face ca el să nu-şi poată 
realiza intenţiile. Este chemat în armată şi, astfel, viaţa lui Rudolf Wagner ia o altă 
turnură decât şi-a dorit-o el. 

Conform stipulaţii lor din tratatul Ribentropp-Molotov, încheiat la 23 august 
1 939 la Moscova, în protocolul supl imentar secret, Germania s-a declarat 
dezinteresată de Basarabia, ceea ce corespundea cu acceptul ei ca URSS să ocupe 

Analele Bucovinei, XI, 2, p. 5 1 3-5 16, Bucureşti, 2004 
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această provincie. Interesant este faptul că, despre Bucovina, nu se aminteşte nimic 
în acel protocol. Totuşi, sovietici i  pretind ocuparea întregii Bucovine, ca 
despăgubire pentru "răpirea i legală" a Basarabiei, în anul 1 9 1 8, de către România. 
Până la urmă, Stalin obţine acceptul tacit al lui Hitler pentru ocuparea doar a 
nordului Bucovinei. De asemenea, se stabi leşte ca întreaga populaţie germană din 
teritorii le ocupate de URSS să fie repatriată în Germania. 

Rudolf Wagner, care se afla atunci la Berlin, este delegat la Cernăuţi în 
funcţia de împuternicit pentru tratativele cu partea sovietică, în comisia germană de 
repatriere. Aici el a găsit o situaţie îngrozitoare. Printre cei rămaşi se găseau mulţi 
intelectuali, profesori, şi reprezentanţi ai clerului ortodox. Unii dintre ei se 
manifestaseră, în trecut, împotriva ocupantului sovietic şi se aşteptau la represiuni 
serioase. În disperarea lor, s-au adresat comisiei germane de repatriere, cerând 
ajutor. Declarându-se ca fiind de origine germană, ei au fost trecuţi pe l istele de 
repatrieri ca germani .  Chiar dacă Rudolf Wagner nu a fost singurul care a putut să 
decidă asupra soartei acestor persoane, este neîndoios faptul că el a avut un rol 
important în rezolvarea favorabi lă a cereri i a mii de români şi a altor oameni, de 
alte naţionalităţi (ucraineni, armeni, poloni), care au fost salvaţi, plecând în 
Germania. Lista nominală a românilor salvaţi şi repatriaţi prin Germania a fost 
publ icată de D. Vatamaniuc în "Analele Bucovinei" nr. 2/200 1 şi nr. 1 12002 şi 
cuprinde 1 5 0 1  persoane, întoarse în patrie. Nu se cunoaşte numărul celor rămaşi în 
Germania. 

Activitatea comisiei de repatriere a început la 9 septembrie şi s-a terminat la 
14 noiembrie 1 940. 

În ianuarie 1 942, R. Wagner este trimis, ca ofiţer, pe frontul de est, unde este 
rănit, Ia Orei .  Ajunge la un spital din Berlin, iar după refacere este trimis la Jermer, 
în Boemia, apoi Ia capul de pod de la Kilstrin, unde îl surprinde sfârşitul războiului. 
Eliberat din prizonieratul englez, ajunge la Passau, în Bavaria, unde o cunoaşte pe 
viitoarea lui soţie, Sofia, cu care se căsătoreşte în anul 1 947 şi cu care va avea două 
fete. Până Ia moartea sa, soţia i-a fost cel mai preţios prieten şi colaborator la 
redactarea vastei sale opere. 

De Ia Passau, este chemat de către superintendentul Edgar Miller la MUnchen, 
unde îşi va începe activitatea la Oficiul pentru ajutor şi sfătuire pentru refugiaţii din 
Bucovina al Cruci i  roşii bavareze, una dintre instituţi ile, alături de cele bisericeşti, 
admise pe atunci în Germania. 

La 3 decembrie 1 946 ia fi inţă Societatea cooperatistă de construcţie a 
bucovinenilor, la Stuttgart-Bilssnau, cu scopul de a construi locuinţe pentru 
repatriaţii din Bucovina. Printre iniţiatori i acestui proiect s-a numărat şi Rudolf 
Wagner. 

Împreună cu Max Zelgin, R. Wagner se găseşte în conducerea Organului 
pentru Ajutorarea Compatrioţilor a B iserici i  Evanghelice, până în april ie 1 947, 
când locul lui este preluat de Hans Ulrich. Pentru rezolvarea problemelor majore 
ale rcfuginţilor din estul Europei,  ia naştere Uniunea Exi laţilor, al cărei membTll a 
fost şi R. Wagner. În această calitate el a semnat Charta Uniunii Exilaţilor, la 

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



3 In memoriarn 5 1 5  

5 august 1 950, la Stuttgart - Cannstadt. Acest act, de  importanţă istorică deosebită, 
exprima voinţa nestrămutată a exilaţilor germani din ţările lor de baştină de 
renunţare la orice act de răzbunare sau de revanşă, dorinţa fermă de a trăi în pace şi 
prietenie. Semnatarii se declarau potrivnici oricărui conflict annat, niciodată în 
Europa să nu mai fie război. Importanţa deosebită a Chartei este că ea a definit 
năzuinţele şi recomandările pentru făurirea viitorului în pace şi  libertate al 
exilanţilor. 

După 50 de ani de la semnarea acestui document, la 20 septembrie 2000, 
Rudolf Wagner a fost sărbătorit, la Berlin, ca ultim semnatar rămas în viaţă. Cu 
această ocazie, el a fost decorat cu placheta de onoare a BdV (Uniunea Exilaţilor). 
La 1 8  februarie 2002 apare, în ziarul "Die Welt" din Hamburg, articolul lui 
Wolfgang BUscher intitulat Politică şi nu răzbunare - Rudolf Wagner şi Charta 
exilaţi/ar. 

Odată cu crearea Republicii Federale Germania, la 1 4  august 1 949, problema 
mi lioanelor de refugiaţi din est impl ica o rezolvare urgentă. Pentru a evita 
dispariţia acestor grupuri, prin asimi lare în masa germani lor autohtoni sau prin 
strămutarea lor în străinătate (Brazilia, Canada), guvernul federal decide să sprij ine 
aceste grupuri prin organizarea lor, pentru ca ele să-şi poată păstra identitatea şi cultura. 
Astfel, iau naştere "Grupările repatriaţilor germani", numite "Landmannschaft", 
pentru fiecare grupă de germani din estul Europei, în total 20 la număr. Pentru 
refugiaţii din România au luat naştere "Landmannschafturile" germanilor ardeleni, 
bănăţeni şi  bucovinen i .  

La 9 octombrie 1949, ia  naştere, la  MUnchen, "Landmannschaftul" 

germanilor din Bucovina, în care Rudolf Wagner se va găsi în comitetul director. 
Organul de presă "Der SUdostdeutsche" va fi condus tot de el. Ca redactor-şef al 
ziarului germanilor bucovineni a fost obligat să fie la curent cu toate evenimentele, 
în special cu cele privitoare la Bucovina. Aceasta 1-a determinat să studieze în 
amănunt istoria Bucovinei. Pentru depistarea documentelor din arhivele austriece a 
fost ajutat şi îndrumat de fostul bibliotecar al Universităţii din Cernăuţi, Erich 
Prokopowitsch, stabi l it la Viena. La început, R. Wagner se mulţumeşte cu ziaristica 
dar, pe măsură ce cunoştiinţele sale despre Bucovina devin tot mai temeinice, 
începe să scrie căutând să dezvăluie cât mai mult din istoria acesteia. Pentru 
aceasta el a fost numit şi "enciclopedia ambulantă a Bucovinei". 

În perioada 1 954-1958,  R. Wagner este ales deputat în Parlamentul landului 
Bavaria, din MUnchen. În această calitate, prin intcrpelările făcute în parlament, a 
putut să rezolve multe dintre problemele germanilor bucovineni .  

În anul 1 959 este profesor la Şcoala de Ştiinţe Politice din MUnchen, la 
Catedra de ştiinţe sociale pentru estul Europei. De acum încolo, activitatea lui 
R. Wagner va fi stâns legată de "Landmannschaftul" bucovinenilor şi de ziarul 

"Der SUdostdeutsche", al cărui redactor-şef va fi până în anul 2000. 
În anul 1 975, R. Wagner a fost promotorul organizări i  festivităţilor ce au avut 

loc la Linz, cu ocazia împl inirii a 1 00 de ani de la înfiinţarea Universităţii din 
Cernăuţi, la 1 1  noiembrie 1 875.  Cu această ocazie el scrie lucrarea jubiliară 
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intitulată A/ma Mater Francisco Josefina - Universitate de limba germană în 
Cernăuţi la aniversarea a 100 de ani, Munchen, 1 974. Această lucrare tratează cu 
lux de amănunte toate fazele, începând cu demersurile făcute de profesorul 
dr. Constantin Tomasciuc la Viena pentru înfiinţarea Universităţii din Cernăuţi, în 
1 875 . Universitatea din Cernăuţi i-a decernat, la 5 septembrie 1 997, d iploma de 
Doctor Honoris Causa. 

Personalitatea lui Rudolf Wagner este omagiată în volumul care i se 
consacră, Vom Moldauwappen zum Doppeladler, apărut la Augsburg, în 1 99 1 .  O 
parte dintre lucrările sale sunt incluse în cel de al doilea volum, tipărit cu acelaşi 
titlu, tot la Augsburg, în 1 933 .  

Rudolf Wagner ocupă, între cercetătorii germani, un loc important în 
istoriografia bucovineană. 

Aurel Constantin Onciul 
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GEORGE MUNTEAN (1932-2004) 

La 1 iunie 2004 a trecut în eternitate criticul şi istoricul l iterar George 
Muntean, personalitate de marcă a vieţii literare româneşti, unul d intre mentorii 
Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina. 

S-a născut la 1 7  noiembrie 1 932, în comuna Bi lca, judeţul Suceava, fiu al 
ţăranilor gospodari Tănase şi Varvara Muntean. A absolvit şcoala primară în satul 
natal şi apoi Liceul "Eudoxiu Hunnuzachi" din Rădăuţi. Dând satisfacţie unor 
porniri lăuntrice, în anul 1 954 s-a prezentat la examenul de admitere şi, fi ind 
declarat reuşit, a urmat cursurile Facultăţii de Litere a Universităţii din Bucureşti, 
obţinând, în 1 959, l icenţa, 

Afirmându-se de pe timpul studenţiei cu diverse articole, studii şi cercetări în 
domeniul l iteraturii, George Muntean obţine postul de cercetător ştiinţific principal 
la Institutul de Istorie şi Teorie Literară "George Călinescu", unde lucrează timp de 
36  de ani, adică în perioada 1 960-1996. Concomitent, a îndeplinit şi alte funcţii de 
răspundere. Astfel, între anii 1 959 şi 1 968 a fost redactor la revista "Contemporanul", 
iar între 1 974 şi 1 979 redactor-şef la "Revista de istorie şi teorie l iterară" a 
Academiei Române, de unde a fost destituit pentru întreţinerea de legături cu 
români aflaţi în exi l şi pentru unele afirmaţii "neconforme cu realităţile din 
România" făcute cu prilejul unor cuvântări ţinute în Canada şi la Congresul de 
Literatură Comparată care a avut loc la Paris, în anul 1 974. Cu toate acestea, 
George Muntean nu abdică de la preocupările sale de istorie şi critică l iterară, ceea 
ce îi aduce, în anul 1 977, premiul "Nicolae Bălcescu" al Academiei Române. 
Ulterior, a obţinut şi alte premii  ca, de exemplu, premiul pentru critică l iterară al 
revistei "Literatura şi arta" din Republ ica Moldova, în 1 993, Medalia Naţională 

"Mihai Eminescu", în 2000, premiul internaţional "Mihai Eminescu", Diploma de 
Excelenţă şi premiul Mihai Eminescu "Teiul de aur", precum şi alte premii, 
diplome, medalii şi d iferite însemne ale unor societăţi civile. 

Membru al Uniunii Scriitorilor din Român ia, George Muntean a fost, 
totodată, şi membru al altor asociaţii şi fundaţii, între care menţionăm: Asociaţia de 
Istorie "Nicolae Iorga", Asociaţia Naţională a Folcloriştilor, Asociaţiunea Transilvană 
pentru Literatura şi Cultura Poporului Român (ASTRA), unde a îndepl init, timp de 
câţiva ani, funcţia de primvicepreşedinte, Fundaţia Culturală "Iancu Flondor", 
Fundaţia Culturală "Centrum", Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi Bucovina, 
Societatea Culturală "Ţinutul Herţa", Societatea de Ştiinţe F ilologice, Societatea 
pentru Cultura Românească "Mihai Eminescu" din regiunea Cernăuţi. De asemenea, 
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a fost membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti . La multe dintre aceste societăţi şi 
asociaţii a făcut parte din organele de conducere ca şi din colegiile de redacţie ale 
unor reviste cultural-ştiinţifice. 

În anul 1 992 a fondat Partidul Democrat de Centru, care a fuzionat apoi cu 
Partidul Pensionarilor, din partea căruia a candidat la funcţia de Preşedinte al 
României, în anul  1 996. 

George Muntean s-a căsătorit, în anul 1 956, cu poeta Adela Popescu, 
absolventă a Facultăţii de Litere a Universităţii din Bucureşti, autoarea volumului  
de versuri bil ingv, româno-francez, Între noi - timpul, tradus apoi în opt limbi şi 
lansat de autoare, împreună cu soţul, în SUA, Franţa şi Japonia. 

George Muntean a luat parte la diferite congrese, simpozioane, conferinţe, 
sesiuni, întâlniri şi dezbateri internaţionale în mai multe ţări din Europa, America şi 
Asia. Dintre acestea amintim pe cele din ultimi i  1 0-- 1 5  ani :  Ucraina, Federaţia 
Rusă, Estonia, Letonia, Republica Moldova, Franţa, SUA, Japonia, India. 

Începând cu anul 1 954, George Muntean a publicat peste 3 000 de articole, 
cronici literare, eseuri, recenzii, studii de istorie, teorie şi critică l iterară, estetică, 
folcloristică, pol itologie, reportaje, portrete literare, evocări, interviuri în diferite 
reviste şi ziare româneşti şi străine . Numele său figurează în peste 80 de volume 
apărute în ţară şi în străinătate. Activitatea sa de critic şi istoric l iterar, folclorist, 
editor, conferenţiar publ ic, mil itant politic şi al societăţii civile, de organizator de 
manifestări ştiinţifice, culturale şi politice a interesat diverse personal ităţi ale 
culturii române şi străine contemporane. Numele său, preocupările sale şi 
activitatea sa cultural-ştiinţifică au fost menţionate de diferite personalităţi de 
prestigiu din ţară şi din străinătate. De asemenea, numele său se află citat în diferite 
articole, manuale, studii, cursuri universitare, culegeri şi antologii, monografii, 
lucrări de sinteză, ediţii, culegeri de documente, bibliografii, almanahuri, dicţionare 
româneşti şi străine. 

Preocuparea permanentă şi susţinută a lui George Muntean a fost Bucovina. 
Dragostea faţă de această provincie românească, de aceste meleaguri, de satul său 
natal, de locuitorii lui I-au determinat să iniţieze, să organizeze şi să conducă 
numeroase acţiuni. Amintim dezbaterile pe care le organiza prin ani i  1 972-1 975 cu 
diverse personalităţi pentru ca judeţul Suceava să devină un judeţ al turismului 
românesc ş i  internaţional . Încă prin ani i  1 974-1 975 a organizat în Bucureşti 
întâlniri ale bucovinenilor cu diverşi scriitori ca: Iulian Vesper, Dragoş Vicol, 
Ion Ţugui, Pavel Ţugui, Eugen Frunză, E. Ar. Zaharia, Dr. Arcadie Percek, Liviu 
Rusu şi mulţi alţii care lecturau din scrierile lor despre frumuseţile Bucovinei, 
despre oamenii  de pe aceste meleaguri. Împreună cu Vasile Cârdei a realizat 
monografia Bilca, o aşezare din Valea Sucevei, pe care a publicat-o în 1 97 1 .  
Totodată, în 1 987, împreună cu poetul Ion Brad şi cu graficianul Ion Miclea a 
realizat lucrarea Bilca, cu peste 50  de fotografii color şi cu o succintă reliefare a 
acestei aşezări, a istoricului şi specificului ei în raport cu satele din împrejurimi. 
' După anul I I)RI), t;eorge Muntean a contribuit nemijlocit. ălătili'i d� a.lte 
personalităţi, la înfi inţarea Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor ca şi a Universităţii 
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"Ştefan cel Mare" din Suceava, precum şi a caselor memoriale "Dimitrie Onciul", 
din satul Straja ş i  "Ion Nistor" din oraşul Vicovu de Sus, precum şi a Casei de 
Creaţie ,�Mihai Eminescu" din Călineşti . 

Împreună cu un grup de intelectuali bucovineni din Bucureşti precum ş i  cu 
personalităţi din judeţul Suceava, a contribuit la reînfiinţarea Societăţii pentru 
Cultura şi Literatura Română în Bucovina, la pregătirea primului  congres al acestei 
societăţi, în luna iunie 1 990, fi ind investit în funcţia de vicepreşedinte pentru 
legătura cu instituţii le culturale centrale. 

De comun acord cu alte personalităţi, a înfiinţat Fil iala Bucureşti a Societăţii 
pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, fiind preşedintele ei timp de 
şapte ani. În această perioadă a organizat cinci simpozioane privind destinul tragic 
al Bucovinei, comemorarea unor date de importanţă istorică din trecutul acestui 
colţ de ţară, a unor personalităţi ale v ieţii culturale şi ştiinţifice bucovinene. 

Relevând, succint, viaţa şi activitatea criticului şi istoricului l iterar George 
Muntean, nu putem trece cu vederea peste calităţile lui de OM care a dovedit în 
toate împrejurările solicitudine în a ajuta pe toţi acei care se aflau în diverse situaţii 
mai mult sau mai puţin precare. Trebuie, totodată, relevate harul lui de povestitor, 
relatările lui despre numeroasele vizite făcute în ţară şi străinătate, vocea lui clară, 
fluiditatea vorbiri i ,  darul său de a întreţine permanent o atmosferă plăcută, plină de 
optimism, de voie bună. 

Prin dispariţia lui George Muntean, cultura românească a pierdut un critic şi 
istoric l iterar de prestigiu. Societatea pentru Cultura şi  Literatura Română în 
Bucovina este din nou l ipsită de încă o personalitate care a pus bazele reînfiinţării 
şi revigorării ei. 

Dumnezeu să-I odihnească în pace! 
George Galan 

Notă: George Muntean a fost colaborator al revistei "Analele Bucovinei" şi  îi 
închinăm cele mai alese gânduri la trecerea dincolo de hotarele acestei lumi. 
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