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EDITORIAL

IOAN SLAVICI ŞI BUCOVINA
D. VATAMANIUC

Bucovina se înscrie, ca parte integrantă, în patru momente din activitatea lui
Ioan Slavici, personalitate marcantă a culturii noastre naţionale.
Un prim moment este legat de perioada 1 869- 1 872. Student la Universitatea
din Viena, Ioan Slavici fondează, împreună cu Em inescu şi cu alţi studenţi, în mare
parte bucovineni, Societatea " România Jună", în aprilie 1 87 1 . Aceasta desfăşoară,
timp de mai multe decenii, o activitate culturală remarcabilă, în spirit naţional, în
capitala Imperiului Austro-Ungar. Societatea îşi sporeşte prestigiul prin organizarea
şi ţinerea Serbării de la Putna, d in august 187 1 . Preşedinte al comitetului de
organizare al acestei manifestaţii, S lavici trăieşte în m ijlocul societăţii bucovinene
şi o cunoaşte nemijlocit cu toate neîmplinirile şi neajunsurile sale. Stă în gazdă la
Pamfil Dan, în Cernăuţi, membru activ al comitetului de organizare al Serbării,
călătoreşte de la Cernăuţi la Putna cu· un popas la Siret, unde ţine ch iar o m ică
întrunire, poartă discuţii cu administraţia austriacă la Rădăuţi, îşi manifestă
nemulţumirea faţă de oportunismul politic al unor fruntaşi bucovineni, se simte
înălţat sufleteşte în mij locul sătenilor bucovineni. Tot în cadrul Serbării de la Putna
se ţine, la propunerea lui Eminescu, Congresul studenţesc, care ia hotărâri de mare
însemnătate în lupta naţională. Eminescu şi Slavici au rolul decisiv în întocm irea
programului de acţiune al "tinerilor" , cum îi spuneau Eminescu şi Slavi:i
generaţiei lor. Stabilesc ca obiectiv principal al activităţii lor lupta pentru unitatea
culturală a tuturor românilor aflaţi atunci în mai multe provincii româneşti, sub
stăpânirea imperii lor vecine. Lupta pentru unitatea culturală va contribui la unitatea
politică din 1 9 1 8. La Congresul studenţesc de la Putna s-a hotărât ca următoarea
întâlnire să aibă loc la Turda, în amintirea lui Mihai Viteazul, asasinat aici , cel
d intâi tăuritor, pentru scurt timp, al unităţii statale a poporului român. Acest
Congres nu se ţine, datorită împrejurărilor nefavorabile. Altă hotărâre a Congresului
studenţesc de la Putna este adusă la îndeplinire un deceniu mai târziu. Se avea în
vedere înfi inţarea unui cotidian care să apară la Sibiu, prin care " tinerii " să ducă
lupta pentru unitatea culturală. Se prevedea ca ziarul să fie condus de Ioan Slavici.
Acesta a început să apară cu titlul "Tribuna", în aprilie 1 884, fiind o glorie a presei
româneşti.
Ana/de Bucovinei, XII,/, p. 5-7, Rueureşti, 2005
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Ioan Slavici este şi cel dintâi intelectual român care elaborează o lucrare de
referinţă privind români i din Imperiul Austro-Ungar într-o limbă de circulaţie
universală. Iniţiativa, unică în felul său, aparţine lui Joseph Alexander Helfert
( 1820-1910), autor a numeroase studi i şi monografii istorice. Se asociază cu Karl
Prochaska, editor din Teschen, în S ilezia. Acesta publică un Prospect, cu titlul Die
Vălker Oesterrich Ungarns. Ethnographische und culturhistorische Schilderungen,
în care prevedea ca istoria popoarelor din Imperiu să fie prezentată în 12 volume.
Ioan Slavici este inclus în Prospect cu volumul VI: Die Rumănen in Ungarn,
Siebenbiirgen und der Bukowina, care se tipăreşte la V iena şi la Teschen, în editura
lui Karl Prochaska, în 188 1 . Bucovina se bucură aici de o prezentare cuprinzătoare,
cu o bogată informaţie documentară. Se ocupă de Ţara de Sus a Moldovei, numită
Bucovina după anexarea ei la Imperiul Habsburgic, în 1 775, şi insistă asupra
domniei lui A lexandru cel Bun şi a rolului său în organizarea biserici i românilor
bucovineni . Acordă mare atenţie situaţiei demografice şi atrage atenţia că român i i
d i n Bucovina s e situau, c a număr d e populaţie, p e locul trei, după cei d i n Ungaria şi
din Transilvania. Deplânge trecerea Bucovinei, pentru unele perioade, la Galiţia, cu
consecinţe defavorabi le români lor sub raport demografic. Un moment important în
viaţa români lor bucovineni îl constituie demersurile lor de a se pune sub autoritatea
lui Andrei Şaguna, mitropolitul de la Sibiu, în 1861. Descrie pe larg practicile
rel igioase la români i transilvăneni în creaţia populară, care sunt aceleaşi şi la românii
bucovineni . Monografia a fost primită favorabil în cercurile româneşti şi străine.
Ioan Slavici este şi editorul colecţiei Documente privitoare la istoria
românilor, adunate de Eudoxiu Hurmuzachi din arhivele străine şi depuse, după
încetarea sa din viaţă, la Academia Română. Istoricul bucovinean este elogiat de
Slavici şi în monografia tipărită în limba germană. Documentele copiate de
Eudoxiu Hurmuzachi acoperă o lungă perioadă (12 1 8-1818). Slavici desfăşoară, în
calitatea sa de secretar al Comisiei documentelor istorice, o activitate ieşită din
comun, pe o perioadă de trei deceni i . Se ocupă de pregătirea lor pentru tipar şi în
închisoarea de la Vaţ, în perioada 1889-1 890. Scrise în latină, germană, franceză,
italiană, documentele reclamau un cunoscător al acestor limbi, fam i l iare
prozatorului. S lavici ne informează, în mai multe rânduri, asupra situaţiei
documentelor când preia editarea lor. Merită să reevaluăm şi faptul că editarea
documentelor începe cu volumul VII, nu întâmplător. Administraţia austriacă din
Bucovina pregătea, pentru anul 1875, mari festivităţi la Cernăuţi, cu prilejul
împlinirii unui secol de la anexarea Ţării de Sus a Moldovei la Imperiul
Habsburgic. Comisia a hotărât să înceapă tipărirea documentelor cu volumul VII.
Acesta cuprindea documente privitoare la raptul din 1 77 5 . Se denunţaLi aici, cu
argumente istorice, metodele Cu 11ii din Viena în pol itica sa imperialistă.
Ioan Slavici a întocmit şi o uroşură, Răpirea Bucovinei dupâ documente
autentice, cu o prefaţă de M. Kogălniceanu şi cu extrase tiin v o l um ul cu care a
inaugurat tipărirea documentelor. Bro�ura s-a tipărit şi în li m ba ti-anceză. Autorităţile
austr iece au interzis circulaţia ei în Bucov ina. Em inescu a trecut broşura în
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Bucovina şi ea a fost distribuită clandestin în timpul festivităţilor de la Cernăuţi d i n
octombrie 1 87 5 . Broşura constituia cea mai necruţătoare denunţare, î n faţa opiniei
publice internaţionale, a politicii anexioniste a imperi ilor vecine.
Bucovina ocupă un loc important şi în scrisul lui Ioan Slavici şi, îndeosebi, în
memorialistica sa de după 1 900. Sunt revelatori i, în acest sens, prezentarea
activităţii sale la Comisia documentelor istorice în Lumea prin care am trecut,
evocarea Clopotele mănăstirii Putna, din care luăm cunoştinţă de împrej urările în
care se ţine Congresul studenţesc de la Putna, în august 1 87 1 , şi de hotărârile care
se iau privind lupta pentru unitatea culturală şi studiul Serbarea de la Putna, cea
mai importantă lucrare pe care ne-a lăsat-o un participant la manifestaţia de
solidaritate naţională din 1 87 1 . Slavici nu va u ita primirea de care s-a bucurat în
Bucovina şi generozitatea sătenilor bucovineni care îl sprij ină în ţinerea Serbării de
la Putna: . " Până în ziua de astăzi mi-a rămas inexplicabilă - scrie Slavici, după
trecea a trei decenii de la Serbarea de la Putna - încrederea cu care români i din
Bucovina mi-au încredinţat avutul lor" .
Ioan Slavici participă la lupta românilor bucovineni în afirmarea identităţii
lor naţionale, face cunoscută istoria lor într-o lucrare de referinţă în l imba germană
şi publică documentele privi nd una din cele mai întunecate pagini din trecutul
zbuciumat al acestei provincii româneşti . Colecţia documentelor istorice, adunate
de Eudoxiu Hurmuzachi, pe care o editează, stă la baza istoriografiei noastre
naţionale.
Universitatea de Vest, Universitatea " Ioan Slavici", Fundaţia de Cultură şi
Învăţământ " Ioan S lavici " şi alte instituţii din Timişoara desemnează anul 2005 ca
Anul " Ioan S lavici", la împlinirea a opt deceni i de la moartea sa, şi îi evocă
personalitatea pe multiple planuri, ca niciodată până acum.
Centrul de Studi i " Bucovina" se alătură instituţi ilor timişorene şi aduce în
discuţie, şi cu acest prilej, contribuţia deosebită a lui Ioan Slavici în apărarea
provinciei noastre, nefericită ca şi în vremea sa.
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SILVESTRU MORARIU-ANDRIEVICI, SLUJITORUL
ŞI APĂRĂTORUL CARACTERULUI ROMÂNESC
AL BISERICII ORTODOXE DIN BUCOVINA
SIMINA-OCTAVIA STAN

În secolul al XIX-lea, poporul român, nevoit să accepte diferite stăpâniri
străine, care limitau manifestarea tradiţiilor sale religioase şi naţionale, a beneficiat
de conducători spirituali ce au reuşit, prin devotament şi muncă susţinută, să dea un
puternic avânt vieţii româneşti.
Astfel de îndrumători şi conducători spirituali ai românilor au fost mitropoliţii:
Gavril Bănulescu, pentru Basarabia, Veniamin Costache, pentru Moldova, Dionisie
Lupu, pentru Muntenia, Andrei Şaguna, pentru Transilvania şi Banat, şi S ilvestru
Morariu-Andrievici, pentru Bucovina.

Biserica Ortodoxă din Bucovina până la mitropolitul Silvestru
Bucovina, în tradiţia ei bisericească, a fost dintotdeauna un teritoriu ortodox.
Lanţul ei de mănăstiri, ctitorite de voievozii moldoveni, nenumăratele biserici şi
schituri alcătuiesc comoara cea mai de preţ a ortodoxismului românesc bucovinean.
După anexarea Bucovinei, B iserica Ortodoxă trebuia reorganizată.
Autoritatea bisericească asupra acestei zone o avea episcopul de Rădăuţi, Dosoftei
Herescu, care era subordonat mitropolitului Gavril al Moldovei. Austriecii au
considerat că aceste fapte trebuiau schimbate. Astfel, pe baza hotărârii imperiale
din 1 2 decembrie 1 78 1 , rqedinţa episcopală a fost mutată la Cernăuţi, în noua
capitală, unde, la 30 ianuarie 1 782, a fost instalat e iscopul Herescu, devenit
p
stăpânul duhovnicesc al Intregii Bucovine ( 1 782- 1 789) La 5 iulie 1 783, pe baza
unui decret al împăratului Iosif II, Episcopia Bucovinei a fost subordonată
Mitropoliei Ortodoxe sârbeşti din Carlovitz în problemele spirituale şi dogmatice,
iar din 1 786 această subordonare s-a extins şi la problemele administrative,
episcopul Bucovinei devenind membru al Sinodului sârbesc din Carlovitz2 •
.

1 Ion Nistor, Istoria Bisericii din Bucovina şi a rostului ei naţional-cultural in viaţa românilor
bucovineni, Rădăuţi, Editura Scptentrion. 2003, p. 3 (în continuare se va cita Ion Ni stor, Istoria Bisericii).
2 Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Româneşti, voi. 3, Bucureşti, Editura Institutului
Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1 9 8 1 , p. 1 82.

Analele Bucovinei, XII, I , p. 9--3 2, Bucureşti, 2005
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La 29 aprilie 1 786 a primit sancţiunea împărătească şi s-a pus în aplicare
Regulamentul duhovnicesc (Geistlicher Regulierungsplan/, noul regulament de
organizare a B i sericii Ortodoxe din Bucovina. Astfel, eparhia Bucovinei a fost
împărţită în şase decanate: Cernăuţi, Ceremuş, Nistru, Berhomete, Vicov şi
Suceava şi în două vicariate: al Câmpulungului-Moldovenesc şi al Câmpulungului
Rusesc4 . În fruntea eparhiei era episcopul, numit direct de împărat, iar în fruntea
decanatelor se afla câte un protopop, numit de guvernatorul Bucovinei, la
propunerea episcopului . Episcopul era ajutat, în exercitarea atribuţiilor sale, de un
vicar şi de un consistoriu, format din patru membri, doi preoţi şi doi miren i. La
început, din acest consistoriu făceau parte doi ofiţeri activi din armata austriacă, de
confesiune romana-catolică, unul ca "asesor" şi altul ca "fiscal consistorial", pentru
a asigura astfel statului o implicare cât mai mare în treburile bisericii. Protestele
episcopului Dosoftei împotriva acestui sistem nu au avut alt efect la Curtea
imperială de la Viena decât acela că, în locul ofiţerilor romana-catolici, au fost
trimişi "îndrumători " sârbi, mai întâi în persoana arhimandritului Ghedeon
Nichitici (care va ajunge episcop la Sibiu), apoi în cea a arhimandritului Ioan
Foldvary, care a dispărut, la un moment dat, din Cernăuţi 5 • Abia în urma acestei
întâmplări, protestele energice ale episcopului au fost auzite, Iosif al II-lea anulând
numirea ca vicari în Bucovina a prelaţi lor sârbi.
Prin acelaşi regulament a fost redus şi numărul mănăstirilor. Din cele peste
20 de mănăstiri şi schituri existente în Bucovina în momentul anexării, au rămas
doar trei mănăstiri de călugări: Putna, Suceviţa şi Dragom irna6 . De asemenea,
numărul parohii lor a fost redus de la 239 la 1 86.
Episcopul Dosoftei a fost un adevărat apărător al intereselor româneşti în
Bucovina. Pe lângă protestele sale împotriva trimiterii de vicari sârbi, el a
ameninţat guvernul cu răzvrătirea poporului dacă vor mai fi încurajaţi rutenii
aşezaţi în eparhia sa. De asemenea, s-a opus secularizării moşiilor episcopiei şi s-a
străduit ca veniturile noului Fond Religionar să fie întrebuinţate numai pentru
necesităţile B isericii Ortodoxe Române din Bucovina.
În continuare vom expune istoria Fondului Religionar, datorită implicării pe
care a avut-o în evoluţia ulterioară a destinului Bisericii Ortodoxe din Bucovina.
După anul 1 775, guvernatorul militar al Bucovinei, baronul Spleny, raporta că
întinsele moşii mănăstireşti ar putea fi folosite pentru fiscul imperial. Rezolvarea
acestei probleme a fost amânată, din consideraţie faţă de clerul din Moldova şi, mai
ales, faţă de cel din Rusia. Noul guvernator al Bucovinei, baronul Enzenberg, a
3

Ion Nistor, op. cit., p. 9.
Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Suceava, Fond Milropo/ia Bucovinei, Secţia 1 /1,
dosar 1 , fila 2 (în continuare se va cita D.J.A.N. Suceava, Fond Mitrop ol ia Bucovinei, s., d., f.).
5 Simion Reli, Politica religioasă a Habsburgilor faţă de Bis erica Ortodoxă română in s ecol ul
al XIX-/ea , Ccrn:l.uli, Editura Glasul Bucovinei ", 1 928, p. 23-24 (în continuare se va cita Simion
4

..

Reli, Politica religiousă).
6 Mircea l'ăcurariu, op. cit., p. 183.
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reluat problema posesiunilor bisericeşti, căutând o soluţie, î n sensul restrângerii
numărului mănăstirilor şi a secularizării tuturor averilor bisericeşti. Împotriva
acestei soluţii s-au pronunţat clerul şi boierimea autohtonă. Astfel, memoriul pe
care boierul Vasile Balş 1-a înaintat, la 1 3 noiembrie 1 780, contelui Hadyc,
preşedintele Consiliului Aulic de Război din Viena, cerea ca administraţia moşi ilor
duhovniceşti să rămână, ca şi înainte, în grija episcopului şi a stareţilor, iar statul să
7
exercite numai controlul, prin instituţiile sale •
Dorinţa românilor a fost ignorată şi, prin ordonanţa din 27 decembrie 1 78 1 ,
împăratul Iosif al II-lea a hotărât secularizarea moşiilor ş i reducerea numărului
mănăstirilor, dar numai în aşa fel încât "veniturile să se folosească pentru binele
corel igionarilor din provincia în care s-au încamerat moşiile"8• În acest scop s-a
constituit o comisie, cu însărcinarea de a inventaria toate averile bisericeşti. Între
timp, se duceau tratative cu episcopul Dosoftei pentru cesiunea moşiilor
episcopale. Deoarece administrarea acestora nu era foarte bună, Dosoftei a
consimţit să cedeze Curţii imperiale moşiile episcopale în schimbul unei donaţii
anuale de 6 000 de florini9 .
Spre deosebire de moşiile episcopale, cele mănăstireşti au trecut în
administrarea statului. Hotărâtoare a fost ordonanţa imperială din 1 9 iunie 1 783 ,
prin care Iosif al II-lea a dispus ca "să se reducă numărul mănăstiri lor, iar
pământurile şi fondurile să treacă sub povăţuirea stăpânirii împărăteşti " 1 0 . Averea
preoţilor care nu locuiau în Bucovina urma să fie confiscată, iar din fondul astfel
creat urma să se întreţină clerul ortodox şi să se înfi inţeze cel puţin o şcoală. Prin
urmare, din cele 25 de aşezăminte bisericeşti, au fost desfi inţate 22, iar averile
tuturor mănăstirilor, fie desfii nţate, fie menţinute, au trecut sub administraţia
statului. Noua administraţie a menţinut vechiul sistem de arendare. Banii obţinuţi
intrau în "visteria" fondului care, în urma ordinului împăratului, se administra
separat, în înţelegere cu episcopul şi cu Consistoriul episcopal.
Constituirea definitivă a Fondului Religionar din Bucovina s-a făcut prin
Regulamentul duhovnicesc de la 29 aprilie 1 786. Dispoziţiile referitoare la Fondul
Religionar erau următoarele: "Fondul Religionar din Bucovina cuprinde, în sine,
întreaga avere menită pentru nevoile religiunii. Averea fondului se compune din
bani gata şi din imobi le, la care se socoteşte întreaga avere a mănăstirilor şi
bisericilor. Din toate veniturile se vor acoperi toate cheltuielile pentru biserică şi
pentru şcoală, iar ceea ce va întrece se va întrebuinţa pentru binele clerului, al
religiunii şi al omenirii " 1 1 • Astfel, administrarea averilor bisericeşti a trecut
definitiv în seama statului. Prin ordonanta imperială din 1 3 decembrie 1 786,
"
7 Ion Nistor, Istoria F ondului Bisericesc din Bucovina, Cernăuţi, Editura "Glasul Bucovinei ,
1 92 1 , p. 20 (în continuare se va cita Ion Nistor, Istoria F ondului).
8 Ibidem, p. 20-2 1 .
9 Ibidem, p. 2 1 .
10 Ibidem, p. 22.
11
ldem, Istoria Bisericii, p. 25 .
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"
"visteria fondului a fost mutată din reşedinţa episcopală şi ataşată vistenet
cercuale din Bucovina 1 2, d iminuându-se, astfel, rolul episcopului în administrarea
fondului, implicarea sa fi ind doar de natură dogmatică şi spirituală.
După anul 1 786, Fondul Rel igionar a trecut sub administraţia Guberniului din
Lemberg şi a fost încredinţat organelor de administraţie ale fondurilor similare din
Gal iţia. Averea fondului a fost vărsată în visteria comună, de unde se luau
mijloacele băneşti pentru acoperirea diverselor necesităţi ale statului. Astfel Fondul
Rel igionar ajunsese să servească unor scopuri cu totul străine de menirea sa13 .
Români i bucovineni au intervenit la Viena împotriva acestui abuz şi au obţinut
ordonanţa imperială din 1 7 decembrie 1 789, prin care administraţia fondului
bucovinean a fost separată de cea a fondurilor similare din Galiţia. Administraţia a
rămas, însă, în continuare, la Lemberg şi mijloacele fondului s-au cheltuit, fără nici
un control din partea românilor, pentru scopuri care nu îi priveau. Atunci aceştia au
adresat, la 2 martie 1 79 1 , un memoriu împăratului, cerând retrocedarea averilor
confiscate mănăstirilor, sau cel puţin ca din veniturile fondului să se deschidă şcoli
pentru pregătirea tinerilor 1 4• Nu s-a primit un răspuns favorabil, ci doar s-a
recomandat ridicarea mai multor biserici pe cheltuiala fondului şi întreţinerea
şcolilor triviale prin aceleaşi mijloace.
În momentul ocupării, Bucovina avea o populaţie de 72 000 de locuitori,
aproape jumătate (circa 36 5 80) fiind aşezată pe moşiile fondului 1 5 • Administraţia
fondului a considerat că numărul populaţiei era prea mic şi că el trebuia sporit cu
orice preţ. Astfel, a fost elaborat un plan de colonizare, în urma căruia colonii
germane, maghiare, lipovene ş i slovace au fost întemeiate pe cele mai bune moşii
ale fondului. Coloniştii primeau între 1 6 şi 20 hectare de pământ16, în acest mod
înstrăinându-se aproape jumătate din averea Fondului Religionar.
Pământurile fondului au fost folosite şi pentru creşterea cailor. În 1 783, la
Coţmani, apoi, din 1 792, la Rădăuţi, a funcţionat o herghelie a statului. Pentru
herghelie, statul a luat în arendă, de la Fondul Bisericesc, domeniul Rădăuţi, cu o
suprafaţă de 1 70 9 1 3 de hectare. Statul plătea o arendă destul de mică. Preţul
acesteia se stabilea din 1 O în 1 O ani. Pentru primii 20 de ani statul a plătit fondului
o arendă anuală de 36 700 de florini, ceea ce era echivalent cu 5 florini de hectar.
În ani i următori, arenda a scăzut la 34 000 de florini pe an. Î ntre 1 870 şi 1 880
arenda ajunsese la suma de 50 000 de florini, iar de la 1 880 la 1 890 a sporit la
60 000 de florini Î n 1 890, expirând contractul de arendare, statul dorea să cumpere
domeniul Rădăuţi, dar acest plan nu a fost pus în aplicare datorită intervenţiei
mitropo1itu1ui Silvestru, statul fiind nevoit să reînnoiască contractul de arendare17 •
Idem, Istoria Fondului, p. 24.
Simion Reli, op. cit, p. 1 3.
1 4 Ion Nistor, Istoria Fondului, p. 30.
15 Ibidem, p. 3 1 .
16 Ibidem, p. 32.
17 Ibidem, p. 38.
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Suprafaţa arendată s e redusese la aproximativ 9 000 de hectare pământ arabi l ş i
păşune, c a urmare a împroprietăririi ţăranilor.
De asemenea, veniturile fondului au fost folosite şi pentru acoperirea
necesităţilor statului austriac. Astfel, în 1 859 Fondul Rel igionar din Bucovina a
contribuit la cheltuielile războiului din Italia cu două milioane, iar în 1 866, pentru
acelaşi scop, cu 200 000 coroane 1 8 •
Faţă de biserică şi de şcoală, administraţia fondului nu şi-a îndeplinit datoria,
aşa cum prevedea legea. Clerul s-a bucurat întotdeauna de bunăvoinţa
administraţiei fondului. Dar această bunăvoinţă nu era determinată de stima faţă de
cler, ci mai mult din interesul de a stăpâni populaţia prin mij locirea lui. Singurele
cheltuieli pe care le făcea fondul cu biserica erau leafa episcopului şi a asesorilor
consistoriali, a stareţilor celor trei mănăstiri şi a călugărilor, câte 25 în fiecare
mănăstire. În 1 860, deputatul Petrino constata, în faţa Parlamentului de la V iena,
că, timp de 80 de ani, administraţia fondului, pe ale cărui moşii se ridicau 1 40 de
sate, a construit numai 6 biserici de piatră, în celelalte 1 3 4 de sate rămânând
vechile bisericuţe de lemn din vremea Moldovei, scunde şi neîncăpătoare 1 9•
Pentru şcoală, fondul nu a făcut nici măcar atât. În 1 783, generalul Enzenberg
a confiscat fondul şcolar, alcătuit din contribuţiile preoţilor şi ale d iaconilor, şi a
deschis cu el două şcol i germane, una la Cernăuţi şi alta la Suceava2 0 •
Împotriva acestei situaţii au fost trimise memorandumuri la Viena, în care
erau prezentate abuzurile ce se făceau cu averea Fondului Religionar. După lungi
ani de aşteptare, când m ij loacele fondului fuseseră epuizate, împăratul Francisc a
pus capăt abuzurilor, prin rezoluţia sa de la Troppau, din 28 decembrie 1 820, prin
care s-a hotărât că: "De vreme ce fondul bisericii ortodoxe din B ucovina s-a
constituit din averile episcopeşti şi mănăstireşti, de lege ortodoxă, veniturile acestui
fond nu se pot întrebuinţa pentru alte scopuri decât pentru întreţinerea cultului
ortodox şi pentru învăţământul popular. Toate cheltuielile care s-au făcut e
r
nedrept din menţionatul fond, de la înfiinţarea lui, trebuiesc restituite pe deplin" 1 •
Această ultimă dispoziţie a rămas, fireşte, numai pe hârtie, deoarece sumele pentru
moşiile vândute şi teritoriile colonizate nu se mai puteau restitui fondului. Dar, cel
puţin, de atunci s-a acordat o atenţie sporită cerinţelor bisericeşti şi şcolare.
Din cele arătate mai sus s-a putut observa că Fondul Religionar din Bucovina
constituia o avere exclusiv românească. Guvernul austriac a neglijat însă acest
caracter al fondului pentru a slăbi elementul românesc din Bucovina. El a dat fondului
un caracter confesional, pentru a permite rutenilor, emigraţi în Bucovina şi trecuţi Ia
religia ortodoxă, să beneficieze de bogăţiile sale. În acest fel a înţeles guvernul
austriac să susţină cauza ruteană în Bucovina, nu numai împotriva intereselor
româneşti, etnice şi naţionale, ci chiar cu propriile mij loace materiale româneşti.
18

Jdem, Istoria Bisericii, p. 94.
Jdem. Istoria Fondului, p. 40.
20 Ibidem, p. 40-4 1 .
2 1 Ibidem, p. 4 1 .
19
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În cursul întregii stăpâniri austriece, românii au cerut recunoaşterea dreptului
lor de a-şi administra fondul în mod autonom şi prin proprii oameni. Această
pretenţie au ridicat-o episcopul Dosoftei şi Vasile Balş, precum şi adunarea
întrunită în mai 1 848, la Cernăuţi, sub preşedinţia lui Doxache Hurmuzachi.
Petiţiunea Ţării cerea acelaşi lucru, iar în Constituanta de la Viena, deputatul
Mihai Bodnărescu cerea ca "fondul legii noastre să se administreze de bărbaţi aleşi
de legea noastră"22• Acestea nu erau pe placul episcopului Hacman, care a
convocat, în ziua de 29 februarie 1 86 1 , la Cernăuţi, o adunare a clerului, cerând
trecerea administraţiei Fondului Religionar în grija clerului. Credincioşii, însă,
doreau ca administrarea fondului să se facă de către organele canonice, adică de
clerici şi mireni . Această divergenţă era binevenită pentru guvern, care dorea să
menţină o stare de conflict. Pe fondul acestei lupte a fost promulgată noua
Constituţie dualistă din 1 867 care, în articolul XV, garanta fiecărei confesiuni
dreptul de a-şi administra singură averile sale23 . Bazându-se pe acest articol,
românii s-au constituit, în frunte cu George Hurmuzachi, într-un Comitet pentru
autonomia bisericească, ce a continuat lupta pentru dobândirea dreptului de
administrare şi de control asupra fondului.
Această mişcare luase proporţi i îngrijorătoare şi guvernul conştientizase că,
în această formă, cererea românilor nu va putea fi uşor respinsă. Atunci acesta a
recurs la hotărârea împăratului Francisc Iosif I care, prin rezoluţia din 1 O
decembrie 1 869, a pus capăt definitiv discuţiei asupra acestei probleme. "Este
voinţa mea, ca şi de aici înainte să rămână în vigoare dreptul de protecţiune,
rezervat Domnului ţării de înaintaşul meu Iosif al II-lea asupra Fondului Bisericesc
din Bucovina, menit de dânsul pentru biserică şi şcoală, precum şi principiul că
administraţia, conservarea şi întrebuinţarea acestui fond să depindă exclusiv de
hotărârea domnului ţării, respectându-se fireşte scopul şi menirea sa"24 • Din acel
moment, problema fondului era un drept rezervat Coroanei. Parlamentul de la
Viena, Dieta provincială din Cernăuţi şi Congresul bisericesc nu aveau nici un
drept asupra acestuia.
După această expunere a istoriei Fondului Religionar din Bucovina, revenind
la succesiunea înalţilor prelaţi de la conducerea eparh iei Bucovinei, precizăm că,
după moartea episcopului Dosoftei Herescu (22 ianuarie/2 februarie 1 789),
împăratul a numit ca episcop, la 23 aprilie 1 789, pe arhimandritu1 Danii1 Vlahovici
( 1 789 1 822)25 • Episcopul Daniil a sprij init întărirea elementului rutean în biserica
bucovineană şi a impus bisericilor săteşti limba slavonă.
Atitudinea îngăduitoare faţă de ruteni 1-a determinat pe mitropolitul rutean
unit din Lemberg, Anton Angelovici, să susţină teoria potrivit căreia credincioşii
din dioceza Bucovinei sunt, în marea lor majoritate, galiţieni de rit greco-catolic,
-

22 Ibidem, p. 6 1 .
23

Ibidem, p. 6 2.
Ibidem, p. 48.
25 Mircea Păcurariu, op. cit., p. 1 84.
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refugiaţi din Galiţia ş i care ar fi gata să se reîntoarcă la ritul greco-catolic dacă ar
avea un episcop al lor unit. El chiar a cerut împăratului înfiinţarea unei episcopii
unite în Bucovina, sperând că, în timp, episcopul unit al Bucovinei va putea chiar
înlocui pe episcopul ortodox de la Cernăuţi, situaţie în care întreg Fondul
Religionar al Bucovinei ar fi trecut în posesia biserici i catol ice26 . Preîntâmpinând
această tentativă asupra B isericii Ortodoxe din Bucovina, episcopul Dan i il a făcut
numeroase concesii în biserica ortodoxă. Astfel s-a introdus rutenizarea Bucovinei
şi slavizarea bisericii români lor în unele părţi ale diecezei. Influenţa slavismului s-a
resimţit în toată eparhia, prin sârbizarea numelor de familie, prin abundenţa cărţi lor
bisericeşti slavone şi prin favorizarea şi aşezarea în serviciul pastoral a unui mare
număr de diaconi şi preoţi de origine galiţiană şi ruteană. La nivelul superior al
eparhiei s-a instaurat corupţia, făcându-se negoţ cu demnităţile şi beneficiile
bisericeşti. Cine plătea mai bine ajungea egumen la mănăstire, asesor consistorial
sau paroh într-o parohie bogată, fără a se ţine cont de meritele, cunoştinţele şi
aptitudinile celor ce doreau aceste posturi2 7 .
Singurele succese ale lui Daniil au fost recunoaşterea, în 1 79 1 , a dreptului
episcopului de a avea o evidenţă asupra administrării Fondului Religionar, precum
şi decretul împărătesc din 1 820 prin care s-a oprit întrebuinţarea mijloacelor
fondului pentru scopuri străine de menirea lui.
După o păstorire de peste trei decenii, Daniil a murit, la 20 august 1 822, iar
împăratul Francisc I ( 1 792- 1 830) 1-a numit ca episcop, la 1 7 iulie 1 823, pe
arhimandritul Isaia Baloşescu ( 1 823-1 834)2 8 . Numirea unui cleric moldovean a
fost bine primită de credincioşii bucovineni. Noul episcop a stăruit pentru
îmbunătăţirea stării materiale a clerului, reuşind să obţină mărirea salariului anual2 9
şi a contribuit la întemeierea Institutului şi a Seminarului clerical de Ia Cernăuţi30,
inaugurate la 4 octombrie 1 827 şi 1 2 ianuarie 1 828.
Episcopul Isaia a decedat la 14 septembrie 1 834. Prin decretul din 8 mai
1 835, împăratul Ferdinand I ( 1 835-1 848) a numit ca episcop al Bucovinei pe
Eugenie Hacman ( 1 83 5-1 873 ).
Noul episcop a continuat încercările înaintaşului său pentru îmbunătăţirea
stării materiale a clerului bucovinean şi pentru desăvârşirea organizării bisericeşti,
reuşind să obţină, la 23 decembrie 1 843, aprobarea imperială pentru noul statut de
organizare3 1 • Elaborat de Constantin Czechowski, sfetnicul episcopului, statutul
prevedea o nouă împărţire a Bucovinei în 1 2 decanate: Câmpulung, Humor,
Rădăuţi, V icov, S iret, Suceava" Storojineţ, Putila, Cernăuţi, Coţmani, Ceremuş şi
N istru, mărindu-se, în acelaşi timp, şi numărul parohiilor, de la 1 86, câte existau în
26

Simion Rcli, op. ci t. , p. 27 1 .
Ion Nistor, Ist oria Bucovinei, Bucureşti, Editura Humanitas, 1 99 1 , p. 67.
28 I bidem, p. 68.
29 ldem, Istoria Bisericii, p. 48-49.
30 Simion Re li, op. cit., p. 27 1 .
31 Ion Nistor, Istoria Bucovinei, p. 69.
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1 786, la 24 1 32 . În fruntea fiecărui decanat se găsea un protopop, ajutat de un vicar
protopresviterial şi de câte doi asistenţi protopresviteriali. O dată pe an se adunau
toţi preoţii decanatului, în Conferinţa Pastorală, sub preşedinţia protopopului 33•
Prin noua organizare s-a înfiinţat şi instituţia Cooperatorilor. Aceştia erau
preoţi de ajutor pe lângă preoţi i mai în vârstă sau activau în paroh iile mai mari şi
mai greu de administrat de un singur preot. Această instituţie, mai mult practică
decât canonică, era o modalitate pentru a rezolva problema ivită datorită faptului că
Institutul Teologic din Cernăuţi furniza mereu preoţi tineri şi bine instruiţi care,
datorită numărului redus de posturi din eparhie, nu puteau primi o parohie imediat
după terminarea studiilor teologice şi după hirotonire. Episcopul Eugenie îi
hirotonisea pe tinerii clerici pentru biserica catedrală din Cernăuţi şi îi trimitea
apoi, în calitate de "cooperatori ", pe lângă alţi preoţi. Ei primeau o parohie numai
în urma unui serviciu de practică mai îndelungată de "cooperator" . Durata acestui
serviciu diferea în funcţie de aptitudinea clericului, de numărul parohiilor vacante
sau de relaţiile fami l iale şi politice ale "cooperatorului "34 . În Bucovina au existat
preoţi care aveau, în urma lor, un serviciu de "cooperator" de 1 0-20 de ani. Deşi,
pe de o parte, această măsură a fost bună, tinerii învăţând de la oameni mai
experimentaţi, totuşi divergenţele de opinie dintre paroh şi "cooperator" au
determinat, deseori, certuri şi neînţelegeri, care subminau prestigiul bisericii şi
autoritatea preotului în faţa credincioşilor.
În primii ani de păstorire ai episcopului Hacman, acesta a obţinut aprobarea
pentru zidirea bisericii catedrale din Cernăuţi, a cărei piatră de temelie s-a pus în
ziua de 1 5 iulie 1 844. Până la terminarea clădirii şi adaptarea ei pentru slujba
divină au trecut aproape 20 de ani, catedrala fiind sfinţită la 5 iulie 1 864. La intrare,
strălucea o frumoasă inscripţie cu l itere de aur: "Unuia în trei ipostasuri
Dumnezeu"35 , arătând că biserica era un aşezământ românesc.
Î n timpul celor 70 de ani de stăpânire austriacă, politica administraţiei se
infiltrase adânc în viaţa bisericească a Bucovinei. Nimic nu se făcea fără ştirea şi
voia guvernulu i . Rutenii câştigau tot mai mult teren în eparhie, ameninţând
caracterul ei românesc, bucurându-se totodată şi de sprij inul episcopului.
Succesele pe care le obţinuse în primii ani ai arhipăstoririi sale, precum şi
trecerea de care se bucura la Curtea din Viena, I-au făcut pe Eugenie tot mai
autoritar36 • Clerul, boierii şi târgoveţii din Bucovina, obişnuiţi să fie sfătuiţi şi
apăraţi, şi nu asupriţi şi terorizaţi de arhipăstorul lor, au organizat o opoziţie
sistematică împotriva episcopului şi a secretarului său, Constantin Czechowski.
Acesta elaborase, în 1 837, un nou plan de organ izare a eparhiei, Ordinariatul, prin
care Consistoriul urma să fie desfiinţat, iar conducerea eparhiei trecea exclusiv în
32 D.J.A.N. Suceava, Fond Mitropolia Bucovinei, s. 1 1 1 , d.
3 3 Ion Nistor, op. cit., p . 70; Simion Reli, op. cit. , p . 273.
34 Idem, Istoria Bisericii, p. 53.
35 Ibidem, p . 6 1 .
36 Ibidem, p . 64.
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grij a episcopului3 7• Lui Hacman i-a plăcut planul, Czechowski făcându-se vinovat
de instaurarea în Bucovina a unui regim autoritar, de nesuportat pentru preoţi. La
acestea se adaugă şi faptul că Eugenie .Hacman lupta împotriva oricăror mişcări cu
caracter românesc. De exemplu, el se împotrivea introducerii alfabetului latin,
considerându-1 " papistaş" şi " pierzător de suflete"3 8 • De asemenea, a interzis
preoţilor să meargă la teatrul românesc.
Împotriva acestei situaţii s-a format o puternică opoziţie d in partea clerului
naţional şi a fruntaşilor mireni, în frunte cu aga Doxache Hurmuzachi. La insistenta
lui s-a ţinut, în martie 1 848, o mare adunare la Cernăuţi, la care au participat peste
200 de preoţi din întreaga eparhie. S-a protestat împotriva desconsiderării status
quo-ului garantat de austrieci la anexarea Bucovinei; s-a cerut ca episcopul să fie
ales de o adunare a preoţilor şi a mirenilor şi nu numit, simplu, de împărat;
administrarea Fondului Religionar să fie trecută Consistoriului, respectându-se
numai dreptul de control al statului; înfiinţarea unei mitropolii unitare pentru toţi
românii drept-credincioşi din Imperiul Habsburgic39 •
În aprilie 1 848 a fost elaborat, de către Ioan Calinciuc, şi înaintat episcopului
Eugenie Hacman, un memoriu în care se cerea desfiinţarea Ordinariatului şi
reînfi inţarea Consistoriului, precum şi o atitudine corespunzătoare a episcopului
faţă de clerul naţional, atât în biserică, cât şi înafara ei40 • Pentru îndeplinirea acestor
cereri, la 1 6/28 mai 1 848, a fost ales un Comitet duhovnicesc4\ care a primit şi
însărcinarea de a insista, pe lângă episcop, pentru concedierea secretarului
Constantin Czechowski şi a sfetnicilor în care clerul nu mai avea încredere. În
această situaţie, printre puţinii apărători ai episcopului, s-a distins şi un tânăr cleric,
Samuil Andrievici, mitropolitul Silvestru de mai târziu4 2 •
Ameninţat cu trimiterea iminentă a unui memoriu Guberniului din Lemberg
şi patriarhului de la Carlovitz, episcopul Eugenie a fost nevoit să îndeplinească
cerinţele Comitetului duhovnicesc. Astfel, prin adresa din 1 8/30 mai 1 848, "către
preacucernica şi preacuvioasa adunare a clerului secular şi regular al Bucovinei" , el
anunţa că secretarul Czechowski şi asesorii consistoriali neagreaţi de cler erau
concediaţi, iar Consistoriul redevenea "cea mai înaltă ocârmuire a trebilor
bisericeşti'''u. Pentru a înlătura orice bănuială asupra bunelor sale intenţii,
episcopul a hotărât, la 1 8 septembrie 1 848, ca, pe viitor, toate materiile de studiu de
la Institutul Teologic din Cernăuţi să se predea în limba română, până atunci
37 Teodor Bălan, Conflictul episcopului Eugenie Hacman cu preoţii din Bucovina în anul
I848, în " Revista Arhivelor" (Bucureşti), IV, nr. 2, 1 94 1 , p. 3 1 4.
38 Mircea Păcurariu, op. cit. , p. 1 87.
3 9 Ion Nistor, op. cit., p. 66; Simion Reti, Curs de Istoria Bisericii Române, voi. Il, [Bucureşti,
1 937], p. 275 (în continuare se va cita Simion Reti, Curs).
40 Teodor Bălan, op. cit. , p. 3 1 5.
4 1 Ibidem, p. 3 1 9.
42 Ion N istor, op. cit. , p. 67.
43 ldem, Istoria Bucovinei, p. 90--9 2; Teodor Bălan, op. cit., p. 3 2 1 .
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activitatea didactică real izându-se numai în limbile latină, greacă ş i germană •
Obligat să îndeplinească aceste reforme, episcopul a căutat orice prilej pentru a nu
le pune în practică.
Cererile preoţilor şi mirenilor, formulate în adunările din martie şi aprilie, şi
au găsit expresie în cele 1 2 dorinţe din Petiţia Ţării (20 mai 1 848), ce au constituit
multă vreme programul politic al românilor bucovineni în lupta lor pentru
dobândirea şi consolidarea autonomiei ţării şi pentru conservarea caracterului
românesc al şcolii şi bisericii.
La 2 decembrie 1 848 Francisc Iosif 1 ( 1 848-1 849) a primit coroana
imperială. În februarie 1 849, o delegaţie bucovineană, condusă de Eugenie
Hacman, s-a înfăţişat împăratului pentru a-i prezenta cele 1 2 dorinţe. Autonomia
bisericească, libera exercitare a religiei şi administrarea fondurilor unui cult de
către el însuşi45 au fost recunoscute de împărat în articolul II din Constituţia de la 4
martie 1 849.
În vederea aplicării acestui articol, guvernul imperial a cerut avizul tuturor
episcopilor ortodocşi din monarhie cu privire la noua organizare a eparhiei lor.
Episcopul Hacman, în memoriul său din 6/ 1 8 iulie 1 849, era de părere că toţi
românii din imperiu ar trebui să aibă o mitropolie naţional-românească, neatârnată
şi autonomă, condusă de un mitropolit român, ales de episcopii români, împreună
cu laicii, aşa cum aveau şi sârbii46 • Reprezentanţii clerului şi ai credincioşilor din
Bucovina erau de acord, în principiu, cu episcopul, dar ei doreau şi instituirea unui
congres provincial pentru Bucovina, format din clerici şi mireni, cu dreptul de a
alege episcopul diecezan şi de a controla administraţia Fondului Religionar. De
asemenea, ei cereau ca Episcopia Bucovinei să fie separată de Mitropolia sârbească
din Carlovitz şi să fie supusă Mitropoliei Ortodoxe Române, ce urma să se
înfiinţeze Ia Sibiu47 • Episcopul Eugenie s-a împotrivit şi, astfel, s-a creat o
divergenţă de opinie între el şi credincioşii ortodocşi, care devenea tot mai
puternică, împiedicând realizarea reformelor bisericeşti.
În 1 850, toţi episcopii ortodocşi din monarhie s-au întâlnit, la Congresul de la
Viena, pentru a lua o hotărâre definitivă cu privire la noua organizare a eparhiilor
lor. Discuţiile congresului episcopal au durat 1 O luni, fără a se ajunge la un rezultat
concret. Pe fondul acestor discuţii şi contradicţii a fost dată Patenta imperia/�8 din
3 1 decembrie 1 85 1 , prin care a fost anulată Constituţia din 4 martie 1 849 şi a fost
44
45

ldem, Istoria Bisericii, p. 70.
Ibidem, p. 7 1 . Articolul Il din Constituţia din 1 849 preciza următoarele: ,.Fiecare biserică şi
comunitate religioasă recunoscută prin lege are dreptul de a-şi exercita liber şi în mod publ ic religia
sa, de a-şi regla şi administra prin sine însăşi afacerile sale, rămânând netulburată în posesiunea şi
folosirea instituţiilor, fundaţiilor şi fondurilor sale cu destinaţie pentru scopuri de cult, de instructie şi
de binefacere, dar cu condiţia ca ea să rămână supusă, ca fiecare asociaţie, controlului legilor generale
ale statului " .
4 6 1. G. Sbiera, Mişcarea bisericească a românilor din Bucovina, Cernăuţi, 1 896, p. 3 .
47 Mircea Păcurariu, op. cit. , p . 1 88.
4 8 1. G. Sbiera, op. cit. , p. 4.
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reinstaurat absolutismul, pentru aproximativ 1 O ani încetând orice activitate pentru
realizarea reformelor bisericeşti .
Discuţiile au fost reluate după 1 860, când s-a trecut la o guvernare liberală,
prin Constituţia federalistă din octombrie 1 859, ce a pus capăt absolutismului. Î n
virtutea noii Constituţi i, promulgate în 1 860, s-a convocat Camera legislativă la
V iena. Această Cameră cuprindea şi delegaţi din Transilvania, Banat şi Ungaria
care, împreună cu delegaţii din Bucovina, în şedinţa Parlamentului din 2 1 august
1 860, au cerut înfiinţarea unei mitropolii româneşti, căreia să-i fie supuse toate
episcopiile româneşti, precum şi activarea unui congres bisericesc pentru fiecare
eparhie, compus din clerici şi mireni49 . Intervenţiile deputaţilor români au stârnit
interesul cercurilor conducătoare din V iena, iar împăratul, prin rezoluţia sa din 27
septembrie 1 860, invita toţi episcopii ortodocşi din monarhie să se întrunească în
sinod la Carlovitz pentru a decide asupra viitoarei organizări a bisericii ortodoxe
din Austria, în conformitate cu dorinţele diecezanilor. Prin ordinul din 30
septembrie 1 860, episcopii trebuiau, mai întâi, să se consulte cu enoriaşi i asupra
reformelor ce trebuiau făcute în biserică. Astfel, Andrei Şaguna a convocat, la
Sibiu, o adunare a preoţilor şi mireni lor şi a formulat, cu ajutorul şi consimţământul
lor, cererile românilor de peste munţi în domeniul biserici i, care apoi au fost şi
realizate50 . Episcopul Hacman a convocat, la 30 ianuarie 1 86 1 , la Cernăuţi, numai
pe reprezentanţii clerului care, la ordinul său, au formulat Dorinţele
dreptcredinciosului cler bucovinean, în care cereau drepturi doar pentru ei
(creşterea salariilor, respectarea egal ei îndreptăţiri confesionale, separarea de
Carlovitz, ridicarea episcopiei la rangul de mitropolie, precum şi trecerea
administrării Fondului Religionar în grij a clerului)5 1 • Despre unirea cu
Transi lvania, clerul bucovinean nu făcea nici o referire deoarece, în acest caz,
Eugenie nu putea ajunge mitropolit.
Bucovinenii au protestat şi au cerut, la 1 5 martie 1 862, aprobarea pentru
convocarea, la Cernăuţi, a unui congres naţional52, la care să participe atât preoţii,
cât şi mireni i. Episcopul a intervenit şi autorizaţia nu a putut fi obţinută. Nici
adresa din 27 martie 1 863, a Dietei Ţării către împărat, nu a reuşit să obţină un
rezultat favorabi l .
În august-septembrie 1 864 s-a întrunit, l a Carlovitz, sinodul episcopilor
ortodocşi din Austria. Eugenie şi-a susţinut punctul de vedere în sensul înfiinţării, pe
lângă mitropolia sârbilor, a două mitropolii româneşti, una la Sibiu şi cealaltă la
Cernăuţi. Pentru aceasta din urmă solicita crearea a una sau a două episcopii, urmând
ca toţi ierarhi i ortodocşi din Austria să constituie un sinod sub preşedinţia
mitropolitului sârb, ca primat. De asemenea, pe lângă fiecare eparhie a propus să se
înfiinţeze câte un sinod provincial, format numai din clerici53 . Propunerile
49

Ion Nistor, op. cit p. 78.
Ibidem. p. 79.
ldem, Istoria Bucovinei, p. 1 26.
52 1. G. Sbiera, op. cii. , p. 6.
53 Mircea Păcurariu, op. cit. , p. 1 88-1 89.
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episcopului au stârnit proteste din partea preoţilor ş i credincioşilor săi. Conflictul a
continuat şi în anii următori, în timp ce, prin Înaltul Decret Imperial din 24
decembrie 1 864, a fost înfiinţată Mitropolia Ortodoxă a Transilvaniei. Drept răspuns
la atitudinea episcopului Hacman, românii bucovineni au adresat, în ianuarie 1 865,
cu ocazia ridicării la rangul de arhiepiscop şi mitropolit, episcopului Andrei Şaguna o
scrisoare omagială în care-şi exprimau regretul lor că noua mitropolie a Ardealului
nu cuprindea şi Bucovina. Ei încheiau cu următoarele cuvintele: " Să trăieşti, prea
sfinţite mitropolite şi al Bucovinei, la mulţi şi fericiţi ani! "54 •
La 2 1 decembrie 1 867, a fost promulgată noua Constituţie imperială care, la
articolul XV , garanta fiecărei confesiuni dreptul de a-şi exercita liber şi public
cultul său divin şi de a-şi administra singure averea lor bisericească55 , reluând
articolul II al Constituţiei din 1 849. Întemeindu-se pe acest articol din Constituţie,
românii bucovineni au reînnoit lupta pentru dobândirea autonomiei bisericeşti . Ei
au constituit chiar un Comitet pentru autonomia bisericească, avându-1 ca
preşedinte pe George Hurrnuzachi. Românii au cerut convocarea, la Cemăuţi, a
unei conferinţe diecezane, compusă dintr-un număr egal de preoţi şi mireni care,
sub preşedinţia unui comisar imperial, să formuleze dorinţele bucovineni lor cu
privire la organizarea autonomă a bisericii, precum şi constituirea unui congres
bisericesc. Observăm că ei doreau întrunirea sub preşedinţia unui comisar imperial
şi nu a episcopului, fapt elocvent pentru a descrie relaţia dintre episcop şi enoriaşii
săi. Guvernul însă, sprij initor al lui Hacman, nu a aprobat cererea român ilor, ci 1-a
însărcinat pe episcop să se consulte cu sfetnici i săi şi cu mirenii, pentru ca apoi să
propună reformele necesare.
Episcopul Eugenie, nefiind de acord cu cererile bucovinen i lor, a elaborat un
statut formal, pe care 1-a înaintat guvernului, cu condiţia ca el să fie supus, mai
întâi, spre aprobarea Sinodului episcopal de la Carlovitz. În aceste condiţii,
bucovinenii au elaborat singuri un proiect de statut pentru autonomia bisericească
şi I-au delegat pe consilierul consistorial Samuil Andrievici, deputat în Parlamentul
din Viena, să prezinte proiectul, pentru a fi discutat şi votat de Camera legislativă
ca Iege56• În şedinţa din 23 februarie 1 870, proiectul a fost citit şi trecut comisiei
constituţionale spre a fi examinat. Samuil Andrievici a reluat discutarea proiectului
în şedinţa din 24 martie 1 870.
Neprimind n ici un răspuns concis, la 1 1 123 iunie 1 870 a fost convocată o
mare adunare la Cernăuţi, la care au luat parte peste 2 000 de delegaţi români din
întreaga Bucovină. Se cerea respectarea drepturilor constituţionale egale cu alte
confesiuni, autonomie bisericească şi administrarea Fondului Religionar, pentru
realizarea acestora urmând să se aleagă un comitet alcătuit din 45 de membri 57 •
54

Ion Nistor, op. cit. , p. 1 32- 1 3 5 .
Idem, Istoria Bisericii, p . 1 04.
5 6 1 . G. Sbiera, op. cit. , p. 1 0.
57 Arhivele Naţionale Istorice Centrale Bucureşti, Fond Teodor Bălan, d. 30, f. 1 27 (în continuare
se va cita A.N.I.C., Bucureşti, Fond Teodor Bălan).
55
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Toţi s-au pronunţat unanim pentru reformele formulate. Samui l Andrievici a luat
parte, activ, la pregătirea adunării, fi ind apreciat ca "sufletul m işcării întregi"58 .
Cea mai importantă cerere formulată era convocarea congresului bisericesc,
lucru realizat prin decretul ministrului Cultelor, din 1 decembrie 1 870. Astfel, la
1 / 1 3 martie 1 87 1 , s-a deschis adunarea, formată din 1 8 preoţi şi 1 8 laici . În acelaşi
an, în septembrie, Samuil Andrievici a elaborat statutul Rânduiala de alegere
pentru congresul bisericii greco-orientale din Bucovina 5 9.
Reuşita adunării de la Cernăuţi nu a fost pe placul episcopului Hacman, care
a luat măsuri împotriva preoţi lor care participaseră la adunare, mai ales asupra
fostului său apărător de odinioară, Samui l Andrievici, pe care, în 1 862, îl numise
asesor consistorial şi profesor la seminarul din Cernăuţi şi pe care acum 1-a
suspendat, din oficiu, din îndatoririle sale, împreună cu asesorul consistorial Ioan
Ţurcanu, care îi fusese alături în conflictul cu secretarul episcopului, Schănbach.
Andrievici a acceptat, cu demnitate, această pedeapsă, fiind susţinut şi de un mare
număr de preoţi, cărora le făcuse confesiunea sa de credinţă, atât în problemele
bisericeşti, cât şi în cele naţionale: " Două adevăruri sunt, despre care, aj ungând la
maturitatea cugetării, m-am convins pe deplin, din istoria neamului nostru: unul,
adică, că soarta bisericii noastre ortodoxe a sporit numai prin conlucrarea tuturor
factorilor bisericeşti, iar altul că biserica a fost pururea limanul naţionalităţii, iar
naţional itatea română a fost sprij inul ortodoxiei "60 •
Episcopul Eugenie s-a împotrivit, prin orice mijloace, alegerilor pentru
congresul bisericesc, fiind sprij init şi de noul guvern german liberal, care 1-a
înlocuit pe cel autonomist, în noiembrie 1 87 1 .
Noua conj unctură politică i-a permis episcopului Hacman să reia cererea ca
eparhia Bucovinei să fie ridicată la rangul de mitropolie. Argumentele episcopului
găseau ecou în situaţia creată după Constituţia dualistă din 1 867, când legătura
ierarhică dintre Cernăuţi şi Carlovitz nu mai putea fi menţinută, în condiţiile în care
imperiul avea acum două centre, unul la Viena, celălalt la Budapesta. Î n aceleaşi
condiţii se aflau şi episcopiile sârbilor de la Zara şi Cattaro, din Dalmaţia, care
rămăseseră şi ele, alături de Bucovina, în Austria. Trebuia găsită o soluţie pentru
cele trei episcopii ortodoxe şi, după îndelungate deliberări, guvernul austriac a
ajuns la soluţia creării unei mitropolii a Bucovinei şi Dalmaţiei, cu înaintarea
episcopului Bucovinei la rangul de mitropolit, ceilalţi doi urmând să devină
episcopi sufragani . Î n noua arhidieceză urmau să fie cuprinse două teritorii, aflate
în părţi opuse ale Austriei, a căror l imbi rituale şi oficiale erau diferite.
Prin Decretul Imperial din 23 ianuarie 1 873 s-a înfiinţat Mitropolia Bucovinei
61
şi Dalmaţiei, episcopul Hacman primind titlul de arhiepiscop şi mitropolit •
58 Vasile Găină, Arhiepiscopul şi Mitropolitul Dr. Si/vestru Morariu-Andrievici, în "Candela"
jumalu bisericcscu-literariu", XXVI, 1 907, p. 398 (în continuare se va cita Candela ).
"
59 1 . G. Sbiera, op. cit. , p. 1 3 .
60
Ion N istor, Istoria Bucovinei, p. 269.
6 1 Simion Reli, Curs, p. 277.
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Împotriva acestui decret au protestat clerul ş i poporul bucovinean, iar mitropolitul
Moldovei şi Sucevei, Calinic Miclescu, a înaintat un protest împotriva înfiinţării noii
mitropolii, la Ministerul Cultelor din Bucureşti, afirrnându-şi drepturile sale ierarhice
asupra episcopului Bucovinei62 . Hotărârea a rămas neschimbată., însă episcopul
Hacman nu a reuşit să se bucure de succesul său, căci a murit înainte de a fi
înscăunat, la 3 1 martie/2 aprilie 1 873. Spre sfârşitul arhieriei sale, situaţia românilor
bucovineni era foarte grea. El luase măsuri împotriva oricărei mişcări naţionale
româneşti din Bucovina: a interzis preoţilor să meargă la teatrul românesc, a luat
măsuri împotriva studenţilor teologi pentru că se abonaseră la ziare româneşti, se
declarase împotriva alfabetului cu litere latine, având în schimb o atitudine
binevoitoare faţă de străini şi favorizând l imbile slavonă şi ruteană în biserica
63
catedrală . De aceea, nu e de mirare că moartea sa a fost socotită "o salvare a
64
Bisericii ortodoxe româneşti din Bucovina" .
Primul mitropolit şi arhiepiscop al Bucovinei şi Dalmaţiei a fost Teotil
Bendela ( 1 874- 1 875). Însoţit de Samuil Morariu-Andrievici la Sibiu, Teotil
Bendela a fost hirotonit, la 2 1 aprilie 1 874, de către mitropol itul Ardealului,
Procopie lvaşcovici, şi de episcopul Aradului, Miron Romanul 6 . După instalare, a
plecat la Viena, unde a convocat Sinodul mitropolitan pentru a realiza
Regulamentul sinodal. Funcţia de cancelar al sinodului o îndeplinea arhimandritul
Silvestru Morariu-Andrievici.
Î n cursul păstoririi sale de doar un an, Teofil Bendela a obţinut sporirea
salariului preoţilor de mir şi a clerului monahal, a introdus literele latine în locul
celor chirilice şi a încercat să convoace congresul bisericesc, fiind amânat mereu de
guvernatorul Bucovinei. La 2 1 iulie 1 875 a încetat din viaţă, în Boemia.
După o vacanţă de 2 ani, scaunul mitropolitan a fost ocupat, prin Decretul
Imperial din 22 martie 1 877, de Teoctist B lajevici ( 1 877- 1 879), hirotonit în biserica
grecească din Viena. Personalitate cu o atitudine demnă în problemele naţionale, dar
66
"un bătrân de peste 70 de ani, slab şi bolnăvicios" , mitropolitul Teoctist a reuşit
totuşi, printr-un memoriu, prezentat la 27 noiembrie 1 878 guvernului de la Viena, să
obţină acceptul guvernatorului, în mai 1 879, pentru convocarea congresului
bisericesc67 . Însă, chiar în timpul acestor pregătiri, el a murit, la 27 iunie 1 879, în
locul lui fi ind numit, peste un an, Silvestru Morariu-Andrievici.
Aşa cum reiese din cele prezentate până acum, după anexarea Bucovinei,
Biserica Ortodoxă a cunoscut un secol de frământări, de schimbări fundamentale, o
perioadă în care a trebuit să se adapteze la o realitate cu totul nouă şi neînţeleasă.
Acest lucru nu a fost uşor, ea fiind nevoită să înfrunte şi lupta cu caracter
antiromânesc din sânul bisericii, sesizată în timpul lui Daniil V lahovici, care a atins
62

Ion Nistor, op. cit., p. 1 95-1 96.
Simion Re1i, op. cit. , p. 278.
64 Mircea Păcurariu, op. cit., p. 1 89.
6 5 Ibidem, p. 1 89- 1 90.
66 Ion Nistor, op. cit., p. 202.
67 Ibidem, p. 202-203 .
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cote îngrijorătoare în timpul lui Eugenie Hacman. Doar tăria nativă a românilor şi
apariţia unor îndrumători spirituali, cum a fost Silvestru Morariu-Andrievici, au
făcut ca biserica ortodoxă din .Bucovina să rămână totuşi fundamental românească,
fiind pe mai departe sufletul bucovinenilor.

Mitropolia Bucovinei în timpul � ui Silvestru Morariu-Andrievici
După hotărârea imperială de numire în funcţie, din 1 2 martie 1 880, şi după
depunerea jurământului de credinţă faţă de împărat, la 12 aprilie 1 880, împăratul
Francisc Iosif 1 a întărit, cu Diploma din 1 7 aprilie 1 880, semnată personal şi
pecetluită cu sigiliul cezaro-crăiesc, în funcţia de arhiepiscop şi m itropol it al
Bucovinei şi Dalmaţiei pe dr. Silvestru Morariu-Andrievici, "bărbat onorat prin
încrederea totală a enoriaşilor bisericii greco-orientale din Bucovina şi care s-a
,
distins printr-o comportare morală în credinţa faţă de împărat şi de casa imperială' 68 •
Cu mitropolitul Silvestru a ajuns în fruntea bisericii bucovinene "un vrednic
reprezentant al curentu lui naţionalist român"69• Numirea sa a avut un ecou
favorabil în toate ţările locuite de români . De la el se aştepta că va pune capăt
politicii confesionale de până atunci şi va inaugura o nouă eră naţională.
Ziarul "Zastavna" (Novi Sad) scria, cu această ocazie: "Astăzi, Silvestru
Morariu-Andrievici a ajuns mitropolit, dar nu prin trădarea poporului său, cum
adesea se întâmplă, sau prin nesocotirea aspiraţi ilor lui, ci graţie recentelor
schimbări politice din Austria. Cu păşirea lui în palatul mitropolitan vor intra acolo
şi principiile sale [ . . . ] . Noi nu putem decât să ne exprimăm bucuria faţă de acest
eveniment. Felicităm pe bucovineni în noua epocă, salutăm pe naţionalul mitropolit
Silvestru şi ne bucurăm că principiul autonomiei câştigă tot mai mult teren"70 • Prin
aceste cuvinte, spuse de sârbi, putem evidenţia aprecierea de care se bucura
mitropolitul Silvestru în rândul celor ce luptau pentru autonomie şi independenţă.
Numirea sa a întâmpinat opoziţia Partidului Centralist German, deoarece el
era un partizan al Partidului Autonomist, neascunzând sentimentele sale federaliste
şi antigermane.
După ce, la 6 apri lie a fost hirotonit la Viena, la 711 9 aprilie 1 880 a primit şi
adeziunea credincioşi lor sârbi, fiind recunoscut şi onorat de episcopul Ştefan al
Dalmaţiei şi episcopul Gherasim din Cattaro7 1 •
La 26 aprilie 1 880, guvernatorul Ieronim Alessani cerea ministrului Cultelor
şi Instrucţiunii să numească un comisar care să se ocupe de ceremonia instalării
mitropolitului Si lvestru. De asemenea, îl informa că data ceremoniei fusese fixată,
în acord cu noul mitropolit, pentru ziua de 27 aprilie/9 mai 1 88072 •
68

D.J.A.N., Suceava, Fond Mitropolia Bucovinei, s. 1 1 1 , d. 20, f. 1 5- 1 6.
Ion N istor, ist oria Bisericii, p. 1 45.
7 0 ldem, Istoria Bucovinei, p. 27 1 .
7 1 D.J.A.N., Suceava, Fond Mitropolia Bucovinei, s. 1 / 1 , d. 20, f. 1 8.
72 Ibidem, f. 20.
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Ceremonia instalării a fost realizată urmând u n anumit ritual. În ziua fixată,
comisarul imperial, însoţit de trei reprezentanţi ai laicilor, sosea la biserica
catedrală din Cernăuţi unde, împreună cu episcopii, clerul şi mirenii, 1-a întâmpinat
pe noul mitropolit. Acesta, îmbrăcat în veşminte frumos împodobite, specifice
momentului, şi ţinând într-o mână bastonul episcopal, a fost condus şi aşezat pe
scaunul episcopal. După aceea, comisarul imperial a citit decretul prin care îi era
încredinţată noua funcţie, apoi diploma de numire ca arhiepiscop şi mitropolit, mai
întâi în original şi apoi în traducere românească şi ruteană. Au urmat apoi salve de
armă şi au fost trase clopotele. Mitropolitul a mulţumit comisarului imperial şi a
ţinut discursul ca mitropolit în faţa celor prezenţi. Aceştia I-au felicitat şi au urmat
din nou salve de armă şi din nou s-au tras clopotele. După ceremonie, cei prezenţi,
împreună cu noul mitropolit, I-au condus în afara bisericii pe comisarul imperial 73 .
Marile speranţe pe care clerul şi poporul român şi le puseseră în noul
arhipăstor s-au împlinit. Î n tot timpul arhipăstoriei sale, Silvestru a susţinut o
activitate neobosită în domeniul vieţii bisericeşti. În primul rând s-a ocupat de
rezolvarea problemei mirului. După separarea ierarhică de Moldova, biserica
bucovineană primea sfântul mir de unde putea să-I obţină mai uşor, adică de la
Mitropoliile din Carlovitz, Iaşi sau de la Kiev. După ridicarea episcopiei din
Cernăuţi la rangul de mitropolie, mitropolitul Teoctist a hotărât să prepare şi să
sfinţească la Cernăuţi mirul, desemnându-1 pe arhimandritul Silvestru cu studierea
acestei probleme. S ilvestru i-a urmat în scaunul mitropolitan şi a tratat problema
într-un studiu amănunţit, alcătuind un proiect intitulat Rânduiala la prepararea,
fierberea şi sfinţirea Mirului (Cernăuţi, 1 8 8 1 )74 , în care insistă asupra vaselor
necesare şi asupra preparării şi ceremoniei obişnuite la sfinţirea materiilor în mir
sau chrismă. Acest proiect a fost înaintat apoi arhiereilor din România pentru a fi
examinat şi aprobat de ei ca să corespundă rânduielilor canonice. Exemplarul trimis
spre examinare episcopului Melchisedec al Romanului, la 20 decembrie 1 88 1 75 , a
primit aprobarea arhiereilor români şi a fost introdus în dieceza Bucovinei şi
Dalmaţiei, urmând ca, după dispoziţia lui, în fiecare an, de Joia Mare, să se
sfinţească mirul pentru necesităţile diecezei.
Preocupat de problemele cultului religios şi de ridicarea sa la un nivel mai
înalt, printr-o executare frumoasă, corectă şi impresionantă a formelor de cult, prin
stimularea înfrumuseţării bisericilor şi prin încurajarea preoţilor în implicarea la
acţiunea de împărtăşire a învăţământului religios în şcoală, mitropolitul Silvestru a
publicat, în 1 883, Tipiconul bisericii ortodoxe orientale, în care expune, pe scurt,
regulile sluj belor religioase şi dă tuturor sărbătorilor un caracter solemn. Anterior
publicase Cuvântări bisericeşti pentru toate duminicile de peste an ( 1 860) şi
Psaltichia bisericească ( 1 879)76 .
71 Ibidem, f. 25-26.
Idem, Istoria Bisericii, p. 1 43 .
7 5 Ibidem, p. 1 43-144.
76 ldem, Istoria Bucovinei, p. 27 1-272.
74
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În anul 1 882 a fost inaugurat Palatul M itropolitan din Cernăuţi, a cărui piatră
de temelie fusese aşezată încă de la 6 iulie 1 864. Lucrările au fost executate după
planurile arhitectului Hlawka, în stilul mauro-bizantin, având ca model palatul
califilor mauri din Granada. Palatul cuprindea o capelă pentru serviciul divin şi o
grandioasă sală sinodală, pe lângă multe săli de recepţii şi şedinţe, birouri şi
locuinţa personală a mitropol itului. Sala sinodală era construită din marmură şi era
împodobită cu scene din istoria creştinări i românilor, executate în frescă. Era
prezentă şi scena prestării j urământului de credinţă a bucovinenilor în faţa Austriei .
Aceste fresce, împreună c u cele din capelă, erau opera pictorului Iobst. De
asemenea, unul din saloanele de recepţie era împodobit cu portretele, în mărime
naturală, ale tuturor arhipăstorilor bucovineni, de la Dosoftei Herescu şi până la
S ilvestru Morariu-Andrievici7 7•
La îndemnul mitropolitului S ilvestru, s-a înfiinţat, în 1 883, la Cernăuţi,
Tipografia Arhiepiscopală. Români i aveau nevoie de o tipografie românească încă
din 1 850, când a apărut primul ziar românesc bucovinean, " Bucovina" , condus de
fraţi i Hurmuzachi . Ziarul a apărut în limbile română şi germană, fi ind tipărit la
tipografia "Ioan Eckhardt", pe atunci singura din Cernăuţi, care a trebuit să-şi
procure slovele necesare tipăririi unui ziar românesc78 • Î n aceste condiţi i se
impunea înfi inţarea unei tipografii româneşti . Acest lucru a fost cerut de egumenul
mănăstirii Putna, Bortnic, în scrisoarea din 28 noiembrie 1 853, cu numărul 4 1 60,
înaintată Consistoriului diecezan, apoi guvernului local. Neprimind nici un răspuns,
egumenul Bortnic a repetat cererea, în an ii 1 885 şi 1 858. Consistoriul repetă şi el
acţiunea, în 1 860, la care a primit, la 20 ianuarie 1 86 1 , de la guvernul din Lemberg,
un răspuns al M inisterului Cultelor, datat 3 ianuarie 1 86 1 . Consistoriul era informat
că împăratul nu încuvi inţase înfiinţarea unei tipografii susţinută din Fondul
. .
Re 1 1g10nar79 .
Necesitatea înfiinţării unei tipografi i româneşti a devenit evidentă o dată cu
apariţia Societăţi i pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, în 1 862, când
intelectuali i, în frunte cu Samuil Andrievici, au început să alcătuiască manuale în
limba română. Acestea, neputând fi publicate la tipografiile din Cernăuţi
(Petrovski, Czopp şi Kerekjarto), erau tipărite, în condiţii foarte grele, la Viena.
Î n anul 1 882, la iniţiativa mitropolitului S ilvestru, a apărut j urnalul bisericesc
"
"Candela , tipărit la 1 iulie 1 882, în tipografia lui Wilhelm Kerekjarto din
Cernăuţi. Acesta, aflând că se dorea înfi inţarea unei tipografii româneşti, s-a oferit
să o vândă pe a sa. M itropolitul a iniţiat o colectă în rândul preoţilor ortodocşi,
reuşind să cumpere tipografia cu 1 1 000 de florin i80 . În aceste cond iţi i , guvernu l a
fost nevoit să aprobe în fi inţarea tipografiei care, în pri măvara anul u i 1 8 83, a fost
insta lată şi ina u g u rată în încăperile Palatu lui Mitropo l itan .
77

lbidt'm, p. 2 7] -274.
Dim1tri�: Bu�:cvschi, O viaţii de om în slujim neamului, Cemăuţi, 1 93 7, p. 6.
70 fb1dem. p. 7.
8° Constantin Loghin, Sud<�tutea pt!nlru Cultura şi Literatura românii in Bucovina. La 80 de
ani, p . 40.
7"
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În anul 1 890 firma acestei tipografii a fost schimbată, impunându-se
denumirea de "Tipografia şi litografia concesionată Arhiepiscopului Silvestru
Morariu-Andrievici" , urmărindu-se ca după moartea mitropolitului concesionarea
să fie retrasă. Acest fapt s-a întâmplat la 30 octombrie 1 895 când, din ordinul
guvernatorului Goess, tipografia a fost închisă, dovedindu-se ceea ce mitropolitul
S i lvestru spusese de atâtea ori: "Tipografia este un mare ghimpe în ochii străinilor
[ . . . ], care doresc s-o şteargă de pe faţa pământului"81 . El a dorit să o transforme în
fundaţie, dar a fost mereu împiedicat. Abia după doi ani, la 1 ianuarie 1 897,
tipografia a fost reînfiinţată sub denumirea de " Societatea tipografică
bucovineană", instituţie românească care funcţiona în cadrul Societăţii pentru
Cultura şi Literatura Română în Bucovina.
Pentru combaterea propagandei bisericii unite din Galiţia, susţinută în
Bucovina de nou-înfi inţatul episcopat rutean unit de la Stanislau ( 1 884),
mitropolitu i S ilvestru a publicat două Apologiz.s2 , în 1 885 şi 1 890, deoarece, cum
spunea în 1 885, "în locul prozelitismului confesional şi al propagandei
confesionale a preoţilor apuseni a răsărit altă propagandă naţională, întrucât, mai
ales rutenii greco-catolici din Galiţia, care trăiesc aici, în Bucovina [ . . . ] încearcă a
deştepta ideea naţională ruteană"83 •
Marea preocupare a m itropolitului Silvestru a fost convocarea congresului
bisericesc. Luptele pentru congresul bisericesc duse în timpul episcopului
Eugenie Hacman, despre care am vorbit anterior, au avut şi partea lor bună, întrucât
ele au trezit şi preoţimea la viaţa naţională. Principalele momente ale luptei
naţionale au evoluat de la dorinţele din 1 848 la petiţia din 1 5 martie 1 862, de la
eşecul din 25 iunie 1 863, când împăratul a aprobat Congresul naţional românesc
doar pentru provinciile ce aparţineau Ungariei84 , la o nouă respingere, în 1 869, de
la adunarea din martie 1 87 1 , care a votat legea pentru convocarea Congresului
b isericesc constituant, la sancţionarea acesteia de împărat la 9 august 1 87 1 . Toate
aceste acţiuni, culminând cu statutul intitulat Rânduiala de alegere pentru
congresul bisericesc greco-oriental din Bucovina85 , alcătuit de Samuil Andrievici,
au arătat că biserica trebuie, pentru a-şi putea atinge scopurile, să reprezinte un
neam, să împărtăşească necazurile şi bucuriile lui şi să se inspire din dorinţele şi
aspiraţiile lui în v iitor.
Succesorul episcopului Hacman, Teofi l Bcndela, susţ.inea autonomia
bisericească şi întrunirea congresului. El a hotărât ziua de 1 6/28 august 1 874 ca zi
pentru convocarea ş i deschiderea congresulu i bisericcsc86 . Nefiind convocat în ziua

stabilită, el s-a adresat, la 1 3 /25 septembrie 1 8 74, guvernatoru l ui ţării, însă decizia
8 1 Dimitrie Ducevschi,

op. cit., p. 1 6.

in "Candela", XIV,

1 !!95, p. 238.
N islor, Istoria Bucovine i, p. 272.
84 Nicolae Iorga, Românism11l in trecutul Rucovinei, Bucureşti. 1 91 8 , p. 92.
8' Di mitrie Dan, Rolul preoţimii bucovinene în menţinerea românismului, de la rohirea (1 775)
/o desrohirea Bucovinei (15. XI. 1 9 1 8), Cernauti. 1 925, p. 1 4 .
86
1. G. Shicra, op. cit. , p. 1 5 .
82 Necrolog,
83 Ion
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a fost amânată. Teofil Bendela a murit la 2 august 1 87 5 . I-a unnat, în funcţie,
Teoctist Blajevici, care era partizanu l întrunirii unui congres bisericesc pentru
fiecare dieceză în parte şi nu a unui congres comun cu diecezele din Dalmaţia. Însă
a murit şi el, fără a ajunge la o înţelegere cu guvernatorul în privinţa acestei
probleme.
Devenit mitropolit, Silvestru Morariu-Andrievici i-a încredinţat profesorului
de istorie bisericească, Eusebie Popovici, misiunea de a întocmi un Studiu
.s1
pregătitor pentru întâiul congres bisericesc în arhiepiscopia Bucovinez . Apărut la
Cernăuţi, în 1 880, în studiul amintit se vorbea despre evoluţia de până atunci a
problemei de autonomie bisericească şi a organizării constituţionale a bisericii din
Bucovina, reproducând totodată statutul de la 1 87 1 . Şansele de reuşită în această
problemă erau favorabile deoarece, în 1 879, guvernul gennano-liberal fusese
înlocuit cu unul autonomist, care avea o atitudine binevoitoare faţă de cererile
români lor. Aceştia au obţinut, în 1 88 1 , convocarea congresului bisericesc pentru
anul următor.
Prin Decretul Imperial din 1 9 iunie 1 88288, congresul a fost convocat pentru
ziua de 1 4 iulie, când a fost deschis, în mod festiv, de către mitropol itul Silvestru,
care s-a adresat celor prezenţi cu unnătoarele cuvinte: "Am văzut împlinindu-se
voia generală a fiilor maicii noastre, B iserica"89 • În ziua de 1 5/27 iulie 1 882 s-a
votat, în unanimitate, Statutul pentru congresul bisericesc al arhidiecezei ortodoxe
orientale a Bucovinei, iar la 1 7/29 iulie un regulament de alegere90 • Aceste decizii
ale congresului, deşi unanime şi având acordul guvernatorului Ieronim Alessani, nu
au fost sancţionate de către împărat, deoarece statutul permitea congresului să aibă
o oarecare influenţă asupra alegerii mitropolitului şi a administrării Fondului
Religionar, considerate ca fiind, de drept, rezervate exclusiv Coroanei . Din cauza
acestei neînţelegeri, statutul votat de congres a rămas, timp de zece ani, în arhivele
Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii din Viena. In\t!rvenţiile mitropolitului şi ale
deputaţilor români din Parlamentul vienez, repetate an de an, au rămas multă vreme
fără nici un rezultat.
În sfârşit, după stăru inţe şi negocieri, statutul a primit sancţiunea imperială, Ia
3 1 mai 1 89 1 9 1 • S-au făcut noi alegeri pentru congresul bisericesc, s-a ales un
comitet care să elaboreze un nou statut şi un nou regulament de alegere, comitet
care a discutat principiile generale după care să fie elaborate noile proiecte.
Proiectul de statut a fost adoptat în unanimitate92.
Lucrările congresului au început la 1 8 septembrie 1 89 1 , în Sala S inodală din
Palatul Mitropolitan din Cernăuţi, în prezenţa guvernatorului Anton Pace.
Ion Nistor, Istoria Bisericii, p. 1 47.
Ibidem. p. 1 49.
89 Nicolae Iorga, op. cit. , p. 1 08.
90 1. G. Sbiera, op. cit. , p. 1 6.
91 Ion Nistor, op. cit. , p. 1 49.
92 1. G. Sbiera, op. cit. , p. 1 6-- 1 7.
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Atmosfera era destul de tensionată. După cuvântul de deschidere al mitropolitului,
guvernatorul Pace, în calitate de comisar imperial, a polemizat cu acesta pe tema
unor expresii din cuvântarea pe care a prezentat-o, deoarece interpretul său i le
tradusese în mod greşit. Guvernatorul nu uitase clipa când mitropolitul îl dăduse
afară din biroul său atunci când îndrăznise să-I ameninţe cu destituirea şi nici
refuzul în problema vânzării domeniului de la Rădăuţi.
Comisarul imperial i-a reproşat mitropolitului că ar fi "atins problema
rî ' ·lânilor de peste hotarele Bucovinei" şi a declarat că nu va admite ca, în timpul
dezbaterilor congresului, să se facă "menţiune despre constituirile sinodale din
ţările străine", fiindcă în Bucovina nu sunt numai români, ci şi ruteni9 3 . Atitudinea
lui Pace a declanşat un val de proteste în congres. Deputatul Zotta a cerut
guvernatorului să comunice, în scris, motivele pentru care congresul nu a fost
convocat timp de zece ani, rugându-1 ca această comunicare să se facă în limba
română, care era l imba oficială a dezbaterilor94 • Refuzul guvernatorului a
determinat un puternic protest, care a dus la întreruperea lucrărilor şi nereluarea lor.
Acesta a fost tragicul sfârşit al luptelor de 44 de ani pentru obţinerea
autonomiei bisericeşti în Bucovina. Statutul provizoriu din 1 87 1 a rămas în vigoare
până în 1 899, când guvernatorul Bucovinei, Bourguignon, a cerut guvernului
central abrogarea lui, realizată prin decretul ministrului Cultelor şi Instrucţiunii din
5 iulie 1 899.
Cu toată strădania mitropolitului, problema congresului s-a dovedit foarte
dificilă, însă este de admirat puterea şi tenacitatea cu care Silvestru Morariu
Andrievici a luptat pentru crezul său până la moarte.
Pentru a oferi tuturor celor care se ocupau cu studii şi cercetări teologice
posibilitatea de a publica şi răspândi rezultatele cercetărilor lor, Silvestru a faci litat,
în 1 882, apariţia j urnalului bisericesc literar "Candela", pornind din "convingerea
fermă despre însemnătatea şi multilaritatea avantaj ului spiritual pentru viaţa şi
activitatea bisericească"95 .
După desfiinţarea societăţii "Arboroasa", din care făceau parte, în majoritate,
studenţii teologi din Bucovina, acestora l i s-a interzis să facă parte din alte societăţi
studenţeşti. Venind la conducerea m itropoliei bucovinene, Silvestru i-a sprij init pe
studenţii în teologie să-şi înfiinţeze o societate a lor proprie, "Academia Ortodoxă",
pentru ca ei să poată practica şi cultiva cântarea bisericească şi muzica religioasă şi
naţională, precu m şi l iteratura şi oratoria. Această societate a fost inaugurată la 9
decembrie 1 88496 , mitropolitul S ilvestru contribuind nu numai cu numele şi cu
sfatul, ci şi cu banii săi, întemeind o frumoasă tradiţie de activitate culturală în
domeniul muzical, religios şi l iterar. Aici s-au format numeroşi cântăreţi, scriitori şi
predicatori ai clerului românesc din Bucovina, care au făcut ca rel igia să fie nu
93

94

Ion Nistor, Istoria Bucovinei, p. 277.
Ibidem, p. 277-278.

95 Ibidem,

96 Ibidem,

p. 272.
p. 273.
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numai ştiută ci şi trăită cu sufletul. Pentru răspândirea muziCII religioase şi
naţionale în cercuri mai largi, mitropolitul a avut iniţiativa înfiinţării Societăţii
muzicale româneşti "Arrnonia'm, din care făceau parte şi laici. În anul 1 886
"
"
"Academia Ortodoxă a luat în grija ei redactarea "Calendarului bucovinean care,
9
între 1 848- 1 865, fusese redactat de Samuil Andrievici 8 .
Nu numai în mod teoretic a contribuit mitropolitul S i lvestr:u la ridicarea
cultului divin în vederea educării religioase a credincioşilor, ci şi în mod practic,
prin propriul său exemplu. Astfel, an de an, călătorea el însuşi la Suceava, de
Sânziene, pentru a conduce personal marile procesiuni cu moaştele Sf. Ioan cel
Nou prin oraş99, pentru ca astfel să dea acestei solemnităţi un caracter mai
impresionant şi să producă, prin predicile sale, sentimente mai puternice de
religiozitate şi de moralitate în rândul credincioşilor.
De asemenea, mitropolitul Silvestru a avut grijă de înfrumuseţarea lăcaşurilor
sfinte şi tot la iniţiativa lui s-au zidit mai multe biserici 1 00 , d intre care a sfinţit 70.
Preocupat de conservarea picturilor din mănăstiri şi biserici, S ilvestru a înfiinţat, pe
lângă mitropolia din Cernăuţi, un post de pictor diecezan ce-şi avea atelierul în
încăperile reşedinţei mitropolitane. În acest post a fost numit Epaminonda
Bucevschi, talentat pictor, cu studii la Viena, MUnchen şi Paris, pe care
mitropolitul îl aprecia în mod deosebit. Prin intervenţii personale şi prin
corespondenţe insistente cu guvernul local şi cu cel central din Viena, mitropolitul
Silvestru a obţinut mij loacele băneşti pentru a face adaptările decorative şi
picturale necesare la Catedrala din Cernăuţi şi la mai multe biserici din B ucovina,
încredinţând întreaga lucrare picturală pictorului Bucevschi. Astfel s-au realizat
lucrări de pictură religioasă şi de iconostase la bisericile din Rădăuţi
( 1 880- 1 8 8 1 ) Frătăuţii-Vechi ( 1 8 82), Bălcăuţi, Solca, Gura-Humorului ( 1 883),
Bănila, Ceremuş, Ceahor ( 1 885), Tereblecea ( 1 886) şi Ciudei ( 1 887), precum şi
icoane pentru bisericile din Bobeşti, Revna, Berhomet pe Siret şi Storoj ineţ.
Catedrala din Cernăuţi nu a putut fi terminată de Bucevschi (decedat în 1 89 1 ),
pictura fiind continuată de pictorul vienez Iobst 1 0 1 • •
În 1 890 lipseau din Bucovina icoane sfinte ortodoxe, din această cauză
populaţia cumpărând icoane de alte religii pentru a-şi înfrumuseţa casele.
Cunoscând însemnătatea icoanelor pentru cultura şi educaţia religioasă,
mitropolitul Silvestru a obţinut o sumă considerabilă din Fondul B isericesc al
Bucovinei, cu care a tipărit 1 O 000 de icoane cu chipul lui Isus Hristos şi al Maicii
Domnului, şi acestea pictate tot de Epaminonda Bucevschi 1 02. Multe din aceste
icoane au împodobit nu numai casele bucovinenilor ci şi ale altor români din
Transilvania şi România.
,

Q?

Simion Reli, Mitropolitul Silvestru, p. 1 O.
Mircea Păcurariu, op. cit. , p. 1 9 1 .
99 Simion Reti, op. cit. , p. I l .
100
Dr. Ştefan Saghin, Cuvântare, în "Gazeta Bucovinei " (Cernăuţi), III, nr. 53, 1 893, p. 2.
1 01
Simion Reli, op. cit. , p. 1 2- 1 3 .
102
Ibidem, p. I l .
98
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Munca şi dăruirea cu care mitropol itul Silvestru a ştiut să aducă lumină şi
credinţă în sufletele românilor, prin ridicarea n ivelului cultului divin ca mij loc de
educaţie religioasă, prin dezvoltarea predicii, prin înfrumuseţarea bisericilor cu
scopul sporirii frecventări i lor şi prin sprij inul şi cultivarea artelor religioase, au
fost recunoscute şi relevate cu prilejul aniversării unui deceniu de pontificat, la 26
aprilie 1 890, într-o cuvântare rostită, în numele bucovinenilor, de Iancu, cavaler de
Zotta: Învăţăturile pe care Eminenţa Voastră le-aţi propovăduit ne-au împrospătat
"
simţirile religi�ase [ . . . ], au mărit respectul străinilor faţă de biserica noastră [ . . . ],
ne-au întărit în cultul patriotismului [ . ], au înrădăcinat în noi virtuţi, bazate pe
umanitate [ . . ] , învăţându-ne a trăi şi cu popoarele de altă lege în amiceaţă şi bună
înţelegere" 1 03 .
Clerul a găsit în mitropolitul S ilvestru un s incer apărător al drepturilor sale.
El a decretat Ordinea rangurilor liturgice bisericeşti 104 , în număr de I l , precum şi
d iverse distincţii, pentru a potoli ambiţiile personale ale clerului, dar mai ales
pentru a recompensa activitatea şi acţiunile lor. Astfel, spre exemplu, la 1 6/28
aprilie 1 890, pentru "conduită monahală cuviincioasă şi activitate lăudabilă" au
primit demnitatea de arhimandriţi titulari: Iuvenal Ştefaneli, profesor de religie la
gimnaziu l din Cernăuţi, Vladimir Repta, profesor la Facultatea de Teologie şi
Emanuil Ciuntuleac, prior la Biserica Mitropoliei Vechi din Suceava 1 05 • La 1 6/28
iunie 1 890, demnitatea de exarh, cu distincţia de brâu roşu, a fost acordată lui Ioan
Berariu din Stroieşti "pentru activitatea preoţească şi pentru sprij inul acordat
peregrinărilor la moaştele Sf. Ioan cel Nou din Suceava" 1 06 . De asemenea, Silvestru
a avut grij ă şi de starea materială a preoţilor1 07, stabil ind o creştere a salariului
pentru cei din regiunile muntoase şi sporind gradaţiile cooperatorilor" din cinci în
"
cinci ani .
În iulie 1 893, la sărbătorirea a 5 0 d e ani d e preoţie, Silvestru Morariu
Andrievici a fost cinstit aşa cum se cuvenea celui mai de seamă ierarh al bisericii
ortodoxe din Bucovina. Pentru a contura mai bine aprecierea şi dragostea de care se
bucura m itropol itul, redăm cuvintele unor demni reprezentanţi ai bucovinenilor,
apărute în numărul 50, din 1 893, al "Gazetei Bucovinei": "Nu e de ajuns a fi un
mare talent, pentru a împlini lucruri mari; mai mult decât talent, se cere iubire şi
voinţă. Numai iubirea face pe om capabil să uite de sine de dragul lucrului, fără de
care uitare de sine nici un lucru mare nu se face; numai voinţa duce lucrul la
îndeplinire [ . . . ]. De aceea lui i se închină inimile Ţării şi ale Naţiunii pentru iubirea
şi voinţa lui " (Dimitrie Onciul) 108 ; " Sub oameni mari se săvârşesc fapte mari; şi
fapte mari s-au săvârşit de la 1 880 încoace [ . ] . La timpuri anumite răsar din sânul
. .

.

. .

103

"
" Revista politică (Cernăuţi), V, nr. 1 O, 1 890, p. 2.
Ion Nistor, op. cit. , p. 275.
1 05
D.J.A.N., Suceava, Fond Mitropolia Bucovinei, s. 1 / 8, d. 6, f. 1 8.
106 Ibidem, f. 25.
107
Ion Nistor, Istoria Bisericii, p. 1 57.
108
"
" Gazeta Bucovinei , III, nr. 50, 1 893, p. 3.
1 04
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unei naţiuni oameni i de care ea are trebuinţă, meniţi a contribui spre a o ridica"
(Elena Voronca) 1 09 ; "A l ucrat şi luptat un semisecol întreg pentru apărarea
drepturilor româneşti, nu numai pe terenul viei Domnului, ci şi pe acela, mult mai
pietros, mai sterp şi mai spinos al ogorului Omului " (1. G. Sbiera) n° .
Admiraţia pentru mitropolitul Silvestru era cu atât mai mare cu cât în
Bucovina, într-un timp când, pentru un titlu de nobleţe sau o decoraţie, se putea
obţine consimţământul pentru orice, el a avut destulă tărie sufletească pentru a
apăra cauza b isericii sale, chiar cu riscul de a pierde consideraţia de care se bucura
la Viena şi ocazia de a obţine titlu l de baron.
La 3/ 1 5 aprilie 1 895, la ora 5 dimineaţa, după o scurtă suferinţă, s-a stins
,luceaf'arul " bisericii bucovinene, "proorocul şi vestitorul credincios al cuvântului
dumnezeiesc" 1 1 1 , "un pionier al neamului" 1 1 2 •
Consistoriul arhiepiscopal al Bucovinei, prin "Foaia ord inăciunilor", din 4/1 6
aprilie 1 895, a publicat vestea morţii mitropol itului Silvestru Morariu-Andrievici,
precum şi ziua înmormântării, 6/ 1 8 aprilie. Moartea mitropolitului S ilvestru a
întristat întreaga populaţie bucovineană care îl iubea şi îl venera pe cel mai popular
arhiereu din câţi a avut B ucovina, pentru atitudinea sa naţională şi pentru munca
neobosită pentru binele biserici i şi al neamului românesc.
Ş i-au exprimat regretul pentru pierderea mitropolitului, telegrafic, prin
intermediul scrisorilor şi al telegramelor, credincioşii bucovineni, precum şi
instituţii, societăţi şi personalităţi locale sau din străinătate, printre care amintim:
Camera de comerţ şi industrie din Cernăuţi 1 1 3 , Societatea de lectură "Petru Maior"
din Budapesta 1 1 4, Societatea "România Jună" din Viena, guvernatorul Goess,
consulul României, Stamatiade, patriarhul de la Carlovitz, George Brankovici,
mitropolitul Transilvaniei, M iron Romanul, episcopul Aradului, Ioan Meţianu,
.
. .
ep 1 scopu 1 petranoviCI ŞI c 1 eru 1 d'm cattaro ş. a. 1 1 5 1
La înmormântare au fost depuse 60 de coroane 1 1 6 , iar mai multe comune au
decis doliu de 6 săptămâni, comuna Ceahor păstrând doliu 6 luni pentru fostul ei
îndrumător spiritual 1 17 •
Mitropolitul Silvestru "a fost întotdeauna un adevărat binefăcător pentru cei
nefericiţi, rară a căuta sau aştepta altă mulţumire decât cea resimţită în sufletul său
.

1 09

Ibidem, p. 2-3 .
Ibidem, p. 3-4.
1 1 1 Ştefan Saghin, Cuvânt la înmormântarea repăusatului Arhiepiscop Silvestru, în "Candela"
,
XIV, 1 895, p. 27: " Un luceafăr minunat, care pe orizontul bisericii noastre o viaţă întreagă a luminat
şi luminând s-a consumat [ . . . ] Samuil proorocul, vestitorul credincios al cuvântului dumnezeesc,
păzitorul puternic al credinţei şi al legilor cetăţeneşti şi stâlp tare al neamului său" .
1 1 2 Gazeta Bucovinei", V, 1 895, nr. 27, supliment.
"
1 1 3 D.J.A.N., Suceava, Fond Mitropolia Bucovinei, s. 1 / 1 , d. 20, f. 1 47.
1 1 4 Ibidem, f. 1 2 1 .
1 1 5 Ibidem, f. 1 1 7-1 1 8.
1 16
"Gazeta Bucovinei", V, 1 895, nr. 28, p. 1 .
11
7 Ibidem, p. 3 .
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sau după orice faptă bună" 1 18 • De aceea cuvântul său a fost ascultat, în urma sa
rămânând o populaţie cu o conştiinţă morală şi naţională puternică, în sufletul
căreia se redeşteptaseră trăirile româneşti.
Activitatea mitropol itului Silvestru Morariu-Andrievici, desfăşurată pe planul
vieţii spirituale, cât şi realizările sale practice, dezvăluie o personalitate complexă,
profund ancorată în realităţile sociale, politice şi naţionale ale timpului său.
Realizările sale au marcat istoria bisericească şi culturală a românilor bucovineni
din a doua j umătate a secolului al XIX-lea prin construirea sediului mitropolitan de
la Cernăuţi, înfiinţarea tipografiei bisericeşti, dezvoltarea centrului de pictură
iconografică şi, nu în ultimul rând, convocarea congresului bisericesc, sluj ind
afirmarea politică românească din Bucovina.

Silvestru Morariu-Andrievici, le protecteur du caractere roumain
de I' Eglise Orthodoxe de Bucovine
(Resume)

L'article s'occupe de l'evolution de I' Eglise Orthodoxe Roumaine de la Bucovine entre 1 875
et 1 895, en soulignant la contribution du metropolite Silvestru au developpement de cette vraie
institution.
Pendant ce temps qu'il fut prelat, l 'identite nationale de l'eglise orthodoxe et de la population
roumaine s'est manifeste vigoureusement dans le contexte social et politiquc impose par I'Empire
Autrichien-Hongrois, dans la deuxieme moitie du XIX-eme siecle.
L'activite religieuse et les accompl issements (inauguration du palais metropolitain a Cernău!i,
la fondation de la tipographie metropolitaine, la convocation du Congres de l ' Eglise) de Silvcstru
Morariu-Andrievici revelent une personnalite complexe, profondement impliquee dans les rcalites
sociales, politiques et nationales.

1 18

Mihai Eminescu, Mitropolitul Silvestru Morariu-Andrievici, reproducere în volumul
Mihai Eminescu la Bucovina, selec!ie şi ordonarea textelor, notă asupra edi!iei şi postfală de N.
Cârlan, Suceava, 1 996, p. 1 1 1 . Apud Dumitru Valenciuc, Câteva precizări cu privire la neamul
mitropolitului Silvestru Morariu-Andrievici, în "Arhiva Genealogică", V(X), 1 998, nr. 1-2, p. 3 0 1 .
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BUCOVINA ISTORICĂ, ELITA BUCOVINENILOR
ŞI ACADEMIA ROMÂNĂ
VASILE 1. SCHIPOR

Moto: ,,Patria vieţii e numai presentul
Clipa de faţă numai-n ea suntem,
Suntem în adevll.r.- Iară trecutul
Şi viitorul numai o gândire-s
În van împingeţi ce vi-i dinainte,
Î n van doriţi acelea ce-or veni.
Întoarceţi-vă-n voi şi veţi cunoaşte
Că toate-n lume, toate-s in present" .
(Mihai Eminescu, Patria vieţii e numai presentul,
ms. cea 1 874, cf. Opere, voi. IV, ediţie critică îngrijită
de Perpessicius, cu 38 de reproduceri după manuscrise,
Bucureşti, Editura Academiei Române, 1 952, p. 503)

Academia Română în serviciul societăţii
Cu ocazia zilei de 4 aprilie 2005, "Ziua Uşilor Deschise în Academia
Română" , în urma hotărârii Biroului Prezidiului Academiei Române, s-a desfăşurat
o acţiune de amploare menită a evidenţia imaginea publică a instituţiei. Expoziţia
intitulată Academia Română în serviciul societătii ilustrează implicarea Academiei
Române şi a întregului său sistem (institute, centre, editură bibliotecă fundaţii etc.)
la desfăşurarea unor programe de interes naţional şi internaţional, cu important
impact ştiinţific, cultural, economic şi social. Cu acest prilej, au fost expuse cărţi,
reviste ale Academiei Române, reprinturi şi copii de articole din publicaţii
ştiinţifice i nternaţionale de prestigiu, fotografii de manifestări sau din laboratoare,
fotografii de sedi i ale unor unităţi, diplome, copii ale unor recenzii sau aprecieri din
publicaţii străine, decoraţii româneşti şi străine, premi i, mostre de produse şi
echipamente de cercetare, machete, artefacte arheologice, documente istorice, alte
exponate considerate reprezentative pentru rezultatele activităţii sistemului
Academiei Române.
Tematica expoziţiei Academia Română în serviciul societăţii se referă în
mod specific la următoarele aspecte: - valorificarea moştenirii culturale naţionale;
Analele Bucovinei, XII, 1, p. 33-49, Bucureşti, 2005
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- marile tratate, dicţionare, atlase, enciclopedii şi alte opere de referinţă; - impor
tante manifestări ştiinţifice organizate de Academia Română şi de unităţile sale; - parti
ciparea la activitatea de cercetare pe plan mondial, în special european; - recunoaşterea
internaţională a Academiei Române, a membrilor săi şi a oamenilor de ştiinţă şi
cultură din sistem.
Centrul pentru Stuc!_ierea Problemelor Bucovinei participă la trei secţiuni
tematice ale expoziţiei . In cadrul secţiunii Valorificarea moştenirii culturale
naţionale ( 1 ) au fost propuse lucrări elaborate în cadrul programelor naţionale de
editare a unor lucrări fundamentale, precum şi în colecţia proprie Enciclopedia
Bucovinei în studii şi monografii: Nicolai Grămadă, Toponimia minoră a Bucovinei,
I-II, îngrij irea ediţiei, studiu introductiv, bibliografie, note şi indice: Ion Popescu
S ireteanu, introducere: D. Vatamani uc, Bucureşti, Editura Anima, 1 996; Bucovina
în primele descrieri geografice, istorice, economice şi demografice, ediţie bilingvă
îngrij ită, cu introduceri, postfeţe, note şi comentari i, de acad. Radu Grigorovici,
prefaţă de D. Vatamaniuc, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1 998; Ştefan
Purici, Mişcarea naţională românească În Bucovina între anii 1 775-1861, cuvânt
înainte de Mihai Iacobescu, Suceava, Editura Hurmuzachi, 1 998; Mircea A. Diaconu,
Mişcarea " /canar ". Literatură şi politică În Bucovina anilor '30, Iaşi, Editura
Timpul, 1 999; Balthasar Hacquet, [Bucovina În prima descriere fizica-politică] .
Călătorie În Carpaţii Dacici (1 788-1 789), ediţie bilingvă îngrij ită, cu introduceri,
postfeţe, note şi comentari i de acad. Radu Grigorovici, prefaţă de D. Vatamaniuc,
m.o. al Academiei Române, Rădăuţi, Editura Septentrion, 2002; Marian Olaru,
Mişcarea naţională a românilor din Bucovina la sfârşitul secolului al XIX-lea şi
începutul secolului al XX-lea, cuvânt înainte de acad. Gheorghe Platon, Rădăuţi,
Editura Septentrion, 2002; Valerian 1. Procopciuc, Suceviţa, sat al Obcinilor
Bucovinei şi gropniţă a Movileştilor, prefaţă de Dimitrie Vatamaniuc, m .o. al
Academiei Române, Rădăuţi, Editura Septentrion, 2003; Mihai Horodnic, Izvorul
Primăverii, ediţie îngrij ită, prefaţă de Luca Bejenaru, notă asupra ediţiei, aprecieri
critice, tablou cronologic, bibliografie şi anexe: Vasile 1. Schipor, indice de nume:
Elena Cristuş-Pascaniuc, Rădăuţi, Editura Septentrion, 2004.
În cadrul acestei secţiuni, un loc distinct îl ocupă Analele Bucovinei", periodic
"
ştiinţific semestrial, editat de Centrul pentru Studierea Problemelor Bucovinei sub
egida Academiei Române, fondat în 1 994, cu 1 9 tomuri tipărite până în prezent şi
alte patru în curs de apariţie. Dintre acestea, nr. 2, 1 997 este omagia!, închinat
pictorului Gheorghe Levendal ( 1 897-1 964), iar nr. 1 , 2004 este consacrat lui Ştefan
cel Mare, la împlinirea a 500 de ani de la moartea sa. Nr. 2, 2002 reprezintă un
instrument de lucru uti l cercetării ştiinţifice, oferind o retrospectivă a activităţii
Centrului, la împlinirea unui deceniu de activitate. Acesta din urmă cuprinde în
sumar: Editorial, Nota redacţiei, Argument (articolul-program din nr. 1 , 1 994,
semnat de acad. Gheorghe Platon), Editoriale (1994-2002), Opinii (1994-2002),
Sumare (1994-2002), Numere speciale, Bibliografia tematică a revistei " Analele
Bucovinei " pe anii 1994-2002, Lista ilustraţiilor apărute pe copertafiecărui număr,
Indice de autori. Respectând adevărul despre istoria Bucovinei, întemeindu-şi
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demersurile pe rigoare ştiinţifică şi cu argumente bazate doar pe documente
autentice, propunându-şi să fie "un instrument pentru împlinirea nobilelor obiective
ale promovării şi răspândirii culturii naţionale", "o alternativă românească autorizată
în dialogul, demult deschis, privind istoria şi cultura Bucovinei", periodicul ,,Analele
Bucovinei" se adresează, totodată, unui public mai larg, furnizându-i elemente
valoroase, multe dintre acestea inedite (informaţii, modele de interpretare), necesare
în construirea proprie-i strategii de cunoaştere, precum şi repere în . deprinderea
ştiinţei de a înţelege prezentul şi de a-şi construi viitorul.
Î n cadrul secţiunii Manifestări ştiinţifice importante organizate de Centrul
pentru Studierea Problemelor Bucovinei (3), au fost propuse cele două mari
reuniuni internaţionale organizate la Rădăuţi: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională
Bucovina, 1 775-1862. Aspecte politice, sociale, economice, culturale şi
demografice, Rădăuţi-Bucureşti, 29 mai-5 iunie 1 996. Documentele conferinţei
sunt tipărite în Analele Bucovinei ", anul IV, nr. 3, 1 997, număr special realizat în
"
l imbile română, germană şi ucraineană; Conferinţa Ştiinţifică Internaţională
Procese politice, sociale, culturale şi economice în Bucovina, 1861-1 918. Aspecte
edificatoare pentru o .Europă Unită?, Rădăuţi, 20-22 septembrie 2000.
Documentele conferinţei se publ ică în volumul Procese politice, sociale, culturale
şi economice În Bucovina, 1861-1918. Aspecte edificatoare pentru o Europă
Unită?, ediţie îngrijită de Ştefan Purici, Suceava, Editura Universităţii, 2002,
volum realizat în limbile română, germană şi ucraineană.
Imaginea publică a Centrului pentru Studierea Problemelor Bucovinei a
căpătat consistenţă, de-a lungul celor 1 3 ani de activitate neîntreruptă, şi prin alte
activităţi. Î n primul rând, trebuie consemnate aici cele 1 2 sesiuni anuale de referate
şi comunicări, toate cu caracter public: Bucovina. Concept geo-politic, istoric şi
semnificaţii, Rădăuţi, 9-1 O octombrie 1 993 ; Aspecte ale culturii române din
Bucovina, 1 775-1918, Rădăuţi, 1 5- 1 6 octombrie 1 994; Viaţa culturală din
Bucovina, 1918-1940, Rădăuţi, 7 octombrie 1 995; Valori ale civilizaţiei româneşti
din Bucovina în perioada interbelică, Rădăuţi, 1 2- 1 3 octombrie 1 996; Istorie şi
valori (1), Rădăuţi-Siret, 1 0- 1 1 octombrie 1 997; Jjtorie şi valori (Il), Rădăuţi,
1 1 octombrie 1 998; Gen�·raţia Revoluţiei Române de la 1848 şi spiritul
revoluţionar din Bucoviua, Rădăuţi, 8 octombrie 1 999; Eminescu şi Bucovina,
Rădăuţi, 1 O noiembrie 2000; Viaţa culturală şi ştiinţifică în Bucovina postbelică.
Fenomene, direcţii, tendinţe, Rădăuţi, 5-6 octombrie 200 1 ; Bucovina istorică.
Memoria culturală şi procesul de comunizare, Rădăuţi, 20-2 1 septembrie 2002;
Cercetarea ştiinţifică a problemelor Bucovinei - repere pentru un proiect de
dezvoltare durabilă, Rădăuţi, 1 3 septembrie 2003 ; Simbolistica naţional-comunistă
din România. Cazul Bucovinei istorice, Rădăuţi, 24 septembrie 2004. Prin
participarea unor personalităţi ale vieţii ştiinţifice din ţară şi de peste hotare
(Germania, S .U .A.) şi ofertă (referate, comunicări, prelegeri, dezbateri, aplicaţii
practice interdisciplinare), manifestările Centrului de la Rădăuţi s-au constituit, în
pofida multor dificultăţi, în adevărate evenimente culturale în viaţa ştiinţifică din
Bucovina de astăzi, pledoarii consecvente în favoarea comunicării despovărate de
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stereotipuri şi clişee, animate de spiritul academic al cercetării ştiinţifice prin care
trecutul şi prezentul pot influenţa istoria viitorului. Dintre activităţile importante ale
Centrului de la Rădăuţi, singura instituţie de cercetare ştiinţifică fundamentală a
Academiei Române aflată departe de marile arhive şi biblioteci publice din România,
mai consemnăm: participarea cercetătorilor Ceotrului la peste 1 00 de reuniuni
ştiinţifice în ţară şi peste hotare (congrese, simpozioane, conferinţe, colocvii,
seminarii) cu susţinerea a peste 200 de referate şi comunicări; colaborarea
cercetătorilor cu materiale diverse (studii, articole, cronici, recenzii) la peste 40 de
periodice din ţară şi din străinătate; constituirea prin efort propriu (transfer, donaţi i,
schimb interbibliotecar, achiziţii) a unei biblioteci de cercetare cu peste 20 000 de
unităţi de bibliotecă.
De-a lungul ani lor, Centrul pentru Studierea Problemelor Bucovinei al
Academiei Române oferă asistenţă ştiinţifică în domeniul său de competenţă
studenţilor bucovineni de la diverse universităţi din ţară (Suceava, Iaşi, Bucureşti,
Timişoara, Cluj) în perioada practicii lor de vară şi în pregătirea lucrărilor de
licenţă şi a disertaţi ilor de masterat, profesorilor din învăţământul preuniversitar în
pregătirea lucrărilor de grad, românilor din regiunea Cernăuţi în cadrul unor
proiecte de cercetare individuale şi de grup. În paginile "Analelor Bucovinei "
publică, alături de cercetători, preoţi, învăţători, profesori, bibliotecari, a rhiv işti,
muzeografi din Rădăuţi, din zonă dar şi din alte localităţi ale provinciei ori din ţară.
Activitatea Centrului pentru Studierea Problemelor Bucovinei, consacrată
promovării valorilor culturii şi civilizaţiei din Bucovina, a fost recunoscută public
în viaţa provinciei, mai cu seamă în ultimii şase ani, prin acordarea unor distincţii :
Diploma şi placheta j ubiliară "400 d e ani d e la prima unire a Ţărilor Române sub
Mihai Voievod Viteazul " (26 mai 2000), Diploma şi placheta omagială " 85 de ani
de la Unirea Bucovinei cu România" (28 noiembrie 2003 ), Diploma de Onoare, la
împlinirea a zece ani de la apariţia periodicului "Analele Bucovinei " ( 1 6 decembrie
2004), acordate de către Prefectura j udeţului Suceava, Consil iul Judeţean Suceava,
Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Suceava şi Primăria
Municipiului Rădăuţi. Ca recunoaştere internaţională a activităţii sale ştiinţifice,
prof. dr. Dimitrie Vatamaniuc, directorul Centrului, este proclamat "Om al Anului
1 997- 1 998" de către International Biographical Centre Cambridge. În 1 998 i se
conferă "Medalia de Onoare Millenium 2000 " de către American Biographical
Institute din North Carolina, SUA.
Având drept scop declarat contribuţia efectivă Ia cunoaşterea Bucovinei şi a
României în lume, Centrul pentru Studierea Problemelor Bucovinei s-a impus, de-a
lungul anilor, printr-un model instituţional de negociere a colaborărilor (interne şi
internaţionale deopotrivă) care învederează faptul că nu provincialismul reprezintă
principala barieră în calea marilor proiecte culturale de integrare europeană. Un
document inedit, ce consemnează naşterea parteneriatului ştiinţific germano
româno-ucrainean de cercetare a problemelor Bucovinei ( 1 993), ilustrează actualitatea
unui proiect de succes şi un fapt aproape uitat: acesta prefaţează, cu patru ani,
parteneriatul regional adoptat oficial la 2 mai 1 997 în Germania, la Augsburg, şi cu
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12 ani hotărârea Parlamentului European privind aderarea României ( 1 3 aprilie
2005, Strasbourg): "Noi, participanţii la prima conferinţă internaţională, la
Cernăuţi, consacrată problemelor privind transformările de conştiinţă (procese
istorice, politice, sociale şi culturale) în Bucovina, ne-am adunat pentru a confirma
înţelegerea depl ină a responsabilităţii pe care o purtăm în faţa popoarelor noastre,
ca şi în faţa lumii întregi, pentru a demonstra necesitatea unei analize profunde a
trecutului nostru comun, cu scopul de a contura într-un mod civilizat viitorul nostru
comun în Casa Europeană.
Noi reprezentăm diferite state suverane, suntem diferiţi prin conştiinţa
noastră şi cultură, însă, grupaţi fi ind în baza Convenţiei de la Helsinki, nu vom
întrerupe relaţiile, în pofida frontierelor hotărâte de însăşi soarta istoriei.
Frumuseţea Bucovinei este frumuseţea naturii şi a oamenilor ei, a măreţiei şi
înţelepciunii lor spirituale, în varietatea culturilor etnice. Acest ţinut devenise un
adevărat pământ al făgăduinţei pentru reprezentanţii diferitelor popoare, unde, ca într-un
adevărat laborator experimental european, s-a format imaginea bucovineanului, bine
cunoscută în lumea civilizată. Şi, cu toate că astăzi această imagine este esenţial
deformată, departe de a fi romantică, ea ne obligă pe noi să regăsim adevăratele
orientări istorice.
Primul rector al Universităţii din Cernăuţi, pe jumătate român, pe jumătate
ucrainean, profesorul de l imba germană Constantin Tomasciuc, a spus: «Vai de acea
naţiune care se teme de influenţa altei naţiuni, căci ea singură îşi pronunţă atunci
sentinţa capitală!» Suntem lipsiţi de o astfel de teamă, mai mult chiar, suntem
convinşi de necesitatea ajutorului şi a influenţei reciproce între popoarele noastre şi
cultura lor, care vor contribui la procesul de formare a omului mileniului viitor.
Astăzi concepţiile noastre reînvie frumoasele tradiţii ale B ucovinei, care şi-au
găsit expresia în hotărârea, devenită semnificativă pentru Europa, din 1 9 1 O, despre
înţelegerea reprezentanţilor diferitelor popoare care convieţuiesc în acest minunat
ţinut. Să fim urmaşi demni ai strămoşilor noştri, să \acem în faţa lumii zbuciumate
paşii noştri unul către celălalt, să demonstrăm dori'nţa noastră de a trăi în pace,
colaborare şi înţelegere reciprocă.
Aşa să ne binecuvânteze Dumnezeu în toate căutările noastre comune ale
adevărului care ne uneşte în toate începuturile ce vor transforma ţărilor noastre în
ţări democratice şi vor face popoarele noastre fericite, [iar pe]cetăţenii noştri mai
apropiaţi ! " (Comunicatul comun, adoptat de participanţii la sesiunea internaţională
de comunicări, Cernăuţi, 30 septembrie-5 octombrie 1 993).
·

Bucovina istorică - un concept cu geometrie variabilă
Manifestarea ştiinţifică Academia Română în serviciul societăţii constituie, în
acelaşi timp, un prilej de a omagia activitatea bucovinenilor desf'aşurată sub cupola
Academiei Române de la constituirea Societăţii Academice Române ( 1 866) şi până
în prezent. Pentru prima oară, oferim o imagine ce acoperă o realitate deformată de
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schimbările politice şi administrative din partea a doua a veacului trecut, dar şi de
grila adoptată de autorii lucrărilor lexicografice realizate în ultimi i 25 de ani la
Suceava: Bucovina istorică. Sub aspectul informaţiei biobibliografice, fiecare fişier
este completat prin folosirea tuturor surselor edite, atât din provincie cât şi de la
Bucureşti.
În perioada 1 866-2003, au fost primiţi în Academ ia Română 1 54 7 de
intelectuali din toate domeniile artelor şi ştiinţei: 1 O 1 8 români (25 membri
fondatori, 3 93 titulari, 3 70 membri corespondenţi, 1 89 membri de onoare, 4 1
membri post-mortem), 529 străini ( 1 09 membri corespondenţi, 4 1 9 membri de
onoare, 1 membru post-mortem). Strict, după criteriul locului de naştere, în ordine
alfabetică, bucovineni i care au devenit membri ai Academiei Române sunt: Iosif
Antochi, 23 august 1 9 1 4, Pătrăuţi pe S iret-29/30 septembrie 1 997, Bonn. Pedagog.
Teza de doctorat: Idealul educaţional in pedagogia românească ( 1 94 1 , Heidelberg).
M.o. din străinătate al Academiei Române, 2 1 april ie 1 993 ; Grigore Constantin
Bostan, 4 mai 1 940, Budineţ- 1 611 7 noiembrie 2004, Cernăuţi. Profesor universitar,
etnolog, scriitor, publicist. Doctor în ştiinţe filologice (folcloristică comparată) la
Academia de Ştiinţe din Kiev ( 1 97 1 ) şi la Academia de Ştiinţe din Moscova
( 1 988). M.o. din străinătate al Academiei Române, 1 8 decembrie 1 99 1 ; Eugen C.
Botezat, 31 1 5 martie 1 87 1 , Tereblecea-23 decembrie 1 964, Bucureşti. Profesor,
zoolog. Doctorat în 1 897 (Viena) cu teza Terminaţiile nervoase la perii tactili ai
mamiferelor (Die Nervenendingungen an den Tasthaaren von Saugetieren).
Doctorat în filosofie ( 1 898, Cernăuţi). M.c. 25 mai 1 9 1 3 . Îndepărtat din Academia
Română prin Decretul nr. 76 din 9 iunie 1 948. Repus în drepturi ca m.c. al
Academiei Române 3 iulie 1 990; Eusebiu Camilar, 7 octombrie 1 9 1 O, Udeşti 27 august 1 965, Bucureşti. Scriitor, traducător. M.c. al Academiei Române 2 iulie
1 95 5 ; Nichifor Ceapoiu, 14 noiembrie 1 9 1 1 , Ciocăneşti-24 octombrie 1 994,
Bucureşti. Inginer agronom. Doctorat în ştiinţele agricole ( 1 948, Bucureşti) cu teza
Contribuţii la studiul fibrelor de cânepă. Examinarea lor prin metoda anatomică.
M.c. 2 1 martie 1 963 , membru titular 1 martie 1 974. Discurs de recepţie: Rezultate
şi orientări noi in ameliorarea grâului in R.S.R., 26 februarie 1 975; Ioan
Cucu/eseu, n. 24 septembrie 1 936, Cernăuţi. Matematician. Teza de doctorat:
Contribuţii la teoria proceselor Markov ( 1 966, Bucureşti). M.c. al Academiei
Române, 29 noiembrie 200 1 ; - Dimitrie Dan, 8 octombrie 1 856, Suceava-25 mai
1 927, Cernăuţi. Preot, folclorist şi istoric. M .c. al Academiei Române 23 martie
1 904; Ambrosiu Dimitrovici (Dimitrovitza), 20 iulie 1 83 8 , Cernăuţi - 3/1 5 iulie
1 866, Cernăuţi. Publicist. Membru fondator al Societăţii Academice Române,
22 aprilie 1 866; Vasile Gheorghiu, 1 6 iunie 1 872, Câmpulung-Moldovenesc 29 noiembrie 1 959, Cut, j udeţul Neamţ. Profesor teolog. Doctor în teologie ( 1 897).
M.o. al Academiei Române, 3 1 mai 1 93 8. Îndepărtat din Academia Română prin
Decretul nr. 76 din 9 iunie 1 948. Repus în drepturi ca membru de onoare, 3 iulie
1 990; Vasile Grecu, 3 1 iulie 1 885, Mitocu Dragomirnei-27 mai 1 972, Bucureşti.
F ilolog. Teza de doctorat: Fauna şi flora in sistemul filosofic a/ lui Platon ( 1 9 1 9).
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M.c. al Academiei Române, 23 mai 1 936. Îndepărtat din Academia Română prin
Decretul nr. 76 din 9 iunie I 948. Repus în drepturi ca membru corespondent, 3
iulie 1 990; Radu Grigorovici, n. 20 noiembrie 1 9 I I , Cernăuţi. F izician. Teza de
doctorat: Potenţialul disruptiv în vapori de mercur ( 1 93 8). M.c. al Academiei
Române, 2 I martie I 963, membru titular 22 ianuarie I 990. Vicepreşedinte al
Academiei Române, 2 februarie I 990-1 februarie I 994; Mihail Guşu/eac,
I 2 octombrie 1 887, Lucoviţa-1 1 septembrie I 960, Bucureşti. Botanist. Teza de
doctorat: Die Anatomie und Biologie der Bothriospermun und Thyrocarpus
Fruchte ( 1 926, Praga). M .c. al Academiei Române, 26 mai 1 93 7 . Îndepărtat din
Academia Română prin Decretul nr. 76 din 9 iunie I 948. Repus în drepturi ca
membru corespondent, 3 iulie 1 990; Alexandru Hurmuzachi, 1 6 august I 832,
Cernauca - 8/20 martie I 87 1 , Napoli. Publicist şi om politic. Membru fondator al
Societăţii Academice Române, 22 aprilie 1 866; Constantin N Hurmuzachi,
3 octombrie 1 863, Cernăuţi-23 februarie 1 93 7, Cernăuţi. Entomolog. M.o. al
Academiei Române, 7 iunie 1 9 1 9; Eudoxiu Hurmuzachi, 29 septembrie I 8 1 2,
Cernauca - 29 ianuarie/ 1 O februarie 1 87 4, Cernăuţi. Istoric. Membru titular al
Societăţii Academice Române, 2 august 1 872; Nicolae Hurmuzachi, 1 9 martie
1 826, Cernauca - 1 9 septembrie 1 909, Cernauca. Om politic. M. o. al Academiei
Române, 2 aprilie I 883; Dorin /eşan, n. 8 aprilie I 94 I , Rădăuţi. Profesor,
matematician. Doctorat ( I 969, Iaşi) cu teza Studiul unor probleme la limită pentru
ecuaţiile termoelasticităţii. M.c. al Academiei Române, 29 noiembrie 200 1 ; Liviu
/onesi, n. 27 ianuarie I 925, Frătăuţii Vechi . Profesor, geolog. Teza de doctorat:
Flişul paleogen din bazinul Văii Moldovei ( 1 969, Iaşi). M.c. al Academiei Române,
I 8 decembrie I 99 1 , membru titular 2 1 iulie 2003 ; Simeon Florea Marian,
1 septembrie 1 847, Ilişeşti-1 1 aprilie 1 907, Suceava. Preot, folclorist ş i etnograf.
Membru titular al Academiei Române, 26 martie I 88 I . Discurs de recepţie:
Cromatica poporului român, I 2 martie I 882; Benedict M Menkeş, I I noiembrie
I 904, Rădăuţi-5 august 1 987, Timişoara. Medic şi biolog. Teza de doctorat:
Despre inervaţia arcadei pa/mare superficiale ( 1 930, Bucureşti). M.c. al
Academiei Române, 23 martie 1 952. Preşedinte al Bazei de Cercetări Ştiinţifice
Timişoara, 1 953- 1 96 1 ; Haralambie Mihăescu, 7 februarie I 907, Udeşti-2 martie
1 985, Iaşi. Lingvist şi fi lolog. Doctor în litere ( 1 93 6, Iaşi). Teză de doctorat, La
versione latina di Dioscoride, publicată la Roma ( 1 938). M.c. al Academiei
Române, 3 februarie 1 965; Ion /. Nistor, 411 6 august I 876, Vicovu de Sus 1 1 noiembrie 1 962, Bucureşti. Profesor, istoric şi om politic. Teza de doctorat: Die
moldavischen Anspriiche auf Pokutien ( 1 909, Viena). M.c al Academiei Române,
1 8 mai I 9 I I , membru titular I 9 mai 1 9 I 5 . Îndepărtat din Academia Română prin
Decretul nr. 76 din 9 iunie 1 948. Repus în drepturi ca membru titular, 3 iulie I 990.
Preşedinte al Secţiunii Istorice a Academiei Române, 1 929- 1 932. Discurs de
recepţie: Un capitol din viaţa culturală a românilor din Bucovina. 1 774-1857
(2 1 mai I 9 I 6); Dimitrie Onciul, 26 octombrie/7 noiembrie I 856, Straja-20 martie
I 923, B ucureşti. Istoric. Teza de doctorat: Uber die Anfăge des Romănischen
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Staatswesens ( 1 884, Cernăuţi). M.c. al Academiei Române, 1 aprilie 1 889, membru
titular I l aprilie 1 90 5 . Vicepreşedinte, 25 mai 1 9 1 3-28 mai 1 9 1 6, I l iunie 1 9 1 9 1 2 iunie 1 920 şi preşedinte al Academiei Române, 1 2 iunie 1 920-20 martie 1 923 .
Preşedinte al Secţiunii Istorice a Academiei Române, 1 9 1 1-1 9 1 4, 1 9 1 9-1 922.
Discurs de recepţie: Epocele istoriei române şi împărţirea ei, 22 martie 1 906;
Eusebiu Popovici, 1 5 februarie 1 838, Cemăuţi-28 septembrie 1 922, Cernăuţi.
Preot, profesor. M.o al Academiei Româe, 4 aprilie 1 908; Gheorghe Popovici,
8 noiembrie 1 863, Cernăuţi - 1 2 iulie 1 905, Munkacs. Istoric. Doctorat în ştiinţe
j uridice ( 1 894). M.c. al Academiei Române, 1 1 aprilie 1 905; Alexe Procopovici, 1 4
martie 1 884, Cernăuţi - 22 iunie 1 946, Cluj . Lingvist ş i filolog. M.c. a l Academiei
Române, 5 iunie 1 9 1 9; Ion Rachmuth, 9 ianuarie 1 9 1 1 , Bosanci - 30 septembrie
1 990, Bucureşti. Economist. M.c. al Academiei Române, 2 iulie 1 95 5 ; Lothar
Rădăceanu, 1 9 mai 1 899, Rădăuţi-24 august 1 95 5 , Helsinki. Critic şi istoric literar,
om politic. Doctorat în filosofie ( 1 925, Bucureşti). Membru titular al Academiei
Române, 2 iulie 1 95 5 ; Vladimir (Vasile), Cavaler de Repta, 25 decembrie 1 84 1 /6
ianuarie 1 842, Banila pe Ceremuş-24 aprilie 1 926, Cernăuţi . Profesor, mitropolit al
Bucovinei ( 1 902- 1 924). M.o. al Academiei Române, 7 iunie 1 9 1 9; Ludovic Iosif
Rudescu (Rodewald), 25 mai 1 908, Cernăuţi-1 7 martie 1 992. Biolog. Doctorat în
ştiinţe naturale ( 1 93 5 , Bucureşti) cu teza Sistematica, ecologia şi răspândirea
geografică a Rotiferelor din Bucovina. M.c. al Academiei Române, 2 1 martie
1 963 . Îndepărtat din Academia Română prin Decretul nr. 76 din 9 iunie 1 948.
Repus în drepturi ca membru corespondent, 3 iulie 1 990; Dragoş Rusu,
8 decembrie 1 9 1 O, Cajvana - 6 decembrie 1 994, Bucureşti . Jurist. Teza de
doctorat: Les decrets-lois dans le regime constitutionnel de 1875 ( 1 942, Bordeaux).
M.o. al Academiei Române, 1 2 noiembrie 1 993; Theofil Sauciuc-Săveanu, 2 1
octombrie 1 884, Bosanci-26 iulie 1 97 1 , Bucureşti. Profesor, istoric, arheolog,
epigrafist. Doctorat în litere şi filosofie ( 1 909). M.c. al Academiei Române, 24 mai
1 94 5 . Îndepărtat din Academia Română prin Decretul nr. 76 din 9 iunie 1 948.
Repus în drepturi ca membru corespondent, 3 iulie 1 990; Ion G. Sbiera, 1
noiembrie 1 836, Horodnic de Jos-22 octombrie 1 9 1 6, Cernăuţi. Profesor,
folclorist, istoric l iterar, memorialist. Doctorat în filosofie ( 1 886). Membru
fondator al Societăţii Academice Române, 1 1 iunie 1 866; Petre Spânul, 1 7 ianuarie
1 894, V icovul de Jos-7 august 1 962, Timişoara. Profesor, medic veterinar.
Doctorat ( 1 920, V iena) cu teza Vb er die " Kloake " der Zyprinidien. M.c. al
Academiei Române, 2 iulie 1 95 5 ; Teodor V. Ştefanelli, 1 8 august 1 849, Siret - 23
iulie 1 920, Fălticeni. Istoric, scriitor, memorialist, traducător. M.c. al Academiei
Române, 3 1 martie 1 898, membru titular 26 mai 1 9 1 O. Discurs de recepţie:
Istoricul luptei pentru drept În ţinutul Câmpulungului Moldovenesc, 2 1 mai 1 9 1 1 ;
Ilie E. Torouţiu, 1 7 iunie 1 888, Solca-23 noiembrie 1 95 3 , Bucureşti. Editor, critic,
istoric literar, folclorist, traducător. M.c. al Academiei Române, 26 mai 1 936.
Îndepărtat din Academia Română prin Decretul nr. 76 din 9 iunie 1 948. Repus în
drepturi ca membru corespondent, 3 iulie 1 990; Vladimir Trebici (I'rebiş),
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28 februarie 1 9 1 6, H orecea-Mănăstirii - 1 3 februarie 1 999, Bucureşti. Specialist în
probleme de demografie, sociologie, statistică şi economie. Teza de doctorat:
Creşterea economică şi dezvoltarea populaţiei în Republica Socialistă România în
perioada 1948-1969 ( 1 97 1 , Bucureşti). M.c. al Academiei Române, 1 3 noiembrie
1 990, membru titular 1 O noiembrie 1 992. Discurs de recepţie: Geopolitica şi
demogrqfia în România: Anton Golopenţia, 1909-1951 ( 1 6 mai 1 994); Radu Z.
Tudose, n. 5 iunie 1 928, Grăniceşti. Profesor, inginer chimist. Teza de doctorat:
Intensificarea absorbţiei cu ajutorul pulsaţii/ar de joasă frecvenţă ( 1 965,
Bucureşti). M.c. al Academiei Române, 9 martie 1 99 1 ; Dimitrie Vatamaniuc, n. 25
septembrie 1 920, Suceviţa. Editor, critic şi istoric literar. Teza de doctorat: Ioan
Popovici Bănăţeanul ( 1 957, Bucureşti). M.o. al Academiei Române, 6 iunie 200 1 ;
Sever l Zotta, 1 4/27 aprilie 1 874, Chisălău-1 O octombrie 1 943, în departare, Orsk
Urali. Istoric, genealogist. Doctorat ( 1 905, Bucureşti) cu teza Contractul de
/ocaţiune în dreptul roman şi român. M.c. al Academiei Române, 7 iunie 1 9 1 9 .
P e lângă aceştia, lucrările lexicografice din provincie, dar n u şi cele d e la
Bucureşti, îl menţionează şi pe un alt bucovinean: George Voevidca, 9 aprilie 1 893,
Sinăuţi - 1 februarie 1 962, Câmpulung-Moldovenesc. Profesor, poet, publicist.
M.c. al Academiei Române.
Dintre aceşti 40 de academicieni bucovineni (membri corespondenţi, titulari,
membri de onoare), 1 3 provin din zona Rădăuţi, aşa cum aceasta s-a constituit
istoric, ca unitate administrativ-teritorială complexă, în prima parte a veacului
trecut. Trei academicieni bucovineni s-au născut în Rădăuţi, iar ceilalţi zece în
local ităţile Frătăuţi i Vechi, Grăniceşti, Horodnic de Jos, Siret, Solca, Straj a,
Suceviţa, Tereblecea, Vicovul de Jos, Vicovul de Sus. Şapte dintre aceştia sunt
filologi, şase istorici, c inci clerici, patru biologi, doi matematicieni, doi medici, doi
publicişti, doi oameni politici, un pedagog, un scriitor, un inginer agronom, un
fizician, un geolog, un economist, un jurist, un sociolog şi un inginer chimist.
Acestora li se adaugă academicienii (7) născuţi în afara provinciei istorice,
dar care şi-au desfăşurat ori îşi desfăşoară activitatea aici, afirmându-se prin
contribuţii notabile: Alexandrina Cernov, n. 24 noiembrie 1 943, Hotin, judeţul
Hotin, astăzi încorporat în regiunea Cernăuţi-Ucraina. Filolog, profesor la
Universitatea de Stat "1. Fedkovici" din Cernăuţi, editor, publicist. M.o. din
străinătate al Academiei Române, 1 1 decembrie 1 992; Emanuel Diaconescu, n. 7
februarie 1 944, Buru, j udeţul Cluj . Inginer, profesor la Universitatea " Ştefan cel
Mare" Suceava. Doctorat ( 1 975, Londra) cu teza Studii şi cercetări privind
dependenţa durabilităţii şi capacităţii portante a rulmenţilor de tratamentul
termic; influenţa tensiunilor remanente. M.c. al Academiei Române, 1 3 noiembrie
1 990; Matthias N. Friedwagner, 3 februarie 1 86 1 , Gallspach, Austria - 5 apri lie
1 940, Gallspach. Filolog şi folclorist austriac. Doctorat ( 1 889, Viena). A întreprins
o amplă şi sistematică anchetă folclorică în Bucovina ( 1 905- 1 9 1 4), culegând peste
1 0 000 de poezii şi 2 250 de melodii, ce alcătuiesc cea mai mare colecţie de folclor
românesc din perioada antebelică. M.c. din străinătate al Academiei Române, 1 8
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

42

Vasile I. Schipor

10

mai 1 9 1 1 ; Eugen Herzog, 1 4 aprilie 1 875, Viena - 1 7 decembrie 1 928, Cernăuţi.
Lingvist, profesor la Universitatea Cernăuţi . Doctorat în ştiinţe umaniste ( 1 897,
Viena). M.c. străin al Academiei Române, 29 mai 1 9 1 4; Emil Kaluzniacki,
1 1 ianuarie 1 845, Turze, Galiţia-3 iunie 1 9 1 4, Cernăuţi. Slavist, profesor la
Universitatea din Cernăuţi. M.c. străin al Academiei Române, 20 martie 1 890;
Friedrich Kleinwiichter, 25 februarie 1 83 8, Praga - 12 decembrie 1 92 7, Cernăuţi.
Profesor, economist. Doctorat în ştiinţe juridice ( 1 862, Praga). M.o. străin al
Academiei Române, 1 2 iunie 1 92 1 ; Karl Adolf Romstorfer, 1 854 - 22 noiembrie
1 9 1 7. Istoric austriac, stabilit la Cernăuţi, unde desfăşoară o bogată activitate
ştiinţifică în mai multe domenii: muzeografie, etnografie, arheologie. Organizator
al Muzeului Istoric al Bucovinei şi îndrumător al periodicului "Jahrbuch des
Bukowina Landesmuseums", 1 893-1 9 1 3 . M.c. al Academiei Române, 29 mai 1 9 14.
Nu este lipsit de importanţă să mai precizăm că 1 8 membri ai Academiei
Române s-au născut în partea de nord a Bucovinei istorice, teritoriu încorporat
astăzi în regiunea Cernăuţi (Ucraina). Zece membri ai Academiei Române sunt
înmorrnântaţi în Cernăuţi, cândva capitala provinciei : Grigore Constantin Bostan,
Dimitrie Dan, Ambrosiu Dimitrovici (Dimitrovitza), Eudoxiu Hurmuzachi,
Eusebiu Popovici, Vladimir de Repta, Ion. G. Sbiera, Eugen Herzog, Emil
Kaluzniacki, Friedrich Kleinwăchter.
Potrivit uzanţei, impuse prin cercetările de la Suceava din ultimele decenii, în
această listă ar intra şi academicienii (22) născuţi în localităţi învecinate din
Basarabia ş i Vechiul Regat (ţinuturile/judeţele Dorohoi, Botoşani, Baia/Suceava şi
chiar Neamţ), care n-au aparţinut Bucovinei istorice, dar care astăzi sunt incluse în
regiunea Cernăuţi şi, respectiv, în j udeţul Suceava: Constantin N. Arseni, 3
februarie 1 9 1 2, Dolhasca, ocolul Şomuzului, ţinutul Sucevei, cu reşedinţa la
Fălticeni-5 iulie 1 994, Bucureşti. Medic. Teza de doctorat: Neurotomia
juxtaprotuberanţială în tratamentul nevralgiei intermitente de trigemen ( 1 936,
Cluj). M.c. al Academiei Române, 1 martie 1 974, membru titular 1 8 decembrie
1 99 1 ; Jean Bar! (Eugeniu P. Botez), 28 noiembrie 1 874, Burdujeni, ocolul
Siretului, ţinutul Botoşanilor- 1 2 mai 1 933, Bucureşti. Scriitor. M.c. al Academiei
Române, 8 iunie 1 922; Mihai C. Băcescu, 28 martie 1 908, Broşteni, ocolul
Muntelui, ţinutul Sucevei, cu reşedinţa la Fălticeni-6 august 1 999, Bucureşti.
Zoolog, oceanolog şi muzeolog. Teza de doctorat: Les Mycidaces des eaux
roumaines: etude taxonomique, morpho/ogique, biogeographique et biologique
( 1 93 8). M.c. al Academiei Române, 2 1 martie 1 963, membru titular 22 ianuarie
1 990. Discurs de recepţie: Omagiu celor ce m-au Îndreptat spre oceanologie.
Izvoarele hidrotermale ( 1 7 octombrie 1 99 1 ); - Vasile Bogrea, 6 octombrie 1 88 1 ,
Târnauca, ţinutul Herţa, astăzi în regiunea Cernăuţi-6 septembrie 1 926, Viena.
Filolog şi lingvist. Doctorat în filologie clasică ( 1 9 1 3, Berl in). M.c. al Academiei
Române, 1 0 iunie 1 920; Ioan Ciurea, 1 3/26 aprilie 1 878, Fălticeni, ocolul Şomuzului,
ţinutul Sucevei-20 martie 1 943, Bucureşti. Medic veterinar şi parazitolog. M.c. al
Academiei Române, 6 iunie 1 927; Leon C. Cosmovici, 29 ianuarie 1 857, Sasca,
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ocolul Muntelui, ţinutul Sucevei-2 1 iulie 1 92 1 , Iaşi. Zoolog şi fiziolog. Teza de
doctorat: Etudes des glandes genitales et des origines segmentaire des Annelides
Polychetes ( 1 880, Sorbona). M.c. al Academiei Române, 1 1 martie 1 893; Nicolae
Gane, 1 februarie 1 83 8, Fălticeni, ocolul Şomuzului, ţinutul Sucevei-1 6 aprilie
1 9 1 6, Iaşi. Scriitor. M.c. al Academiei Române, 23 martie 1 882., membru titular,
1 aprilie 1 908; vicepreşedinte al Academiei Române, 26 mai 1 9 1 2-25 mai 1 9 1 3 ;
preşedinte al Secţiunii Literare a Academiei Române, 1 9 1 3-1 9 1 6. Discurs de
recepţie: Bogdan Petriceicu Hasdeu ( 1 3 mai 1 909); Arthur Gorovei, 19 februarie
1 864, Fă1ticeni, ocolul Şomuzului, ţinutul Sucevei-1 9 martie 1 95 1 , Bucureşti.
Folclorist şi etnograf. M.c. al Academiei Române, 28 mai 1 9 1 5, membru de
onoare, 25 mai 1 940. Îndepărtat din Academia Română prin Decretul nr. 76 din 9
iunie 1 948. Repus în drepturi ca membru de onoare, 3 iulie 1 990; Bogdan
Petriceicu Hasdeu, 26 februarie 1 838, Cristineşti-Hotin (Basarabia)-25 august
1 907, Câmpina. Filolog, scriitor, folclorist, istoric şi publicist, personalitate
enciclopedică a culturii române. Membru titular al Societăţii Academice Române,
1 3 septembrie 1 877; vicepreşedinte al Academiei Române, 1 8 martie 1 885-5
aprilie 1 886, 28 martie 1 887- 1 6 aprilie 1 888, 1 apri lie 1 889-1 aprilie 1 892; Ion
Irimescu, n. 27 februarie 1 903, Preuteşti, ocolul Şomuzului, ţinutul Sucevei.
Sculptor. M.o. al Academiei Române, 12 martie 1 992; Petre Vasile Jitariu, 1 1 mai
1 905, Giuleşti, corn. Boroaia, ocolul Moldovei, ţinutul Neamţ-30 iunie 1 989, Iaşi.
Profesor, biolog. Doctorat ( 1 93 8) cu teza Mersul glicogenogenezei şi
glicogenohepatice " in vitro " în organul enervat sau după ce ficatul a suferit în
prealabil influenţa unei excitaţiuni nervoase. M.c. al Academiei Române, 2 1
martie 1 963, membru titular 1 martie 1 974; preşedinte al Filialei Iaşi a Academiei
Române, 1 97 4-1 989; Gheorghe T. Kirileanu, 1 3 martie 1 872, Holda, ocolul
Muntelui, ţinutul Sucevei-1 3 noiembrie 1 960, Piatra Neamţ. Folclorist. M.o. al
Academiei Române, 5 iunie 1 948, membru titular onorific 12 august 1 948;
Alexandru Lambrior, 12 ianuarie 1 846, Făltichi, ocolul Şomuzului, ţinutul
Sucevei-20 februarie 1 883, Iaşi. Lingvist, filolog şi folclorist. M .c. al Academiei
Române, 2 martie 1 882; .Jean Livescu, 3 iunie 1 906, Burdujeni, ocolul Siretului,
ţinutul Botoşanilor-2 septembrie 1 996, Bucureşti. Istoric literar. Teza de doctorat:
Deutscher Petrarkismus im 18.Jahrhundert ( 1 944, Strasbourg). M.c. al Academiei
Române, 3 februarie 1 965; Eugen Lovinescu, 3 1 octombrie 1 88 1 , Fălticeni, ocolul
Şomuzului, ţinutul Sucevei-1 6 iulie 1 943 , Bucureşti. Critic, istoric literar, scriitor.
Teza de doctorat: Jean-Jacques Weis et son ceuvre /itteraire, lucrare suplimentară:
Les voyageurs .fran�ais en Grece au XIX-eme siecle ( 1 909, Sorbona). Membru
post-mortem al Academiei Române, 1 0 septembrie 1 99 1 ; Alexandru Marcu,
3 1 decembrie 1 894, Burdujeni, ocolul Siretului, ţinutul Botoşanilor-27 februarie
1 95 5 , închisoarea Văcăreşti. Profesor, traducător. Doctoratul în litere ( 1 924,
Florenţa). M.c. al Academiei Române, 3 1 mai 1 940. Îndepărtat din Academia
Română prin Decretul nr. 76 din 9 iunie 1 948. Repus în drepturi ca membru
corespondent, 3 iulie 1 990; Dimitrie Petrino, 1 838, Ruj niţa-Soroca (Basarabia) http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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3 0 apri lie 1 878, Bucureşti. P�t. traducător, membru a l Societăţii pentru Cultura ş i
Literatura Română d i n Bucovina ( 1 868). M.c. a l Societăţii Academice Române, 1 7
septembrie 1 877; Cristofor 1. Simionescu, n . 1 7 iulie 1 920, Dumbrăveni, judeţul
Botoşani. Inginer chimist, profesor. Teza de doctorat: Contribuţii la cunoaşterea
uleiurilor vegetale indigene ( 1 948). M.c. al Academiei Române, 2 iulie 1 955,
membru titular 21 martie 1 963; vicepreşedinte al Academiei Române, 1 martie
1 974-2 februarie 1 990; vicepreşedinte cu delegaţie de preşedinte al Academiei
Române, 3 iunie 1 977- 1 9 martie 1 980; preşedinte al Filialei Iaşi a Academiei
Române, 1 963-1 974, 1 989-200 1 ; Ion Th. Simionescu, 1 0 iulie 1 873, Fântânele,
judeţul Botoşani-7 ianuarie 1 944, Bucureşti . Profesor, geolog şi paleontolog. Teza
de doctorat: Uber die Geologie des Quellengebietes der Dâmbovicioara ( 1 898,
Viena). M.c. al Academiei Române, 1 6 aprilie 1 907, membru titular 1 8 mai 1 9 1 1 ;
vicepreşedinte, 30 mai 1 932-3 1 mai 1 93 5 ; preşedinte al Academiei Române, 3 1
mai 1 94 1-7 ianuarie 1 944; preşedinte al Secţiunii Ştiinţifice a Academiei Române,
1 928- 1 93 1 . Discurs de recepţie: Evoluţia culturii ştiinţifice in România (24 mai
1 9 1 3 ) ; George Sion, 1 8 mai 1 822, Mamorniţa, ţinutul Herţa, astăzi în regiunea
Cernăuţi-! octombrie 1 892, Bucureşti. Scriitor. Membru titular al Societăţii
Academice Române, 1 6 septembrie 1 868; secretar general al Societăţii Academice
Române, 1 8 septembrie 1 876-2 iulie 1 879; vicepreşedinte al Academiei Române, 2
iulie 1 879- 1 5 apri lie 1 880; preşedinte al Secţiuni i Literare a Academiei Române,
1 89 1 - 1 892. Discurs de recepţie: Alexandru Donici. Viaţa şi operele sale
(6 septembrie 1 870); Emanoil C. Teodorescu, 1 O mai 1 866, Siminicea, ocolul
Siretului, ţinutul Botoşanilor-26 aprilie 1 949, Bucureşti. Profesor, botanist. Teza
de doctorat: Influenţa diverselor radiaţiuni luminoase asupra formei şi structurii
plante/ar ( 1 899, Sorbona). M.c. al Academiei Române, 25 mai 1 909, membru
titular 24 mai 1 945, membru titular activ 1 2 august 1 948; - George N. Udrischi, 28
octombrie 1 867, Fălticeni, ocolul Şomuzului, ţinutul Sucevei-24 decembrie 1 958,
Bucureşti . Profesor, medic veterinar. M.o. al Academiei Române, 30 mai 1 946.
Îndepărtat din Academia Română prin Decretul nr. 76 din 9 iunie 1 948. Repus în
drepturi ca membru de onoare, 3 iulie 1 990.
În perioada celor 1 39 de ani de existenţă, "Academia Română s-a străduit - şi
în bună parte a reuşit - să adune în jurul ei [ . . ] marile valori ale literaturii,
filologiei şi artei româneşti [ . . . ] .
Academia a făcut, evident, şi alegeri neinspirate [ . . . ] Ca, d e altfel, toate
academiile din lume, a ignorat mari valori ale literaturii. [ . . . ] Nici Mihai Eminescu,
nici Ion Creangă, nici Ion Luca Caragiale n-au intrat în Academia Română decât cu
titlul de membri post-mortem [ . . . ]. În diverse perioade, Academia Română a
încercat să repare aceste injustiţii. Pe unele le-am reparat chiar noi, academ icienii
de azi, pe cele care le săvârşim noi le vor repara, probabil, cei care vor veni după
noi . . . Important este ca Academia Română să se străduiască să ţină un echilibru
între d iversele ramuri ale culturii româneşti şi să cheme sub cupola ei inteligenţele
eminente ale naţiunii, indiferent din ce zonă a spiritului vin ele" (cf. Cuvânt
.
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înainte, Dorina N. Rusu, Membrii Academiei Române, 1866-2003. Dicţionar,
ediţia a III-a, Bucureşti, 2003 , p. 1 5- 1 6).
Cu toate constrângerile - nu doar metodologice -, ar fi nedrept dacă nu am
recunoaşte că şi din familia privilegiată a "nemuritorilor" Bucovinei istorice lipsesc
încă personalităţi remarcabile: Paul Celan (Antchel), 1 920, Cernăuţi - 1 970, Paris.
Poet remarcabil, influenţat de suprarealismul francez şi marcat de tragedia
Holocaustului, intelectual erudit, traducător; Teodor Balan, 26 iulie 1 885, Gura
Humorului-25 noiembrie 1 972, Gura Humorului. Profesor, director al Arhivelor
Statului ( 1 929-1 940) şi al Bibliotecii Universitare din Cernăuţi ( 1 94 1 - 1 944),
istoric, editor al culegerii de Documente bucovinene ( 1 933-1 942), autor al unor
lucrări de istorie şi istorie literară aflate încă în manuscris. Doctorat ( 1 93 0,
Cernăuţi) cu teza Suprimarea mişcărilor naţionale din Bucovina pe timpul
războiului mondial 1914-1918; Adrian Fochi, 26 decembrie 1 920, Cernăuţi 5 octombrie 1 985, Bucureşti. Filolog, folclorist eminent, specialist în studierea
folclorului românesc şi balcanic, autor al unor lucrări fundamentale asupra baladei,
printre care se află monografia monumentală Mioriţa. Tipologie, circulaţie, geneză,
texte ( 1 964 ). Doctorat în filologie ( 1 970) cu teza G. Coşbuc şi creaţia populară;
Vasile Gherasim, 26 noiembrie 1 893, Marginea-1 2 februarie 1 933, Cernăuţi. Poet,
filolog, fi losof, traducător, critic şi istoric literar, precursor al eminescologiei
moderne. Doctorat cu teza Principiile eticii lui Fr. Jodl, pe baza istoriei sale
asupra eticii ( 1 92 1 , Cernăuţi); Emanuil Grigorovitza, 1 5 februarie 1 857, Rădăuţi 6 decembrie 1 9 1 5, Bucureşti. Profesor, scriitor, filolog germanist (domeniu în care
face muncă de pionierat), autor al unei lucrări de referinţă, Dicţionarul geografic al
Bucovinei ( 1 908). Doctorat în filosofie ( 1 90 1 , Berlin); Petru Iroaie, 22 mai 1 906,
Mitocu Dragomirnei- 1 984, Palerrno). Profesor la Universitatea din Palerrno,
filolog, folclorist având contribuţii însemnate la răspândirea culturii româneşti
peste hotare, membru fondator al Societăţii Academice Române (Roma, 1 95 7).
Doctorat cu teza Cântecul popular istro-român ( 1 938, Cernăuţi); Claudiu Isopescu,
1 8 aprilie 1 894, Frătăuţii Vechi-I aprilie 1 956, Roma. Profesor la Universitatea din
Roma, critic şi istoric literar, cercetător al relaţiilor culturale româna-italiene,
traducător. Doctorat în l itere ( 1 93 1 , Napoli); Leca Morariu, 25 iulie 1 888,
Cernăuţi-1 5 decembrie 1 963, Râmnicu Vâlcea. Profesor, filolog, folclorist, critic şi
istoric literar, publicist. Doctorat cu teza Morfologia verbului predicativ român
( 1 92 1 , Cluj); Silvestru Morariu-Andrievici, 26 noiembrie 1 8 1 8, Mitocu
Dragomimei - 1 5 aprilie 1 895, Cernăuţi. Preot, Mitropol it al Bucovinei, autor de
manuale şi cărţi de cult, publicist, om politic, cu rol important în dezvoltarea
culturii române în Bucovina. Doctor de onoare în ştiinţele teologice al Universităţii
d in Cernăuţi; Grigore Nandriş, 3 1 ianuarie 1 895, Mahala-29 martie 1 968, Londra.
Profesor, lingvist, filolog, memorialist. Doctorat în filologie slavă ( 1 920, Cracovia)
cu teza Aspecte verbale în Evangheliarul slav de la Putna, sec. XIII-XIV; Simeon
Reli, 25 iulie 1 8 82, Pătrăuţi pe Siret- 1 0 octombrie 1945, Suceava. Preot, profesor,
istoric, prozator, publicist, fondator al Institutului de Istorie de pe lângă Facultatea
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de Teologie din Cernăuţi. Doctorat în teologie ( 1 928); Joseph Schmidt, 1 904,
Davideni- 1 5 noiembrie 1 942, într-un lagăr de refugiaţi din Elveţia. Tenor celebru
în perioada 1 92 8-1 940. Concertele şi filmul autobiografic Un cântec străbate
lumea (premieră, 9 mai 1 93 3 , Berlin) i-au adus o celebritate mondială. Creaţia sa
(40 de opere, zeci de şansonete, numeroase cântece religioase evreieşti, roluri în
patru filme) a intrat în patrimoniul culturii mondiale; Vasile Tarnavschi,
1 6 decembrie 1 859, M ihoven i - 4 februarie 1 945, Bucureşti. Preot, profesor, istoric
al religiilor şi cercetător al l iteraturii biblice, traducător, publicist. Doctorat în
teologie ş.a.
La începutul unui nou secol şi mileniu, Academia Română continuă să
reprezinte un s imbol al spiritualităţii naţionale şi un forum al consacrări i. În
arhitectura ei de astăzi, cuprinde 14 secţii, 3 filiale în teritoriu (Iaşi. Cluj -Napoca,
Timişoara), 60 de institute şi centre de cercetare, gestionează mari colecţii
(Biblioteca Academiei Române, Muzeul Naţional de Antichităţi, Muzeul Mina
Minovici, Colecţia de Pictură) şi patrimoniul clasic al literaturii române, prin
Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă (sub egida căreia se derulează cel mai
important proiect de după 1 989 de editare academică a clasicilor în colecţia Opere
fundamentale, serie din care au apărut 47 de volume) şi reprezintă "un for
academic de reflecţie al societăţii civile" prin Forumul pentru Societatea
Informaţională, constituit la 7 februarie 1 997. Academia Română dispune de câteva
periodice proprii : "Analele Academiei Române" , publicaţie de prestigiu în istoria
ştiinţei şi culturii româneşti, fondată în 1 868 şi " Academica" , revistă lunară de
ştiinţă, cultură şi artă, fondată în 1 990 şi menită să reflecte " într-un mod mult mai
operativ viaţa academică românească" .
Rostul Academiei Române, ca "simbol al adevăratei democraţii, al
democraţiei aristocrate" , cum 1-a sintetizat Dimitrie Gusti în 1 923, este redefinit de
preşedintele ei de astăzi, acad. Eugen Simion: " Se discută tot mai des de identitatea
culturală şi integrarea noastră europeană. [ . . . ] Integrarea europeană nu are n ici un
sens şi, practic, nici nu-i posibilă dacă la această întâlnire europeană promisă
cultura română se prezintă doar cu vanităţile noastre inflamate şi cu complexele ei
mari şi neobosite. Cred că Academia Română poate juca un rol esenţial şi în acest
proces. [ . . . ] Iniţiind proiectele de interes naţional, sintezele indispensabile,
instrumentele de lucru şi dicţionarele fără de care o cultură mare şi puternică nu se
poate închipui, pregătind pentru cei care nu ne cunosc sau ne cunosc rău şi au
despre România o imagine nesatisfăcătoare, opere de iniţiere, inteligent făcute şi
bine documentate. [ . . . ]
Academia Română trebuie să fie, în continuare, un simbol al unităţii spiritualităţii
naţionale şi să încurajeze (mai mult: să iniţieze şi să înfăptuiască) acele opere care
exprimă vocaţia noastră intelectuală şi forţa noa5tră de creaţie. [ . . . ] Academia are
menirea să fie, aşa cum au gândit-o fondatorii ei, un factor de reconciliere şi de
coeziune morală şi intelectuală. Să repare. în continuare injustiţiile din ultima jumătate
de secol şi, evident, să se străduiască a nu face altele" (Ibidem, p. 1 7).
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Din această perspectivă, prezenţa în Bucovina, la Suceava şi Cernăuţi, a
delegaţiei Academiei Române (25-27 aprilie 2005) reprezintă un eveniment
semnificativ "într-o lume acut politizată şi înduşmănită" . Mărturisirea exprimată la
Suceava de Preşedintele Academiei Române trebuie reţinută: "Cum să nu te
îndrăgosteşti de acest spaţiu cultural, cum să nu-l cauţi? Este un spaţiu de sinteză,
locul în care se intersectează atâtea culturi, goticul, barocul, cultura slavă. Acesta e
misterul Bucovinei, de aceea ne place. O cultură tradiţională care acoperă totul, de
la ouă încondeiate, până la mănăstiri, poezie, istorie, muzică" . " Semnalul de
prietenie" dat la Cernăuţi, întâlnirile cu studenţii şi scriitorii nord-bucovineni,
"
"impunătoarea donaţie de carte academică oferită Catedrei de Filologie Română şi
Clasică şi B ibliotecii Universităţii au întregit evenimentul prin câteva "clipe de
neuitat" intrate deja în cronica Bucovinei şi în istoria celor 1 39 de ani de activitate
a elitei bucovinenilor sub cupola Academiei Române.
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La Bucovine historique, l'elite de la Bucovine et 1' Academie Roumaine
(Resume)

L'etude La Bucovine historique, / 'elite de la Bucovine et / 'Academie Roumaine presente
sequentiel, dans sa premiere partie, !'ample action d'avril 2005, qui a eu le role d'evidentier l'image
publique de 1' Academie Roumaine et de son systeme: des instituts, centres, maison d'edition,
bibliotheque etc.
Dans la section Valorification du patrimoine cultural national, l'auteur illustre l'activite
editoriale du Centre pour l'Etude des Problemes de la Bucovine, par ceux 20 volurries du periodique
"Analele Bucovinei'' et les 1 3 oeuvres editees dans la collection "L'Enciclopedie de la Bucovine en
etudes et monographies", il souvient les manifestations scientifiques intemationalles organisees a
RMăuţi ( 1 996, 2000) et les 1 2 sessions annuelles du Centre. Il remarque aussi la presence du Centre
academique de RMăuţi dans la vie publique de la Roumanie, concretisee dans les participations aux
manifestations scientifiques, des colaborations aux 40 periodiques de la Bucovine et du pays,
l'assitence scientifique accordee aux etudiants, aux partenaires etrangers et aux roumains de la region
Cernăuţi.
Dans la deuxieme partie de l'ctude, consacree au concept de la Bucovine historique, concept
avec une geometrie variable, sont presentees les 47 personalites de la Bucovine qui, tout au long du
temps, ont active sous la voute de 1 ' Academie Roumaine. De plus, l'auteur presente en donnees
essentielles les 22 academiciens issus des localites voisines de Basarabia et du Vieux Royaume (les
regions Herţa, Botoşani, Baia/Suceava, Neamţ), qui n'ont jamais appartenu a la Bucovine historique,
mais aujourd'hui elles sont inclues dans la region Cernăuţi, respectif, le departement Suceava.
Pour la premiere fois dans la vie de la province, l'etude valorifie des aspects inconnus au
publique (le ren voi de 1 'Academie Roumaine des 1 1 academiciens de la Bucovine, par le Decret
nr. 76/9 juin 1 948), complete la biographie des certains academiciens avec des nouvelles donnees et
offre une autre presentation d'un concept operationel deforme par les evenements dramatiques de
notre histoire du siecle passe.
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DRUMUL SPRE LIBERTATE:
REFUGIATI POLONEZI ÎN BUCOVINA (1939-1941)
'

DANIEL HRENCIUC

Situate într-o zonă geopol itică marcată, în mod determinant, de pericolul
bolşevic, România şi Polonia au conlucrat strâns pentru apărarea independenţei şi
integrităţi i lor teritoriale. Motivaţiile de ordin militar şi strategic au contribuit la
strângerea relaţiilor dintre cele două state, plasate în calea intereselor revizioniste
ale Uniun i i Sovietice (alături de Germania în cazul Poloniei).
În articolul de faţă, alcătuit în baza valorificării materialelor arhivistice
depistate în fondurile Arhivelor Naţionale Istorice Centrale, Arhivelor Ministerului
Afacerilor Externe din Bucureşti, respectiv în cele aparţinând Direcţiei Judeţeane a
Arhivelor Naţionale Suceava, ne-am propus analizarea situaţiei refugiaţilor
polonezi din Bucovina în perioada 1 939- 1 94 1 .
La 1 septembrie 1 939, Germania lui Adolf Hitler a atacat Polonia, în baza
unui aşa-zis conflict de frontieră la Gleiwitz (Giiwice), fabricat de către specialiştii
germani, conduşi de către Reinhard Heydrich 1 • Lipsiţi de apărare, în faţa unui
inamic cu mult superior, polonezii aveau să fie repede învinşi, în pofida unui
eroism depăşit, pe alocuri, cu greu de superioritatea tehnică a germanilor, Polonia
fiind împărţită, pentru a patra oară în istorie, între Germania şi Uniunea Sovietică
(la 1 7 septembrie 1 939 trupele sovietice pătrundeau şi ele pe teritoriul polonezt
Astfel, statul polonez a devenit o victimă sigură a înţelegerii malefice dintre Adolf
Hitler şi 1. V. Stalin, statuată, în plan secret, în Protocolul adiţional al Pactului
Ribbentrop-Molotov3 (23 august 1 939t
La câteva ore după declanşarea atacului german, J6zef Beck informa
autorităţile române, solicitându-le adoptarea unei atitudini binevoitoare în spiritul
·

1 Joachim C. Fest, Stăpânii celui de-al III-lea Reich, Bucureşti, Editura Politică, 1 969, p. 1 45 ;
Sorin Zamfir, Jean Banciu, I939. Ultimul a n de pace, intâiul a n de război, Bucureşti, Editura Oscar
Print, 2000, p. 272-273.
2 Jan T. Gross, Vecini. Suprimarea comunităţii evreieşti din Jedwabne, Polonia, Iaşi, Editura
Polirom, 2002, p. 20--2 1 .
3 Victor Suvorov, Spărgătorul de gheaţă. Cine a declanşat al doilea război mondial?,
Bucureşti, Editura Po1irom, 1 995, p. 42.
4 Dinu Zamfirescu, Un alt 23 A ugust, în voi. Tragedia României I939-I 947, Bucureşti,
Editura Pro Historia, 2004, p. 20--2 1 .

Analele Bucovinei, XII, I, p . 5 1--62, Bucureşti, 2005
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alianţei bilaterale5 • România era legată de Polonia printr-un tratat de garanţie
încheiat în 1 92 1 , reînnoit şi completat în anii 1 926, 1 93 1 şi 1 93 6, fapt care o plasa
într-o postură extrem de delicată6 . Potrivit tratatului de garanţie româno-polon,
intervenţia militară română era posibilă doar în cazul unui atac sovietic 7 : "În cazul
în care România sau Polonia s-ar vedea atacate, fără vreo provocaţiune din parte-le,
cele două state îşi iau imediat îndatorirea de a-şi da imediat ajutor şi sprij in"8 .
Implicarea efectivă a României în cazul unei agresiuni asupra statului polonez
funcţiona numai în cazul unui atac venit din partea Uniunii Sovietice, întrucât
clauza erga omnes, negociată intens de partea română chiar în cursul anului 1 939,
avea, în realitate, doar o valoare teoretică9. Tratatul româno-polon era pus la grea
încercare în contextul agresiunii germane asupra statului polonez, cu atât mai mult
cu cât el nu prevedea, în nici unul din scenariile elaborate de către Statele Majore
Generale, român şi polonez, cooperarea militară contra unei agresiuni germane1 0 •
În ipoteza în care această cooperare ar fi fost prevăzută în tratatul româno-polon, ea
ar fi fost oricum extrem de dificil de pus în aplicare, în condiţiile în care România
îşi dispusese trupele pentru apărarea frontierelor sale cu Bulgaria, Ungaria şi
Uniunea Sovietică, în timp ce Polonia făcea eforturi disperate pentru a opri
pătrunderea germană din vest 1 1 •
La 3 septembrie 1 939 a avut o lungă întrevedere între ambasadorul României
de la Varşovia, Vasile Grigorcea şi Jozef Beck, şeful diplomaţiei poloneze. Acesta
era extrem de fericit - Marea Britanie şi Franţa declaraseră în aceeaşi zi război
Germaniei -, Vasile Grigorcea consemnând că "întâmplarea a voit să fiu primul
care l-am felicitat pentru succesul Poloniei" 1 2• Beck considera că gestul Marii
Britanii era, în bună măsură, " succesul lui personal "1 3 . La 4 septembrie 1 939,
România şi-a proclamat neutralitatea, în urma deciziei adoptată în şedinţa
Consiliului de Miniştri, reconfirmată ulterior, în urma dezbaterilor Consi liului de
5 Dumitru Preda coordonator, România - Polonia. Relaţii diplomatice, 1 918-1939, voi. I,
Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2003, doc. nr. 1 26, p. 240.
6 Ibidem, doc. nr. 1 1 7, p. 2 1 8-22 1 .
7 Valeriu Florin Dobrinescu, Poziţia Marilor Puteri faţă de ajutorarea Poloniei in contextul
politicii de neutralitate a României, "Analele Universităţii din Craiova'", Craiova, Seria Istorie, I.
nr. 1 . 1 996, p. 1 4 1 ; Tadeusz Dubicki, Wojko Polskie w Rumunii w latach 1 939-1941, Warszawa
Oficzyne Wydawnictwo, 1 994, p. 8.
8 Marguerite Willaume, L 'activite des polonais en Rownanie pendant la Seconde Guerre
Mondiale, in "Anuarul Institutu lui de Istorie şi Arheologie" (laşi), XX, 1 983, p. 1 9.
9 Daniel Hrenciuc, România şi Polonia. 1 932-1939. Relaţii politice şi diplomatice, Suceava,
Editura Universităţii, 2005, p. 1 43 .
1 0 Constantin Vişoianu. Relaţiile sovieto-române în 1939 şi 1 940, în " Magazin istoric "
(Bucureşti), serie nouă, XXVII, nr. 1 O (3 1 9), octombrie 1 993, p. I l .
1 1 Armand Călinescu, Însemnări politice (1 916-1 939), Bucureşti, Editura Humanitas, 1 990,
p. 43 1 .
12
Anatol Petrencu, Polonezi în România (1939-1941). Unele consideraţii, în "Cugetul " .
Revistă de istorie şi cultură (Chişinău), nr. 2 (22), 2004, p. 27.

" Ibidem.
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Coroană, întrunit I a Cotroceni ( 6 septembrie 1 939) 1 4 . Şeful diplomaţiei române,
Grigore Gafencu a trimis - în baza acestei decizii - instrucţiuni misiunilor
diplomatice ale României (Paris, Londra, Berlin şi Roma) în care preciza că
" respectarea strictă a regul ilor neutralităţii ne îngăduie să dăm Poloniei toate
ajutoarele dictate de omenie şi de prietenie , fără a comite imprudenţe inutile şi
păstrând paşnice şi corecte raporturi cu Germania" 1 5 •
Structurile politica-diplomatice şi militare române au analizat, cu mult
realism şi înţelegere, situaţia dramatică a statului polonez, implicit consecinţele
care decurgeau din aceasta pentru securitatea frontierelor României şi, în mod
particular, au prevăzut măsuri specifice, vizând intrarea refugiaţilor polonezi pe
teritoriul românesc. În condiţiile în care se aprecia ca iminentă sosirea, pe teritoriul
românesc, a refugiaţilor polonezi (aceştia au intrat pe teritoriul românesc începând
cu 1 O septembrie 1 939), chiar înainte de semnarea unui acord româna-palon la
nivel de autorităţi, Ordinul Circular al Ministerului Român de Interne nr. 1 , din 9
septembrie 1 939, preciza că, "pentru a se evita o invazie de populaţiune civ ilă,
militară şi trupă în mod neregulat", se vor adopta măsuri pentru acceptarea intrării
în ţară a civililor polonezi. Aceeaşi măsură urma să fie aplicată şi faţă de unităţile
mil itare, prevăzându-se însă dezarmarea lor Ia frontieră16• La rândul său,
Inspectoratul General Sanitar din Cernăuţi recomanda medicilor să procedeze la
"
"măsuri specifice de control sanitar a refugiaţilor , precum şi la înfiinţarea de
"
cantine ale " Societăţii Crucii Roşii sau ale diverselor comitete şi asociaţii,
amplasate de-a lungul căilor de comunicaţii, precum şi în localităţile unde aceştia
se stabilesc17•
Operaţiunile de primire, dezannare, triere, deparazitare şi încartiruire ale
refugiaţilor urmau să se efectueze într-o zonă cuprinsă între frontiera nordică a
României, de la Nistru până la Maramureş, urmărind linia care trecea prin Susuleni
- Orhei - Călăraşi - Ungheni(Iaşi) - Tg. Frumos - Paşcani - Tg. Neamţ - Broşteni
- Vatra Domei - Iacobeni - Cârlibaba - Borşa - ValeaVişeului1 8 • În cazul
j udeţelor aparţinând Bucovinei istorice, cazarea refugiaţilor trebuia să se facă la
sud de linia Seletin - Vicov - Rădăuţi, evitându-se astfel afectarea calităţii de stat
neutru a României. În scopul desfăşurării, în condiţii optime, a operaţiunilor
specifice de primire şi triere a refugiaţi lor, regiunea a fost împărţită în trei sectoare,
reşedinţele fiind stabilite la Seletin, Jadova şi Zastavna, sub conducerea locotenent
coloneilor Mânecuţă, Grossu şi Isopescu1 9 •
14

Daniel Hrenciuc, op. cit., p. 1 43 .
Ion Constantin, Dramă poloneză, sprijin românesc, î n " Dosarele istoriei" (Bucureşti), IX,
nr. 9 (97), 2004, p. 2 1 .
1 6 Directia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Suceava (în continuare se v a cita D.J.A.N.S.), fond
Poliţia Oraşului Rădăuţi, dosar 1/1 939, f. 203.
1 7 Ibidem.
18
Idem, fond Prefectura Oraşului Rădăuţi, dosar 1 7/ 1 939, f. 6 .
1 9 Ibidem.
15
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În scopul evitării scumpirii nejustificate a alimentelor de către populaţia din
zonă, a fost trimis, la Cernăuţi, un înalt demnitar român, în persoana generalului
Gavrilă Marinescu, subsecretar de stat la Ministerul de Interne20 . La I l septembrie
1 939, la Cernăuţi au aterizat şase avioane de cursă ale binecunoscutei companii
aeriene poloneze "Lot", având pasageri la bord. În aceeaşi zi au trecut frontiera
patru ofiţeri polonezi, având paşapoartele în regulă2 1 • Din diverse surse se ştia de
iminenţa unei agresiuni sovietice asupra Poloniei. Astfel, într-un Buletin
Informativ al Legiunii de Jandarmi Câmpulung, la 1 6 septembrie 1 939, se preciza
că "desfăşurarea evenimentelor externe - războiul germana-polonez - a produs o
îngrijorare crescândă în rândurile populaţiei româneşti, iar prin concentrări le şi
rechiziţionările ce s-au efectuat, populaţia, în general, lasă impresia că se află în
imediata apropiere a unui război "22 . În aceeaşi zi, guvernul României dădea
publicităţii un comunicat oficial, care reafirma poziţia de ospitalitate faţă de
refugiaţii polonezi.
Pe data de 1 7 septembrie 1 939, între orele 3 şi 6 dimineaţa, s-a produs perfida
agresiune sovietică asupra Poloniei. În aceste condiţii, a avut loc, în aceeaşi zi, o
întrevedere între Jozef Beck, Ignacy Moscicki, mareşalul Edward Rydz-Smigly şi
ambasadorul român Vasile Grigorcea. Beck 1-a informat pe Grigorcea despre
situaţia creată, declarând că înţelege situaţia dificilă a României şi, din aceste
considerente, " nu a formulat cererea îndeplinirii obligaţiunii noastre decurgând din
tratatul de alianţă" . Beck preciza că îşi rezervă, însă, dreptul de a o face atunci când
situaţia va fi de aşa natură încât intervenţia română va avea şanse de succes23 •
Grigore Gafencu a consemnat, relativ la această întrevedere, că "gqvernul palon nu
ne-a cerut în cursul zilei de astăzi [ 1 7 septembrie 1 939 - n.n.] n ici un ajutor militar.
În schimb, ne-a sesizat, în trei rânduri, în ultimele 24 de ore, cu cererea de a facilita
trecerea prin teritoriul nostru a preşedintelui Republicii Polone şi a membrilor
guvernului polonez, care au hotărât să părăsească teritoriul naţional pentru a se
refugia în altă ţară. Toate aceste persoane vor intra, în cursul nopţii, în România.
În asemenea împrejurări, este firesc că România nu poate să-şi părăsească
atitudinea de neutralitate, pe care o va urma cu toată corectitudinea mai departe"24 .
În noaptea de 1 7/1 8 septembrie 1 939, preşedintele Poloniei, Ignacy Moscicki,
premierul Felicj an-Slawoj-Skladowski, ministrul de externe J6zef Beck, şeful
Statului Major al armatei poloneze, mareşalul Rydz-Smigly, au trecut în România,
prin localitatea Kuty, stabilindu-se în Cernăuţi. Un număr foarte mare de refugiaţi
militari şi civili au ales aceeaşi soluţie, punând la grea încercare autorităţile
române. Potrivit relatărilor lui Vasile Grigorcea ( 1 8 septembrie 1 939), aflat la
Vijniţa, "afluenţa refugiaţilor este extraordinar de mare. A trebuit să intervin
20

Ibidem.
Anatot Petrencu, op. cit. , p. 29.
22
D.J.A.N.S., fond Poli{ia Prefectura Judeţului Câmpulung, dosar 1 939, f. nenumerotată.
23 Anatol Petrencu, op. cit. , p. 30.
21

24 lbidC'm.
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personal câteva ceasuri pe teren c a să restabilesc ordinea [ . . . ] . A u trecut, până
acum, 2 000 de automobile. Mi se comunică că sunt încă multe automobile dincolo,
care vor să treacă"2 5 • Din Cernăuţi, preşedintele polonez lgnacy Moscicki a emis
un comunicat în care preciza că "transferă sediul Preşedintelui Republicii [Polone
- n.n.] şi al înaltelor autorităţi ale statului într-o reşedinţă, unde există condiţiuni şi
posibilitate de a veghea la interesele republicii "26 . Declaraţiile preşedintelui
polonez au fost întărite de luări de poziţii asemănătoare, adoptate de către J6zef
Beck şi Edward Rydz Smigly. Beck a refuzat, iniţial, să accepte suportul financiar
al autorităţilor române, destinat întreţinerii oficialităţilor poloneze, declarând că
doreşte să suporte singur aceste cheltuieli. Armand Călinescu a precizat, în faţa
acestor solicitări, că "guvernul român îşi oferă ospitalitatea în mod cât mai larg
personalităţilor polone refugiate, dar, bineînţeles, dacă ei ţin cu orice preţ să
plătească cheltuielile necesare găzduirii lor, aceasta este o chestiune care îi
priveşte"27 • Fireşte, gestul lu i Beck - faptul că acesta şi-a încălcat statutul de
refugiat, dând declaraţii oficiale - a iritat autorităţile române, scuzele de rigoare
fiind transmise de către Roger Raczynski, ambasadorul polonez din România, prin
intermediul lui Alfred Poninski, consilierul Ambasadei Poloniei din Bucureşti.
Acesta, în cursul unei întrevederi cu Grigore Gafencu a declarat că "atitudinea
guvernului român a fost perfectă", mulţumind, din "toată inima" , autorităţilor
române28. În acelaşi timp, Poninski preciza că "ambasadorul [Raczynski - n.n.]
roagă să iertăm unele manifestaţii, pe care le regretă din toată inima"29. "Aceasta
este în interesul României şi al Poloniei - arăta el - căci, deasupra agitaţiilor şi
intereselor individuale [ale] unor persoane care par a trăi în altă lume, există
interesele permanente ale Poloniei"30.
Situaţia oficialităţilor poloneze (nevoite să renunţe la statutul lor oficial
pentru a nu afecta statutul de neutralitate al Român iei) a fost luată în discuţia
Consiliului juridic a Ministerului Afacerilor Externe, care a emis un aviz, în care
arăta că trupele unui stat beligerant, aflat în retragere, sunt primite de statul neutru
numai cu titlul de refugiaţi, ele sunt dezarmate şi internate, pentru a nu mai
continua, sub nici o formă, lupta împotriva celeilalte părţi beligerante; situaţia
persoanelor oficiale refugiate pe teritoriul unei ţări neutre era interpretată astfel:
dacă ele renunţă la calitatea lor oficială, vor fi tratate ca simpli supuşi ai unuia
dintre statele beligerante care, pe teritoriul statului neutru, în l im itele respectării
legilor ţării, se va bucura de toate l ibertăţile, putând părăsi oricând teritoriul statului
ospitalier pentru a merge în orice altă ţară. În caz contrar, se arăta de către autorii
avizului, "situaţia se schimbă: regulile esenţiale ale neutralităţii obligă statul
25

Ibidem, p. 3 1 .
Ibidem.
27
Ibidem.
28
Ion Constantin, op. cit., p. 23.
2 9 Anatol Petrencu, op .cit., p. 3 1 .
30 Ibidem.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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neutra! ce i-ar primi la luarea unor anumite măsuri, fără de executarea cărora s-ar
vedea expus la represal i i din partea celuilalt stat beligerant"3 1 .
Capitala Bucovinei istorice, oraşul Cernăuţi, centrul comunităţii poloneze din
Bucovi na (7,99% din populaţie aparţinea acestei comunităţi 32), aflat în apropierea
frontierei româno-polone, a devenit cel mai important centru pentru primirea
refugiaţilor, în cursul lunii septembrie3 3 a anului 1 939. Aceştia soseau, potrivit
mărturiilor vremii, "în valuri "34 pe teritoriul românesc3 5 • La 1 9 septembrie 1 939,
agenţia "Radar" transmitea, din Cernăuţi, că "înaintarea trupelor ruseşti în Polonia
şi presiunea lor ofensivă au determinat un exod al populaţiei civile spre graniţa
noastră şi, totodată, retragerea câtorva elemente militare disparate" . Aceste coloane
de refugiaţi militari şi civili s-au îndreptat spre România, prin punctele
Zaleszczyki, Orăşeni şi Vijniţa"36 • Imaginea refugiaţilor polonezi era deplorabilă,
potrivit relatărilor profesorului Erast Tarangul de la Universitatea din Cernăuţi : "Pe
feţele refugiaţilor, care veneau cu maşini le, unii îmbrăcaţi sumar, numai în
pijamale, aşa cum au fugit noaptea, se vedea groază, oboseală, mizerie, disperare.
7
Convoaiele de maşini erau atacate, în drum, de avioanele germane"3 • După
trecerea frontierei cu România, refugiaţii polonezi au fost dirijaţi spre judeţele din
sudul ţării, departe de zona de conflict, conform unui raport al Inspectoratului
Sanitar al j udeţului Olt. Numai în primele trei, patru zile de la declanşarea
conflictului, în Oltenia sosiseră deja peste 1 2 000 de refugiaţi polonezi, 90% dintre
aceştia fiind militari38 •
Refugiaţii au fost împărţiţi în trei categorii : 1 . Membrii fostului guvern
polonez şi anturajul acestora, a căror întreţinere revenea guvernului român; 2 .
Refugiaţi m i litari, d e care trebuia să s e ocupe Ministerul Apărării Naţionale; 3 .
Refugiaţi civili39 , de care trebuiau să se ocupe autorităţile civile d i n teritoriul în
care se găseau4 0 .
La 20 septembrie 1 939, deci cu o zi înainte de a fi asasinat, Armand
Călinescu îi declara lui Alfred Poninski, consilierul Ambasadei Poloniei de la
Bucureşti : "Eu nu aş dori să reţin aici pe nici unul din polonezi şi aş vrea să fac
31

Apud Ion Constantin, op .cit., p. 23 .
Recensământul general al populaţiei din România de la 29 decembrie 1930, voi. Il, p. 1 20.
33 Arhivele Ministerului Afacerilor Externe, Bucureşti, fond 7 1 /Polonia. 1920-194./, voi. 60, f. 337.
34 Rene de Weck, Jurnal. Jurnalul unui diplomat elveţian in România. 1939-1945, Bucureşti,
Editura Fundaţiei Culturale Române, 2000, p. 1 O.
35 Mihai-Aurelian Căruntu, Bucovina in al Doilea Război Mondial, laşi, Editura Junimea,
2004, p. 3 1 .
36 " Suceava" (Suceava), nr. 2 1 4, 20 septembrie 1 939, p. 1 .
37 Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri, dosar
2691 1 939, f. 32.
38 Ion Zarzărâ, Documente privind ajutorul acordat refugiaţi/ar polonezi de către statul şi
poporul român, în voi. Polonezi in România după anul 1939, Craiova, Muzeul Olteniei, 1 996, p. 79.
39 D.J.A.N.S., fond Poli[ia Prefecturii Judeţului Câmpulung, dosar 1 4/ 1 939, f. 3.
40 Otilia Gheorghe, Tabăra pentru refugiaţii militari polonezi de la Târgu Jiu din anii 19391941, în voi. Polonezi in România, Craiova, Muzeul Olteniei, 1 996, p. 7 1 .
32
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astfel încât toţi polonezii care vor aj unge de aici la aliaţi, în vederea continuării
luptei pentru libertate, să-şi amintească despre mine ca despre un adevărat
prieten'"' 1 • În aceiaşi zi, guvernul român informa Parisul despre faptul că german i i
a u ameninţat români i cu intervenţia imediată a 20 d e divizii dacă " guvernul
polonez primea permisiunea să părăsească teritoriul României "42.
În cursul aceleaşi zile, premierul român consemna, în Însemnările sale
(a doua zi a fost asasinat, din dispoziţia Germaniei, de către un grup de legionari,
plătind astfel cu viaţa pentru atitudinea sa43 ): "Thierry aduce un protest a lui
Daladier, fiindcă am oprit guvernul palon. Am refuzat tranzitul lor, nemţii
declarând că este un act neamical dacă le-am da drumul. Răspund. Purtarea lui
Beck. Ambasada (poiană - n . n.) în Bucureşti ne relevă dezacordul dintre polonezi.
Preşedintele contra lui Beck. Rytz Smig1y a fugit de pe front, fără a lăsa comanda
altuia. Poninski. Comandament slab. Mareşalul a avut un şoc. Fabricius
mulţumeşte, în numele lui Ribbentrop, pentru neutralitatea noastră. Poninski îmi
cere să menţin la Slănic pe miniştrii poloni şi pe Beck"44.
Teritoriul românesc a devenit, în aceste grele momente din istoria unui popor
vecin prieten şi aliat - secole de relaţii comune stau drept mărturie în acest sens 
un loc de refugiu şi de tranzit spre lumea liberă, afluirea populaţiei civi le, militare,
politice, oficiale sau particulare ridicând probleme foarte serioase autorităţilor
române, plasate, total nefast - prin forţa împrej urărilor -, între Scylla hitleristă şi
Caribda roşie.
Autorităţi le sovietice, în frunte cu funestul personaj V . M. Molotov, au
reacţionat prompt în faţa gestul autorităţilor române de a acorda sprijin refugiaţilor
polonezi, punând, din aceste considerente, sub semnul întrebării neutralitatea
României faţă de drama statului polonez. "Actualmente - preciza Molotov - după
ştirile din presă, Marele Stat Major al armatei poloneze şi 500 de avioane poloneze
sunt în România aproape de frontieră. Oare se întâmplă ceva neprevăzut faţă de
U.R.S.S.?"4 5 • Autorităţile sovietice ameninţau cu interpretarea, într-o manieră
personală, a articolului 1 1 , paragraful 5 al Convenţiei pentru definirea agresiunii,
prin care era desemnat ca agresor statul care ,dă sprijin bandelor înarmate,
constituite pe teritoriul său4 6 .
Autorităţile române au înfiinţat Comisariatul general pentru evidenţa şi
asistenţa refugiaţilor (Bucureşti, strada Theodor Arnan, nr. 1 2t ., care a funcţionat,
41 Valeriu Florin Dobrinescu, op. cit. , p. 145.
42 Ibidem; Anatol Petrencu, Polonezii în anii celui de-al Doilea Război Mondial. Culegere de
documente, Chişinău, Editura Cartidact, 2004, doc. nr. 38, p. 6 1--63 .
43 Mihai lacobescu, 30 de zile în " Siberia " căutând Arhivele Bucovinei, Iaşi, Editura Junimea,
2003, p. 264-265.
44 Armand Călinescu, op. cit., p. 432.
45 Mihai Lungu, Ioana Alexandra Negreanu, România în jocul Marilor Puteri (1 939-1 940),
Ediţia a 11-a, Bucureşti, Editura Curtea-Veche, 2003, doc. nr. 2 1 , p. 1 90.
46 Ion Constantin, România, Marile Puteri şi problema Basarabiei, Bucureşti, Editura
Enciclo� edică, 1 995, p. 46.
4 Ibidem, doc. nr. 78, p. 1 1 7- 1 24.
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între 27 septembrie 1 939 şi 1 ianuarie 1 940, sub conducerea colonelului magistrat
Nicolae Hagi Stoica. Menirea instituţiei era de a gestiona problemele refugiaţilor
polonezi, împreună cu Y.M.C.A. (Comitetul American pentru ajutorarea
refugiaţilor polonezi)48, alături de alte organizaţii non-guvernamentale precum:
Asociaţia Creştină a Femeilor Române, Asociaţia Creştină a Tinerilor, Societatea
" Leagănul Sfănta Ecaterina", Crucea Roşie din România ş.a. Refugiaţii polonezi au
primit ajutoare constând în îmbrăcăminte (cămăşi, indispensabili, veste vătuite,
flanele, tricouri, pulovere etc.). Crucea Roşie a asigurat, printre altele, trimiterea
corespondenţei în zonele ocupate de către germani şi sovietici. Potrivit datelor pe
care le avem la îndemână, această instituţie a eftctuat �lăţi în numerar în valoare de
1 3 82 1 29 lei, în cursul lunii decembrie a anului 1 9394
•

Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcţia Contabilităţii, a alocat sume de
bani pentru plata alocaţiilor de întreţinere ale refugiaţilor polonezi : 500 de lei
zilnic, pentru membrii guvernului polonez sau foşti demnitari, 1 00 de lei zilnic
pentru refugiaţii autorizaţi să stea în Bucureşti, 80 de lei zilnic pentru fiecare
refugiat matur şi 40 de lei zilnic pentru fiecare refugiat minor sub 1 8 ani 5 0. Î n
conformitate cu instrucţiunile referitoare la statutul refugiaţilor militari polonezi,
emise de către Ministerul Apărării Naţionale (28 septembrie 1 939), erau stabilite
sumele destinate întreţinerii mil itarilor polonezi : generalii primeau 3 00 de lei/zi,
ofiţerii superiori
270 lei/zi, ofiţerii inferiori
200 de lei/zi, Înalta Curte de
1
5
Conturi supervizând derularea acestor sume . Profesorul Mihai Antonescu a
instituit un fond financiar destinat elevilor şi studenţilor proveniţi din rândurile
refugiaţilor polonezi, suma alocată elevilor fiind în valoare de 1 O 000 de lei lunar,
iar în cazul studenţilor ea era de 400 000 de lei lunar. Studenţii au avut posibil itatea
să urmeze cursuri la Universitatea din Bucureşti, la Facultăţile de Litere şi
Filozofie sau Medicină, Institutul Surorilor de Ocrotire, Academia de Înalte Studii
Comerciale şi Industriale, Politehnică, Facultatea Electro-Mecanică, Chimie şi
Agronomie, Politehnica din Timişoara (Facultatea de Chimie), Şcoala Tehnică
Specială de Textile, Şcoala de Conducători Tehnici din Brad şi la Academia
Naţională de Educaţie Fizică5 2 •
În lumina d iverselor documente analizate de noi rezultă faptul că statul român
a asigurat alocaţii de hrană refugiaţilor polonezi în valoarea lunară de 9 000 de lei
pentru generali, 8 1 00 pentru ofiţeri şi de 2 400 pentru ofiţerii inferiori, în timp ce
soldaţii polonezi primeau zilnic suma de 1 3 lei, la fel ca şi soldaţii români. Suma
totală pe care autorităţile române au cheltuit-o pentru întreţinerea refugiaţilor s-a
ridicat Ia 2 1 1 5 6 1 4 622 de lei,din care 405 889 1 86 lei, calculaţi la valoarea anului
-

-

48

Marguerite Willaume, op. cit. , p. 26.
Petrencu, op . cit., p. 35.
50 Ibidem.
5 1 D.J.A.N.S., fond Prefectura Oraşului Rădăuţi, dosar 1 91 1 940, f. 23.
52 Anatol Petrencu, În serviciul zeiţei Clio, Chişinău, Firma editor fal-tipografică "Tipografia
Centrală", 200 1 , p. 220.
49 Anatol
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1 939, numai pentru refugiaţii m i litari53 • În conformitate cu instrucţiunile
Ministerului Apărării Naţionale din România, din 28 septembrie 1 939 (nr. 1 ) şi 1
decembrie 1 939 (nr. 2), statutul militarilor polonezi era acela de refugiaţi şi nu cel
de prizonieri, beneficiind astfel de prevederile umanitare potrivit Convenţiei de la
Haga54, încheiată în anul 1 907. În spiritul aceloraşi prevederi internaţionale,
materialele de război erau preluate de către armata română, în virtutea faptului că
astfel se rezolva problema " reducerii capacităţii ofensive a beligerantului dezarmat
şi internat" , "dar, mai ales, şi ca un adevărat gaj pentru garantarea creanţei ce se
naşte în favoarea neutrului, prin faptul întreţinerii trupelor internate, până la
l ichidarea conturilor" 55 Instrucţiunile M inisterului Apărării Naţionale recomandau
că "militarii poloni vor fi trataţi cu toată omenia, căutându-se de către toţi să li se
uşureze, cât mai mult posibil, starea materială, cât şi starea morală în care se află.
Întreg personalul românesc va avea faţă de ofiţerii polonezi o atitudine plină de
curtoazie şi atenţie. În toate împrejurările se va proceda cu tact"56 .
Autorităţile române au adoptat un întreg complex de măsuri, încă de la
intrarea refugiaţilor polonezi în România, în judeţele Bucovinei istorice. Iniţial,
refugiaţii polonezi au fost îndrumaţi spre centrele de j andarmi de la Putila şi
Iabloniţa57 ; ulterior, s-au eliberat acte pentru fiecare refugiat în parte, incluzând
numele, prenumele, localitatea de provenienţă; s-au executat mai multe activităţi,
inclusiv îmbăierea şi deparazitarea, dacă era cazul, servindu-se ceai cald şi
al imentele de strictă necesitate, de către filialele Crucii Roşii, organizate rapid în
localităţile cu refugiaţi5 8• Refugiaţii au primit dreptul de a-şi schimba zloţii în lei
în condiţii le în care cursul monedei poloneze căzuse - stabilindu-se un total de 300
de zloţi, care puteau fi schimbaţi la Banca Naţională a României59 • Traseul
refugiaţilor polonezi a fost stabil it şi urmărit cu stricteţe de către autorităţile
române, înregistrându-se atent toate modificările privind statutul acestora.
Documentele consultate de noi în fondurile Direcţiei Judeţeane a Arhivelor
Naţionale - Suceava conţin numeroase cereri adresate de către refugiaţii polonezi,
solicitând rămânerea, în anumite localităţi din zona Bucovinei (în Cernăuţi şi
Storoj ineţ, judeţe de graniţă, acest lucru se putea realiza doar dacă exista
posibilitatea stabilirii la rude apropiate/0, astfel de solicitări primind o soluţionare
pozitivă. În maj oritatea cazurilor, polonezii au obţinut permisiunea de a părăsi zona
Bucovinei sau de a se deplasa spre statele occidentale, utilizând, în acest scop,
autoturismele personale; de regulă, în acest caz era adoptată măsura schimbării
numărului de înmatriculare al maşinilor poloneze intrate în ţară, cu numere
53

A.M.A.E., fond 71/Polonia, voi. 60, f. 1 3 68 .
Marguerite Willaume, op. cit. , p. 20.
55 Anatol Petrencu, op. cit., p. 32.
56 Daniel Hrenciuc, op. cit., p. 1 79.
57 D.J.A.N.S., fond Prefectura Judeţului Rădăuţi, dosar 1 9/1 939, f. 9.
5 8 Ibidem, f. 1 0-20.
59 Ibidem, f. 1 9.
60
ldem, fond Prefectura Judeţului Câmpulung, dosar 1 4/ 1 939, f. 1--6.
-
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româneşti. S-a luat măsura ca î n localităţile d e trecere a refugiaţilor polonezi să nu
se scumpească alimentele, asigurându-se aprovizionarea cu alimentele de bază
(grâu, făină etc.).
În acelaşi timp, atenţia autorităţilor era concentrată şi asupra preţurilor,
măsurile luate vizând stoparea creşterii acestora, implicit combaterea speculei.
Autoturismele, camioanele, militare şi civile, care au fost introduse de către
refugiaţii polonezi pe teritoriul românesc au cunoscut şi ele un regim special, fiind
controlate de autorităţi - erau plasate sub administraţia directă a Jandarmeriei şi
Poliţiei în locaţii speciale, iar tranzacţiile încheiate între refugiaţii polonezi şi terţe
persoane particulare au fost înregistrate şi controlate61 . Periodic, se raporta la
Bucureşti orice modificare intervenită în viaţa refugiaţilor polonezi, localităţile
unde erau stabiliţi, locuinţele, adresa şi ocupaţiile, spitalele unde erau internaţi,
precum şi bolile de care sufereau62 .Pentru întreţinerea refugiaţilor polonezi,
autorităţile române au alocat sume mari de bani. Astfel, în judeţul Rădăuţi, pentru
întreţinerea refugiaţilor polonezi s-au cumpărat 450 kg de carne, 360 kg de cârnaţi,
50 kg caş de oi, zarzavat, coloniale. Batalionul de Infanterie, amplasat în localitate,
a asigurat masa pentru 2 1 8 soldaţi polonezi, iar pentru mip oacele auto aflate în
tranzit s-au alocat 1 060 de litri de benzină şi diverse uleiuri6 .
În pofida declaraţii lor oficiale, în mod tacit, numeroşi refugiaţi polonezi - sub
oblăduirea autorităţilor - au părăsit centrele de internare pentru a pleca în Occident,
fondurile arhivistice fi ind pline de tabele, întocmite nominal, cu persoanele de
origine poloneză care au părăsit (sau nu au mai ajuns, coborând fraudulos în staţiile
de tren de pe traseu) locaţi ile stabi lite de către autorităţile române64 - este cazul
celor de la Urziceni, Govora, Ocnele Mari, Călimăneşti6 5 . O serie de mil itari (74 de
la Drăgăşani, 1 6 - Corabia, 36 - Govora-Ocnele Mari, 5 - Băile Herculane) au fost
puşi, din aceste motive, sub urmărire66 • Nu am reuşit, însă, să identificăm în
documentele cercetate şi dovezi că aceşti fugari au fost prinşi şi eventual
condamnaţi, situaţie care ar fi fost sugestivă din punctul de vedere al analizei
sprij inului tacit acordat de autorităţilor române.
Î n localităţile bucovinene s-au organizat mai multe transporturi ale
refugiaţilor polonezi spre locaţiile desemnate de către autorităţile române, aşezate
în mod strategic în localităţile din sudul României Mari . Astfel, din Vatra-Domei
au plecat, în ziua de 23 septembrie 1 939, orele 23,3 0, spre lagărul de concentrare,
un transport cuprinzând 29 1 de ofiţeri, 24 de subofiţeri, 89 de şoferi militari, 2 1 de
femei, 2 copii şi 4 civili, împreună cu 70 de autoturisme şi 4 camioane67• Un alt
convoi pornea din aceeaşi localitate în ziua de 24 septembrie68 1 939, orele
61

Ibidem, dosar 2 1 1 1 939, f. 1 .
Ibidem, f. 3 1 ; idem, fond Prefectura Judeţului Suceava, dosar 1 0/ 1 939, f. 1 7, 3 1 .
63 Ibidem, fond Prefectura Judeţului Rădăuţi, dosar 1 8/1 939, f. 1 7.
64 Ibidem, dosar 1 4/ 1 939, f. 4.
65 Ibidem, f. 2-35 .
66 Ibidem, f. 1 00.
67 Ibidem, f. 60.
68 Ibidem, f. 6 1 .
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0,40, cuprinzând 500 d e soldaţi, 1 86 de ofiţeri, 9 0 de subofiţeri, însoţiţi de 2 2 de
civili. La aceeaşi dată, în localitatea Câmpulung-Moldovenesc era înregistrat un
număr de 268 de bărbaţi, 62 de femei, respectiv 70 de turisme şi 4 camioane cu
refugiaţi polonezi69. La Gura Humorului se aflau înregistraţi, din rândurile
refugiaţilor polonezi: 1 52 de bărbaţi, 1 27 de femei, 30 de copii şi 30 de turistne70 •
La 24 octombrie 1 939, în judeţele din Ţinutul Suceava se mai aflau puţini refugiaţi
polonezi: 33 (Cernăuţi), 4 (Câmpulung), 1 1 (Rădăuţi), 4 (Suceava), 1 9 Qudeţul
Storojineţ)7 1 •
Transportul refugiaţilor polonezi pe Căile Ferate Române se făcea la clasa
a 11-a, în baza unor foi de drum eliberate de către Prefectură72 • Suma alocată
întreţinerii unui refugiat polonez era de 1 00 de lei pentru adulţi şi de 5 0 de lei
pentru copii73• Numărul militarilor refugiaţi lor de pe teritoriul românesc, cuprins în
statisticile oficiale, nu poate fi apreciat cu exactitate, deoarece multe persoane au
folosit teritoriul românesc drept un punct de tranzit. La 24 septembrie 1 939 erau
208 1 5 de refugiaţi, la 3 octombrie - 23 5 5 54, la 8 octombrie - 25628, dintre care 25
de generali, 1 09 1 ofiţeri superiori, 3278 ofiţeri in feri ori. Alte cifre estimează
numărul refugiaţilor la 23836 (la 1 4 octombrie 1 939, se pare o dată de vârf)
scăzând, ulterior, la 1 089 1 ( 1 -2 februarie 1 940). În iunie 1 940, în România se mai
aflau 696 1 de militari, după extrădarea a 3396 de militari polonezi; în 1 94 1 mai
rămăseseră 2945 de persoane (date valabile şi pentru primăvara anului 1 943)74 •
În cercetărilor noastre am identificat, printre refugiaţii polonezi nevoiţi să
aleagă calea amară a refugiului, câteva exemple de personalităţi culturale sau
politice rămase, cu acordul autorităţilor, pentru un timp în Bucovina. Astfel, în
comuna Putna s-au refugiat, în octombrie 1 939, Olgierd G6rka, profesor universitar
la Universitatea din Lemberg, respectiv Iarne Eugeniu, de asemenea, cadru d idactic
la Universitatea din Varşovia7 5 • Aceştia aveau aprobarea scrisă a Poliţiei din
Rădăuţi . Un alt caz este reprezentat este cel al colonelului Stanislaw Gorski, şefu l
Regimentului 5 1 Infanterie " Carol a l II-lea" din Poznan, soarta s a interesând în
mod deosebit Casa Regală română76 • Din păcate, nu am identificat nici o altă
informaţie relativă la soarta acestuia.
La Rădăuţi - ca de altfel, în majoritatea localităţilor bucovinene - s-a
organizat un Comitet de Ajutorare, format din prefectul judeţului, N icolau
Laurenţiu, Cucu Ghizela, reprezentând filiala Cruci i Roşii, Alfred Strengh, refugiat
polonez şi Darcina Epifanie, casiera Comitetului77. Refugiaţii au fost cazaţi pe
·

ibidem, f. 1 O.
Ibidem.
Ibidem.
72 Ibidem, fond Prefectura Judeţului Rădăuţi, dosar 1 8/ 1 939, f. 54.
73 Ibidem, f. 66.
74 Anatol Petrencu, op. cit., p. 33.
75 D.J.A.N.S., fond Prefectura Judeţului Rădăuţi, dosar 1 8/ 1 939, f. 42.
76 Ibidem, f. 82.
77 Ibidem, f. 53.
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terenul de fotbal din localitate, "Hatmanul Luca Arbure", fapt care a produs bazei
sportive pagube serioase78 • La începutul anului 1 940, autorităţile judeţului Rădăuţi
erau preocupate de situaţia j uridică a autovehiculelor provenind din partea
refugiaţilor polonezi devenite, prin diverse modalităţi (tranzacţii, furturi, donaţii etc.),
proprietatea unor persoane şi instituţii româneşti (atel iere, magazii etc.)79. Prefectul
judeţului a primit suma de 35 000 de lei din partea autorităţilor centrale de la
Bucureşti, reprezentând contravaloarea pagubelor provocate de către refugiaţii
polonezi stadionului "Hatmanul Luca Arbore" din localitate, folosit drept bază de
cazare pentru aceştia 80•
În urma demersurilor făcute de către autorităţi, în baza unor dispoziţii
speciale a Ministerului de Interne, Comisia pentru validarea vânzări i bunurilor
refugiaţilor polonezi (adresa nr. 65 din 2 ianuarie 1 940, cu menţiunea " foarte
urgent") s-a decis confiscarea ş i depozitarea acestor vehicule în spaţiul Prefecturii
până la 1 5 ianuarie 1 9408 1 • Pe raza oraşelor Rădăuţi şi Siret n-au fost semnalate
veh icule cu tracţiune mecanică de provenienţă poloneză - pentru care să fi fost
achitate taxe vamale - excepţiile fiind autovehiculele intrate în custodia Legiunii
de Jandarmi Rădăuţi, a Spitalului Judeţean Rădăuţi, a Pompierilor, precum şi a
Primăriei oraşului Siret82 • Între anii 1 939-1 94 1 , în judeţele fostei B ucovinei
istorice, s-a refugiat un număr apreciabil de polonezi (mil itari, civili, demnitari,
persoane particulare). Din cauza aproprierii de linia frontului, numărul refugiaţilor
polonezi rămaşi aici n-a fost mare, însă aceştia s-au bucurat de atenţia şi protecţia
autorităţilor.

Le chemin vers la liberte: refugies polonais
dans la Bucovine (1939-1941)
(Resume)

L' article ci-dessus analyse le probleme des refugies polonais abrites dans la Ducovine
historique, apres la quatrieme division de la Pologne,entre 1' Allemagne (1 septembre 1 939) et
l'UnionSovietique ( 1 7 septembre 1 939). La dissolution de l'etat polonais a ete etablie - et de meme
fa�on s'est arrive dans le cas de la Bessarabic, de la Bucovine et du district Herta - par l'cntente
malefique entre 1' Allemagne et l'Union Sovietique, contenue dans le Protocole additionnel secret du
Pacte Molotov-Ribbentrop (23 aout 1 939). Les autorites roumaines et la population civile, en
temoignant de la compassion et de la solidarite humaine, se sont mobil isees efficacement pour aider
les polonais forces de quitter leur pays. Ainsi, la Bucovine est devenue pour les refugies polonais, par
la force des circonstances, un vrai chemin vers la liberte.

78

Ibidem, f. 7 1 .
Ibidem, dosar 1 9/ 1 940, f. 1 .
80 Ibidem f. 25.
8 1 Ibidem, f. 2.
82 Ibidem, dosar 98/1 940, f. 4.
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CÂTEVA CONSIDERATII ASUPRA DIFICULTĂTILOR
GUVERNĂRII BUCOVINEI SUB CONDUCEREA
LUI IANCU FLONDOR ÎN PRIMUL AN DUPĂ UNIRE
.

.

VLAD GAFIŢA

După entuziasmu l Unirii, ministrul Iancu F londor a fost asaltat de numeroase
doleanţe determinate de situaţia grea la care fusese adusă majoritatea populaţiei
Bucovinei. Problemele ce stăteau în faţa ministrului delegat erau diverse,
prerogativele sale limitate împiedicându-1, de multe ori, în rezolvarea lor. La 1 3
februarie 1 9 1 9, Secretariatul d e Serviciu pentru comerţ, industrie ş i îngrij ire socială
îi raporta lui Iancu F londor că directorul poştei din Bucovina, Lippert, nu putea lua
decizii datorită demisiei secretarului de stat de resort, Tarnovieţchi. Deşi această
instituţie se afla sub autoritate centrală, ministrul delegat la Cernăuţi primea
solicitarea de a rezolva chestiunea în cauză cât mai grabnic pentru a evita posibilele
blocaje 1 •
U n grup d e 1 3 gospodari români rădăuţeni îi trimiteau şefului guvernului
provizoriu al Bucovinei o scrisoare în care îşi exprimau 16 doleanţe:
- numirea unui prefect român pentru districtul Rădăuţi, care să aibă " un
trecut curat" ;
- organizarea alegerilor comunale înainte de începerea lucrului la câmp,
pentru ca fiecare ţăran să poată participa la exerciţiul democratic, dreptul de
alegător doar pentru români şi interzicerea acestuia celorlalte naţionalităţi; Flondor
nu a încălcat nici un moment drepturile minorităţilor, refuzând să satisfacă
asemenea cereri radicale şi profund nedemocratice.
- numirea în administraţie a unor funcţionari de origine română. Românii,
cum era şi firesc în noul context al integrării Bucovinei la România Mare, nu mai
au disponibilitatea de a lăsa pârghiile conducerii în mâinile celorlalte naţionalităţi.
Juriştii români îi cereau lui Flondor să oprească candidatura a trei j udecători din
Galiţia (Kosikowski, Negrusz, Browikowski), pentru a nu afecta interesele
candidaţilor români, mai înalţi în rang decât candidaţii galiţiene.
1 Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fond Iancu Flondor, dosar nr. 1 9, f. 77; raport nr. 24 9,
Cernăuţi, 1 3 februarie 1 9 1 9.
2 /bidem, f. 9 1 -92, Cernăuţi, 4 martie 1 9 1 9.
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- îngrijirea şi acordarea de pensii pentru invalizii de război;
- aj utor financiar pentru cei decoraţi în război;
- plata pagubelor de război şi a cotelor de rechiziţii;
- plata soldei, atât pentru ofiţeri, cât şi pentru soldati; de multe ori aceasta nu
se putea face la timp sau integral . În sprij inul argumentaţi� i noastre redăm cazul lui
Gavril Cotlarciuc, adjunct la biroul de exploatare al Căi lor ferate din Bucovina.
Fost locotenent în armata austriacă, el reclama plata salariului pentru perioada de
prizonierat în Rusia. Cererea sa fusese respinsă de către Secretariatul de Stat pentru
Apărarea Ţării, prin Decizia nr. 5 8, din 1 5 ianuarie 1 9 1 9. Gavril Cotlarciuc protesta
că a fost tratat ca sublocotenent şi nu conform gradului său, cerând o diferenţă de
salariu de 1 720 de coroane. Suma totală (salariu plus indemnizaţie de război)
solicitată Secretariatului de Stat pentru Finanţe era de I l 600 de coroane. Situaţia
financiară precară a Bucovinei nu permitea acordarea unor asemenea compensaţi i.
deşi în plan moral ele se j ustificau în total itate.
- aj utor financiar timp de 6 luni pentru văduvele de război;
- rezolvarea problemelor împrumuturilor de război plătite de femei din suma
acordată de stat ca sprij in financiar;
- inval izii români să beneficieze primii de cantităţi de tutun şi sare;
- conducerea eficientă a economiei Fondului Religionar din districtul Rădăuţi
(şi din celelalte districte); publicarea tuturor vânzărilor publice, asigurându-se
accesu l la cumpărare de pământ sau arendare în primul rând gospodari lor români.
- ţăranii să fie reprezentati în Comisia Economică de cel puţin patru
persoane;
- încetarea rechiziţi ilor impuse populaţiei;
- trecerea imobilelor Fondului Religionar în posesia românilor;
- alimentarea corespunzătoare a localităţi lor urbane şi rurale a Bucovinei ;
- ridicarea stări i de asediu şi desfiinţarea pedepselor corporale3.
S ituaţia materială precară a populaţiei Bucovinei cerea măsuri grabnice de
ameliorare. Profesorii, funcţionarii activi şi pensionari aveau venituri reduse, fiind
sufocaţi de creşterea rapidă a preţurilor la produsele de bază şi amen inţaţi de
spectrul sumbru al şomajului. Ei cereau lui Iancu Flondor ca plata lefuri lor să se
facă în lei, la cursul de 1 leu
1 coroană4• Corneliu Gramatovici, funcţionar în
Secretariatul pentru Instrucţiune Publică avea, după 1 5 ani în serviciile
administrative ale ţării, un salariu de numai 289 de coroane. El cerea repararea unei
asemenea nedreptăţi, având şi recomandarea şefului acestei instituţii, dr. Sbiera5 •
Suprafeţele prea mici aflate în posesia unor comun ităţi rurale şi destinate
arendării către ţărani până la împroprietărire creau numeroase probleme. Comuna
Straj a, cu 4 000 de locuitori, deţinea pentru arendă doar 200 de fălci teren arabi l şi
400 de fălci terenuri cu fâneţe. Primarul acestei comune îl ruga pe ministrul
=

3 ibidem, f. 59--60, R!id!iuti, 7 ianuarie 1 9 1 9.
4 Ibidem, f. 74, Cem!iuţi, I l februarie 1 9 1 9.
5 ibidem, f. 84, Cem!iuţi, 24 februarie 1 9 1 9.
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Flondor să înlesnească preluarea în arendă a unor terenuri agricole aparţinând altor
sate ca: Brodina, Frasin, B ivolărie6 • Asemenea situaţii determinau, de cele mai
multe ori, stări conflictuale între comunităţile rurale.
Asociaţia C lerului Ortodox Român din Bucovina, condusă de dr. Vasile
Gheorghiu, solicita lui Flondor susţinerea a 34 de revendicări, adoptate la adunarea
clerului românesc din 1 3/26 decembrie 1 9 1 8. Ele aveau, în esenţă, ca scop
refacerea prestigiului şi autorităţii Bisericii ortodoxe române din Bucovina.
Exemplificăm doar câteva din aceste doleanţe, urmând să realizăm, pe v iitor, o
analiză mai amănunţită a acestora. Preoţii români cereau: administrarea fondului
bisericesc de către M itropolia Bucovinei, lichidarea raporturilor cu Austria,
schimbarea denumirii din Biserică Greco-Orientală în Biserică Ortodoxă Română,
plata salariilor preoţilor să se facă doar în lei româneşti, menţinerea unui directorat
pentru culte a Bucovinei în cadrul secretariatului subordonat Ministerului
Instrucţiunii de la Bucureşti, introducerea limbii de predare română în şcolile
susţinute de către B iserica din Bucovina, despăgubiri pentru clericii persecutaţi în
timpul războiului, facilităţi pe mij loacele de transport feroviare7 etc.
Situaţia nesigură a mai multor ofiţeri în rezervă români, ce făcuseră parte din
armata austro-ungară i-a determinat să solicite ministrului Iancu Flondor sprijin
pentru încadrarea în J darmeria română din Bucovina. Desigur, avem în vedere � i
ataşamentul lor faţă d instituţiile militare ale statului naţional unitar român8• I i
cereau ajutorul ofiţeri ca: Ioan Bolocan din Vicovu de Jos, Ioan Obadă d i n Gura
Humorului, Alexandru Hal ip din Rădăuţi ş.a.
Iancu Flondor a înţeles că refacerea economică a Bucovinei şi integrarea ei în
structurile României Mari necesită intensificarea relaţiilor comerciale cu Regatul.
Ministrul Industriei şi Comerţului de la Bucureşti îl ruga să îl primească ş i să îl
sprij ine pe inspectorul industrial i. Gigurtu, sosit în Bucovina în scopul revigorării
acestei zone şi a racordării ei la economia României9• În primele luni ale anului
1 9 1 9 schimburile comerciale între Bucovina şi Regat se bazau doar pe produse
alimentare şi petrol iere. Biroul Central al Federalelor din Bucureşti îi solicita
ministrului delegat al Bucovinei la Cernăuţi aprobarea pentru cumpărarea a 50 de
vagoane de cartofi şi a două vagoane de slănină necesare populaţiei din Bucureşti
şi din j udeşul V laşca, afectate de seceta din anul 1 9 1 8 1 0 •
V . Gh. Antonescu, delegatul Consil iului Agricol al judeţului Tutova, având
aprobarea D irecţiei Generale a Aprovizionării din Bucureşti, nr. 9 795 din 1 2
martie 1 9 1 9, făcea demersuri simi lare pentru importul, din Bucovina, a 2 0 de

�

6

Ibidem, f. 88-89, Straja, 27 februarie 1 9 1 9.
Ibidem, dosar nr. 20, f. 23-28, Cernăuţi, 3 ianuarie 1 9 1 9.
8 Ibidem, dosar nr. 29., f. 2-5, 8-1 1 ; îi solicitau sprijinul lui Flondor ofiţeri ca: Ioan Bolocan
din Vicovu de Jos, Ioan Obadă din Gura Humorului, Alexandru Halip din Rădăuţi ş.a.
9 Ibidem, dosar nr. 1 9, f. 82; scrisoarea ministrului Industriei şi Comerţului, nr. 24 647, către
ministrul Flondor, Bucureşti, 23 februarie 1 9 1 9.
10
Ibidem, dosar nr. 28., f. 2-3 ; scrisori ale Biroului Centralei Federalelor Bucureşti, nr. 497,
din 1 8 februarie 1 9 1 9, şi nr. 57 1 din 1 martie 1 9 1 9.
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vagoane de cartofi necesari, ca şi în cazul anterior, însămânţărilor1 1 • Dată fiind
organizarea în Bucovina a unui serviciu public pentru importarea, din Regat, a
produselor petroliere, oamenii de afaceri B. Blum din Bacău şi 1. B. Blum din
Piatra (Roznov), îi propuneau lui Flondor furnizarea următoarelor cantităţi de
produse petrol iere: 200 de cisteme de motorină, 200 de cisteme de petrol lampant,
1 00 de vagoane de benzină grea şi uşoară. Ei cereau ministrului delegat să le
telegrafieze în cazul unei "oferte ferme" 1 2 • Bucovina mai importa din Regat
cereale, oferind în schimb furaje 1 3 • Cum situaţiile de criză nasc întotdeauna
speculă, nici comerţul Bucovinei cu România nu a tăcut excepţie. La 29 martie
1 9 1 9, Iancu Flondor era înştiinţat că Societatea de Import-Export din Câmpulung,
condusă printre alţii chiar de primarul localităţii (Huţu), a vândut la suprapreţ 6
vagoane de făină de grâu americană; preţul practicat de stat era de 4 coroane/kg de
grâu, iar cel al societăţii amintite de 6 coroane. Această asociaţie vindea în
Bucovina petrol cu 3 coroane/kg peste preţul pieţei (2 coroane/kg preţu l petrolului
la stat, 5 coroane/kg preţul practicat de firma comercială din Câmpulung). La
fiecare vagon de făină de grâu sau de petrol vândute rezultau venituri ilicite de
aproximativ 3 0 000 de coroane. Ministrul Iancu Flondor era informat asupra
intervenţiei şi implicării în afacere a omologului său de la Bucureşti, Ion Nistor. Se
pare că una dintre cauzele conflictului dintre cei doi politicien i, urmat de demisia
lui Iancu Flondor, a fost suspiciunea asupra sprij inirii de către Ion Nistor a unor
afaceri de asemenea factură 1 4 •
După unire, partidele româneşti din Bucovina (Partidul Naţional Român,
Partidul Democrat al Unirii, Partidul Social Democrat, Partidul Democrat Naţional)
trebuiau să rezolve problemele d ificile lăsate de război : refacerea potenţialului
economic al ţări i, revigorarea agriculturii, combaterea evaziunii fiscale şi scoaterea
din circulaţie a monedelor străine, refacerea şi dezvoltarea infrastructurii
comunicaţionale şi a mij loacelor de transport, stabilizarea preţuri lor, acordarea de
pământ ţăranilor, democratizarea vieţii politice şi de stat a Bucovinei. Deşi scopul
era acelaşi, integrarea Bucovinei la România întregită, s-au conturat două grupări
cu viziuni diferite asupra ritmului acestui proces: gruparea autonomistă,
reprezentată de Partidul Naţional Român, condus de Iancu Flondor şi gruparea
central istă, condusă de Ion Nistor, şef al Partidului Democrat al Unirii. Iancu
Flondor dorea ca Bucovina să fie încadrată în statul român, ţinându-se cont de
particularităţile ei locale, cerând adaptarea lor treptată şi chibzuită la noile condiţii.
Ministrul Nistor considera firească integrarea rapidă şi totală a provinciei, fără a se
11

Ibidem, f. I l .
Ibidem, f. 26, 1 aprilie 1 9 19.
1 3 Ibidem, f. 29; Nită Stoleriu din Vatra Domei îi cerea ministrului delegat la Cernăuţi o
autorizatie pentru cumpărarea a 1 0 vagoane de f'an din comunele Dorna Candreni, Iacobeni, Poiana
Stampei, cantitate ce urma a fi exportată în vechiul Regat de unde importa pentru Bucovina 1 O tone
de porumb.
14 Ibidem, dosar nr. 1 9, f. 1 29- 1 3 1 ; dări de seamă către ministrul Iancu Flondor. Cernăuţi, 29
martie şi 2 aprilie 1 9 1 9.
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ţine cont prea mult de cadrul politic şi instituţional d iferit în care a evoluat aceasta.
Din nefericire, polemica d intre miniştrii delegaţi ai Bucovinei la Cernăuţi şi
Bucureşti nu a fost benefică procesulu i integrării acestei zone la România Mare.
Concepţia lui Iancu Flondor despre modul de administrare a B ucovinei după
Unire este redată fidel de programul partidului său, enunţat la 24 aprilie 1 9 1 9 în
oficiosul " Bucovina" . În partea I apăreau principii generale (integrarea totală a
Bucovinei la România Mare, respect şi supunere faţă de rege şi casa domnitoare) şi
elemente democratice (parlament bicameral ales prin vot universal, drept de vot
pentru femeile căsătorite ce aveau cel puţin un copil).
Partea a II-a se referea la administraţia propriu-zisă: "participarea largă a
poporului" la treburile administrative; reprezentarea acestuia prin corpuri
administrative alese pe principii simi lare corpurilor legislative; reformă privitoare
la descentralizarea administrativă; organizarea statului în regiuni administrative pe
baza intereselor economice şi politice speciale; prin prisma acestui principiu
Bucovina să fie organizată împreună cu regiuni limitrofe ale Vechiului Regat şi
Basarabiei (părţi d in j udeţele Suceava, Dorohoi, Hotin), urmând să formeze
împreună o unitate administrativă distinctă; aplicarea principiului stabilităţii
funcţionarilor publici; numirea, păstrarea în funcţie, gradarea şi remunerarea
funcţionarilor publici să se facă în primul rând după criteriul competenţei
profesionale şi apoi în funcţie de vechimea în muncă; incompatibilitatea funcţiilor
publice şi a funcţiilor în consil iile de administraţie ale întreprinderilor cu cea de
parlamentar; incompatibilitatea funcţiilor publice cu cele de conducere în cadrul
firmelor comerciale particulare;
Partea a III-a privea justiţia: reformă a dreptului civil, penal, şi a procedurii
civile; înfiinţarea cadastrului proprietăţii imob i liare în întreg statul; crearea
instituţiei notarilor publici; menţinerea unei singure Curţi de Casaţie cu sediul la
Bucureşti, pe tot cuprinsul ţării; crearea de tribunale şi a unei Curţi Supreme de
Jurisdicţie Administrativă; înfiinţarea, în Bucovina, a unei Curţi de Apel cu sediul
la Cernăuţi.
Partea a IV-a se referea la biserică: menţinerea religiei ortodoxe ca religie
dominantă a statului şi deplina ei autonomie; ridicarea nivelului cultural al
preoţimii din mediul rural; studii academice, morală ireproşabilă a clericilor;
menţinerea Mitropoliei din Cernăuţi şi conservarea caracterului ei istoric românesc;
restituirea fondului greco-oriental către arhidieceza bucovineană; libertate ş i
autonomie pentru cultele străine.
Partea a V -a privea învăţământul: unificarea învăţământului primar, cu accent
pe educaţia agricolă în zonele rurale; combaterea analfabetismului; înfiinţarea
cursurilor de iarnă pentru populaţia de la sate; creşterea nivelului de pregătire a
cadrelor didactice din şcolile primare; crearea de şcoli profesionale civile de
agricultură, comerţ şi industrie; înfiinţarea de şcoli şi academi i de arte; organizarea
de conferinţe şi cursuri universitare populare; Crearea unei academii agronomice şi
silvice; desfiinţarea seminariilor teologice şi înlocuirea lor cu Facultăţi de Teologie;
Facultate de Medicină în cadrul Universităţii din Cernăuţi şi transformarea ei într-o
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instituţie pur românească; autonomie şcolară a naţionalităţilor conlocuitoare Ia
n ivelul învăţământului primar şi secundar;
Partea a VI-a se referea la finanţe: refonnă a sistemului impozitelor publ ice,
impozit progresiv pe venit; monopolul statului asupra alcoolului şi bogăţiilor
subsolului; exploatarea intensivă a zăcămintelor de mangan şi pirită; măsuri ale
Băncii Naţionale de evitare a deprecierii leului;
Partea a VII-a privea comunicaţiile şi transporturile: refacerea căilor ferate şi
sporirea mijloacelor de transport; racordarea liniilor ferate bucovinene cu cele din
Regat, Basarabia şi Transilvania; construirea l iniilor: Ocna - Hotin, Noua Sul iţă 
Dorohoi - Sinăuţi - Bucecea, Gura Humorului - Fălticeni, Podul Coşnei - Ilva
Mare, Dorna - P iatra Neamţ; "punerea în valoare a Prutului ca arteră de navigaţie
până la Cernăuţi" ; crearea la Cernăuţi a unei direcţii de căi ferate pentru Bucovina;
sporirea reţelelor telegrafice şi telefonice; legături telefonice între toate comunele
Bucovinei;
Partea a VIII-a privea comerţul: eliminarea măsurilor ce afectau libera
concurenţă; l iberalizarea preţurilor conform cerinţelor pieţei; excluderea statului
drept concurent; protecţie vamală a exportului în scopul stabilirii unui bilanţ
comercial activ, interzicerea trusturilor şi carteluri lor; menţinerea şi dezvoltarea
burselor de mărfuri;
Partea a IX-a privea industria: construirea de centrale hidroenergetice şi
regularizarea râurilor; iniţiativa statului în industrializarea şi tehnicizarea
agriculturii ; îndrumarea unei părţi a ţărănimii către meserii; dezvoltarea industriei
casnice;
Partea a X-a se referea la protecţia socială: ajutor instituţionalizat pentru
inval izi, orfani i de război, urmaşii celor căzuţi pe front, legi pentru organizarea
muncitorilor industriali şi agricoli; înfiinţarea de "camere muncitoreşti"; legiferarea
raporturilor între patroni şi salariaţi; monopolul statului asupra sistemului de
asigurări; sistem de asigurări pentru muncitori şi familiile lor; durata zilei de lucru
de 8 ore pentru muncitorii industriali; limitarea muncii femeii şi minorilor confonn
principiilor Ligii Naţiunilor; ameliorarea nivelului de trai al muncitorilor(condiţii
decente de igienă, locuinţe salubre, hrană în cantităţi suficiente, acces la sanatorii,
locuri de recreare, staţiuni balneo-climaterice);
Partea a XI-a privea salubrizarea oraşelor şi satelor;
Partea a XII-a se referea la agricultură: împroprietărirea largă a ţărănimii cu
loturi de pământ inalienabile şi indivizibile; "concentrarea imaşurilor obşteşti în
zonele muntoase"; măsuri pentru creşterea productivităţii agricole prin: ameliorarea
solului, construirea de fabrici de îngrăşăminte chimice, practicarea agriculturii în
sistem intensiv, crearea de institute de cercetare pentru cultivarea plantelor şi
creşterea animalelor, ocrotirea pădurilor, vânatului, fondului piscicol, credit agrar 15 •
Punerea în practică a multor dintre elementele acestui program a fost
împiedicată, în numeroase rânduri, de opacitatea autorităţilor centrale de la Bucureşti,
15

Ibidem, dosar nr. 8, f. 36-42.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

Câteva consideraţii asupra dificultăţilor guvernării Bucovinei

7

69

fiind preferată concepţia centralistă a organizării Bucovinei promovată de Ion
Nistor. Nemulţumit, Iancu Flondor s-a adresat regelui Ferdinand, din păcate fără
nici un rezultat concret. La 20 martie 1 9 1 9, ministrul delegat al Bucovinei la
Cernăuţi îi scria regelui, arătându-şi dezaprobarea faţă de "decretul-lege privitor la
descentralizarea şi noua organizarea C.F.R în Moldova, Bucovina şi Basarabia" ,
care statua existenţa unei singure d irecţii a căilor ferate la Iaşi. Direcţia de la
Cernăuţi urma să se dizolve, rămânând aici doar inspectoratele diferitelor servicii.
Ministrul Iancu Flondor îi cerea regelui păstrarea direcţiei C.F.R din Bucovina,
aducându-i argumente întemeiate şi pertinente. El afirma că Cernăuţiul, al treilea
oraş ca mărime al României Mari, era un important centru economic şi cultural.
Acesta polariza şi înainte de Unire schimburi comerciale pe o zonă întinsă ce
cuprindea Bucovina, nordul Basarabiei şi unele judeţe din Regat (Botoşani,
Dorohoi). Iancu Flondor arăta că apropierea de frontierele Poloniei şi Ceho
Slovaciei îi va spori importanţa economică. Întretăierea în Cernăuţi a două linii
ferate importante (una care lega Marea Neagră cu Marea Baltică şi alta între
Odessa şi Ceho-S lovacia) făcea din acest oraş un important punct de tranzit pentru
comerţul din estul României. Importanţa lui ca centru comercial şi de tranzit
determinase administraţia austriacă să înfiinţeze aici o direcţie a căilor ferate.
Desfiinţarea ei era considerată de Flondor ca inoportună şi defavorabilă intereselor
economice ale României Mari. Ministrul delegat îşi susţinea poziţia şi prin faptul
că la Cernăuţi exista deja "o clădire confortabilă în centrul oraşului, special
amenajată cu 90 de camere, birouri şi mobi lierul complet", ceea ce ar fi scutit statul
de cheltuieli de m i lioane de lei. În plus, direcţia din Cernăuţi d ispunea de un
personal bine pregătit care cunoştea bine realităţile locale din Bucovina 1 6 •
La 2 1 februarie 1 9 1 9, ministrul Iancu F londor emitea Ordonanţa cu nr. 1 8
privitoare la recensământul populaţiei Bucovinei 1 7. Pentru refacerea finanţelor
provinciei a luat măsuri referitoare la impozitarea comerţului cu alcoo1 1 8 , fiind
nevoit să solicite ministrului de finanţe de la Bucureşti un împrumut intern pe bază
de bonuri de tezaur, cu dobândă de 5%, rambursabi l la 1 februarie 1 923 19 • O altă
coordonată urmărită de ministrul de la Cernăuţi a fost reglementarea m ij loacelor de
plată în Bucovina, prin înlocuirea coroanei austriece cu leul românesc20 .
Au fost elaborate proiecte de reformă agrară ce stabi leau împroprietărirea
ţărănimii bucovinene cu suprafeţe ce puteau varia între 5 hectare (în zonele de
podiş şi dealuri), şi 8- 1 O hectare (în zonele montanei 1 • Pentru ca populaţia
16

Ibidem, dosar nr. 27, f. 1 0- 1 1 ; raport al ministrului Flondor, nr. 459, către rege, Cernăuţi, 20
martie 1 9 1 9 .
1 7 Ibidem, dosar nr 20, f. 42; ordonanţă apărută ş i î n "Monitorul Bucovinei", fascicula 1 4, 5
martie 1 9 1 9.
18
Ibidem, dosar nr. 26, f. 1--6
19
Ibidem, dosar nr. 27, f. 4-7; memoriile lui Flondor către ministrul Finanţelor din Bucureşti,
martie 1 9 1 9.
20 Ibidem, f. 1 9; Decretul lege relativ la mijloacele de plată în Bucovina, Cernăuţi, 10 aprilie 1 9 19.
21 Ibidem, dosar nr. 3 1 , f. 45.
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Bucovinei să-şi poată exercita drepturile democratice au fost realizate proiecte de
lege electorală de către Constantin Berariu22 şi Aurel Onciul23 . Proiectul acestuia
din urmă a fost întărit, în 1 9 1 9, prin Decret Regal. Conform acestei legi, Bucovina
era reprezentată în Parlamentul Ţării prin 23 de deputaţi, 1 O senatori aleşi şi
m itropolitul Bucovinei, ca senator de drepr4•
Bunele intenţii ale miniştrilor delegaţi în administrarea şi integrarea Bucovinei
au fost din păcate umbrite de relaţii le încordate dintre ei. Desele atacuri împotriva lui
Flondor în ziarul "Glasul Bucovinei", patronat de Ion Nistor, au accentuat conflictul.
Intervenţionismul ministrului de la Bucureşti în problemele ce ţineau de autoritatea
lui Iancu Flondor a reprezentat un factor decisiv în ruperea relaţiilor dintre
reprezentanţii Bucovinei în guvernul României. În pofida încercări lor lui Nicolae
Iorga25 şi a comandantului Corpului IV Armată din Iaşi, Nicolae Petala26 , starea
conflictuală dintre ei nu s-a putut aplana. Datorită susţinerii lui Nistor de către
liberali, Iancu Flondor nu avea decât varianta demisiei din guvern. El protesta faţă de
şeful interimar al consiliului de miniştri, Mihail Pherekyde, faţă de impl icarea lui Ion
Nistor şi a ministrului secretar de stat Alexandru Constantinescu în desfi inţarea
direcţiei căilor ferate din Cernăuţi, dezorganizarea jandarmeriei, afacerile cu făină şi
petrol realizate rară acordul administraţiei bucovinene, refuzul administraţiei centrale
de a furniza la timp benzină şi petrol pentru cele 50 de tractoare din Bucovina ce
trebuiau să facă însămânţările de primăvară. Pentru a renunţa la demisie, Flondor
punea guvernului de la Bucureşti şapte condiţii: respectarea Decretului-lege nr.
3 745, d in 1 8 decembrie 1 9 1 8, în care erau delimitate clar responsabilităţile
miniştrilor delegaţi ai Bucovinei în guvernul român; menţinerea direcţiei căilor ferate
din Cernăuţi; organizarea neîntârziată a jandarmeriei în Bucovina; excluderea totală a
miniştrilor Constantinescu şi Nistor din problemele ce ţineau de al imentarea
Bucovinei; punerea neîntârziată la dispoziţie a benzinei şi motorinei pentru
efectuarea arăturilor de primăvară; siguranţa statului în Bucovina să fie organ izată în
înţelegere cu ministrul de la Cernăuţi; excluderea lui Nistor din afacerile Bucovinei27.
Din nefericire, la 4 aprilie 1 9 1 9 demisia i-a fost acceptată, locul său fiind luat
imediat de Ion Nistor. După acest moment, gradul de participare al lui Iancu
Flondor Ia viaţa politică a României întregite a fost destul de redus, dezamăgirea
măcinându-1 sufleteşte şi scurtându-i viaţa.
Nefericit şi trist, s-a stins din viaţă în castelul său din Storoj ineţ, la
19 octombrie 1 924. Tot aici a fost înmormântat, la 23 octombrie, recunoscându-i-se
22

Ibidem, dosar nr. 22, f. 3 5 .
Ibidem, dosar nr. 24, f. 1-45
24 Ibidem, f. 27; în proiectul legii elaborate de Aurel Onciul, Bucovina trebuia să fie reprezentată
în Corpurile Legiuitoare de 27 deputaţi, I l senatori aleşi, 2 senatori de drept - mitropolitul Bucovinei
şi rectorul Universităţii din Cernăuţi
2 5 Ibidem, dosar nr. 32, f. 32-33.
2 6 Ibidem, f. 55-59.
27 Ibidem, dosar nr. 27, f. 26-27.
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meritele prin discursuri ş i în presă chiar de către adversarii săi (Ion Nistor) sau
politicieni ardeleni (Ştefan Cicio-Pop)2 8 .

Considerations sur les diffic"ultes de gouverner la Bucovine
sous la conduite de Iancu Flondor, premiere annee apres I'Union
(Resume)

L'auteur Vlad Gatita pn!sente des aspects visant le mode dans lequel a ete administree la
Bucovine pendant l'annee 1 9 19, quand Iancu Flondor, le ministre delegue de la Bucovine, a propose
un programme qui prevoyait l'integration par etapes de cette province dans les structures de l'etat
roumain, en accentuant sur ses particularites locales.

28

" Glasul Bucovinei", VII, nr. 1 674, 26 octombrie 1 924, p. 1 .
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CARACTERISTICILE UNUI CEP AL CORNULUI
DE BOS PRIMIGENIUS, GĂSIT ÎNTR-O GROAPĂ DIN ZONA
CURŢII DOMNEŞTI DE LA SUCEAVA, ALĂTURI
DE MATERIALE ARHEOLOGICE DATATE SEC. XVI-XVII
SERGIU HAIMOVICI

În urma descoperirilor arheologice, executate de către E. Emandi la Curtea
Domnească a Sucevei, s-au găsit şi unele resturi animaliere datate în secolele
XVI-XVII . Între ele se remarcă un corn de bovideu foarte mare şi masiv, de la care
ne-a rămas evident doar cepul său, el reprezentând aproape sigur un trofeu
vânătoresc care, din cauze necunoscute, a nimerit într-o groapă menajeră, odată cu
resturi alimentare dar şi de altă natură, mai ales ceramică, după care s-a putut
stabili şi datarea sa. Noi considerăm, după caracteristicile sale, că acest rest
aparţine unui bour.
În cele ce urmează redăm, pe rând, caracterele morfoscopice şi apoi pe cele
biometrice şi, în continuare, arătăm importanţa zoogeografică, dar totodată şi
istorică a acestei piese, cu totul inedite, care aduce unele date importante, cu toate
că, la prima vedere, ea apare ca ceva de neluat în seamă.
Bas primigenius (cunoscut în limba română cu denumirea de " bour" ) este
reprezentat prin cepul cornului stâng, prins totodată de o mică porţiune a osului
frontal, observându-se bine că linia intercornuală a acestuia nu este bombată şi o
putem considera chiar plană (dreaptă). În ceea ce priveşte cepul cornului, se
distinge bine că acesta nu are la bază un pedicel, cornul urmând imediat frontalului,
fi ind însă bine circumscris. El se îndreaptă, mai întâi, uşor spre înapoi (posterior),
ca apoi să meargă către lateral, păstrându-se, pe o bună bucată, aproape pe un
acelaşi plan, dar, cam la 2/3 din lungimea sa, se curbează evident către înainte
(anterior), însă concomitent şi în sus (superior), vârful fiind evident situat pe un
plan mai înalt, în raport de bază (vezi figura).
Este cu totul posibil că, cornul "viu" (adică îmbrăcat cu porţiunea sa cornoasă
putrescibilă ) să fi făcut, în mare, o dublă spiră, evident cu curburi inegale,
particularitate foarte caracteristică pentru coarnele de Bas primigenius.
Dăm în continuare, în mm, măsurătorile ce s-au executat pe acest cep de
corn:
Analele Bucovinei, XII, 1, p. 73-78, Bucureşti, 2005
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lungimea pe marea curbură
Lungimea pe mica curbură
Circumferinta bazei
Diametru! mare bază
Diametru! mic bază
Indice (5 x 1 00)/4
Indice (2 x 1 00)/1
Indice (3 x 1 00)11

2
445
365
283
96
85
88,54
82,02
63,59

Somatoscopic, cât şi din măsurători, putem evidenţia unele caracteristici. Mai
întâi, circumferinţa bazei arată clar că acest corn aparţinea unui mascul puternic,
dar nu unei piese cu totul capitale (pentru masculii domestici ai vitelor cornute din
epoca bronzului din România, media acesteia este de 204,47, vitele din această
epocă considerându-se a fi încă destul de mari şi masive, cu d imorfism sexual
puternic; raportul dintre diametre dovedeşte că acest corn era, la baza sa aproape
rotund - de asemenea un caracter " primigen ioid "): curbarea cornului nu este prea
puternică; raportul dintre lungimea maximă şi c ircumferinţa bazei arată, şi el, că
suntem in faţa unui corn de mascul, masiv, dar nu prea lung.
În privinţa lui Bas primigenius trebuie să spunem că se cunoaşte destul de
bine care era aria sa de răspândire geografică în Holocen şi, totodată, că acesta
trebuie socotit ca un element uşor termofi l. B iotopul preferat era cel al pădurilor
din etajul nemoral, mai ales cele de joasă altitudine, stejărişurile (după zonă,
dominând o specie sau alta de stej ar); oricum, el nu urca în zona coniferelor şi nu a
fost niciodată o specie montană, către altitudinile înalte el fiind înlocuit, la noi, de
zimbru. Desigur, stejărişurile (în româneşte dumbrăvi) sunt păduri luminoase, bine
etajate, deci cu mulţi arbuşti, chiar cu locuri înmlăştinite (apele de câmpie sunt
molcome şi nămoloase); această biocenoză (Quercetum mixtum) reprezenta med iul
preferat al bourului. În Holocen, prin cercetările arheozoologice d in ţara noastră, se
constată că acesta era larg răspândit în zona de câmpie şi cea a dealurilor relativ
joase, găsindu-se aproape în toate aşezările a cărei faună a fost studiată. Se pare că
la sfârşitul m ileniului I e.n. era deja împuţinat, dar totuşi îşi păstra măreţia şi
masivitatea (bourul regiuni lor noastre era, în medie, mai masiv şi de talie mai mare
decât cel din Europa centrală şi occidentală, după cum o arată foarte clar metriile
executate pe resturile sale osoase de către arheozoologi i ce au lucrat pe materiale
provenite din Român ia).
Nu vom insista cu privire la o serie de date pe care paleoetnologia şi
paleoetnografia le aduc în privinţa bourului şi nici asupra faptului că există date
culese de specialişti care demonstrează nu numai faptul că poporul român cunoştea
bine morfologia externă a respectivei specii, culoarea pieli i la mascul i, femeie şi
tineret, că existau denumiri speciale pentru toţi trei, că o serie de toponime aduc şi
ele dovezi cu privire la răspândirea speciei (denumirea românească de bour
derivând de la latinescul bubalus, iar cea din limbile actuale slave de " tur" din
paleoslavă), nici faptul că autori mai noi, în raport de cei medievali, inclusiv
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Dimitrie Cantemir, încurcă în descrierile lor cele două specii de Bovinae (bourul şi
zimbrul), existente pe vremuri la n�i (atunci când acesta a scris Descriptio
"
Moldaviae exista deja în " munţii de la apus doar zimbrul, care s-a păstrat de fapt
în fauna de la noi, până în prima parte a secolului al XIX-lea). Nu ne vom ocupa
nici de importanţa cultică şi chiar magică a bourului, ca o rezultantă a adorării sale
drept o expresie a cultului solar cât şi datorită culorii negre a taurului de Bas
"
primigenius, ca un substitut al " necuratului .

Fig. 1

-

Cepul cornului

de Bos primigenius văzut antero-posterior.

Vom arăta însă, prin trei argumente de netăgăduit, că pe stema Moldovei era
reprezentat iniţial precis bourul, a cărei figură s-a transformat cu vremea, mai ales
după stingerea speciei, într-o imagine " simbolică", adică de cap de bovideu, de
obicei cu bot destul de scurt (caracter tot primigenioid) şi cu o pereche de coarne
aşezate în formă de liră, ce aveau situate între ele imaginea unei stele în şase
colţuri, inspirată, poate de aceiaşi formaţiune, comună pentru popoarele din
Orientul Apropiat. Mai întâi, dacă legenda cu vânarea unui animal mare, fioros şi
necunoscut de către Dragoş şi însoţitorii săi are un sâmbure de adevăr, căci se ştie
că era obiceiul a se executa, atunci când se ocupa (cucerea) un teritoriu, de a se
face o jertfă de fundaţie - omorârea prin vânare a unui animal - este sigur că acesta
era un bour, întrucât din context apare mai întâi faptul că vânătoarea a avut loc
undeva în zona dealurilor joase ale Moldovei Superioare - povestea căţelei Molda
- iar apoi nu avea vreun rost ca această fiară să fie un zimbru, ce era foarte familiar
maramureşenilor, Bison bonasus, fiind foarte frecvent în zona muntoasă din acea
provincie (unde chiar a supravieţuit ulterior cel mai mult) şi deci, nu avea rost a se
"
vâna o specie " banală pentru ei, care pe deasupra mai reprezenta şi stema oraşului
Sighet; totodată zimbrul din regiunile noastre era o specie montană, care nu avea ce
căuta pe cursul inferior al râului Moldova.
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•

Dorohci

Harta României şi a Nordului Moldovei (cu Bucovina),
localităţile Suceava şi Siret fiind marcate prin pătrate pline.

Alte două argumente sunt şi mai probatorii, căci se referă la perioada când bourul
nu mai exista, dar i se păstra doar numele ca emblemă - ca pecete a domnului
Moldovei (la sfărşitul Evului mediu, dar şi în epoca modernă): astfel, cu semnul unui
"
"bour - aşa se chema unealta trecută prin foc cu care se înfierau pe frunte rău-făcătorii
înainte de a fi trimişi la ocnă, dar şi vitele pentru a li se cunoaşte stăpânul (domnul). Tot
cu denumirea de " bour" - apoi de " boor" , " bor" - se denumeau " pietrele" de hotar, ca
însemne de proprietate ale moşiilor sau se marcau copacii bătrâni, izolaţi, tot ca hotar,
cu acelaşi instrument înroşit în foc; tot " bour" era denumită şi "marca" ce se punea pe
fundul măsurilor de capacitate de către stăpânire, pentru a nu fi falsificate; darea
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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cârciumarilor, plătită după numărul de vedre consumate, se denumea a " boorului ",
iar cei ce o strângeau purtau numele de " bouari" .
Pentru a ne reîntoarce la piesa osoasă avută în vedere, găsită la Suceava,
trebuie să amintim că, deocamdată, cronologic, cel mai nou rest arheozoologic de
bour, găsit până acum la noi, este cel din materiale de la sfârşitul secolului al XIV -lea
- începutul secolului al XV-lea, provenite de la Siret (săpăturile arheologului
V. Spinei) şi anume un astragal care, din păcate, este deteriorat, dar totodată apare
foarte masiv - 85 mm lungime maximă. Acest os mai ridică o problemă pe care o
considerăm de luat în seamă şi anume: pe el se găsesc urme de dinţi, ale unui
rozător ce a muşcat din osul încă proaspăt, care avea pe el ţesuturi semimoi,
inclusiv cartilaj . Lărgimea unnelor arată că incisivii ce şi-au lăsat aceste semne
aparţin unui rozător de talie relativ mare - un şobolan. Dat fiind faptul că în
perioada respectivă se găsea deja în Europa doar şobolanul negru (Ratus ratus).
urmele nu pot fi decât ale sale. Prezenţa acestei specii de rozător la Siret, drept
animal comensal, are o mare importanţă. Se ştie că el este un fel de gazdă
intermediară a groaznicei boli numită ciumă, bacilul Yersinia ce o provoacă trăind
în corpul puricilor pe care-i prezintă şobolani i, omul infectându-se prin pişcături le
acestor insecte hematofage ce vehiculau bacilul de la şobolan la om, ducând în
Evul mediu la epidemiile bine cunoscute.
Cornul descris de noi este şi mai nou, din punct de vedere cronologic,
aparţinând secolului al XVI-lea, poate chiar al XVII-lea. Se pune deci problema
dacă nu cumva în Bucovina, poate şi în alte zone ale Român iei, ca specie, Bas
primigenius ar fi putut persista şi după ce el s-a stins ca specie în Polonia ( 1 627),
considerată ca ultimul său refugiu. Aici era deja ţinut sub protecţie dar, după cum
s-a constatat, fără nici un rezultat pozitiv. De altfel, cele două localităţi din
Bucovina (vezi harta) se găsesc, ambele, la altitudini, chiar sub medie, încă în zona
pădurilor de stejar obişnuit, cel pedunculat şi doar pe unele înălţimi din jur apar şi
speciile de stejar din grupul rabur. Biocenoza aceasta de pădure de stejar amestecat
(Quercetum mixtum) reprezintă formaţia cea mai complexă, dar şi cea mai
diversificată din cadrul etaj ului nemoral. Se poate, de aceea, ca bourii să fi trăit
acolo în condiţii optime, încă mai multă vreme, după dispariţia lor din Polonia.
Trebuie să menţionăm că atât cepul cornului cât şi astragalul sunt masive şi
mari, încât nu pare să fi existat o micşorare a taliei lui Bas primigenius înainte ca el
să se stingă. Nu putem spune însă exact dacă au existat " secular trends" , în lungul
Holocenului, materialele noastre privind bourul, deşi în cantitate oarecum mare,
fiind totuşi prea puţine, pentru a surprinde acest interesant fenomen, ce poate fi
verificat precis doar statistic.
BIBLIOGRAFIE
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"

Die Merkmale eines Hornszaphen von Bos primigenius, der in einer Grube,
in der Zone des Furstenhofes in der Stadt Suceava (Rumanien) aufgefunden
wurde, nebst arheologhische Materialien, die aus dem XVI-XVII
Jahrhundert stammen
(Zusammenfassung)

Das Horn ist dem Bos primigenius zugeschrieben, angesichts dessen morphoskopischer und
biometrischer Merkmale (Siehe die Abmessungen und die beigefligte Abbildung).
Es ist sehr wichtig zu behaupten, dass dieses knochige Bruchstuck aus dem XVI., vielleicht
sogar aus dem XVII. Jahrhundert starnmt, da, so viei bis nun bekannt is, das letzte Exemplar eines
Urochsen im Konigreich Polen im Jahre 1 627 umkam.
Es wird weiter erortert, was flir eine Art von Hornvieh im dem Wappen des Furstentums
Moldova dargestellt ist. Es werden genugende Bewisgrunde dargelegt, um zu behaupten, dass jener
Urochs in dem betreffenden Wappen dargestellt ist.
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IOAN VICOVEANU Î� CORESPONDENTĂ
CU MATTHIAS FRIEDWAGNER
ELENA PASCANIUC

Î ntâlnirea lui Ioan V icoveanu ( 1 879- 1 973), învăţător din Vicovu de Jos 
1
"
"veritabil luminător al satului la început de secol XX , cu Matthias Friedwagner,
a avut loc în toamna anului 1 906, când profesorul austriac, încadrat la Universitatea
din Cernăuţi ca profesor de fi lologie romanică, se străduia să alcătuiască un comitet
de lucru care să contribuie la realizarea celei mai mari colecţii de folclor a
popoarelor din ţările aflate atunci sub autoritatea Imperiului Austriac, colecţie
iniţiată de Ministerul Î nvăţământului din V iena.
Friedwagner primise, la 1 O februarie 1 906, invitaţia de a coordona comitetul
pentru Bucovina. Î ntre primii membri ai acestui comitet, înfiinţat în toamna
aceluiaşi an la Cernăuţi, s-au aflat Tudor şi Nicu Flondor, Leonida Bodnărescu,
·
Dimitrie Dan, Temistocle Bocancea, Ioan (Bolocan ) Vicoveanu, Al. Voevidca,
cărora li s-au adăugat numeroşi învăţători, ca Leon Cehovschi (Sadova), Vasile
Huţan (Vatra-Domei), Filimon Rusu (Rădăuţi), studenţi şi elevi care "au îndeplinit
o sarcină naţională şi au servit prin aceasta poporului lor" deoarece cel care îi redă
"
poporului cântecul pieritor, acela îi redă şi sufletul "2 •
Ioan Vicoveanu a îndeplinit cu entuziasm şi spor sarcina de culegător de
folclor, din care a făcut mai mult decât o m isiune oficială. La apariţia, în 1 940, a
primului (şi singurului) volum din cele două proiectate ale culegerii, editorul
M. Friedwagner făcea în Prefaţă următoarea menţiune: Membrii săi [ai com itetului
"
-

1 Date succinte despre viaţa şi personalitatea lui Ioan Vicoveanu, la trei decenii de Ia moartea
acestuia, a publicat Aura Brădăţan, în articolul Ioan Vicoveanu, un ilustru dascăl de altădată, în
"
"Ţara Fagilor , serie nouă, anul XI, nr. 4 (45), octombrie-decembrie 2003, p. 1 4 ; anul XII, nr. 1 (46),
ianuarie-martie 2004, p. 1 2; nr. 2 (47) aprilie-iunie 2004, p. 9.
După ce s-a întors din Primul Război Mondial, cu gradul de sublocotenent, Ioan Bolocan şi-a
schimbat numele de familie, înlocuindu-1, în 1 9 1 9, cu cel de Vicoveanu, "cu care se face cunoscut în
ţară şi străinătate, cinstind neamul de vicoveni şi satul natal" (Aura Brădăţan).
2 Matthias Friedwagner, Prefaţă la Rumănische Volkslieder aus der Bukowina. Liebeslieder.
(Cântece populare româneşti din Bucovina. Cântece de dragoste). Band I, Wiirzburg, Konrad
Triellisch Verlag, 1 940, p. 5 (în traducerea cerce!. şt. Ştefăniţa-Mihacla Ungurcanu).
•

Analele Bucovinei, XII, 1, p. 79-97, Bucureşti, 2005
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amintit - n.n.] nu au avut doar un rol decorativ, ci au adus contribuţii importante;
aşa de exemplu [ . . . ], învăţătorul Ioan Vicoveanu (Bolocan) din Vicovul de Jos,
căruia îi datorez, împreună cu Tudor S imionovici, pe atunci învăţător în Vicovul de
Sus, cele mai multe texte de cântece [ . . . ]".
Între 1 906 şi 1 9 1 2, Ioan Vicoveanu a cercetat şi înregistrat folclor poetic din
satele dintre Siret şi Prut. Î n timpul primului război mondial, este încorporat în
armata austro-ungară, în regimentele de infanterie bucovinene care luptă pe frontul
Rusiei, iar din 1 9 1 6, pe frontul Ital iei. Pentru a mai ieşi din atmosfera apăsătoare a
războiului, Ioan (Bolocan) Vicoveanu culege, şi în aceste condiţii, folclor. Î n
Fondul documentar Ioan Vicoveanu, aflat la Muzeul Bucovinei din Suceava, în
Dosarul nr. 7 1 6 - Culegeri de folclor, am descoperit un caiet intitulat Cântece de
răsboiu, culese pe câmpul de luptă de sublocotenentul Ioan Bolocan, şi numerqtat
ca al IX-lea caiet. Cuprinde 29 de file scrise de mână, în care am numărat 1 3
scrisori versificate, variabile ca număr de versuri, auzite de culegător pe frontul
Italiei . Acestea - rămase inedite -, ca şi întreg conţinutul dosarului, cuprinzând şi
alte piese folclorice (balade, bocete etc.) vor fi analizate într-un alt articol.
Culegerea cântecelor populare s-a tăcut cu scop ştiinţific şi cu metode
moderne, comitetul central din Viena tipărind un Îndrumar privind colecţionarea şi
notarea textelor şi melodiilor. La rândul lui, Friedwagner a editat o variantă
specială a acestui chestionar - pentru cântecul românesc - pe care a distribuit-o în
1 000 de exemplare. Recunoaşte însă că " rezultatele s-au îmbunătăţit în urma
numeroaselor călătorii, a contactelor personale şi a schimbului de scrisori "3 •
Până acum, corespondenţa susţinută de Friedwagner cu bucovinenii angajaţi
în proiectul de culegere a folclorului, nu a fost publicată.
În Fondul documentar Ioan Vicoveanu de la Muzeul Bucovinei din Suceava
se găsesc trei dosare cu corespondenţă în limba germană. Î n ordinea numerotării,
ele sunt următoarele: Dosarul nr. 17 - cuprinde corespondenţa cu Ida şi Hedwig
Bohmer, fi ica şi ginerele lui M. Friedwagner, Dosarul nr. 89 - conţine scrisori
primite de 1. Vicoveanu de la prof. Matthias Friedwagner şi Dosarul nr. 1 56 corespondenţa cu G. Onciul (R.F.G.).
Publicăm aici 1 7 cărţi poştale (în traducerea cercet. şt. Ştefaniţa-Mihaela
Ungureanu) din cele 27 câte se găsesc în dosarul de corespondenţă cu Matthias
Friedwagner, expediate către Ioan Vicoveanu de la Cernăuţi, Viena, Gallspach şi
Frankfurt am Main, în perioada 1 908-1 940 (ultima, expediată cu trei luni înainte
de dispariţia lui M. Friedwagner, la 5 april ie 1 940). Î n timp, între cei doi se leagă o
strânsă prietenie, tonul oficial din primele scrisori lăsând locul unui stil mult mai
personal, amical.
*

3

Ibidem, p. 4.

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

Ioan Vicoveanu în corespondenti!. cu Mathias Friedwagner

3

81

Absender: Prof. M . Friedwagner
Frankfurt a./M., Krogerstr. 2
D. S. Domnului Ioan V icoveanu
Învăţător superior
V icovul de Jos lângă Rădăuţi (Bucovina)
Rumănien
Frankfurt am Main, 1 9 . XL 24
Lieber Herr Direktor! Vielen Dank ftir Ihre freundliche Erinnerung. Die
Zeitungen haben m ich sehr interessiert, wie alles, was in der Bukowina geschieht.
Jetzt soli sogar der Name dieses Landes abgeschafft werden? - Hier an der
Universităt Frankfurt habe ich jetzt wieder - wie vor dem Kriege - ein rumănisches
Lektorat errichtet und Herr N icolae Finta aus Bukarest ist bereits ernannt worden u.
hat seinen Unterricht begonnen. Das nennt man da "fibromânismul defu nct" ! - I m
Sommer war i c h i n Gal lspach b i s Ende Oktober, auch i m Hochgebirge
(2700 m) des Dachsteins. Ihnen geht es hoffentl ich gut. Wann kommen Sie
einmal nach Frankfurt als unser l ieber Gast? Ich mochte S i e gern noch einmal
sehen ! In die B ukowina komme ich leider kaum noch; bei der unfreundlichen
Stimmung dort, ist (versa) die weite Reise n icht zu machen . Vielleicht fahre
ich bald nach Westen, Spanien usw. Die Historiker nehmen es nicht gern . . .
E l sai3-L. war 8 7 % deutsch, also gehorte e s z u uns, w i e d i e Bukowina zu
Rumăn ien gehort. Die Wahrheit l ăsst sich n icht tatschlagen . Hoffentl ich geht
es Ihnen gut. Sch reiben S ie mir wieder einmal.
V iele Grtisse,
M. Fr.
Dragă domnule director! Mulţumesc mult pentru avertismentul dvs. amical.
Ziarele m-au interesat foarte mult, ca şi tot ceea ce se întâmplă în Bucovina.
Trebuie să se desfiinţeze acum şi numele acestei ţări? - Aici la Universitatea din
Frankfurt - la fel ca înainte de război - am înfiinţat din nou un lectorat român şi
domnul N icolae Finta din Bucureşti a fost deja numit titular şi şi-a început
cursurile. Şi asta se numeşte " filoromânismul defunct" ! - Vara am stat la
Gallspach până la sfârşitul l u i octombrie, precum şi la munte (2 700 m), la
Dachstein. Sper că vă merge bine. Când veniţi la Frankfurt ca oaspete drag al
nostru? M i-ar face p l ăcere să vă revăd ! Nu cred că mai vin în Bucovina; din
cauza atmosferei osti le de acolo, (verso) nu merită să fac o călătorie atât de
lungă. Poate plec în curând în vest, în Spania ş.a.m.d. Istoricilor nu le place
asta . . . Elsai3-L4 . era 87% german, aşadar ne aparţinea nouă, aşa cum Bucovina
Provinciile Alsacia ş i Lorena, disputate de-a lungul timpului intre Germania ş i Franţa. Î ntre
1 87 1 şi 1 9 1 9 au fost anexate de Germania. Au reintrat sub administratie franceză în 1 9 1 9, iar între
1 940 şi 1 944/45 au fost din nou sub stăpânire germană. După Eliberare, au revenit Frantei.
4
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aparţinea României. Adevărul n u poate ieşi la lum ină. Sper că vă merge bine.
Mai scrieţi-mi.
Multe salutări,
M . Fr.
*

Absender: Praf. Friedwagner
Krogerstr. 2, Frankfurt a. M.
D. S. D-lui Ioan Vicoveanu, Învăţător superior
Vicovu de Jos, lângă Rădăuţi (Bucowina)
Rumănien
Frankfurt a. M., 27. XII. 24
Lieber Herr Oberlehrer ! Ihre freundlichen Wiinsche haben uns recht gefreut.
Sie sind der einzige im Lande Bukowina, der noch an uns denkt. Vielen Dank !
Meine letzte Karte, wo ich ftir die Zeitungen dankte, ist hoffentlich in Ihre Hănde
gekommen. Es gehen selbst recomm. Briefe verloren. Schriebe ich Ihnen eine
schone Ansichtskarte, so wăre sie sicher bald in einer fremden Sammlung! Wenn
Sie also nicht gleich Antwort bekomen, so denken Sie nicht, dass ich Ihnen nicht
schrieb, sondern dass die Antwort verloren ging, d.h. gestohlen ist.
(versa) Van Mitte Mărz bis Ende April sind wir in Gallspach, sonst treffen
Sie uns hier immer an. Sie sind uns herzlich wil lkommen ! Im Sommer sind wir bis
Ende Juli hier. Kommen Sie doch einmal !
Viele Gri.isse u . viei Gli.ick im neuen Jahr !
Ihr, ergebener, M . Fr.
Dragă domnule învăţător superior! Urările dvs. prietenoase ne-au bucurat
într-adevăr. Sunteţi singurul din ţara Bucovinei care se mai gândeşte încă la noi.
Multe mulţumiri ! Sper că ultima mea carte poştală, în care vă mulţumeam pentru
ziare, a aj uns în mâinile dvs. Chiar şi scrisorile recomandate se pierd. Dacă v-aş
scrie o vedere frumoasă, ar ajunge curând într-o colecţie străină! Aşadar, dacă nu
primiţi răspuns imediat, nu vă gândiţi că nu v-am scris, ci că răspunsul s-a pierdut,
adică, a fost furat.
(versa) De la mij locul lui martie până la sfârşitul lui aprilie suntem la
Gallspach, în rest, ne găsiţi întotdeauna aici. Sunteţi binevenit la noi ! Vara suntem
aici până la sfârşitul lui iulie. Veniţi o dată pe la noi !
Multe salutăr i şi mult noroc în noul an !
•
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Absender: Friedwagnet
Gallspach, Oberosterreich
Domnului Ioan Vicoveanu, Institutor
Vicovul de Jos (Judeţul Rădăuţi)
Bukowina - Rumănien
Gallspach, Oberosterreich, 7. Sept. 1 925
Lieber Freund!
Viei Freude hţtt mir Ihre Sendung u. Ihre Karte gemacht und ich danke Ihnen
herzlich. Auch Herr Prof. Bianu von der Bukarester Akademie hat mir Bi.icher
geschickt. Ich hatte jetzt vie) Besuch u nd konnte daher nicht gleich antworten, was
ich zu entschuldigen bitte. Erfreuen Sie mich bald wieder mit einer Nachricht. Seit
1 . August sind wir in der Heimat und bleiben bis Ende Oktober. Konnen Sie nicht
auch einmal kommen? Wir sind von morgen an ganz allein! Wie geht es Ihnen
sonst? Jetzt kommen bald die Wahlen - (verso) Es hat mich gewundert, dass sich
meiner erinert; geantwortet hatte er mir nicht, als ich ihm voriges Jahr schrieb. Die
Zeiten werden iim ăndern.
Mit vielen Gri.issen,
Ihr, ergebener, M. Friedwagner.
Dragă prietene,
Cotetul şi cartea poştală de la dvs. mi-au adus multă bucurie şi vă mulţumesc
din suflet. Şi domnu l profesor B ianu de la Academia Română mi-a trimis cărţi. Am
avut mulţi vizitatori şi de aceea n-am putut răspunde imediat, lucru pentru care vă
rog să mă scuzaţi. Bucuraţi-mă iarăşi cu o veste nouă. De la 1 august suntem în
patrie şi rămânem până la sfârşitul lui octombrie. Nu puteţi veni şi dvs. o dată? De
mâine suntem singuri ! Ce mai faceţi, de altfel? În curând vin alegerile - m-am
mirat că-şi aduce aminte de mine; nu mi-a răspuns când i-am scris anul trecut.
Vremurile îl vor schimba.
Cu rnulte salutări,
Al dvs., devotat, M. Friedwagner
*

Absender: Prof. Friedwagner, Frankfurt a/M.
Krogerstr. 2
O-lui Ioan Vicoveanu, Institutor superior
Vicovul de Jos, judeţul Rădăuţi
Bukowina - Rumănien
Frankfurt a. M., Freitag, 8. Jănner. 26
Lieber Freund! Meine Karte haben Sie hoffentlich erhalten, auch ich Ihre
Karte u. Brief. Habe sogleich in der Druckerei u. Redaktion der Frankf. Zeitung
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nachgefragt, bei allen moglichen Kanzleien, aber niemand weiss etwas von der
Geschichte des 4 1 . Inf. Rgt. Sie sagen, es miisse ein Irrtum sein, Sie konnten nichts
sagen. Zu welchem Verlag soli das Buch erschienen sein und wann ? Hier in
Deutschland sicher n icht. Wenn ich den Verlag weiss, konnte ich es besorgen ! Ich
habe auch sofort nach Niimberg an Thomk und der angegebenen Adresse
geschrieben, ihn gebeten, mir den Preis zu sagen, dann wolle ich ihm sofort das
Geld schicken. Aber heute nach 1 O Tagen ist noch keine Antwort da. Ich hătte
Ihnen gem das Buch gekauft, weil Sie mir immer u. jederzeit so gefallig waren und
schon Unkosten ftir mich gehabt haben.
(verso) Ich will nochmals an Herrn Thomk schreiben, vielleicht lebt er nicht
mehr ? - Meine Tochter hat in Febr. geheiratet und ist im Herbst auf 2 Jahre zu
Studien nach Nordamerika gereist mit ihrem Mann (Albany bei New York). Gem
hătte ich Ihnen jetzt deutsche Zeitungen geschickt, aber vielleicht ist es besser,
lieber nicht; es steht viei drinnen.
Mit vielen Griissen,
Ihr, M. Fr.
Dragă prietene! Sper că Domnia Ta ai primit scrisoarea mea; şi eu am primit
cartea poştală şi scrisoarea Domniei-voastre. Am întrebat chiar atunci la tipografie
şi în redacţie, la toate birourile posibile, dar nimeni nu ştie nimic despre istoria
Reg[imentului] [de] Inf[anterie] 4 1 5 • Ei spun că trebuie să fie o greşeală şi că nu
pot spune n imic. La ce editură a apărut cartea şi când? Aici, în Germania, sigur nu.
Dacă ştiu editura, aş putea să o procur! l-am scris imediat şi lui Thomk, la
Niirnberg, la adresa specificată, şi l-am rugat să-mi spună preţul, iar apoi voiam să-i
trimit de îndată şi banii. Î nsă astăzi, după 1 O zile, n-a venit încă nici un răspuns. V-aş
fi cumpărat cartea cu plăcere, deoarece Domnia Ta ai fost întotdeauna atât de
amabil şi ai suportat şi toate cheltuielile pentru mine.
(verso) Vreau să-i mai scriu încă o dată domnului Thomk; poate nu mai
trăieşte? - Sora mea s-a căsătorit în februarie şi în toamnă a plecat pentru 2 ani la
studii în America de Nord (Aibany 1 New York). V-aş fi trimis cu plăcere ziare
nemţeşti, dar poate mai bine nu; sunt multe lucruri scrise acolo.
Cu multe salutări,
Al dvs., M. Fr.
*

5 Ioan Vicoveanu a fost încorporat la începutul Primului Război Mondial în acest regiment,
care a suferit pierderi grele încă din august 1 9 1 4. În august 1 9 1 6, regimentul a fost trimis pe frontul
din Italia, unde 1. Vicoveanu a fost rănit în 1 9 1 8. A fost îngrij it la Erzherzog Rainer-Militarspital din
Viena. Aici a primit, în perioada mai-sept./oct. 1 9 1 8, patru cărti poştale de la Friedwagner. Pentru
alte date referitoare Ia istoria regimentului, vezi şi articolul semnat de D. Vatarnaniuc, Voluntarii
bucovineni în războiul pentru întregirea ţării, în "Suceava Anuarul Muzeului National al Bucovinei ",
anul XXI, 1 994, p. 249--2 54.
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Prof. Friedwagner, Dzt.
Gallspach, ob. O st. (Austria)
Domniei Sale O-lui Ioan Vicoveanu, Institutor
Vicovu de Jos, Judeţul Rădăuţi
Bucot�ina, Rumanien
Gallspach, 1 0. IV. 26 (data poştei)
(verso) Es sind jetzt zu Ostern 1 5 Jahre, dass ich die Bukowina verliess und
noch immer sind Sie mir treu geblieben. Das ist mir eine grosse Freude. V ielleicht
konnen wir uns doch noch einmal sehen? Ich hin bis Ende Juli in Frankfurt, wo Sie
mein Gast sei n wi.irden, dann bis Ende Oktober in Gallspach, Station Grieskirchen
(Linie Wels - Passau, Ob. O st.) Kommen Sie einmal zu uns!
V iele Gri.isse [ . . . ] .
Ihr, M . Fr.
(verso) Se împlinesc de Paşte 1 5 ani de când am părăsit Bucovina6 , şi, cu
toate astea, dvs. mi-aţi rămas fidel. Este o mare bucurie pentru mine. Poate putem
totuşi să ne vedem o dată? Până la sfârşitul lui iulie sunt la Frankfurt, unde aţi
putea să-mi fiţi oaspete, iar până la sfârşitul lui octombrie în Gallspach, staţia
Grieskirchen (linia Wels - Passau, Austria Superioară). Veniţi o dată pe la noi !
Multe salutări [ . . . ]
Al dvs., M. Fr.
*

Absender: Prof. Friedwagner
Krogerstr. 2, Frankfurt a. M.
Domnului Ion Vicoveanu, Î nvăţător superior
Vicovul de Jos, Judeţul Rădăuţi
Bukowina, Rumănien
Frankfurt a. M., 8. Juni 1 926
Lieber Freund ! Es sind jetzt schon flinf Wochen her, dass ich wegen der
Bienen-Zeitung nach Magdeburg und Strassburg an die angegebenen Adressen
geschrieben habe, aher keine Antwort ! Ich habe gesagt, dass ich das Geld im
Vornhinein senden wolle und bat um Angabe des Preises, aher keine Antwort. Wir
6 Matthias Friedwagner a părăsit Cernăuţiul în aprilie 1 9 1 1 , la scurt timp după ce fusese numit
rector al Universităţii Franz-Josef, plecând la Universitatea din Frankfun am Main. Aici a organizat
lectorate pentru limbile romanice, între care şi primul lectorat pentru limba şi l iteratura română al
nou-înfiinţatei universităţi germane.
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mtissen also die Hoffnung aufgeben, das Gewtinschte zu erhalten. Es tut mir leid,
dass ich Ihnen das Gewtinschte nicht verschaffen konnte. Beiden hatte ich auch
Ihre Adresse angegeben. Viei Interessantes wird Ihnen wohl nicht damit verloren
gegangen sein.
Vielleicht kann ich ein anderes Mal einen Ihrer Wtinsche erflillen. Dieses
Mal hing es nicht von mir ab.
Mit besten Grtissen,
Ihr, M. Friedwagner
Dragă prietene!
Au trecut deja cinci săptămâni de când am scris cu pnv1re la revista de
apicultură la Magdeburg şi Strassburg, la adresele menţionate, dar nici un răspuns!
Am spus că vreau să trimit banii în avans şi am cerut specificarea preţului, dar nici
un răspuns. Aşadar, trebu ie să renunţăm la speranţa de a obtine ceea ce dorim. Îm i
pare rău c ă nu pot să v ă fac rost d e ceea ce v ă doriţi. Î n a�bele locuri am dat şi
adresa dvs. Dar n-aţi pierdut prea multe lucruri interesante.
Poate că voi putea să vă îndeplinesc una din dorinţele dvs. cu altă ocazie. De
această dată nu a depins de mine.
Cu cele mai bune urări,
Al dvs., M. Friedwagner
*

Domniei Sale Domnului Ioan Vicoveanu
Î nvăţător superior, Vicovul de Jos
(Judeţul Rădăuţi)
Bukowina, Rurnănien
Gallspach, Oberosterreich 29. IV. 28
Lieber Freund!
Ihre Ostergriisse haben uns sehr gefreut, wir danken herzlich daflir. Auch
lhren Brief in Miinz habe ich erhalten, kurz vor meiner Abreise nach Rom, wohin
ich von Frankfurt i.iber Gallspach mit Auto gefahren bin u . von wo ich erst am 26.
April wieder zuriickkehrte. Die beiden Bienen-Zeitschriften will ich gleich nach
meiner Riickreise am 6.V. bestellen. Es wird nicht leicht sein, aus dem Elsass
etwas zu bekommen, doch ich will es versuchen. Die Verhăltnisse dieses "erlosten"
Landes sind recht traurig fur die Einwohner und ihr Verkehr ist ganz iiberwacht. So
sieht die Freiheit im "Mutterlande" aus! Die andere Bienen-Zeitung werde ich
wohl leicht bekommen konnen.
(versa) Infolge meines Aufenthaltes in Italien bin ich drei Wochen ohne Post
geblieben. Verzeihen Sie die spăte Antwort. Meine Tochter u. ihr Mann haben ftir
einige Zeit dort Aufenthalt genommen. Nochmals Dank fUr Ihr freundliches Schreiben.
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Mit besten GrUssen,
M. Friedwagner
Dragă prietene !
Urările Domniei-tale d e Paşte ne-au bucurat foarte mult, îţi mulţumim din
suflet pentru ele. Am primit la MUnz şi scrisoarea Domniei Tale, cu puţin timp
înainte de plecarea mea la Roma, cu maşina, dinspre Frankfurt şi trecând prin
Gallspach, şi de unde am revenit abi a la 26 aprilie. Vreau să comand cele două
reviste de apicultură imediat după întoarcerea mea, pe 6.V. Nu va fi uşor să
primesc ceva din Elsass, dar vreau să încerc. Situaţia locuitorilor acestei ţări
"
"eliberate este cu adevărat nefericită şi activitatea lor este supravegheată în
întregime. Aşa arată l ibertatea în "ţara-mamă" ! Celălalt ziar de apicultură îl voi
putea primi, însă, destul de uşor.
(verso) Din cauza şederii mele în Italia, am rămas trei săptămâni fără poştă
(corespondenţă). Să-mi ierte Domnia-ta răspunsul întârziat. Fiica mea şi soţul ei au
rămas un timp acolo. Î ncă o dată mulţumiri pentru prietenoasa scrisoare de la
Domnia-ta.
Cu cele mai bune urări,
M. Friedwagner

Absender: M. Friedwagner
Frankfurt a. M., Krogerstr. 2

Domnului Ioan Vicoveanu, Î nvăţător super.,
Vicovul de Jos, Judeţul Rădăuţi
Bukowina, Rumănien
Frankfurt a. M., . . . Febr. 1 93 0

Lieber Freund!
lhre Zeitungen waren mir sehr interessant; ich danke herzlich daftir, dass Sie
immer gleich an uns denken. Es ist belustigend, wie die Helden des Tages einander
einklagen und herabsetzen. Aber wenn sie wieder oben sind, ist alles '{ergessen und
es hat keinem geschadet, was ganz merkwUrdig ist. Ich hătte Ihnen auch manche
Zeitungen senden konnen, getraute mir aber nicht. .. Die Menschen haben ein so
kurzes Gedăchtnis, wie kleine Kinder. Wer sich in die Politik begibt, muss eine
sehr dicke Haut haben. Jetzt kommt ja bald wieder eine andere Partei ans Ruder.
Sie leben in Vicov ruhiger und schauen lăchelnd dieser Komodie zu. Was macht
die Bienenzucht? Haben S ie auch im Obstbau Erfolge gehabt? Die Landwirtschaft
ist immer interessant, und dabei - reichlich.
(verso) Jetzt kommen die Ferien. Wollen Sie nicht einmal zu uns kommen,
nach Frankfurt oder nach Oberosterreich? B is 3 0. Juli sind wir hier, dann in
Gallspach bei Grieskirchen, Oberosterreich. Wir- wUrden uns freuen, S ie nach so
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langer Zeit wieder z u sehen. Nochmals besten Dank und viele Gri.isse van Ihrem
ergebenen,
M. Friedwagner
Dragă prietene!
Ziarele dvs. mi s-au părut foarte interesante; vă mulţumesc din suflet .pentru
că vă gândiţi mereu la noi. Este amuzant cum eroii zi lei se acuză şi se discreditează
reciproc. Dar când ajung din nou sus, totul este uitat şi nimeni n-a făcut rău
nimănui, ceea ce este foarte curios. Aş fi putut să vă trimit nişte ziare, dar n-am
avut curaj . . . Oamenii au o memorie aşa de scurtă, precum copiii mici. Cine intră în
politică, trebuie să aibă un obraz foarte gros. Î n curând vine din nou un alt partid la
cârmă. Dumneavoastră trăiţi mai liniştit la Vicov şi priviţi zâmbind această
comedie. Cum merge cu apicultura? Aţi avut succes şi cu pomicultura? Agricultura
este întotdeauna interesantă - şi, în acelaşi timp, autentică.
(versa) Acum vine vacanţa. Nu vreţi să veniţi la noi la Frankfurt sau în
Austria superioară? Până pe 30 iulie suntem aici apoi în Gallspach/Grieskirchen,
Austria superioară. Ne-am bucura să vă revedem după atâta timp. Încă o dată,
multe mulţumiri şi salutări din partea devotatului dvs.,
M. Friedwagner
*

Domniei Sale O-lui Ioan Vicoveanu

Î nvăţător superior, Vicovul de Jos
Judeţul Rădăuţi, Bukowina
Rumănien

Frankfurt a. M., 1 0 febr. 3 1
Lieber Freund!
[Ihr] freundlicher Gli.ickwunsch und die [Zeitung], die mich sehr interessierte,
haben [uns] recht gefreut. Nehmen S ie unseren [herzlichen] Dank. Ich habe viele
Freunde in [der] B ukowina, aber keiner denkt so oft [an] mich wie Sie. Immer
schicken Sie [ . . . ], was Sie finden. Hier gibt es [ . . . lich] keine rumăn. Zeitungen,
was mir direkt nicht zugesandt [wird], bleibt mir unbekannt. Năchstens schicke ich
Ihnen einige [Dinger] i.iber B ienenzucht, die ich [unter] den Sachen meines
Schwieger-[sohns] finde. Vielleicht kann einiges [van] Nutzen sein ftir Sie.
Jetzt beginne ich bald mit der Ausgabe der rumăn. Volkslieder. [Das B]uch
kostet viei Geld, aber ich werde [ . . . ] finden miissen, dam it nicht ein [ . . . er] die
Sachen druckt. Voevidca hat i.i[berall] bei Buchhăndlem versucht, Melodien zu
verkaufen, obgleich [er] dazu kein Recht hat.
(versa) Aus der Bukowina, Bucarest, Cluj habe ich viele Gli.ickwiinsche
bekomen, 200 ader mehr im ganzen, van allen Universităten.
Van Anfang April bis Ende Oktober werde ich heuer in Gallspach (Station
Grieskirchen bei Wels), Oberăsterreich sein. Kommen sie nicht einmal wieder nach
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dem Westen? Sie sind bei uns herzlich eingeladen: Bucuroşi de oaspeţi ! Leben Sie
wohl, l ieber Freund, vielen Dank. Grlisse auch von meiner Frau !
Ihr, M. Friedwagner
Dragă prietene,
Felicitarea [dvs.] prietenoasă şi [ziarul] care mă interesa foarte mult, ne-au
bucurat foarte mult. Primiţi mulţumirile noastre cordiale. Am mulţi prieteni în
Bucovina, dar nici unul nu se gândeşte atât de mult [la] mine ca dvs. Mereu îmi
trimiteţi [ . . . ] ce găsiţi . Aici nu există [ . . . ] ziare româneşti; ceea ce nu mi [se]
trimite direct, îmi rămâne necunoscut. În continuare vă trimit câteva [lucruri]
despre apicultură, pe care le-am găsit [printre] lucrurile ginerelui meu . Poate că
unele vă pot fi [de] folos.
Voi începe acum, în curând, publ icarea Cântecelor populare româneşti.
Cartea costă mulţi bani, dar va trebui să găsesc [ . . . ], aşa încât materialele să nu le
tipărească un [ . . . ] . Voevidca a încercat să-şi vândă melodiile peste [tot] , deşi nu are
dreptu 1 s-o facă.
(versa) Am primit multe felicitări din Bucovina, 200 sau mai multe în total,
de la toate universităţile.
De la începutul lui aprilie şi până la sfârşitul lui octombrie voi fi, anul acesta,
aici în Gallspach (staţia Grieskirchen bei Wels), Austria superioară. Nu veniţi o
dată în Vest? Sunteţi călduros invitat la noi : Bucuroşi de oaspeţi ! Rămâneţi
sănătos, dragă prietene, mulţumesc mult. Multe salutări şi din partea soţiei mele!
Al dvs., M. Friedwagner
*

Absender: M. Friedwagner
Krogerstr. 2
Frankfurt am Main
Domniei Sale Domnului Ioan Vicoveanu, Institutor
Vicovul-de-Jos, Judeţul Rădăuţi
Bukowina, Rumanien
Frankfurt a. M., 1 6. Mărz 32
Lieber Freund ! Endl ich ist das Buch liber Bienen-Eier von Dickel gefunden
worden. Es ist aber kein Separat-Druck, sondern der Aufsatz steht im 3 . Heft der
Zeitschrift fur Zoologie tind es ist ein grosses Heft, wahrend der Aufsatz i.iber
Bienen-Ei nur 44 Seiten hat. Soli ich Ihnen dieses Heft schicken lassen? - Es kostet
1 8.- Mark, also liber 700 lei und soviel werden Sie wohl nicht ausgeben wollen. Es
hat fur Sie wohl keine solche W icht i gk e it . Es ist eine Anat o m i c d es Eis m i t c i n igen
Abbi l dungen. Sie werden s ich wohl die Sache nuch Uberlegcn . B i tte, schre i hen S i e
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mir aber bald, ob ich das Heft schicken soli. I n der Universitătsbibliothek
Czemowitz fanden Sie diese Zeitschrift auch und Sie konnten sich den Artike t dort
lesen ader das Buch schicken (leihen) lassen.
Wir sind bis 1 O. April hier und bleiben dann bis Ende Oktober in Gallspach
(bei Wels, Eisenbahnstation: Grieskirchen). Sie sind dort unser Gast. Hoffentlich
sind Sie gesund. Es sind jetzt schlechte Zeiten und sie werden einer [ . . . ] kein Gehalt
bekommen ader viei zu spăt, nicht wahr! - Viele Grtisse auch von meiner Frau.
Ihr M. Friedwagner
Dragă prietene,
În sfârşit, am găsit cartea despre ouăle albinelor, a lui Dickel. Nu este însă o
lucrare separată, ci se află în caietul nr. III al "Revistei de Zoologie" şi este un
număr voluminos, în vreme ce lucrarea despre oul de albină are numai 44 de
pagini. Să vă trimit acest număr? - costă 1 8 mărci, adică peste 700 de lei şi sigur
nu veţi dori să daţi atâţia bani. Nu cred că este atât de important pentru dvs. Este o
anatomie a oului cu câteva imagini. Sigur vă veţi mai gândi la asta. Vă rog, însă,
să-mi scrieţi curând dacă trebuie să vă trimit revista. Probabil veţi găsi acest număr
şi în Biblioteca U niversităţii din Cernăuţi şi aţi putea să citiţi articolul acolo sau să
cereţi să vi se trimită (împrumute) cartea.
Până pe 1 O aprilie suntem aici şi rămânem până la sfărşitul lui octombrie în
Gallspach, Austria superioară. Dacă călătoriţi vreodată spre vest, vizitaţi-ne la
Gallspach (lângă Wels, staţia de cale ferată Grieskirchen). Sunteţi oaspetele nostru.
Sper că sunteţi sănătos. Trăim vremuri grele şi [ . . ] nu primiţi nici un venit sau îl
primiţi prea târziu, nu-i aşa? - Multe salutări şi din partea soţiei mele.
Al dvs., M. Friedwagner
.

*

Absender: M. Friedwagner
Krogerstr. 2
Frankfurt am Main
Domnului Ioan Vicoveanu, Institutor
Vicovul de Jos, Judeţul Rădăuţi
Bukowina, Rumănien
Frankfurt am Main, 29.1. 1 934 (data poştei)
Lieber Freund,

Fiir Thre Zei lung danke ich herzl ich. S ie denken halt noch an mich ! Da ich die

Cze rn . Allgem. Zeitung n ic ht mehr beziehe, bin ich j ct7.t ganz ohne Zeitung von

der Bukowina und weiss nicht mehr, wass dort gesch icht. S o war es m i r eine
rreudc,

VUII

Ihnen das R l att liber Tamavschi

zu

bekommen.
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Sie schreiben nie, wie e s Ihnen selbst geht. Sind Sie zufrieden? Und noch
immer B ienenzi.ichter? Vielleicht kommen Sie doch als mein Gast einmal nach
Gallspach? Sie wi.inschen aher fri.iher schreiben, damit ich daheim bin.
(verso) Geme măchte ich Sie noch einmal sehen ! Es sind 23 Jahre, dass ich
fort bin, aber immer noch denke ich gem an das Land, wo ich manchen guten
Freund hatte, aber keinen besseren als Sie.
Leben Sie wohl, vielen Dank und beste Gri.isse!
Jhr, M. Fr.
Dragă prietene!
Mulţumesc din inimă pentru ziarele dvs. Î ncă vă mai gândiţi la mine! De
când nu mai primesc " Czernowitzer A llgemeine Zeitung" , am rămas fără ziare
despre Bucovina şi nu mai ştiu ce se întâmplă acolo. Astfel, a fost o bucurie pentru
mine să primesc de la dvs. ziarul despre Tarnavschi.
Nu scrieţi niciodată cum vă merge. Sunteţi mulţumit? Ş i încă apicultor? Poate
îmi veţi fi totuşi oaspete la Gallspach? Binevoiţi însă să-mi scrieţi mai devreme, ca
să fiu acasă.
(verso) Mi-ar face plăcere să vă revăd ! Sunt 23 de ani de când am plecat, dar
mă gândesc mereu cu plăcere la ţara unde am avut mulţi prieteni, dar nici unul mai
bun decât dvs.
Rămâneţi sănătos, multe mulţumiri şi cele mai bune urări !
Al dvs., M. Fr.
*

Absender: Prof. Friedwagner
Frankfurt a. M.
Kroegerstr. 2
Domnului Ioan Vicoveanu, Institutor
Vicovul de Jos, Judeţul Rădăuţi
Bukowina, Rumlinien
Frankfurt, 2 1 . Mlirz 1 934
Lieber Freund,
Das gewi.inschte Buch liber Bienenzucht habe ich gleich beim Verfasser
geholt und Ihnen geschickt. Hoffentlich ist es in Ihre Hănde gelangt.
Sie sind so gi.itig, mir Zeitungen zu schicken. Das wird Sie ein schănes Geld
an Porto kosten! Ich kann das nicht annehmen, auch die Mi.ihe nicht, die das
Schicken macht. Wenn Sie mir einigemale im Jahre interessante Nummern senden
wollen, bin ich Ihnen aber dankbar. Das oftmalige Senden ist ftir Sie zu kostspiel ig.
Besten Dank! - Auch ftir den lieben Brief.
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(versa) Wenn Sie einmal nach dem Westen reisen, bitte, schreiben Sie mir
einige Wochen vorher, das wir uns sehen kănnen. Im Sommer war ich immer bis
Herbst in Gallspach bei Grieskirchen. Jetzt ist die Reise dorthin nicht gestattet. Ich
weiss also noch n icht, wo ich im Sommer sein werde.
Mit vielen Grtissen,
Ihr, ergebener, M. Friedwagner
Dragă prietene,
Am luat chiar de la autor cartea dorită despre apicultură şi v-am trimis-o.
Sper că a ajuns în mâinile Dvs.
Cât de amabil sunteţi pentru că-mi trimiteţi ziare! Cheltuiţi bani frumoşi pe
taxele poştale ! Nu pot accepta asta, şi nici efortul pe care-I implică expedierea.
Dacă vreţi să-mi trimiteţi de câteva ori pe an câteva numere interesante, vă sunt
însă recunoscător. Expedierile frecvente sunt pentru Dvs. prea costisitoare.
Mulţumesc foarte mult! - Şi pentru ultima scrisoare.
(versa) Dacă vreodată călătoriţi în vest, vă rog scrieţi-mi cu câteva săptămâni
înainte, ca să ne putem vedea. Î nainte, vara, rămâneam întotdeauna la Gallspach 1
Grieskirchen până în toamnă. Acum, nu ni se mai permite să călătorim încolo.
Aşadar, nu ştiu încă unde voi fi la vară.
Cu multe salutări,
Al dvs., devotat, M. Friedwagner
*

Absender: Praf. Dr. M. Friedwagner
Frankfurt a. M .
Krăgerstr. 2
Domniei sale Domnului Ioan V icoveanu,
Directorul Şcolii Publice Vicovul de Jos
(Judeţul Rădăuţi), Bukowina, Rumănien
Frankfurt am Main, 1 2. 1 1 .3 5 (data poştei)
Lieber Freund,
Sie sind so liebenswiirdig, mir immer Ihre Zeitungen zu schicken und haben
viei Postauslagen. Kann ich Ihnen viel leicht ein Buch oder sonst etwas schicken?
Ich bin bis Anfang November in Gallspach gewesen, habe aber die Zeitung dorthin
nachgesendet bekommen. Sie sind Direktor geworden, ich begltickwtinsche Sie
herzlich dazu. Măchten Sie noch lange leben!
Ich arbeite jetzt an den Volksliedern, hoffentlich finde ich einen Drucker, der
n icht gar unsinnig teuer ist. Es dauert schon einige Zeit. Gibt es n icht eine billige
Rechtschreibung fi.ir die Lehrer? Es ist (versa) j etzt eine neue Orthographie
eingeflihrt worden, diese măchte ich auch kennen lassen und anwenden. Vielleicht
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gibt es eine bil lige Anleitung fur die Schulen. - Bis Ostern bleibe ich h ier und will
arbeiten. Wenn S ie einen Wunsch haben, erftille ich ihn geme. Sie haben wohl
noch eine Landwirtschaft in Vicov? Leben Sie wohl, guten Winter! Viele Gri.isse !
Was i.iber D[ . . . ] gedruckt steht, ist meist 'n icht wahr!
lhr, M. Fr.
Dragă prietene,
Sunteţi atât de amabil să-mi trimiteţi mereu ziarele dvs. şi aveţi mari
cheltuieli de expediere. Pot să vă trimit o carte sau altceva? Până la începutul lui
noiembrie am fost în Gallspach, dar ziarul mi-a fost trimis aici. Aţi devenit
director, vă felicit din inimă. Să trăiţi mulţi ani !
Acum lucrez l a Cântecele populare, sper s ă găsesc u n tipograf, care s ă n u fie
extraordinar de scump. Mai durează ceva timp. Nu există o ortografie ieftină pentru
profesori? S-a (verso) introdus acum o nouă ortografie, pe care vreau să mi-o
însuşesc şi s-o folosesc. Poate există un manual ieftin pentru şcoli. Până de Paşte
rămân aici şi vreau să lucrez. Dacă aveţi vreo dorinţă, v-o îndeplinesc cu plăcere.
Aveţi şi o gospodărie în Vicov, nu-i aşa? Rămâneţi sănătos, iarnă uşoară! Multe
salutări ! Ceea ce se scrie despre D[ . . ] nu este, în mare parte, adevărat!
Al dvs., M. Fr.
.

*

Absender: M. Friedwagner
Frankfurt a. M.
Krogerstr. 2
Domniei Sale Domnului Ioan Vicoveanu,
Director şcolar
Vicovul de Jos, Judeţul Rădăuţi
Bucovina, Rumanien
Frankfurt a. M, 3 Dez. 1 935
.
.

Lieber Freund!
Besten Dank flir Ihre Zeitungen und das freundliche Angebot, mir das Heft
des "Făt-Frumos" zu leihen, wo ich i.iber Ab. Vors. geschrieben haben soli . Gestern
ist mir dieses Heft vom Herausgeber selbst i.ibersandt worden u. heute babe ich
mich entschlossen, ibm zu antworten. Er hatte ohne meine Zustimmung, ohne mir
etwas zu sagen, den Brief abgedruckt, der nur ftir iim personlich bestimmt war. Er
hatte dam it nicht nur mir, sondern auch der F[ . . . ], dem A[ . . . ], [ . ] einen
schlechten Dienst erwiesen. Was im Brief stand, ist ja alles wahr, beweisbar, aber
doch nicht flir die O ffentlichkeit bestimmt. Ich hatte besser getan, gar nicht zu
antworten, und die Volkslieder einfach [ . ] . (verso) Was wollte er mit dem Briefe?
Wie kommt es, dass er jetzt nach vier Jahren auf einmal die Streit aufs neue
beginnt? Es ist nicht nur Taktlosigkeit, sondern boser Wille darin. Ich will mich in
. .

. .
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meiner Korrespondenz mit dem Osten jetzt sehr einschrănken. Ihnen, Herr
Direktor, der Sie eine sehr glilckliche Ausnahme sind, schicke ich recht frohe
Weihnachtsgrtisse u. ein glilckliches neues Jahr!
M it vielen herzlichen Grilssen,
Ihr, M. Friedwagner.
Dragă prietene,
Mulţumesc din suflet pentru ziarele dvs. şi pentru prietenoasa ofertă de a-mi
împrumuta revista " Făt-Frumos" în care se pare că am scris despre A l. Voev. Însuşi
editorul mi-a trimis ieri acest număr7 şi astăzi m-am hotărât să-i răspund. Fără
aprobarea mea şi fără să-mi spună nimic, a tipărit scrisoarea care-i era destinată
doar lui, personal. Astfel mi-a făcut un deserviciu nu numai mie, ci şi lui F[ . . . ],
A[ . . . ], [ . . . ] ..Tot ceea ce era scris în scrisoare este adevărat, demonstrabil, dar nu
este de dat publ icităţii. Aş fi făcut mai bine să nu-i răspund deloc, ci pur şi simplu
să [ . . . ] Cântecele populare. (verso) Ce a vrut să facă cu scrisoarea? Cum se face
că, d intr-o dată, după patru ani, reia conflictul 8 de la început? Aici nu este numai
lipsă de tact, ci şi rea voinţă. De-acum, vreau să-mi limitez corespondenţa cu estul .
Dumneavoastră, domnule director, care sunteţi o excepţie foarte fericită, vă urez
din suflet un Crăciun şi un An Nou fericit!
Cu multe salutări cordiale,
Al dvs. M. Friedwagner.
*

Domniei Sale Domnului Ioan Vicoveanu,
Director şcolar,
Vicovul de Jos (Judeţul Rădăuţi)
Bucovina, Rumanien
Gallspach, Oberăsterreich, 3 . Juni 3 6
Lieber Freund,
Ihre Zeitungen habe ich in Rom erhalten und danke bestens fU r Ihre Milhe
und Kosten. Ich bin jetzt in der Heimat und bleibe hier bis zum Spătherbst. In Rom
war ich am 8. Mai Gast der "Academia de Romania" und verbrachte dort einen
angenehmen Nachmittag. Es waren auch Bukowiner dort, die in Rom studieren,
Historiker, Maler, Bildhauer und der Direktor, Prof. E. Panaitescu, zeigte mir alle
" Făt-Frumos", anul X, nr. 5--6, septembrie-decembrie 1 935.
Friedwagner se referă la necrologul apărut în "Făt-Frumos", anul VI, nr. 3, mai - iunie 1 93 1 ,
p. 1 26, la moartea lui Al Voevidca (6 iunie 1 93 1 ), în care L.[eca] M.[orariu] afirma, pe u n ton ironic
amar, că ,. . . . talentul lui [Al. Voevidca] ajunsese să fie foarte bine . . . «utilizat» de o anumită
asociaţie pe acţiuni academice austrieceşti pentru . . . culegerea cântecului popular românesc. Dar din
"
voinţa unei superioare dreptăţi, acea i. r. colecţie n-a ajuns să fie publicată! Insinuarea a provocat un
schimb mai dur de scrisori între Friedwagner şi Morariu, apoi şi intervenţia lui George Voevidca. În
numărul menţionat la nota 7, au fost publicate respectivele scrisori.
7
8
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Einrichtungen. Ein grosses, schones Gebăude in dem Viale delia Belle Arti. Wie
geht es Ihnen? Kommen Sie nicht einmal nach Osterreich, nach Gallspach? Ich
wtirde mich recht freuen. Lebt Lehrer Leon Czechowski am Sadova noch und wo?
Von ihm habe ich schone Volkslieder erhalten. Ich hoffe, dass wir noch der Druck
[ . . . ] noch [ . . . ] .
(verso) Die Kosten sind hoch und e s findet sich schwer ein Buchhăndler.
Von einem Honorar ist da keine Spur. Voievidca wollte seine Noten der
rumănischen Akademie um 60 000 Lire verkaufen; sie nahm sie aher nicht. Fast
alle anderen haben ohne jedes Honorar gearbeitet, wie ich selbst. Viele Grlisse und
gute Ferien!
Ihr, M . Friedwagner
Dragă prietene,
Am primit la Roma ziarele dvs. şi mulţumesc din suflet pentru osteneala şi
cheltuiala dvs. Acum sunt în patrie şi rămân aici până toamna târziu. Pe 8 mai, la
Roma, am fost oaspete al "Academia de Romania" şi am petrecut acolo o după-amiază
plăcută. Erau acolo şi bucovineni care studiază la Roma, istorici, pictori, sculptori,
iar directorul, prof. E. Panaitescu, mi-a arătat toate dotările. O clădire nouă,
frumoasă în Viale delia Belle Arti. Ce mai faceţi ? Nu veniţi o dată în Austria, la
Gallspach? M-aş bucura foarte mult. Mai trăieşte învăţătorul Leon Czechowski de
lângă Sadova şi unde? De la el am primit cântece populare foarte frumoase. Sper că
încă [ . . . ] tiparul [ . . . ] . (verso) Cheltuielile sunt mari şi se găseşte cu greu un librar.
De onorariu, nici vorbă. Voevidca a vrut să-şi vândă melodiile Academiei Române
pentru 60 000 de l ire, dar aceasta nu le-a acceptat. Aproape toţi cei lalţi. au lucrat
fără onorariu, ca şi mine. Multe salutări şi vacanţă plăcută!
Al dvs., M. Friedwagner
*

Domniei Sale Domnului Ioan Vicoveanu
Director şcolar
Vicovul de Jos (Judeţul Rădăuţi)
Bukowina, Rumănien
24 aprilie 1 939 (data poştei)
Heute habe ich von K. Kănig in Czernowitz eine befriedigende Antwort
erhalten und ich nehme seinen Vorschlag an. Er wird mir die Karten bald schicken
und ich bekomme auch die Erlaubnis, ftinf seiner Ansichtskarten mit rumănischen
Truppen abzudrticken. Er wird von Bukarest sein Geld erhalten. So ist also auch
das geordnet u. ich bitte, sich n icht weiter in dieser Kartenfrage zu bemtihen. Die
Karte brauche ich nicht mehr.
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(verso) A m 26. April (ungefahr) fahre ich nach Gallspach, ob. O st., wo ich
bis Ende Oktober bleibe. Vielleicht besuchen sie mich dort! Die Zeitungen, bitte,
dorthin zu schicken. Der " Glasul " ist nicht notwendig, es geniigt die " Suceava" . Es
kostet weniger.
Mit vielen Griissen und besten WUnschen fur die Ostem,
Ihr, M. Friedwagner
" Astăzi am primit de la K. Konig din Cernăuţi un răspuns satisfăcător şi
accept propunerea sa. Î mi va trimite în curând cărţile poştale şi primesc de
asemenea şi permisiunea de a tipări cinci dintre cărţile sale poştale cu trupe
româneşti. El îşi va primi banii de la Bucureşti. Astfel am rezolvat şi asta şi vă rog
să nu vă mai gândiţi la această chestiune. Nu mai am nevoie de carte poştală.
(verso) Pe 26 aprilie (aproximativ) plec la Gallspach, Austr. Sup., unde
rămân până în octombrie. Poate mă vizitaţi ! Vă rog să-mi trimiteţi ziarele acolo.
"Glasul " nu este necesar, ajunge " Suceava" . Costă mai puţin.
Cu multe salutări şi cele mai bune urări de Paşte,
Al dvs., M . Friedwagner
*

Absender: Prof. M . Friedwagner
Frankfurt a. M.
Krogerstr. 2
Domniei Sale Domnului Ioan Vicoveanu
Director şcolar
Vicovul de Jos (Judeţul Rădăuţi)
Bukowina, Rumănien
Gallspach, Ober-Donau, 2. 0 1 . 1 940
Lieber Herr Direktor,
FUr Ihre freundlichen Wlinsche danke ich lhnen herzlich. Auch ich wiinsche
Ihnen gute Weihnachten u. ein gllickliches neues Jahr. Sie haben ja wohl noch Ihren
alten Kalender und so kommt meine Karte vielleicht noch zur rechten Zeit. Es dauert
jetzt 1 8 Tage, bis ein Brief hierher kommt. Die Zeitungen kommen schon lăngere
Zeit nicht, ich glaube, man lăsst sie nicht mehr herein. Sie haben grosse
Portoauslagen damit gehabt u. ich kann Ihnen heuer gar nichts schicken! Ich blieb
diesen Winter auch auf dem Lande; es ist besser. - Der Druck geht langsam, aber
doch gut weiter. Es feh len m ir noch 50 Seiten, liber 600 sind schon gesetzt. Auch die
6 Bilder sind schon. Eines ist ja nach der Karte gemacht, die Sie mir sandten. K.
Konig gab (gegen Honorar) die Zustimmung. Auch eine Karte der Bukowina von
seinem Verlag wird dem Buch beilegen. Ich hoffe doch, es kommt bis Ostem heraus.
(verso) Jetzt dri.icke ich das Personal-Verzeichnis: 1 4 Namen, viele Lehrer
sind im "Anuar" von 925 noch zu finden gewesen. Gibt es ein noch neueres
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"
"Anuar ? Es erscheint j a nicht alle Jahre. Im Ortsregister sind 1 3 0 Orte genannt;
im Ganzen 3 8 1 Melodien u. i.iber 950 Texte. Es war eine fruchtbare Arbeit. Herr
Bodnărescu hat die Korrekturen durchgesehen.
Recht gutes neues Jahr!
Gri.issend, lhr, M. Friedwagner
Dragă Domnule Director!
Vă mulţumesc din suflet pentru urările dvs. prietenoase. Şi eu vă doresc un
Crăciun fericit şi un An Nou bun. Cu siguranţă ţineţi calendarul cel vechi, aşa încât
cartea mea poştală mai ajunge, poate, la timp. O scrisoare face acum 1 8 zile până
aici. Ziarele nu mai ajung de mult timp, cred că nu le mai lasă să intre în ţară.
Costurile serviciului Portofranco au fost mari pentru dvs., iar eu nu pot să vă trimit
anul acesta nimic! În această iarnă am rămas la ţară; este mai bine. Tipărirea merge
încet, dar încă bine, mai departe. Îmi mai l ipsesc încă 50 de pagini, peste 600 sunt
deja bune de tipar. Şi cele 6 imagini sunt frumoase. Una este făcută după cartea
poştală pe care mi-aţi trimis-o. K. Konig şi-a dat acordul (contra unui onorariu). Şi
harta Bucovinei de la editura sa va fi anexată cărţii. Sper că va apărea până de Paşti.
(verso) Acum tipăresc indicele de persoane: 14 nume, pe mulţi învăţători i-am
găsit în anuarul din 1 925. Există şi un anuar mai nou? Nu apare în toţi an ii. Î n
registrul toponimie sunt trecute 1 3 0 de localităţi; în total sunt 3 8 1 de melodii şi
peste 950 texte. A fost o muncă fructuoasă. Domn ul Bodnărescu a verificat
corecturile. Un an cu adevărat bun! ·
C u salutări,
M. Friedwagner

Ioan Vicoveanu en correspondance avec Matthias Friedwagner
(Resume)

Ioan Vicoveanu, instituteur â Vicov de Jos entre 1 904 et 1 937, a ete membre dans le comitete
conduit par le prof. univ. M. Friedwagner (de Cernauti), qui avait coordonne la collection de folklore
de la Bucovine (pendant sept ans, 1 906--- 1 9 1 2), initiee par le Ministere d'Enseignement de Vienne.
Jusqu'â ce moment, on a peu publie de la riche correspondance soutenue de Friedwagner avec les
nombreux personnalites (Tudor et Nicu Flondor, Dimitrie Dan, Leonida Bodnărescu etc.) de la
Bucovine, engagees dans le projet de recueil de poesies et de chansons populaires.
Dans le Fond documentaire Ioan Vicoveanu, du Musee de la Bucovine de Suceava, il y a le
Dosaire no. 89, qui contient 27 cartes postales envoyees par Matthias Friedwagner â Ioan Vicoveanu
entre 1 908 et 1 940. Nous publions ici 1 7 cartes postales qui sont non seulement la preuve de
l'attachement de Friedwagner pour le folklore roumain (il est l 'editeur de la collection Rumănische
Volkslieder aus der Bukowina. Liebes/ieder, Band 1, Wiirzburg, Konrad Triellisch Verlag, 1 940),
mais aussi la preuve de l'amitie pour la Bucovine et pour Ioan Vicoveanu.
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ŞTIINŢELE NATURII

VECID STAŢIUNI BALNEOCLIMATERICE DIN BUCOVINA,
ÎN SECOLELE XIX-XX (I)
OVIDIU B ÂTĂ

Provincie cu veche tradiţie balneară, Bucovina şi-a dezvoltat această
activitate încă din secolul al XIX-lea, când au fost înfiinţate o serie de staţiuni cu
ape minerale - alcaline, clorurate, feruginoase, sulfuroase, arsenicale -, staţiuni
alpine şi subalpine, înconj urate cu privelişti încântătoare, în care se practica
crenoterapia, climatoterapia, helioterapia şi hidroterapia.
Î n a doua j umătate a secolului al XIX-lea, în Bucovina funcţionau patru
staţiuni balneoclimaterice şi de tratament: staţiunea balneară şi climaterică de prim
rang Vatra Domei, "îndrăgită datorită izvoarelor sale feruginoase putemice" 1 , cu
băi de acid carbonic şi băi de nămol de turbă; staţiunea climaterică Salca; staţiunea
climaterică Lăpuşna; staţiunea Puciosu-Iacobeni, cu băi de izvoare sulfuroase2 •

Staţiunea balneoclimaterică Solca
Salca este o veche aşezare românească, situată pe valea cursului mij lociu al
pârâului Salca, la 522 m altitudine, la 48 km de Suceava, 23 km de Rădăuţi, 32 km
de Gura Humorului. Localitatea poartă numele pârâului pe a cărui vale s-a
constituit, denumire care sugerează prezenţa unor izvoare sărate.
Salca era cunoscută ca localitate el imaterică încă de la 1 8663 , reputaţia sa
făcând-o să fie frecventată, în cursul verii, de vizitatori din toate colţurile ţării. Î n
vara anului 1 887, la 9 iulie, Salca a fost vi zitată şi de principele ereditar de coroană
Rudolf, însoţit de preşedintele tării de pe atunci, Felix Pino de Friedenthal4 • "Iar ca
loc de cură, în care cei bolnavi de piept (debili), palizi, scrofuloşii, copiii rahitici,
tineri debili şi palizi, cei reconvalescenţi după morburi foarte grele, cei bolnavi de
�

1

Grosser Brockhaus Konwersationslexikon, voi. V, Leipzig, 1 894, p. 449.
ăsterreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. Bukowina, Wien, 1 899, p. 532.
3 Hermann Mittelmann, Illustrierter Fiihrer durch die Bukowina, Czernowitz, Verlag der
Buchhandlung Romuald Schally, 1 907/1 908, p. I I I .
"
4 D. Mitric-Bruja, Salca, în "Patria , III, nr. 309, 1 3/25 august 1 899, Cernăuţi, p. 4, nota 2.
2 Die

Ana/ale Bucovinei, XII, / , p. 99- 1 07, Bucureşti, 2005
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reumă sau nervoşi pot afla alinare, recreere, scăpare şi însănătoşire deplină de
bolile lor, Solca cu adevărat se poate numi «al Bucovinei Meram> "5 .
Existenţa satului Solca este pomenită într-un document al lui Alexandru cel
Bun, din 1 5 ianuarie 1 4 1 8 (6926), emis la Baia, ca aparţinând lui Vlad şi Crâstea.
La 7 martie 1 502 (70 1 O) Ştefan cel Mare, domnul Moldovei, încredinţează lui Luca
Arbure, portarul Sucevei, satul Solca, ţinutul Suceava6, care îl lasă moştenire lui
Grigore Udrea. La 1 598, mitropolitul Moldovei, Gheorghe Movilă, obţine, prin
schimb cu Grigore Udrea, şi dăruieşte mănăstirii Suceviţa satul " Solca, la pârăul
Solca, cu mori pe Solca şi cu biserică de piatră şi cu pomete şi cu slatine şi cu
izvoare cu peşti "7 , danie anulată de Tomşa-Vodă, care a dăruit satul mănăstirii
Solca, cu hrisov din 1 .07. 1 6 1 5 (7 1 23)8 . La 1 6 1 8 este menţionat "satul Solca, care-i
pe drumul călugăresc"9 .
Ca urmare a evoluţiei vieţii economice din secolul al XIX-lea - când alături
de agricultură s-au dezvoltat meşteşugurile, comerţul, industria şi serviciile -, satul
Solca a fost mai întâi declarat târg, în anul 1 869, şi apoi oraş, în anul 1 926. Din
1 8 1 O, în Solca funcţiona renumita Fabrică de Bere " Solca" .
În prezent, de oraşul Solca aparţine, administrativ-teritorial, satul Poieni
Salca, în care este inclus şi cătunul Racova.
Î n 1 899, Solca avea 2 3 1 1 locuitori. După naţionalitate, 2/3 dintre aceştia erau
români şi 1 /3 germani şi evrei 10 • După Primul Război Mondial, în 1 92 1 , populaţia
localităţii era de 1 95 1 locuitori, în 1 93 8 - circa 3 000 de locuitori. La recensământul
din 2002, au fost înregistraţi 4 462 de locuitori.
Î nconj urată de dealuri împădurite - teritoriul urban aparţine extremităţii
vestice a Podişului Sucevei, unei zone care pătrunde între două culmi ale Obcinii
Mari, căpătând astfel un aspect depresionar -, Solca se bucură de un climat
subalpin constant, fiind ferită de curenţi şi de schimbări bruşte de _temperatură. Ca
urmare a acestei poziţii geografice - la care s-au adăugat calităţile curative ale apei
şi aerului, prezenţa pădurilor, existenţa unor condiţii bune de cazare -, Solca a
devenit, încă din 1 866, şi loc de staţiune climatică, loc de cură şi de petrecere a
timpului liber, una dintre cele mai renumite staţiuni balneoclimaterice şi de
tratament din Bucovina.
Prin centrul localităţii trecea Drumul Î mpărătesc, de-a lungul căruia erau
înşirate edificiile publice - cazarma jandarmeriei, biroul oficiului poştal-telegrafic,
farmacia - şi vilele private, construite în stil elveţian, din lemn şi cărămidă, cu
5 Ibidem. Merano - staţiune balneară cu ape termale, pe valea râului Adige, la NV de
Bolzano, Italia.
6 Din tezaurul documentar sucevean. Catalog de documente, 1393-1849, Bucureşti, 1 983,
p. 53.
7 Teodor Balan, Documente bucovinene, l, ( 1 507-1 653), Cernăuţi, Editura "Glasul Bucovinei",
1933, p. 1 24.
8 Din tezaurul documentar sucevean. Catalog de documente, 1393-/849, Bucureşti, 1 983, p. 95.
9

10

Tcodor Balan, op. cit. , Il, ( 1 5 1 9-1 662), Cernllu\i, Editu ra "Ginsul Ducovinei", 1 934, p. 85.
D. Mitric-Rru_ja, op. cit. , in .,Patria", III. nr. J07. 6/ 1 8 august 1 !199, Cemlluti, p. 2.
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faţadele şi exteriorul frumos lucrate, unele c u etaj şi c u toate îndemânările
necesare, cu grădini de pomi roditori. În mij locul târgului se afla piaţa principală,
prunduită şi pardosită cu pietre, înconjurată de castani, de clădiri private sau
publice - primăria, banca Raiffeisen, dughene cu mărfuri şi hoteluri sau restaurante
pentru adăpostul oaspeţilor - lucrate din cărămidă, piatră şi lemn. Instituţiile
publice - şcoala poporală mixtă de 4 clase, o clădire frumoasă zidită la anul 1 820,
cu toate apartamentele sale; biserica apuseană, zidită în 1 860 şi restaurată în 1 885,
cu casa parohială; institutele i. r. ale tribunalului şi perceptoriei locale, adăpostite în
unul şi acelaşi edificiu; biroul şi edificiul silvicultorului i.r.; biserica greco
ortodoxă şi casa parohială; biroul notarial i. r.; apartamentele unei berării şi a unei
fabrici de vapori pentru prelucrarea lemnului; o bancă de păstrare şi credit privată;
casa financierilor i.r. - erau aşezate pe Strada Domnească, ce ducea din centru
către biserica greco-ortodoxă 1 1 •

Foto 1 . Salca. Hotelul "Carmen Sylva".

La începutul secolului al XX-lea, în Solca erau menţionate două case pentru
oaspeţi: una care aparţinea lui Franz Schreiber (preţuri pe zi: două coroane o
cameră; două coroane şi 60 haleri pensiune, fără cazare), cea de a doua era
proprietatea lui Chaim Stieber (preţuri : o coroană şi 40 haleri camera; două coroane
şi 40 haleri pensiune) 1 2•
Construite cu scopul de a fi locuite numai vara de oaspeţii care veneau aici la
băi sau spre a se recrea, cele mai multe vile erau aşezate aproape de Pădurea Salcii
sau a "Parcului Arborei ", ulterior "Parcul de Sus" . Spre exemplu, "Villa Zitariuc",
situată în imediata apropiere a parcului şi a stabilimentului băilor, punea la
dispoziţia oaspeţilor, la preţ moderat, 6-8 camere spaţioase 13 •
11
12

ibidem.
Hermann Mitte1mann, op. cit. , p. 1 1 4.
"
1 3 Die Hei!- und Luflkurorte der Bukowina, în ,,Re'.ue der Woche , Illustrierte Spezialausgabe, 1 937.
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Strada Principală avea, de o parte şi de alta a ei, câte un stabiliment de
h idroterapie cu o secţiune de băi medicinale de tot felul, iar piaţa principală a
localităţii era înconj urată de dughene cu mărfuri, restaurante şi hoteluri pentru
adăpostul oaspeţilor.
Hotelul-restaurant "Tuchfeld ", situat limitrof parcului, oferea 20 de camere,
cu sau fără pensiune completă, bucătărie de primă clasă (Erstklassige Kiiche ),
seara, muzică şi dans, servicii foarte bune şi preţuri moderate.
Un alt hotel-restaurant, "Jacob Altmann" , situat tot lângă parc, oferea
oaspeţilor staţiunii camere confortabile şi o aprovizionare excelentă.
La sfărşitul secolului al XIX-lea, în Solca existau două sanatorii medicale
private. Acestea aveau secţii hidropatice bine amenajate, cu dotări speciale pentru
pregătirea căzilor pentru băile de slatină naturală, soluţie salină, extract de cetină de
molid, malţ, pucioasă, săpun etc. Se puteau face şi băi cu dioxid de carbon. Existau
şi săli unde se făceau inhalaţii pe bază de sare, soluţie salină, extract de cetină de
molid, lignosulfit şi alte adaosuri medicamentoase. Inhalaţiile se făceau fie în săli
comune, fie în cabine separate. Asociat cu acestea, se practicau masaj ul,
electroterapia, gnajacolul, cure de teren, cure dietetice cu lapte şi zer etc.

Fato 2. Salca. Fostul Hotel-restaurant "Tuchfeld".

Toate aceste tratamente erau prescrise, în funcţie de afecţiunile pacienţilor, de
către cinci medici care se aflau aici în tot timpul sezonului, din mai până în
octombrie1 4 .
14

D. Mitric-Bruja, op. cit. , p. 3 .
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Primul sanatoriu din Solca a fost cel construit, în anul 1 889, de dr. Ed.
Beil ich, d irector şi proprietar1 5 •
Trei ani mai târziu, în 1 892, doctorul H. Poras construieşte - pe locul
cumpărat de la un român, Vasiloschi1 6 - un al doilea sanatoriu, cu instalaţii
moderne, destinat tuturor procedeelor fizice de tratament, bazate pe ultimele
descoperiri terapeutice şi tehnice, care, prin poziţia splendidă şi datorită dotărilor
sanitare adecvate, era apreciat ca unul dintre cele mai frumoase şi mai bune
aşezăminte de tratament existent în partea estică a monarhiei.
Un alt medic care practica în Solca la începutul secolului al XX-lea era
dr. Weinberg1 7 •
Conducerea medicală a sanatoriului "Dr. Poras" era asigurată cu mare
competenţă de dr. H. Poras, până la neaşteptata moartea a sa, în mai 1 899. De la
începutul anului 1 899, conducerea institutului a fost preluată de noul proprietar,
dr. Josef Poras.
Sanatoriul "Dr. Poras" avea unnătoarele secţii 1 8 :
1 . O secţie pentru hidroterapie (sistem prof. Winternitz), pentru tratarea
neuroasteniilor, suferinţelor nervoase, l ipotimiei, anemiei, insomniilor,
palidităţii;
2 . O secţie pentru băi medicinale - cu apă salină (pentru afecţiuni ginecologice,
gută, reumatism şi scrofuloză), împachetări fango (pentru gută, reumatism,
lombosciatică etc.), cu dioxid de carbon (băi Nauheimer, pentru boli
cardiace nervoase şi ale măduvei spinării), băi cu extract de cetină de
molid, malţ, fier, sulf, sare de nămol etc;
3 . O secţie de inhalaţii (sistem dr. Bulling) de: a) aburi de cetină de molid;
b) soluţie de sare pulverizată (după sistem propriu); c) lignosulfit; d) aer
comprimat şi aer rarefiat; e) diverse lichide medicamentoase - pentru
afecţiuni ale căilor respiratorii, răguşeală, miros nazal neplăcut, astm şi
stadiile incipiente ale tuberculozei pulmonare;
4. Săli pentru masaj, electroterapie şi gimnastică medicală;
5. O secţie pentru curele de odihnă, băi de soare, aer şi nisip., Î n funcţie de
tipul de boală, se mai făceau şi cure cu lapte, zer şi chefir. ape minerale
diferite, cure de dietă, de îngrăşare, de teren şi dezintoxicare.
Cele mai bune rezultate se obţineau în cazul bolilor organelor respiratori i,
sistemului nervos, metabolismului (anemie, gută, scrofuloză, reumatism, diabet),
bol ilor cronice ale stomacului şi ale intestinelor, afecţiunilor ginecologice, ale
aparatului reproducător şi ale aparatului urinar.
15 V l ad Bânăţeanu, E. Knittel, Ghidul turistic, istoric şi balnear al ţinutului Suceava. Cernăuţi,
Editura "Glasul Bucovinei ", 1 939, p. 1 53 .
1 6 Condica cronicală a parohiei Solca, Arhiva Mănăstirii Solca, mai 1 90 1 , p. 34.
1 7 Universum.Lexikon der Bade- und Curorte von Europa, (în continuare se va cita:
Universum ... ) Wien, Commissions-Verlag der K. K. Universitats-Buchhandlung, 1 90 1 , p. 279.
18 Universum .. , p. 279-280; Hermann Mittelmann, op. cit. , p. 1 1 3 .
,

.
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Foto 3. Solca. Sanatoriul "Dr. Poras".

Sanatoriul se deschidea, în fiecare an, pe 1 5 mai şi se închidea pe 30
septembrie. Sezonul era împărţit în trei perioade de tratament: 1. 15 mai - 1 O iulie;
Il. I l iulie - 20 august; III. 2 1 august - sfârşitul lui septembrie.
Sanatoriu l d ispunea de multe camere de locuit, mai mici sau mai mari, comod
mobilate, care răspundeau tuturor cerinţelor din acel timp. Bucătăria era bogată ş i
d e o calitate deosebită. S e mânca "table d 'hâte" sau "â l a carte" . Erau servite trei
mese pe zi: micul dej un ( la alegere), prânzul (4-5 feluri) şi cina (2-3 feluri).
O atenţie deosebită se acorda creării unei atmosfere active şi de prietenie
pentru oaspeţi. Era asigurată posibilitatea petrecerii timpului liber în mod util şi
plăcut, scop în care erau folosite revistele şi ziarele, biblioteca, un pian, jocuri de
salon, o popicărie, terenuri pentru tenis de câmp şi crichet. Când vremea era urâtă,
se organizau jocuri de societate, prelegeri, concerte. Pe vreme bună se organizau
excursi i în împrej urimile pitoreşti, seri festive, concerte, seri de teatru.
Preţurile practicate erau m ici, mult mai mici faţă de alte asemenea instituţii
din Vest. O cameră frumos amenajată costa începând de la 50 de coroane pentru o
persoană, pe lună, şi 60 de coroane pentru două persoane. Preţul pentru o masă
normală, pe timp de o săptămână, era de 40 de coroane pentru o persoană şi 70 de
coroane pentru două persoane. Copiii sub 1 O ani ş i servitorii plăteau 1 5 coroane.
Preţurile pentru proceduri şi băi erau afişate la casa sanatoriului. În prima şi a treia
perioadă, cei veniţi la tratament puteau ţleneficia de unele reduceri.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Între anii 1 892 şi 1 90 1 , sanatoriul "Dr. Poras" a fost frecventat de
2 7 1 5 persoane; în 1 902 au fost 3 75 de persoane; în 1 903 - 3 78 de persoane; în
1 904 - 390 de persoane şi în 1 905 - 408 persoane. Dintre aceşti din urmă clienţi, 1 27
erau din Bucovina, 1 44 din România, 89 din Galiţia, 3 1 din Rusia, 1 7 din alte ţări 1 9 •
Staţiunea Solca era frecventată anual de circa 1 400 de vizitatori din
Bucovina, Galiţia, România (aproape o treime) şi Rusia20 • În 1 93 8, numărul
vizitatorilor staţiunii a fost de peste 1 8 000, adică de şase ori mai mare decât cel al
localnicilo� 1 •
În perioada interbelică, Solca şi-a amplificat rolul b� lneoclimateric, devenind
una dintre cele mai căutate staţiuni de acest fel din B ucovina, ca urmare a
eforturilor de modernizare, făcute mai ales în domeniul serviciilor medicale şi de
odihnă. Staţiunea era indicată pentru tratarea afecţiunilor aparatului respirator
(bronşite cronice, laringite, afecţiuni pulmonare etc.), tratarea anemi ilor,
convalescenţelor după maladii febrile, debilităţii, surmenaj ului etc.
Î n 1 922, sanatoriul "Dr. Poras" intra în proprietatea statului: "Sanatoriul din
Solca, pe vremuri evreiesc, este astăzi proprietatea Ministerului Ocrotirii Sociale şi
a Muncii, în el se adăpostesc l ucrători creştini din întreaga Românie, [ . . . ] ; în 26 VI
st. v. a sfinţit parohul din Solca, părintele George Cojocaru, noul sanatoriu, fiind de
faţă ministrul Muncii, Dl. Mărzescu cu mai mulţi funcţionari din Bucureşti şi toată
intelighenţia din Solca şi mulţi popi "22•
Staţiunea avea, în 1 93 9, un stabiliment balnear/sanatoriu, condus de Casa
Cercuală din localitate23 , cu cele mai moderne instalaţii: băi de hidroterapie, băi de
acid carbonic, băi de slatină naturală (pregătite din izvoarele proprii din Solca), băi
de nămol, băi din extracte de brad etc. Oraşul-staţiune balneară avea şi o farmacie
care putea satisface orice comandă venită din partea publicului, de unde se putea
cumpăra chefir, sifon - obţinut din dioxid de carbon lichid - şi ape minerale.
Prin îndiguirea pârâului Solca, la dispoziţia publicului stătea un bazin cu
valuri, prevăzut şi cu vestiare24 , cabine de scaldă în râul Solca, precum şi un
feredeu privat.
Cei veniţi la tratament beneficiau şi de locuri de recreere. Între a� estea, se
remarca parcul de cură numit "Grădina Arborei ", aranjat cu alei, scaune, hotel,
popicărie, restaurant, capelă.
Activităţile din parcul balnear se desfăşurau între 1 iunie şi 3 0 septembrie,
perioadă când, în "Grădina Arborei " cânta, pe o scenă făcută din lemn şi piatră,
19

Hermann Mittelmann, op. cit. , p. 1 1 4.
Universum .. . , p. 28 1 .
2 1 L. D. Clement, Sărbătoarea oraşului Solca la prima ediţie, în Crai nou " , XV, nr. 3696, 1
"
iulie 2004, Suceava, p. 7.
2 2 Condica cronicală a parohiei Solca, Arhiva Mănăstirii Salca, iulie 1 922, p. II.
23 Cezar Flamură, Bucovina balneară şi turistică, în " România . Revistă a Oficiului Naţional
de Turism, IV, nr. 3, martie 1 939, Bucureşti, p. 27.
24 Universum . . , p. 277.
20

"

.
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scenă care mai există şi astăzi, fanfara militară din Brăila. Fanfara avea program
între orele 8-1 2, 1 6-20, 2 1 30-23 .

Foto 4 . Solca. Sanatoriul "Regina Maria'', fost ,,Dr. Poras".

Vizitatorii îşi petreceau timpul liber în parc, se plimbau mâncând îngheţată şi
seminţe sau, aşezaţi în hamace şi şezlonguri, ascultau muzica de fanfară. Copiii
localnicilor le vindeau fructe de pădure şi ciuperci.
Se făceau excursii plăcute şi interesante către Chilia/Chiliuţa, Ia peştera
"
"
"
"Efeus şi " Scaldele/Baia Dianei , la " Pietrele Muierii şi Dealul lui Vodă, spre
Clit/Giit, Cacica (cu vizitarea minei de sare), Pleşu, Poiana Micului, Ia mănăstirile
Putna şi Suceviţa, la piaţa comunală din Gura Humorului, cu trăsurile.
În afară de excursii, Solca oferea şi distracţii locale: reprezentaţii teatrale, seri
dansante, concerte, tenis de câmp, crichet, popicărie, biliard etc.
Trăsuri elegante şi birje cu cai foarte iuţi transportau vizitatorii la şi de
la gara Cacica, aflată la 1 2 km (% de oră de mers cu trăsura) depărtare de Solca.
Preţul unei birje pentru un drum dus-întors era de 4 coroane.
La circa 2,5 km de oraş, pe valea pârâului Solcuţa, sub Dealul Cerbu, se află
Izvorul Borcut, cu un debit de 0,8 1/s, utilizat în tratarea unor afecţiuni ale
aparatului digestiv.
În prezent, în oraşul Solca se desfăşoară proiectul INVOLVE, administrat de
Fundaţia Carpatica România şi Primăria Solc�, care urmăreşte reabilitarea
"
"Parcului de Sus prin implicarea comunităţii în activităţi de ecologizare şi de
amenajare-construcţii .
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Alte Kurorte aus der Bukowina im 19. und 20. Jahrhundert (1)
(Zusammenfassung)

In der zweiten Halfte des 1 9. Jahrhunderts waren in Betrieb in der Bukowina vier Kurorte und
zwar: Doma-Watra, Solka, Lopuszna und Jakobeny.
Solka wurde schon scit 1 866 als Kurort bekannt. Die gilnstige geographische Lagc, die
Qualitat des Wassers und der Luft, der Wald un die besten Unterkunfts und Untcrhaltungs Bedingungen gewaren dem Kurort Solka den Status eines der berilhmtesten Kurorte der Bukowina
und wurde im Sommer von G:!.ste aus der Bukowina, aus Rumanicn, aus Galizien und Russland
besucht.
In Solka gab es zwei Sanatorien die im Besitz des D�. Ed. Beilich ( 1 889) und des
Dr. H. Poras ( 1 892) waren. Das bekannteste war das Sanatorium des Dr. Poras welches dank der
modemen Einrichtung als cine der schonsten und besten Heilstattcn im Osten des Kaiscrtums galt.
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ORNITOFAUNA LUNCII PÂRÂULUI SUCEVIŢA
SORIN TRELEA, HORIA POSTOLACHE, LUCIAN BOLBOACĂ

Lunea Suceviţei reprezintă unul din cele mai importante ecosisteme ale
Depresiunii Rădăuţi, care oferă o bogată varietate de specii de păsări . Studiul de
faţă completează biologia şi, în special, omitologia regiunii mai sus-amintite,
urmărind introducerea acesteia în categoria teritoriilor de interes ştiinţific şi, odată
cu aceasta, respectarea cu stricteţe a legislaţiei în vigoare privind ocrotirea faunei şi
a ecosistemului în totalitatea sa. Având în vedere că în acest spaţiu, bine delimitat,
convieţuiesc mai multe specii de plante şi animale, dependente unele de altele, atât
trofic cât şi ecologic, protecţia şi menţinerea echilibrului în lunea Suceviţei se
impune cu necesitate.
Aşezare. Lunea Suceviţei face parte din perimetrul Depresiunii Rădăuţi,
unitate morfostructurală care se dezvoltă în sectorul mij lociu al văi i râului Suceava,
înaintând rami ficat, sub formă de golfuri, până la contactul cu Obcina Mare,
unitatea de relief cea mai estică a fl işului carpatic.
Dispusă de la nord-vest spre sud-est, conform orientării generale a râului
Suceava, depresiunea se desfăşoară pe circa 35 km, între Straja şi Mil işăuţi, având
o lăţime de c irca 20 km, între Marginea şi Dorneşti, ocupând o suprafaţă de
aproximativ 600 km2•
Oraşul Rădăuţi este aşezat la intersecţia coordonatelor geografice 47°49' latitu
dine nordică şi 25°45' longitudine estică în centrul Depresiunii Rădăuţi, la est de Obcina
Mare şi la aproximativ 6 km sud-vest de râul Suceava, având altitudinea de 374 m .
Chiar dacă zona Depresiunii Rădăuţi este relativ uniformă în ceea·ce priveşte
structura geologică, sunt alţi factori care influenţează răspândirea şi dinamica
ornitofaunei:
Topografia. Aceasta influenţează răspândirea avifaunei, dar ea nu acţionează
direct asupra păsărilor, ci prin intermediul vegetaţiei, a animalelor şi a climatului. Pe
scară largă, apreciind distribuţia păsărilor pe câte un continent, se poate constata că
rolul topografiei în răspândirea avifaunei apare foarte limitat, ca fiind doar un factor
accesoriu în zonarea ornitogeografică a Pământului. Pe plan restrâns, topografia îşi
manifestă, însă, influenţa în mod destul de accentuat, iar uneori chiar determinant.
Topografia are rol şi pe plan local în distribuţia păsărilor, anumite structuri
geomorfologice de mică întindere imprimându-şi, în mod evident, amprenta asupra
Analele Bucovinei, XII, 1, p. 1 09-- 1 1 8, Bucureşti, 2005
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componentei avifaunei. Astfel, surpăturile de pământ sau râpele generate de ape
pluviale, cu caracter torenţial, reprezintă locul de constituire al cuiburilor pentru
anumite specii de păsări. Pe unii versanţi, înclinaţia accentuată a unghiului de pantă
determină o intensă eroziune a solului şi, prin aceasta, nu permite dezvoltarea decât
a unei vegetaţii sărăcăcioase. Ca urmare a acestui fapt, avifauna unui astfel de teren
va fi limitată la numai câteva specii.
Hidrografia. Între topografia şi hidrografia oricărei regiuni geografice există
o strânsă relaţie, manifestată în decursul evoluţiei geologice a scoarţei terestre.
Prezenţa apei curgătoare nu numai că a produs o anumită fragmentare a rel iefului
dar, prin ea însăşi, este factorul determinant al existenţei unor anumite specii de
păsări strict legate de mediul acvatic.
Apele stagnante naturale au o pondere însemnată în h idrografia regiunii, iar
cele artificiale, prin întinsa lor suprafaţă, pot determina modificări remarcabile ale
avifaunei, concretizate prin atragerea a numeroase specii acvatice, mai ales în
perioada migraţiei.
Climatul. Cl imatul Depresiunii Rădăuţi este de tip continental, cu puternice
influenţe baltice, cu ierni reci şi, în general, uscate şi veri călduroase. Temperatura
medie anuală este de 8,2°C (sub media anuală a ţării). Luna cea mai călduroasă este
iulie (media: 1 9,9°C), iar cea mai rece este luna ianuarie (media: -4, 7°C). Nici o
lună nu depăşeşte temperatura medie de 20°C. Numai în lunile de vară nu se
înregistrează temperaturi de 0°C, adică îngheţuri sau brume. Ca durată, iarna ţine
aproape 5 luni, primăvara o lună sau mai puţin, iar vara, 3-5 luni. Vânturile au o
predominanţă nord-vestică, aici simţindu-se acţiunea crivăţului şi, mai slab, a
austrului. Media anuală a cantităţii de precipitaţii este de 627,7 mm, calculată la un
interval de 1 8 ani, iar media umidităţii relative depăşeşte 80%, ceea ce face din
oraşul Rădăuţi un " pol" al umidităţii. Solul foarte umed, cu apă freatică la m ică
adâncime, prin îngheţare creează o suprafaţă favorabilă suprarăcirii, ceea ce face ca
masele de aer să fie stabile.
Vegetaţia. Descrierea vegetaţiei din Depresiunea Rădăuţi este subordonată
parţial habitatelor ornitofaunistice, având în vedere şi zonarea geobotanică, rolul
vegetaţiei în d istribuţia şi viaţa majorităţii păsărilor fiind de importanţă capitală.
Din această cauză, zonarea păsărilor decurge direct din zonarea vegetaţiei
care acţionează multilateral asupra avifaunei şi, în acelaşi timp, reprezintă veriga
intermediară în transmiterea influenţei factorilor abiotici ai mediului, ca: structura
geologică, solul, topografia şi, în mare măsură, climatul. Zăvoaiele şi luncile
flanchează aproape toate râurile Depresiunii Rădăuţi, având lăţimi variabile, cu
îngustări în zona localităţilor şi extindere în afara acestora.
Dintre speciile lemnoase întâlnite în lunea Suceviţei, în zona studiată amintim:
Salix jragilis, Salix alba, Salix cinerea, Populus tremula, Populus alba, Robinia
pseudacacia, Alnus glutinosa, Rasa canina, Crataegus monogyna, Acer negundo.
Dintre speciile ierboase menţionăm: Aegopodium podagraria, Agrimonia eupatoria,
Barbarea vulgaris, Bellis perennis, Campanula rapunculoides, Geum urbanum,
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Sa/via glutinosa, Sambucus ebulus, Tussilago farfara, Taraxacum officinalis,
Centaurea cyanus, Arctium tomentosum, Thymus serpyllum, Plantago sp. , Mentha
sp. , Lamium album, Verbascum phlamoides, Urtica dioica, Primula officina/is.
Geologia. Structura geologică, prin natura rocilor, are o influenţă redusă sau
indirectă asupra răspândirii păsărilor, deoarece aceasta influenţează topografia,
solul şi vegetaţia. Depresiunea Rădăuţi este acoperită, în totalitate, cu sol, excepţie
făcând zonele de prundiş din preajma cursurilor de apă, care atrag specii precum
cele din genurile: Charadrius dubius, Motacilla alba, Motacilla cinerea, Cinclus
cinclus, Oenanthe oenanthe etc. Solul care acoperă zona depresionară prezintă o
mare varietate de tipuri, cum ar fi : argiloiluviale, podzolurile, soiurile brune acide,
pseudogleice, cernoziom levigat. Raporturile dintre sol şi vegetaţia care se dezvoltă
pe seama acestuia sunt strânse şi, în acelaşi timp, reciproce, dar asupra păsărilor
solul nu are influenţă decât în cazul specii lor humicole.
Activitatea umană. Prin prezenţa şi activitatea sa (defrişări, ridicarea
diferitelor construcţii, căi de comunicare, baraje) omul a devenit un adevărat factor
ecologic. Astfel, el a dat naştere unor ecosisteme aparte, numite ecosisteme
antropogene, de tipul terenurilor cultivate, al livezilor, al local ităţilor, al lacurilor
de acumulare etc. Ca urmare a intervenţiei continue a omului, interrelaţi ile
biocenotice nu au acea stabilitate care este proprie ecosistemelor naturale, ci sunt
mereu pasibile de schimbări, uneori destul de brutale, care afectează toate
componentele ecosistemului respectiv, inclusiv păsările. Î n Depresiunea Rădăuţi se
conturează clar un peisaj antropogen sau peisaj de cultură, cum i se mai spune, care
posedă o avifaună mai deosebită decât cea din zonele care o mărginesc.
Metode cantitative şi calitative de studiu. Cercetările cantitative şi
calitative efectuate în perimetrul Juncii Suceviţei au avut ca obiectiv observarea
liberă, cu notarea tuturor aspectelor privind speci ile avifaunistice prezente, specii
clocitoare, oaspeţi de vară sau specii de pasaj, iar estimările finale au fost realizate
pe baza calculelor indicilor de relaţie, de pondere, de abundenţă, de constanţă.
Aceşti indici sunt importanţi întrucât ei reflectă relaţiile existente între speci ile
avifaunistice şi mediul ambiant, dinamica pasajului, relaţiile existente ÎJ1tre speciile
unui anumit gen sau cele existente în cadrul aceleiaşi specii.
Metoda cantitativă folosită în acest studiu este cea a făşiilor şi constă în faptul că
în biotopuri deschise sau acoperite în tot cursul anului, pe o făşie naturală, de o lungime
dinainte stabilită, se numără, din mers, indivizii unei singure specii sau indivizii mai
multor specii care trăiesc, cuibăresc sau se află în trecere pe suprafaţa acestei făşii.
Această metodă este recomandată pentru estimarea populaţiilor de păsări din păduri nu
prea dese, culturi de cereale, păşuni, făneţe, maluri de apă, lunci, etc. Lungimea făşiei
se măsoară cu metrul sau cu pasul etalonat. În cazul nostru, făşia a fost considerată ca
fiind de 1 ,5 km lungime, iar lăţimea de 40 m - câte 20 m de-o parte şi de alta a râului.
Estimarea păsărilor s-a făcut parcurgând toată lungimea fâşiei, de-a lungul unui mal (la
dus) şi repetând măsurătoarea pe celălalt mal (la întors). Cu această metodă am putut
estima şi cuiburile păsărilor toamna sau iarna, când vegetaţia s-a rărit şi cuiburile au
putut fi observate mai uşor. La. parcurgerea unui traseu am notat şi condiţiile
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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meteorologice cele mai importante şi eventualele observaţii despre faetorii care ar
putea influenţa numărul păsărilor din acest biotop.
Tabelul nr. 1

Inventarul specii lor de păsări, grupa fenologică şi frecvenţa acestora din lunea pârâului Sucevita
Grupa
fenologică

Denu mirea speciei

Ciconia ciconia
Buteo buteo
Accipiter j;!e nti/is
Falca subbuteo
Falca tinmmcu/us
Circus pyf!arj;!us
A nasplatyrhinchos
Perduperdi:A:
Ardea cinerea
Coturni:A: coturni:A:
Crex crex
Vane//us vane//us
Charadrius dubius
GallinaJ!o J!allinaJ!o
Tringa ochropus
Tringa nebularia
Larus arj;!entatus
Larus ridibundus
Chi/odonias hybridus
Stema hirundo
Streptope/ia turtur
Streptope/ia decaocto
Cuculus canorus
Athene noctua
Asia otus
Apus apus
AIeedo atthis
Merops apiaster
?ieus viridis
Dendrocopos major
Dendrocopos minor
linx torqui//a
Galerida cristata
Alauda arvensis
Riparia rip_aria
Hirundo rustica
Delichon urbica
Anthus trivia/is
Motacillaflava
Motacil/a alba
Lanius collurio

Clocitoare

Rar
Frecvent

ov
s
s
ov

Rar

MP
ov
s
s
ov
ov
ov
ov
OV
ov

X
X
X
X
X

p

p

s

MP
ov
ov
ov
s
ov
s
s
ov

MP
ov
s
s
s
ov
s
OV
OV
ov
ov
ov
OV
ov
OV

Observaţii

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
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Foarte rar
Frecvent
Foarte rar (mai 2002)
Rar
Frecvent
Frecvent
Frecvent
Rar
Frecvent
Frecvent
Foarte rar
Rar
Foarte rar
Rar
Rar
Rar
Rar
Rar
Frecvent
Frecvent
Rar
Rar
Frecvent
Frecvent
Foarte rar
Foarte rar
Frecvent
Frecvent
Rar
Rar
Frecvent
Frecvent 1 Colonii
Frecvent
Frecvent
Frecvent
Rar
Frecvent
Frecvent

5
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Tabelul nr. 1 (continuare)
Lanius excubitor
Oriolus oriolus
Sturnus vulgaris
Pica pica
Corvus monedula
Corvusfrugilegus
Corvus corone cornix
Corvus corax
Cinclus cinclus
Troglodytes troglodytes
Sylvia borin
SJ'lvia communis
Sylvia curruca
Philloscopus collibita
Philloscopus sibilatrix
Ficedula hypoleuca
Ficedula allbicolis
Muscicapa striata
Oenanthe oenanthe
Saxicola rubetra
Saxicola torquata
Phoenicurus ochruros
Erithacus rubecula
Luscinia megarhyncos
Turdus pilaris
Parus major
Certhiafamilliaris
Passer domesticus
Passer montanus
Frin)!ilta coelebs
PJ!!hulla pyrhulla
Coccothraustes coccothraustes
Serinus serinus
Carduelis chioris
Carduelis spinus
Carduelis carduelis
Carduelis cannabina
Emberiza citrinella

ov
ov
MP
s
s
s

Rar
Frecvent
Frecvent
Frecvent
Frecvent
Frecvent
Frecvent 1 iarna
Frecvent
Rar
Rar
Frecvent
Frecvent
Frecvent
Frecvent
Rar
Foarte rar 1 în pasaj
Foarte rar 1 în pasaj
Rar
Rar
Frecvent
Frecvent
Frecvent
Rar
Frecvent
Frecvent
Frecvent / iarna
Foarte rar
Frecvent
Frecvent
Frecvent
Rar 1 iarna
Rar 1 iarna
Rar
Frecvent
Rar 1 iarna
Frecvent
Rar
Frecvent

X
X
X
X

s

s
s
ov
ov
ov
ov

OV

X
X
X
X
X
X

ov

p

ov
ov
ov
ov
ov
ov
ov
ov

MP

X
X
X
X
X
X
X

s
s

s

s

MP

X

s
s
ov
s

X

OI
OI
MP
s

.

X
X
X

S = sedentare; OV = oaspeţi de vară; OI = oaspeţi de iarnă; MP = migrator parţial; P = de pasaj .
Ponderea păsărilor clocitoare (Specii clocitoare):
Ponderea păsărilor neclocitoare (Specii neclocitoare):
Ponderea păsărilor frecvente (Specii frecvente):
Ponderea păsărilor rare (Specii rare):
Ponderea păsărilor foarte rare (Specii foarte rare):
Ponderea oaspeţilor de vară (OV):
Ponderea păsărilor sedentare (S):
Ponderea păsărilor migratoare parţial (MP):
Ponderea păsărilor de pasaj (P):
Ponderea păsărilor oaspeţi de iarnă (01):

42/79 x 1 00 = 53, 1 6%
37179 x 1 00 = 46,84%
43/79 x 1 00 = 54,43%
27/79 x 1 00 = 34, 1 7%
9179 x 1 00 1 1 ,39%
4 1 179 x 1 00 = 5 1 ,89%
26179 x 1 00 32,9 1 %
7179 x 1 00 = 8,86%
3179 x 1 00 = 3 ,79%
2179 x 1 00 = 2,53%
=

=
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Fig. 1 - Frecvenţa speciilor de păsări din lunea pârâului Suceviţa
Tabelul nr. 2

Calculul abundenţei (A) la genul Sylvia

Sylvia curruca
Sylvia communis
Sylvia borin
Total

2004

2003

Specia

6 aprilie

20 mai

1 4 iulie

5 aprilie

Il

20
6
5

18
7
5

3
o
1

4
3

31

18

30

Abundenţa (A):

A = n/N x 1 00
n - numărul de indivizi ai speciei
N - numărul total de indivizi din probe
Sylvia curruca:
Sylvia communis:
Sylvia borin:

A = 59195 x 1 00 62%
A = 1 9/95 x 1 00 = 20%
A = 1 7/95 x 1 00 = 1 7%
=

Constanta (C):

C = Ni/N x 1 00
Ni = numărul de probe la care specia este prezentă
N = numărul total de probe
Sylvia curruca:
Sylvia communis:
Sylvia borin:

C = 5/5 X 1 00 = 1 00%
C = 4/5 X ) QQ = 80%
C = 5/5 X ) QQ = 1 00%

I ndicele Dzuba (W), de semn ificaţie ecologică:

= (C X A X 1 00)/1 0000
W = (62 X ] QQ X ] QQ)II QQQQ = 62%
Sylvia curruca:
W = (20 X 80 X 1 00)/J 0000 = 16%
Sylvia communis:
W = ( 1 7 X ] QQ X I QQ)II QQOQ = 1 7%
Sylvia borin:

w
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27 aprilie
7
2
3
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Fig. 2 - Categoriile fenologice şi ponderea acestora în biotopul lunea Suceviţa.
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Fig. 3 - Graficul abundenţei Ia genul Sylvia.

Din graficul de mai sus se pot trage următoarele concluzii:
Datorită faptului că aceste specii se întâlnesc în număr destul de însemnat pe
teritoriul de control în timpul verii, putem spune că acesta are un rol atractiv,
asigurând condiţii optime de hrănit şi de trai.
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Genurile Sylvia borrin şi Sylvia communis, fiind situate sub axa statistică,
sunt specii complementare. Genul Sylvia cu"uca fiind situat deasupra axei de
dominanţă este o specie endominantă. Conform calculelor privind indicele de
semnificaţie ecologică (Dzuba), specia care are valenţa ecologică cea mai ridicată
este Sylvia curruca 62%, urmată de celelalte două specii, la un interval destul de
mare, respectiv 1 6,5% şi 1 7%, ceea ce dovedeşte o acomodare şi o preferinţă a
speciei Sylvia cu"uca pentru acest habitat.
-

Tabelul nr. 3

Indicele de asociere interspecifică la speciile Ficedula hypoleuca şi Ficedula albicolis
Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
1 0.
Il.
1 2.
13.
1 4.
1 5.
16.
1 7.
1 8.
1 9.
20.

Ficedula hypoleuca

Data

o robi

(muscar nee:ru)

1 8 aprilie 2003
19 aprilie2003
2 1 aprilie 2003
24 aprilie 2003
27 aprilie 2003
30 aprilie 2003
7 mai 2003
1 0 mai 2003
12 mai 2003
1 7 mai 2003
20 mai 2003
2 iulie 2003
3 august 200
1 2 april ie 2004
1 7 apri lie 2004
22 aprilie2004
25 aprilie 2004
26 aprilie 2004
30 aprilie 2004
3 mai 2004

3
2
4
3
2
1
4
3
4
3
3
2

1
2
2
1
2
2
3

3
2
1
1

a= 18
c = 1
a + c = 19

Prezent
Absent
Total

a = prezente ambel e specii
b = prezentă specia B şi absentă specia A
c = absentă specia B şi prezentă specia A
d = absente ambele specii
Calculul indicelui de asociere interspecifică (X2):
.

n

[(

ad - bc) :...

o

o

2
2

Specia A: Ficedula hypoleuca
Prezent

=

(muscar e:u1erat)

4
4
6
5
4
3
6
6
5
4
3
2

o

Specia 8: Ficedula albicolis

X2

Ficedula albicolis

Absent

b=O
d=1
b+d= I

�]2
2

( a + c )( b + d )( a + b )( c + d )

=

5' 6
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a + b 19
c+d= 2
n = a + b + c + d = 20
=
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Concluzii. Ca în toată lumea animală, şi în cazul păsărilor din lunea
Suceviţei există o mare varietate a gradului de dependenţă faţă de condiţiile de
mediu. Astfel, unele specii au o mare valenţă ecologică şi pe acestea le vom găsi în
biotopuri diferite (cum este cazul muscarului, mărăcinarului, silviei etc.), în timp ce
altele (cele stenotope) sunt legate de un anumit biotop faţă de care evoluţia la
mediu le-a determinat o strictă dependenţă (cum este genul Charadrius, Vanellus).
Dar chiar şi în cazul specii lor stenotope, unele au valenţe ecologice mai largi, ceea
ce face ca, cel puţin sporadic sau local, unele exemplare să trăiască şi în alte
biotopuri decât cele caracteristice speciei.
Pe parcursul celor doi ani de studiu am observat că, în această zonă, frecvenţa
întâlnirilor cu unele specii de păsări se repetă des de la un an la altul . Astfel, am
constatat că unele specii sunt frecvente zonei (54,43%), altele sunt rare (34, 1 7%),
unele sunt foarte rare ( 1 1 ,33%).
Lunea Suceviţei ocupă o suprafaţă destul de importantă din regiunea
depresionară a Rădăuţiului. Cu o vegetaţie lemnoasă şi ierboasă caracteristică,
acest biotop prezintă o stabilitate ce nu este ameninţată decât de intervenţia
activităţilor umane ce au tendinţa de a restrânge permanent zona cu arbori. Acest
aspect se observă în toate localităţile străbătute de cursul râului. Lunea pârâului
Suceviţa a fost şi este sistematic defrişată de către cei ce au terenuri agricole în
preaj mă, astfel că, doar pe mici porţiuni, habitatele mai sunt favorabile păsărilor.
După cum s-a observat, în acest perimetru au fost identificate aproximativ 80 specii
de păsări (din totalul de 1 26 specii înregistrate în Depresiunea Rădăuţi) \ dintre
care foarte multe sunt sedentare şi, prin urmare, pentru aceste specii modificarea
acestui biotop poate fi vitală. Dintre acestea, 5 1 ,89% sunt oaspeţi de vară, 32,9 1 %
sunt specii sedentare, 3 ,79% specii de pasaj , 8,86% parţial migratoare, 2,53%
oaspeţi de iarnă (fig. 2).
Cele 79 de specii identificate în lunea Suceviţei aparţin următoarelor ordine:
gaviiforme (5 specii) accipitiforme (4 specii), charadriforme (9 specii), columbifor
me (4 specii), cuculiforme (o specie), coraciforme (o specie), piciforme (6 specii),
passeriforme (49 specii).
Din lista sistematică se observă că lunea Suceviţei este deosebit de bogată în
număr de specii, deşi presiunea antropică este destul de accentuată. Acest fenomen
este explicat de faptul că accesul omului, prin porţiunile de vegetaţie foarte deasă,
este îngreunat, astfel încât multe specii de păsări, îndeosebi cele care cuibăresc pe
sol sau aproape de sol, ajung să-şi crească puii până la maturitate.
Dintre speciile răpitoare de zi, cele mai întâlnite sunt cele din genurile Buteo
buteo şi Falca subbuteo, care sunt şi cele mai bune valorificatoare a curenţilor
ascendenţi termici, deoarece au anvergura mică a aripilor, fapt care le permite să se
menţină în centrul termicii, unde ascendenţa este mai puternică.
Conform indicelui de asociere interspecifică - X2 (Dzuba) -, care este 5,6,
deci mai mare de valoarea 5, rezultă faptul că asocierea celor două specii de
•

1

Sorin Trelea, Avifauna Depresiunii Rădăuţi, Cluj-Napoca, Editura Risoprin, 2002, p. 43 .
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muscar, pe care le-am studiat cu preponderenţă, nu este întâmplătoare. Între cele
două specii există similitudini în ceea ce priveşte habitatul şi sursele de hrană,
constatând că ambele specii sunt prezente într-un număr mai mare după perioadele
cu ploi abundente, în urma cărora se dezvoltă insectele de talie mică. Prezenţa
aproape constantă şi simultană a celor două specii de muscari relevă caracterul de
echilibru şi de salubritate al ecosistemului, fapt deosebit de important pentru
avifauna care cuibăreşte în acest perimetru.
Din cele prezentate până aici, şi din datele rezultate în urma calculelor
statistice, reiese ca lunea Suceviţei oferă studiului o mare varietate de specii de
păsări a căror existenţă este pusă în pericol de activităţile umane legate de interese
economice, la care se adaugă şi faptul că zona este utilizată în anotimpul cald
pentru agrement. Studiul de faţă ne-a relevat faptul că relaţiile interspecifice ale
păsărilor, precum şi legătura acestora cu mediul abiotic sunt extrem de consolidate,
ceea ce impune, în final, introducerea regiunii în categoria ariilor de interes
ştiinţific şi, odată cu aceasta, respectarea, cu stricteţe, a legislaţiei în vigoare
privind ocrotirea faunei şi a ecosistemului în totalitatea sa.

L'ornitho-faune de la Vallee du ruisseau Suceviţa
(Resume)

Realise en cours de trois annees, dans toutes les saisons et avec toutes les methodes specifiques
de la recherche omithologique, l 'etude L 'ornitho-faune de la Val/ee du ruisseau Suceviţa contient la
conclusion que la Vallee du ruisseau Sucevita est un eco-systeme complex, dans lequel ces 79
d'especes des oiseaux identifices constituent un important anneau dans les relations interspecifiques,
consolidees tout au long du temps et, ă cause des pressions exercitees par les activites humaines, la
zone doit etre protegee.
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CONTRIBUŢII ALE BIOLOGILOR DIN BUCOVINA ISTORICĂ
LA CERCETĂRILE DE GENETICĂ
PETRU BEJINARI U

În ţara noastră primele idei ştiinţifice cu privire la ereditate au apărut în a
doua j umătate a secolului al XIX-lea. Majoritatea naturaliştilor şi a agronomilor au
promovat ideea eredităţii caracterelor dobândite şi rolul factorilor de mediu în
modificarea eredităţii organismelor.
Înfiinţarea Universităţii din Iaşi ( 1 860) şi a celei din Bucureşti ( 1 864), a
diferitelor societăţi ştiinţifice şi a laboratoarelor de specialitate, formarea unor
biologi, agronomi şi medici în şcoli apusene şi apariţia de publicaţii biologice au ca
urmare dezvoltarea ştiinţei eredităţii . Ideile, concepţiile şi cercetările venite de
peste graniţă sunt completate, dezvoltate sau respinse cu numeroase contribuţii
originale româneşti.
Între biologii care s-au situat în prima linie în susţinerea şi demonstrarea
ştiinţei eredităţii au fost: P. S. Aurei ian (în lucrarea Producţiunea cailor, 1 86 1 ), Ion
Ionescu de la Brad ( 1 8 1 8- 1 89 1 , în lucrarea Lecţiuni elementare de agricultură,
1 866), Dimitrie Voinov ( 1 867- 1 95 1 , în lucrările: Noile cuceriri transformiste şi
Mediul ca factor transformist), Nicolae Leon ( 1 863- 1 93 1, în lucrarea Ereditatea),
Ion Borcea ( 1 879- 1 936), C. Sandu-Aidea ( 1 874-1 927).
În perioada 1 9 1 8- 1 940 preocupările de genetică devin tot mai ample şi mai
argumentate din punct de vedere ştiinţific. În anul 1 936 se înfii nţează Societatea de
Genetică, la iniţiativa lui Gh. Marinescu, N. Teodoreanu şi Al. Coratzali 1 • Începând
din anul 1938, această societate a fost condusă de C. 1. Parhon. Cercetările de
genetică sunt tratate în noi apariţii editoriale semnificative. Între autorii acestor
cărţi îi enumerăm pe: G. K. Constantinescu, Mihail Guşuleac, E. Raco�iţă, Radu
Codreanu, Aristide Caradj a, Traian Săvulescu, Constantin Oescu, V. Ghimpu, 1. T.
Tamavschi, N. Ceapoiu, V ictor Preda, Gh. Ionescu-Siseşti, Fr. Rainer, V. Săhleanu,
P. Raicu, Şt. M. Mileu, C. Maximilian ş.a.
Un reprezentant al Bucovinei în cercetarea genetică este M ihail Guşuleac. S-a
născut la 1 2 octombrie 1 887 în satul Lucoviţa de lângă Cernăuţi. Urmează şcoala
1 Radu lftimovici, Creaţie românească in biologia universală, Bucureşti, Editura Albatros,
1 977, p. 64-1 0 1 .
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primară în Lucaviţa, liceul şi universitatea la Cernăuţi, iar speciali:zările le face la
Staţiunea zoologică din Triest şi apoi la Universităţile din Viena, Praga şi Halle. A
lucrat ca profesor la Câmpulung-Moldovenesc, Praga, Suceava, iar între anii 1 9 1 51 9 1 6 a fost succesorul profesorului Eugen Botezat la Catedra de ştiinţe naturale, la
clasele paralele româneşti de la Liceul " Eudoxiu Hunnuzachi " din Rădăuţi. Între
anii 1 9 1 8 şi 1 940 a fost profesor la Universitatea din Cernăuţi, iar între anii 1 940 şi
1 960, profesor şi consultant la Universitatea din Bucureşti.
Pe lângă contribuţiile sale în domeniul morfologiei vegetale (studiul
inflorescenţei, în general, şi a inflorescenţei cariofilaceelor ( 1 956); cercetarea
morfoeco1ogică a florii la Borago officinalis ( 1 959); aprofundarea geobotanică a
fâneţelor seculare şi sărăturilor din Bucovina), Mihail Guşuleac s-a ocupat şi de
problemele de genetică. Studiile de cariologie şi citotaxonomie asupra relicvelor şi
endemismelor au contribuit la argumentarea şi precizarea rolului geneticii în lumea
acestor organisme vegetale. Una dintre cele mai importante lucrări în care tratează,
direct sau secundar, problemele de genetică este Consideraţii asupra variaţiei şi
eredităţii ( 1 927)2 •
Ion 1. Tarnavschi este un alt reprezentant bucovinean al cercetărilor în
genetică. Născut l a 1 9 august 1 904 în oraşul Rădăuţi, unnează şcoala primară în
localitatea natală şi cursurile secundare la Liceul "Eudoxiu Hurmuzachi ", pe care 1-a
absolvit în anul 1 924. Î n copilărie s-a pl imbat, multă vreme, împreună cu tatăl său,
silvicultor la Vicovu de Sus, prin pădurile Bucovinei, devenind un admirator al
naturii şi apoi un observator şi cercetător al lumii vegetale.
După absolvirea, în 1 928, a Facultăţii de Ştiinţe de la Universitatea Cernăuţi
este numit preparator la Institutul botanic din Cernăuţi. Se transferă, ulterior, la
Universitatea din B ucureşti, urcând toate treptele învăţământului superior - şef de
lucrări, lector, conferenţiar şi profesor. Între anii 1 952 şi 1 975, timp de 23 de ani,
Ion 1. Tarnavschi a îndeplinit funcţia de d irector al Grădinii Botanice din
Bucureşti3 .
Domeniile de cercetare de care s-a ocupat cercetătorul bucovinean se referă
la: studiul vegetaţiei algologice, a nucleului celulei vegetale, a naturii morfologice
a gineceului şi a celei morfogenetice a fructelor, cercetări citologice, anatomice,
morfologice şi morfopalinologice. Sunt deosebite cercetările cariosistemice la
genul Pulmonaria şi cele privind numărul cromozomilor la antofitele din România,
cu ample consideraţii despre problema poliploidiei.
Un alt cercetător bucovinean care s-a remarcat în domeniul cercetărilor
genetice a fost Nichifor Ceapoiu. Născut la 14 noiembrie 1 9 1 1 , în localitatea
Ciocăneşti, Nichifor Ceapoiu urmează şcoala în comuna natală, liceul la Vatra
Domei şi Botoşani şi Academia de Înalte Studii Agronomice la Cluj . A parcurs
2 Emil Pop, Radu Codreanu, Istoria ştiinţelor in România. Bio/ogia, Bucureşti, Editura
Academiei Române, 1 975, p. 1 94.
3 Aurel Ardelean, George Nedelcu, Gheorghe Mohan, Profesor dr. docent Ion 1. Tarnavschi
(1904-1989), 1 00 de ani de la naştere, Arad, Editura "Vasile Goldiş", 2003, p. I l .
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toate treptele învăţământului superior: preparator, asistent, şef de lucrări,
conferenţiar şi profesor la Institutul Agronomic "N. Bălcescu" din Bucureşti şi apoi
director al Institutului de cercetări pentru cereale şi plante tehnice - Fundulea.
Nichifor Ceapoiu a întreprins cercetări experimentale importante la cânepă, a
creat forme monoice cu conţinut ridicat de fibre, s-a ocupat de polimorfismul şi
determinismul sexual şi a adâncit fenomenul de heterozis. "Dacă condiţiile
mezologice se schimbă - arată Nichifor Ceapoiu -, unul dintre cele mai banale
procese naturale, o genă rară tinde să înlocuiască gena obişnuită. Polimorfismul
este astfel o etapă în evoluţia unei gene [ . . . ]. Mediul s-a modificat, genele sunt
inutile şi vor fi eliminate. Procesul este lent, ca orice proces evolutiv"4•
La data de 1 martie 1 974, Nichifor Ceapoiu a devenit membru titular al
Academiei Române. În domeniul cercetării s-a ocupat de următoarele probleme:
bazele teoretice şi metodologice ale ameliorării plantelor agricole; dezvoltarea
cercetări lor genetice pentru ameliorarea agricolă; introducerea metodelor statistice
în cercetărilor agricole şi biologice; utilizarea citogeneticii grâului; genetică şi
evoluţia speciilor; rezistenţa la boli; producerea de seminţe etc. 5
În cele peste o sută de lucrări ştiinţifice sunt abordate, în primul rând,
probleme de citogenetică, de ameliorare a cânepei 6 şi grâului, de introducere a
metodelor statistice în cercetările biologice, de tehnica amel iorării plantelor
agricole şi crearea de noi soiuri de cânepă şi grâu. La .planta de cultură - cânepa, a
creat soiurile: ICAR42- 1 1 8 şi Fibra I multa 1 5 1 , iar la grâu soiurile: Excelsior,
Favorit, Moldova, Doina, Fundulea 29 şi Carmen.
În domeniul aplicativ al geneticii a lucrat şi Constantin V. Oescu. Născut la
1 4 iunie 1 89 1 , în comuna Fântâna Mare din j udeţul Suceava, a urmat cursurile
primare la Fălticeni şi pe cele liceale la Botoşani (Liceul "A. T. Laurian"). La
absolvirea Facultăţii de Ştiinţe Naturale şi a Secţiei de Ştiinţe Agricole din Iaşi, în
anul 1 9 1 4, Constantin V . Oescu este încadrat ca preparator, apoi ca asistent la
Catedra de botanică a Universităţii din Iaşi. Î ntre anii 1 920 şi 1 928 a lucrat ca
profesor şi director la Şcoala Agricolă din Miroslava, apoi a fost profesor la Şcoala
Normală "Vasile Lupu " din Iaşi. Între anii 1 929 şi 1 93 0 a fost director al Camerei
Agricole din Iaşi. Din anul 1 930 devine cercetător ştiinţific la Staţiunea de
amel iorare a plantelor Iaşi, după care, din 1 942, prin concurs, ocupă postul de
profesor la Facultatea de Agronomie.
Pe motiv că ar fi făcut politică ţărănistă şi a sprij init băneşte pictarea B isericii
"
"Sf. Neculai din Copou, Constantin V. Oescu a fost arestat şi trimis, în 1 952, la
canalul Dunăre-Marea Neagră, de unde s-a întors în 1 954. Ulterior, a fost încadrat
ca lector la Facultatea de Agricultură din Iaşi.
4 N. Ceapoiu, Genetica şi evoluţia populaţiilor biologice, Bucureşti, Editura Academiei
Române, 1 976, p. 1 1 3 .
"
s Mihai Bejinariu, Natura ş i cercetarea biologică în Bucovina, Bucureşti, "Monitorul Oficial ,
2004, p. 1 0 1 .
6 Emil Pop, Radu Codreanu, op. cit., p . 1 97.
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Preocupările din domeniul cercetării au avut drept obiect următoarele teme:
flora micologică din depresiunea Jij ia-Bahlui (ciupercile pereno-sporaceae şi
erisypaceae); sistematica, genetica şi ameliorarea ovăsului cultivat şi studiul
morfologico-sistematic al satifoidelor şi formelor de obsigi rezultate din h ibridări
naturale7• Una din lucrări este semnificativă - Contribuţii la sistematica ovăzului
comun; forme noi din hibrizi naturali.
În cercetările de micologie din Depresiunea Jij ia-Bahlui a semnalat prezenţa
a 1 28 de specii de Peronosporaceae, din care cinci specii noi pentru ştiinţă (altele
au fost menţionate în lucrările lui Traian Săvulescu şi Sandu Viile). Constantin V.
Oescu a întreprins extinse cercetări şi în cunoaşterea florei din preaj ma şi din
oraşul Iaşi.
În perioada 1 940-1 990 contribuţii importante în domeniul geneticii teoretice
au adus şi biologii N. Botnariuc, 1. Moraru, V. Săhleanu, V. Preda şi M. Şerban.
V ictor Săhleanu, antropolog, abordează probleme importante de genetică
umană în lucrările: Chim ia, fizica şi matematica vieţii ( 1 965), Omul şi sexualitatea
( 1 967), Omul şi îmbătrânirea ( 1 97 1 ), Concepţii despre om în medicina modernă
( 1 976), Omul şi alimentaţia ( 1 977), De la omul necunoscut la omul cognoscibil
( 1 966). Fiul profesorului Emi lian Săhleanu, Victor s-a născut în Gura Humorului,
la 1 februarie 1 924, a urmat şcoala generală în oraşul natal şi liceul la Cernăuţi
( 1 934- 1 94 1 ). Studiile superioare pe care le-a urmat Victor Săhleanu sunt complexe
şi de lungă durată: între anii 1 942 şi 1 948 urmează Facultatea de Medicină; între
anii 1 945 şi 1 946, Facultatea de Filosofie şi între anii 1 954 şi 1 96 1 Facultatea de
Matematică-Fizică8 .
După absolvirea Facultăţii de Medicină a lucrat la Institutul de
Endocrinologie, Institutul de Geriatrie şi la Centrul de Cercetări Antropologice. În
cei 5 0 de ani de carieră ştiinţifică, Victor Săhleanu a publicat 2 650 de comunicări,
în care a abordat un număr de 33 de domenii, între care şi probleme de ştiinţa
eredităţii la om.
Preocupat de domeni ile biologiei şi medicinii, Francisc Rainer ( 1 874-1 944) a
cercetat transmiterea ereditară a grupelor sanguine la om. A promovat idei şi
concepte moderne în biologia şi medicina teoretică şi aplicată: citologie şi
h istologie; anatomie funcţională, comparată, artistică şi patologică; embriologie
an imală şi umană; fiziologie generală, biochimie şi genetică umană; antropologie.
A demonstrat determinismul genetic al fenomenelor biologic şi a conferit conţinut
aplicativ sintagmei "anatomia este ştiinţa formei vii " .
Francisc Rainer este fondatorul şcolii de antropologiei de la Bucureşti. Între
anii 1 926 şi 1 928 a întreprins cercetări antropologice populaţionale în cadrul
anchetelor sociologice organizate de D. Gusti şi o cercetare sociologică
independentă în satul Drăguş, în anul 1 93 3 . Între ani i 1 929 şi 1 934 a organizat
investigarea antropometrică şi serologică a studenţilor anilor 1 şi II de la Facultatea
7
8

Petru Bejinariu, Biologi de seamă din Bucovina, laşi, Editura "Bucovina", 1 998, p. 48.
Ibidem, p. 70.
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de Medicină din B ucureşti, iar rezultatele au devenit material pentru importante
concluzii antropologice şi genetice. Una din concluzii, importante şi astăzi, constă
în lipsa corelaţiei între grupele sanguine umane şi caracterele antropologice,
corelaţie susţinută până atunci ( 1 93 7). Francisc Rai ner realizează cea mai mare
colecţie de cranii (în total 6 670 de cranii) şi stabileşte vechimea cu exactitate, din
punct de vedere al apartenenţei lor individuale (sex, vârstă, cauzele decesului,
profesia, provenienţa regională) la aprox. 3 000 de cranii. Colecţia a fost cea mai
mare din Europa. A urmat înfiinţarea Institutului de Antropologie din Bucureşti.
Contribuţia biologilor din Bucovina istorică la cercetările de genetică se
remarcă începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea, prin investigaţi ile
făcute în acest domeniu de M ihail Guşuleac, Ion 1. Tarnavschi, Nichifor Ceapoiu,
Constantin Oescu, Victor Săhleanu şi Francisc Rainer.

Contributions des biologues de la Bucovine historique
aux recherches de genetique
(Resume)

A partir de la deuxieme moitie du XIX-eme siecle, les biologues bucoviniens ont contribue,
par leurs recherches de genetique, au developpement de cette science. Dans 1 'article ci-dessus,
l 'auteur evoque les personnalites et les recherches des plusieurs biologues: Mihail Guşuleac, Ion 1 .
Tamavschi, Nichifor Ceapoiu, Constantin Oescu, Victor Săhleanu e t Francisc Rainer.
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SPECII DIN GENUL HIERA CIUM, IERBORIZATE
ÎN BUCOVINA
TITUS LUCESCU

Odată cu preocupările profesionale, legate de controlul pădurilor în Bucovina,
ne-am ocupat şi de ierborizarea florei din această zonă. Plantele recoltate de noi au
fost depuse, în mai multe mii de exemplare, la Ierbaru/ general şi Floram
Moldaviae exiccatam de la Grădina Botanică a Universităţii " Al. I . Cuza" din Iaşi
unde, o parte d intre ele, au fost publicate. În cadrul acestei activităţi ne-am ocupat
şi de genu l Hieracium, pentru care am depus o muncă intensă, fiind ajutat de
regretatul profesor universitar Emilian Ţopa şi, mai târziu, de dr. Ioan Sârbu de la
Grădina Botanică din Iaşi. Acest gen îl prezentăm în ordinea alfabetică a speciilor
(ierborizate şi determinate), după cum urmează:
Hieracium x ambiguum Ehrh., comuna Gălăneşti, cantonul silvic Topliţa, în
arboret de amestec de fag, brad, carpen, cu exemplare rare de molid şi stejar.
Hieracium x amoenanthes Nyar., exemplare foarte rare au fost identificate în
comuna Suceviţa, aproape de izvorul pârâului Neagu, la marginea unui arboret de
amestec, în care predomină molidul.
Hieracium aurantiacum L., comuna Suceviţa, cantonul silvic Neagu, în
arborete de molid, cu exemplare rare de fag şi pe raza comunei Vatra Moldoviţei,
în Poiana Ovăzului, la altitudinea de 1 1 00 m. Ca ssp. A urantiacum, var.
carpathico/a (N. P.), f. di/utipi/um Nyar. Kv. Creşte în comuna Marginea, pe raza
cantonului silvic Havriş, în rariştea unor arborete. Din ssp. aurantiacum, s-au mai
identificat: var. carpaticola (N. P.) pe raza comunei Cacica, satul Runc, în
luminişuri de pădure de amestec; var. aurantiacum, f. brevipiluiiJ pe raza
comunelor Suceviţa şi Gălăneşti, f. longipilum (N. P.), în cantonul silvic Maidan,
de pe raza comunei Cacica.
Hieracium auricula Lam. et D. C., exemplarele acestei specii se întâlnesc, destul
de des, grupate în pâlcuri pe locuri uscate, cu păşuni, începând cu malurile pârâului
Suceviţa până la poienile de pe raza comunelor Suceviţa, Horodnic, Gălăneşti şi
Vicovu de Jos.
Hieracium bauhini Besser., ca ssp. bauhini, var. pseudobauhini (N. P.) a fost
identificată pe raza comunelor Bădeuţi, Suceviţa şi Gălăneşti, cantonul silvic
Poiana şi ssp. cryptomastis (N. P.) pe raza comunei Suceviţa, cantonul silvic
Poiana Mărului (specia a fost determinată de Ioan Sârbu).
Analele Bucovinei, XII, /, p. 1 25-1 28, Bucureşti, 2005
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Hieracium bauhini Besser, var. subauriculoidiforme (Z.), ca varietate
necunoscută până în prezent în Bucovina. A fost identificată de noi în comuna
Gălăneşti, cantonu l silvic Poiana, în arboret de amestec rărit şi înierbat.
Hieracium bi.fidum Kit., var elipticum Nyar., comuna Suceviţa. Din această
specie s-au mai identificat: var. cardiobasis (Z.) Nyar., în comuna Marginea,
cantonul silvic Floca; var. sinile Nyar., în comuna Suceviţa, cantonul silvic Neagu;
var. subcaesiifloriforme (Z.) Kăser., f. macrodontum (Nyar. et Z.), în comuna
Cacica, cantonul silvic Maidan, în arboret de amestec de fag, carpen, paltin şi
răşinoase.
Hieracium x caesogenum Wol . et Z., specia a fost identificată pe raza
comunei Cacica, cantonul silvic Maidan. Var. caesiogenum a fost identificată
pentru prima dată în Bucovina, în pădurile comunei Suceviţa.
Hieracium caesium Fr. Symb., var. laeticolor Nyar., ca specie este răspândită
în multe local ităţi din ţară, ca varietate este rară. Î n Bucovina a fost citată pentru
prima dată în comuna Suceviţa.
Hieracium caespitosum Dumort., ssp. caespitosum, comuna Marginea, pe
porţiuni înierbate din cantonul silvic Floca.
Hieracium cymosum L., creşte foarte rar pe şanţurile de scurgere de pe
terenuri le agricole Scruntari, ce aparţin municipiului Rădăuţi.
Hieracium x diaphanoides Lbg., var. amoenoramosum Nyar. Ca specie este
cunoscută în mai multe locuri din ţară. Ca varietate (amoenoramosum) a fost
identificată pentru prima dată în Bucovina, pe raza comunei Suceviţa.
Hieracium x erythrocarpum Peter Beitr., var. pseudogypsophilum (Nyar. et
Z.) Nyar. Ca specie şi subspecie este foarte rară. Î n Bucovina a fost identificată
pentru prima dată la Gălăneşti.
Hieracium x .flagellare Willd., comuna Marginea, cantonul silvic F loca, în
arboret de brad cu exemplare rare de fag şi carpen. A fost citată, până în prezent,
numai în două local ităţi din zona Clujului - Dealul Găi i şi Luşca. Noi am mai
identificat, din cadrul acestei specii, var. pratensifolium (Z.) pe raza comunei
Suceviţa, cantonul silvic Dragoşin.
Hieracium x fuscoatrum N. P. S-au identificat numai câteva exemplare, pe
raza comunei Vatra Moldoviţei, poiana Ovăzului, la altitudinea de 1 1 00 m. Este o
specie foarte rară pe tot cuprinsul ţării.
Hieracium lachenalii Gmel., var. lachenalii. În Bucovina această specie a
mai fost identificată în zonele: Valea Borca, Valea Neagră şi Schitu l Rarău.
Exemplarele determinate de noi au fost recoltate de pe raza comunei Suceviţa,
cantonul silvic Neagu.
Hieracium x latifolium Spreng., var. halimifolium (Florei) Nyar. Exemplare
foarte rare au fost identificate în arborete rărite de pe raza cantonului silvic Topliţa,
comuna Gălăneşti .
Hieracium x laurinum A. T. Plantă cu areal restrâns în ţara noastră, în
Bucovina necitată până în prezent. Noi am identificat câteva exemplare pe raza
comunei Gălăneşti, pe marginea grupuri lor de pădure comunală.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Hieracium levicaule Jord. Plantă citată în puţine locuri din ţara noastră. Î n
Bucovina este cunoscută numai în zona oraşului Câmpulung Moldovenesc. Noi am
identificat-o ca specie în comuna Marginea, iar ca varietăţi şi forme, în următoarele
localităţi: Stulpicani - var. serratilanceum (Z.) Nyar., f. slănicense Nyar.; Suceviţa
şi Gălăneşti - numai var. serratilaceum (Z.) Nyar.
Hieracium levigatum Willd. (=lachenalii-umbellatum), var. knafii (Cel.)
Nyar., f. angustifrons Behr. et Z. Plantă identificată pe raza comunei Vatra
Moldoviţei, o altă var. cârlibabae Prod. pe raza comunei Gălăneşti, cantonul silvic
Topliţa şi ssp. tridentatum (Fr.) Z., var. tridentatum în comuna Horodnic, cantonul
silvic Horodnic.
Hieracium murorum L., var. serratifolium (Jord.) Nyar., f. extensum Nyar.,
comuna Marginea, Valea Şoarecului, cantonul silvic Pietrele Muierilor, în arboret
cu consistenţa redusă din brad şi fag.
Hieracium x obornyanum N. P. Specie rară în ţara noastră. În Bucovina a fost
identificată în comuna Marginea, cantoanele silvice Floca şi Ursoaia.
Hieracium pilosella L., comuna Suceviţa, cantonul silvic Neagu, Gerx Z.
Anadenia, var. circumvelatum (Z.) Nyar. Plantă rară, răspândită în rezervaţiile de
brad şi molid de pe Valea Voievodesei, de pe raza comunei Suceviţa; Grex
Oligotricha, Brenn., var. latiusculum (N. P.), identificată în aceeaşi zonă.
Hieracium pilosella L., Grex Macradenia Brenn., var. megaladenium (N. P.)
a fost identificată în comuna Horodnic, cantonul silvic Runc, Grex Peleiadenia,
var. trichadenium (N. P.) în comuna Bădeuţi şi var. latisculum (N. P.) în comuna
Gălăneşti.
Hieracium piloselloides Vill., comuna Marginea, cantonul silvic Floca
(specia a fost determinată de noi şi revăzută de Ioan Sârbu).
Hieracium x praecurrns Vukot., comuna Suceviţa, cantonul silvic Neagu, în
arboret de fag rărit.
Hieracium pseudobifidum Schur., comuna Suceviţa, Valea Voievodesei, var.
bifidiflorum (Deg. et Z.), în comuna Gălăneşti.
Hieracium sabaudum L., var. vagum (Jord.) Nyar. şi var. viriscens (Sonder),
au fost identificate pe raza comunei Marginea, Valea Şoarecului.
Hieracium transsilvanicum Heuff., comuna Suceviţa, cantonul silvic Poiana
Mărului (specia a fost revăzută de Ioan Sârbu), var. transsilvanicum a fost
identificată în comuna Vicovu de Jos, cantonul silvic Vicovu de Jos, comuna
Marginea, cantonul silvic Floca, comuna Suceviţa, cantonul silvic Dragoşin şi
oraşul Salca.
Din variabilitatea acestei specii s-au mai identificat: var. transsilvanicum,
f. normale Z., care, până în prezent, a fost cunoscută numai pe Rarău. Noi am
identificat această plantă pe raza comunei Dorna Candrenilor, într-un arboret de
molid, în vârstă de circa 80 de ani, cu consistenţă redusă, şi în comuna Suceviţa, la
limita arboretelor de molid ce se învecinează cu zona alpină; var. transsilvanicum,
f. ericaule (Schur.), plantă foarte rară. Î n Bucovina a fost identificată, în comuna
Suceviţa, pe Valea Voievodesei, in arborete de molid şi brad, la altitudinea de circa
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700 m; var. transsilvanicum f. muscigenum Z., plantă de asemenea necitată în
Bucovina până în prezent, identificată pe raza comunei Suceviţa, în apropierea
izvorului pârâului Neagu şi în pădurile din vecinătatea oraşului Solca.
Hieracium umbellatum L., plantă cu var. umbellatum, f. coronopifolium
Bernh. Nyar., ca formă a fost cunoscută numai în Dobrogea şi Oltenia. În Bucovina
a fost identificată în comuna Marginea, la l imita dintre micile poieni şi arborete de
amestec, compuse din fag, carpen, brad şi exemplare rare de molid, f. salicifolium
Reverch., identificată în aceeaşi zonă.
Hieracium virosum Pali., comuna Marginea, cantonul silvic Floca. Atât ca
specie cât şi ca varietate [foliosum (W. et K.) Nyar.] nu a fost cunoscută până în prezent
în Bucovina.
În zona forestieră, cel mai mare număr de specii din genul Hieracium s-au
identificat în subzona răşinoaselor cu fag, iar în subzonele molidişurilor pure,
ragete şi gorun cu fag se întâlnesc foarte rar. Din subzona zăvoaielor nu s-a
ierborizat până în prezent nici o specie. În toate subzonele de vegetaţie speciile
acestui gen au fost identificate în arborete cu consistenţă redusă şi mai rar în
poieni.
S-au ierborizat două specii ubigviste: Hieracium auricula şi Hieracium
bauhini şi două în zona de câmpie: Hieracium cymosum şi Hieracium pilosella var.
trichadenium.
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Des especes du genre Hieracium, herborisees dans la Bucovine
(Resume)

L'auteur presente des especes du genre Hieracium, identifiees dans plusieurs zones de la
Bucovine et ordonnees alphabetique. Le plus grand nombre d'especes a ete identifie dans la zone
forestier resineuse (de hetre). Jusqu'â present, du bocages on n ' a pas ete herborise aucune espece.
D'ailleurs, les especes de cet genre ont ete identifiees dans le peuplement d 'une consistence reduite et
rarement dans les clairieres.
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ASPECTE ALE BIODIVERSITĂŢII DIN ARIILE PROTEJATE
ALE JUDEŢULUI SUCEAVA
ION IORDACHE, ADRIAN OPREA, CONSTANTIN ION

Introducere
Între anii 2000 şi 200 1 , un colectiv de zoologi şi botanişti de la Universitatea
"Al. 1 . Cuza" din Iaşi a efectuat studii biocenologice şi de monitoring în ariile
protej ate ale j udeţului Suceava. Au fost luate în studiu 26 de arii protejate de
interes botanic, forestier, zoologic, peisagistic, unele arii protej ate complexe şi
Munţii Călimani, care au statut de Parc Naţional.

Metode de lucru
Evaluarea biodiversităţii florei, vegetaţiei şi faunei de vertebrate s-a putut
face "pe itinerar", cu m ij loacele specifice de observare: binoclu, lupă,
determinatoare, lunetă etc. S-au făcut şi aprecieri privind starea de conservare a
tuturor ariilor protejate, iar pentru unele dintre ele s-au iniţiat studii de monitoring.
În prima etapă a studiului (anul 2000) s-au făcut cercetări în rezervaţiile naturale
circumscrise Obcinelor Bucovinei şi Depresiunii Domelor, pentru ca în cea de-a
doua etapă (anul 200 1 ) să se treacă la studiul celorlalte rezervaţii.
Studiul animalelor vertebrate s-a realizat pe parcursul a mai multor ani,
incluzând aici şi studiul peştilor din bazinul superior al Siretului, Bistriţa superioară,
Suceava şi Moldova.
În cele ce urmează prezentăm aspecte privind rarităţile de tloră, asociaţii le
vegetale din ariile protej ate şi o privire de ansamblu asupra faunei vertebratelor din
întreg judeţul Suceava.

Rezultate şi discuţii
1 . În privinţa florei v!lsculare se constată că în ariile protej ate sucevene se
găsesc numeroase specii relicte: ex. Ligularia sibirica (Poiana Coşnei, Neagra
Şarului, Poiana Stampei, Răchitişul Mare, Drăgoioasa); L. glauca (Calafindeşti);
Analele Bucovinei, XII, /, p. 1 29- 1 34, Bucureşti, 2005
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Cochlearia pyrenaica (Răchitişul Mare); Arctostaphylos uva-ursi (Răchitişul
Mare); Trientalis europaea (Ciumâma); Trollius europaeus, Gladiolus imbricatus
(frecvente); Cypripedium calceo/us (mlaştina Rădăuţi, Zamostea-luncă); Viola
epipsila şi Betula nana (Lucina); Taxus bacata (Slătioara) etc.
2. Î n unele arii protejate se află specii endemice pentru flora ţării noastre,
dintre care amintim: Andryala levitomentosa (Pietrosul Bistriţei, la limita superioară a
rezervaţiei "Cheile Zugreni "); Eritrichium nanum ssp. jankae, Asperula carpatica,
Thesium kernerianum, Centaurea pinnatifida (Pietrele Doamnei-Rarău) etc.
3. Î n alte arii protejate sucevene există specii rare sau extrem de rare în ţara
noastră: Pedicularis sceptrum-carolinum (Drăgoiasa); Gentiana phlogifolia
(Pietrele Doamnei); Euonymus nanus (Cheile Zugreni, Zamostea-luncă);
Hieracium pojoritense (Dl. Măgura-Câmpulung); Angelica archangelica, Trollius
europaeus (Munţii Călimani); Frittilaria meleagris (Zamostea-luncă); Lysimachia
thyrsiflora, Carex chordorrhyza, C. loliacea (Drăgoiasa).
4. Alte rezervaţii naturale conservă fitocenoze ale unor asociaţii vegetale rare
în vegetaţia României ori aflate în singurele staţiuni din ţară în judeţul Suceava:
asociaţia Coch/earyo pyrenaicae - Cratoneuretum commutati (Răchitişul Mare);
Pino cembrae - Piceeteum (Munţii Călimani); Eriophoro vaginati - Betuletum
nanae (Lucina); Eriophoro vaginati - Pinetum sylvestris (tinoavele Poiana Coşnei,
Neagra Şarului, Poiana Stampei, Pilugani, Drăgoiasa); Carici pseudocyperi Menyanthetum (Drăgoiasa); Sempervivo soboliferae - Andryaletum levitomentosae
(Pietrosul B istriţei); Fraxino - Ulmetum euonymetosum nani (Zamostea luncă);
Rhododendro myrtifolii - Pinetum mugi (Munţii Călimani).
5. Drept urmare a investigaţiilor noastre, au fost descrise două asociaţii
vegetale, noi pentru ştiinţă, şi anume: asociaţia Ca/tho laetae - Ligularietum
sibiricae instalată pe terenuri înmlăştinate la Răchitişul Mare şi Iedu şi în lungul
pârâu lui Cârlibaba - şi asociaţia Eriophoro vaginati - Betuletum nanae, pe soiurile
acide la Lucina.
6. Specia Trientalis europaea, cunoscută până acum numai de la Ciumâma, a
fost descoperită şi în Pasul Mestecăniş, pe Vf. Brezuţa, aici fiind a doua staţiune
din judeţul . Suceava.
7. Pentru Rezervaţia naturală "Cheile Zugreni " s-au inventariat toate speciile
de plante vasculare şi s-a analizat, în totalitate, vegetaţia de pe cele circa 1 00 de
hectare. O parte a studiului s-a focalizat asupra studierii celor două mici populaţii
ale speciei endemice Andryala levitomentosa (instalate pe vârful numit "Pietrosul
Bogolin"), numărându-se astfel rozetele de frunze bazale.
8. Starea de conservare a rezervaţiilor naturale din judeţul Suceava variază de
la una excelentă (cum ar fi zonele: Codrul Secular Slătioara, Rezervaţia Răchitişul
Mare, Poiana Stampei), uşor degradată (Plaiul Todirescu), la una foarte proastă
(Pădurea Demăcuşa).
9. Se constată că, în timp ce în unele rezervaţii naturale se respectă măsurile
de ocrotire a acestora, şi autorităţile locale (primarul şi consiliile locale) chiar se
-
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mândresc cu existenţa pe teritoriul comunelor lor a unor obiective ocrotite - şi .
avem două astfel de exemple unde primarii au reuşit să conştientizeze locuitorii din
zonele respective de importanţa acelor arii prezervate), în alte zone se constată o
delăsare, cu consecinţe nefaste pentru arealele protejate (ex. Tinovul Lucina Găina). Chiar silvicultorii contribuie la degradarea sau chiar d ispariţia unor
rezervaţii forestiere, prin extragerea masei lemnoase (ex. Pădurea Demăcuşa,
comuna Moldoviţa, j udeţul Suceava).
10. Drept urmare a investigaţiilor noastre, se vor propun, spre prezervare,
două areale din j udeţul Suceava, şi anume:
- o suprafaţă de circa un hectar, pe Vf. Brezuţa, din Obcina Mestecănişului;
acolo este o pajişte naturală, cu vegetaţie de tip oligotrof, unde s-a identificat
specia relict glaciar în flora României, Trientalis europaea, o specie extrem de rară
în ţara noastră. Această nouă localitate este a doua staţiune cunoscută din judeţul
Suceava;
- două parcele dintr-un arboret secular de pe raza Ocolului Silvic Vatra
Moldoviţei (Obcina Mare); acestea sunt situate de-a lungul pârâului Secrieş, în
U . A. 3 0 1 , parcelele E şi F, cu o suprafaţă de circa 40 de hectare. Acolo este instalat
un arboret secular de molid, cu vârstă de peste 1 70 de ani, cu exemplare de molid
de 3 0-3 3 m înălţime şi de până la 1 ,2 m diametru terier. Interesant este faptul că tot
acolo se găsesc numeroase exemplare de molid de rezonanţă.
1 1. Studiul animalelor vertebrate a vizat 2 1 de rezervaţii naturale de interes
zoologic şi apele mari de pe teritoriul j udeţului Suceava:
a) din clasa Cyclostomata există o singură specie, Eudontomyzon danfordi
(hadina), aparţinând ordinului Petromyzoniformes. Această specie se găseşte în
cursul superior al râurilor din bazinele montane ale B istriţei, Moldovei şi Sucevei.
Ea se află pe Lista Roşie a World Conservation Monitoring Centre (W.C.M .C.) în
categoria cu "risc scăzut", aproape ameninţată, conform criteriilor de periclitare
elaborate de International Un ion of Conservation of Nature and Natural Resources
(l.U.C.N.);
b) peştii din clasa Osteichthyes sunt reprezentaţi de 2 1 de specii care au
preferinţe deosebite de-a lungul râurilor, grupându-se în anumite zone ecologice.
Fiecare zonă are anumite caracteristici ecologice.
Bazinele muntoase ale râurilor Bistriţa, Moldova şi Suceava se încadrează în
zona păstrăvului (Salmo trutta fario). Pe lângă păstrăv, ca specie indicatoare, mai
există următoarele specii însoţitoare: păstrăvul fântânel (Salvelinus fontinalis),
zglăvoaca (Cottus gobio), boişteanul (Phoxinus phoxinus) şi grindelul (Noemacheilus
barbatulus). Zona subiacentă are drept specii indicatoare lipanul ( Thymallus
thymallus) şi moioaga (Barbus meridionalis petenyi). Această zonă apare în aval de
cea a păstrăvului, în bazinele montane ale râurilor B istriţa, Moldova şi Suceava. Ca
specii însoţitoare se semnalează lostriţa (Hucho hucho), aproape dispărută, şi
porcuşorul-de-vad (Gobio uranoscopus). Aceste două specii apar pe Lista Roşie a
W.C.M.C., lostriţa ca specie periclitată, iar porcuşorul-de-vad ca specie insuficient
studiată după criteriile I.U.C.N.
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Î n aval de zona l ipanului şi moioagei este zona scobarului (Chondrostoma
nasus), bine conturată la limita dintre bazinul montan şi cel colinar ale râului
Suceava. Alături de scobar, ca specie indicatoare, se mai află următoarele specii:
cleanul (Leuciscus cephalus), zvârluga (Cobitis aurata), mreana (Barbus barbus),
porcuşorul (Gobio kessleri), beldiţa (Aiburnoides bipunctatus), obletele (Aiburnus
a/burnus), plătica (Abramis brama), bibanul (Perca .fluviatilis) şi crapul (Ciprinus
carpio). Dintre aceste specii, porcuşoru l (Gobio kess/eri) este inclus în Lista Roşie
a W.C.M.C. cu statutul I.U.C.K de specie insuficient studiată şi crapul (Ciprinus
cmpio), care este cuprins în Lista Roşie W.C.M.C. ca fiind în stare critică, conform
criteriilor I.U.C.N.
Ultima zonă ihtiologică din apele teritoriului judeţului Suceava este cea a
c/eanului (Leuciscus cephalus), caracteristică bazinului colinar al râurilor, găsindu
se doar în tronsonul S iretului din judeţul Suceava. Alături de clean se găseşte
carasul argintiu (Carassius auratus gibe/io) şi caracuda (Carassius carassius),
care, în Lista Roşie a W.C.M.C. este trecută la categoria cu risc scăzut, dar în apele
din Moldova este practic dispărută.
Conform Convenţiei de la Berna, următoarele specii de peşti sunt protejate:
Thymallus thymallus, Barbus meridionalis petenyi, Hucho hucho, Chondrostoma
nassus, Gobio kessleri şi Alburnoides bipunctatus.
c) Clasa Amphibia este reprezentată de 15 specii, răspândite în ariile protejate
ale judeţului Suceava. Putem aprecia că 85 % din batracofauna ţării noastre se
găseşte pe teritoriul judeţului Suceava; multe specii protejate la nivel mondial sau
european au o situaţie populaţională bună. Conform Convenţiei de la Berna şi
I.U.C.N., următoarele specii prezintă un statut special, fiind considerate specii
vulnerabile: Truturus cristatus, Bombina bombina, Bufo bufo, Hyla arborea, Rana
temporaria, Rana dalmatina.
d) Clasa Reptilia include 9 specii care se găsesc în rezervaţi ile din Suceava.
Toate aceste specii sunt incluse în anexele Convenţiei de la Berna, având statut
aparte pentru protej are. Astfel, ca specii strict protejate sunt: Emys orbicularis,
Lacerta agi/is, Lacerta viridis, Coronella austriaca şi Natrix tesssellata. Ca specii
protejate sunt: Lacerta vivipara, Anguisfragilis, Natrix natrix şi Vipera berus.
e) Clasa A ves include cele mai numeroase specii ( 1 26). Cercetările de
amănunt s-au făcut în Masivul Rarău şi Codrul Secular Slătioara. Ornitofauna, în
funcţie de heterogenitatea habitatelor, poate fi grupată în cinci zone
ornitogeografice:
- avifauna golurilor alpi ne (subalpine), între 1 550 şi 1 653 m altitudine,
include 1 1 specii (aproximativ 8,7% din total). Cele mai caracteristice sunt:
Prunella colaris, Anthus spino/etta, Corvus corax, Phoenicurus ochruros,
Tichodroma muraria;
- avifauna pădurilor de conifere include 1 5 specii (din totalul de 1 26), adică
1 1 ,8%. Cele mai caracteristice specii sunt: Tetrao urogallus, Piciodes tridactylus,
Dryocopus martius, Parus ater, Parus cristatus;
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- avifauna pădurilor de amestec cuprinde 46 de specii (36,7% din total). Ca
specii caracteristice sunt: Dendrocopos leucotus, Tetrastes bonasia, Columba
oenas, Buteo buteo şi Accipiter gentilis;
- avifauna apelor curgătoare cuprinde 7 specii (5,5% din total). Ca specii
caracteristice sunt: Cinc/us cinc/us, Motacil/a cinerea, Alcedo atthis şi Charadrius
dubius;

- avifauna zonelor antropice (aşezări omeneşti, culturi agricole, livezi, ape
stagnante) cuprinde cele mai numeroase specii, 47 (37,7% din total). Ca specii
caracteristice considerăm a fi: Hirundo rustica, Delichon urbica, Passer domesticus,

Passer montanus, Apus apus.

Dintre cele 1 26 de specii de păsări, 92 de specii cuibăresc în zonă. Toate
speciile sunt protej ate, dar o situaţie aparte o reprezintă răpitoarele de zi, care apar
sporadic: Aquilla c/anga, Aquilla heliaca, Circus macrourus, iar dintre rallide:
Crex crex. S ituaţia cea mai critică se înregistrează la cocoşul de mesteacăn (Tetrao
tetrix) din Munţii Rodnei care mai persistă doar în câteva exemplare.
f) Clasa Mammalia include 49 de specii. Ca specii vulnerabile sunt
următoarele chiroptere: Rhinolophus ferrum-equinum, R hipposideros, Miniopterus
schreibersii, Myotis myotis, Barbastella barbastellus, iar dintre rozătoare: Sciurus
vulgaris, Dryomys nitedula, Muscardinus avellanarius, Glis glis. Specii periclitate,
d intre carnivore, sunt: Canis lupus, Lynx lynx, Martes martes.

Concluzii
Ariile protejate din judeţul Suceava, în cea mai mare parte, se află într-o stare
bună de conservare, dându-se atenţie biodiversităţii florei şi faunei. Studiul aduce
completări Ia cunoaşterea arealului de răspândire a unor specii rare din flora
României (Ligularia glauca, Ligularia sibirica, Trientalis europaea). Se
alcătuieşte şi se actualizează Lista Roşie pentru speciile de plante şi animale
vertebrate. Se face o cartare a vegetaţiei, propunându-se şi noi asociaţii vegetale
pentru ştiinţă: ex. asociaţia Caltho laetae - Ligularietum sibiricae.
Animalele vertebrate din Lista Roşie includ, ca specii vulnerabile: patru specii
de peşti (Hucho hucho, Thymallus thymallus, Carassius carassius, Misgurnus
fosilis); o specie de păsări din galliformes (Tetrao tetrix), toate speciile de răpitoare
de zi şi Crex crex dintre rallide; două specii de lilieci (Rhinolophus hipposideros şi
Barbastella barbastellus); dintre carnivore: Canis lupus, Lynx lynx şi Martes martes.
Ca specii cu risc scăzut pot fi incluse toate celelalte animale vertebrate.
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Aspects of the biodiversity from the protected areas
in Suceava Department
(Abstract)

In Suceava Department we can fiind the largest number of 27 natural reservations, which are
situated in ali areas and belts of vegetation of these territories. AII these reservations preserve an
extremely rich and divers flora, with many floristic elements, endemic or rare in Romania, with
interesting and still very little human altered vegetation. Among such elements of the flora that are
extremely valuable, we can mention the following species: Andryala levitomentosa, Campanula
carpatica, Melampyrum saxosum, Pynus sylvestris f turfora, Pinus mugo, Pinus cembra, Tolius
europaeus, Ligularia sybirica, Ligu/aria glauca, Betula nana, Euonymus nana, Arctostaphyllos
uva-ursi, Coch/earia pyrenaica, Leontopodium alpinum, Cyprepedium calceolus, Thesium kernerianum,
Fritil/aria meleagris, Drosera rotundifo/ia, Andromeda polyfolia, Lysimachia thyrsiflora, Trietalis
europaea, Carex chordorriza, C. /oliacea, Pedicularia sceptrum-caro/inum.
As a result of studing the vegetation in this departament, a new scientific cenotaxon was
described, that is the association Eriophora vaginati/Betulum nanae ass. nov., whose fitocenosses
were frequently identified along the water flows of the mountain peaks of Mestecanis. We also
evidence the very good status of conservation of ali the natural reservations, the Agency of the
Protection of the environment being actively involved in the managment of each protected arca. The
vertebrates that belong to the Red List, present in the protected areas from Suceava Department are:
the Fish- Hucho hucho and Carassius carassius as critically endangered and Thymal/us thymallus,
Salma trutta-fario
vulnerable. The Amfibians Bombina bombina, Hyla arborea and Triturus
cristatus low risk. The Reptiles with low risk is Emys orbicularis. The Birds on the Red List are:
Tetrao tetrix as critically endangered and Aquila clanga, A. heliaca, Circus macrourus and Crex
crex
vulnerable. The Mammals in danger are: as a vulnerable: Rhinolophus hipposideros and
Barbastella barbastel/us; with the low risk are: Rhinolophus ferrum-equinum, Miniopterus
schreibersi, Myotis myotis, Sciurus vulgaris, Dryomys nitedu/a, Muscardinus avellanarius, Glis glis.
Many animals decresing populations are result of the anthropic impact that destroyed many
natural habitats (tourism, hunting, forest exploitation, extractive industf)').
-

-

-

-
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IDENTITATEA NAŢIONALĂ, INTEGRAREA EUROPEANĂ
ŞI ROMÂNII DIN UCRAINA
ŞTEFAN PURICI

Integrarea europeană presupune racordarea statelor central şi sud-est
europene la �alorile şi normele Europei Occidentale, valori şi norme întemeiate pe
pluralism politic, participare socială, supremaţia legii, primordialitatea drepturilor
omului, concurenţa liberă, egalitatea şanselor, laicitatea statului etc. Naţiunile
occidentale au renunţat, într-o mare măsură, la principiul independenţei statale,
considerând a fi mult mai util şi raţional principiul interdependenţei. În schimb, în
estul Europei, independenţa şi suveranitatea continuă să definească identitatea atât
la n ivelul elitei politice, cât şi la acela al cetăţeanului obişnuit. De aici rezultă şi
atitudinile diferite faţă de identităţile naţionale, culturale, sexuale, sociale ş. a.
Integrarea europeană, identitatea naţională şi politicile culturale s-au aflat în
centrul dezbaterii organizate la Rădăuţi, în ziua de 1 iulie 2005, de către Centrul
pentru Studierea Problemelor Bucovinei. Conceput ca o relansare a dialogului între
români i din sudul şi cei din nordul Bucovinei, simpozionul s-a desfăşurat în paralel
cu Festivalul Internaţional de Folclor "Arcanul" . Î n acest context, întemeindu-se pe
colaborarea dintre Centrul de Studii şi Primăria Municipiului Rădăuţi, datorită
căreia s-au putut asigura cazare şi masă pentru trei zile, fuseseră din timp trimise
invitaţii următori lor lideri şi fonnatori de opinie din regiunea Cernăuţi : Arcadie
Opaiţ (preşedintele Societăţii pentru Cultura Românească "Mihai ·Em inescu",
regiunea Cernăuţi), Aurei Constantinovici (preşedintele Asociaţiei Şti inţifico
Pedagogice "Aron Pumnul" , Ucraina), Ion Popescu (preşedintele Asociaţiei
Interregionale "Comunitatea românească din Ucraina"), Vitalie Zâgrea şi Cristian
Hlopina (Liga Tineretului Român "Junimea", regiunea Cernăuţi), Petru Grior
(preşedintele Societăţii v ictimelor represiunilor staliniste "Golgota", regiunea
Cernăuţi), Ilie Tudor Zegrea (preşedintele Uniunii Scri itorilor Români din
regiunea Cernăuţi), Vasile Tărâţeanu (preşedintele Fundaţiei "Casa Limbii
Române", regiunea Cernăuţi; redactor şef al periodicului "Arcaşul "), Dumitru
Covalciuc (preşedintele Societăţii Culturale "Arboroasa", regiunea Cernăuţi;
vicepreşedinte al Societăţii pentru Cultura Românească "Mihai Eminescu ",
regiunea Cernăuţi; redactor-şef al revistei "Ţara Fagilor"), Gheorghe Jernovei
Analele Bucovinei, XII, 1, p. 1http://cimec.ro
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(şeful Catedrei de Limba Română de la Universitatea "Yurii Fedkovici " din
Cernăuţi), A lexandrina Cernov (directorul Editurii "Alexandru cel Bun" din
Cernăuţi; redactor-şef al revistei "Glasul Bucovinei "), Nicolae Toma (redactor-şef
al periodicului cernăuţean "Zorile Bucovinei "), Simion Gociu (redactor-şef al
săptămânalului republican "Concordia").
În pofida insistenţelor organizatorilor (au fost trimise e-mail-uri, au fost date
mai multe telefoane), răspunsul românilor cemăuţeni a fost unul mai puţin solidar.
Dacă doamna Alexandrina Cemov a comunicat că o imprevizibilă intoxicaţie
alimentară o împiedică să se deplaseze din Cernăuţi, iar liderii junimişti n-au onorat
propria confirmare privind sosirea la Rădăuţi, alţi reprezentanţi ai elitei intelectuale
nord-bucovinene nu au binevoit să confirme sau să infirme participarea la lucrările
simpozionului organizat sub egida Academiei Române. Drept urmare, după ce, în
prealabil, confirmaseră disponibilitatea, din delegaţia cemăuţeană au făcut parte
domnii Gheorghe Jernovei, Aurel Constantinovici, Petru Grior şi Nicolae Toma,
nume cunoscute pentru demersurile lor în planul conservării şi afirmării demnităţii
comunităţii românilor din Ucraina. Alături de aceştia s-a aflat şi praf. Romeo
Săndulescu, Consulul General al României la Cernăuţi.
Având în vedere semnificaţiile tematici i simpozionului, problemele extrem
de actuale ce urmau a fi dezbătute, importanţa dialogului dintre românii din afară
şi cei din Ţară, rămâne de neînţeles atitudinea conducerii Societăţii pentru Cultura
şi Literatura Română în Bucovina, cu sediul în Rădăuţi, care a fost reprezentată
doar prin prof. Petru Bej inariu, dar şi cea a autorităţi lor locale, care au modificat
parţial programul manifestărilor prilejuite de Ziua Municipiului şi, din acest motiv,
anum ite acţiuni s-au prelungit, suprapunându-se cu simpozionul ; prezenţa
viceprimarului Ilie Sarcinschi a demonstrat că Primăria este conştientă de
necesitatea construirii în Rădăuţi şi a unui proiect cultural-ştiinţific, pe lângă cele
administrativ, social, economic, etno-folcloric, însă optica potrivit căreia Centrul
de Studii "Bucovina" organizează manifestări destinate strict unui public elitist
este una ce nu poate contribui la derularea unei cooperări fructuoase între
administraţie şi ştiinţă.
Proiectul Europei unite se întemeiază, pe lângă alte multe principii, pe cel al
respectului demnităţii umane şi al asigurării drepturilor comunităţilor locale,
minoritare, religioase în contextul în care fenomenul globalizării tinde să dizolve
particularităţile şi să creeze condiţii un iforme pe întreaga planetă. În acest cadru,
perspectivele comunităţii/comunităţilor româneşti din Ucraina merită a fi analizate
şi dezbătute pe larg atât de către specialiştii în diverse domenii, cât şi de
reprezentanţii societăţii civile.
După dezintegrarea Uniunii Sovietice, Ucraina a moştenit importante grupuri
etnice minoritare, multe dintre acestea (ruşii, românii, ungurii ş. a.) având organizate
instituţii culturale, presă, reţele de învăţământ în limba maternă. Ţinând cont de
absenţa tradiţiei statalităţii, după 1 99 1 guvernanţii de la Kiev au promovat politica
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edificării naţiunii politice ucrainene. Justificată din perspectiva proclamării
independenţei Ucrainei, aceasta a fost adeseori, în special între campaniile electorale,
d irecţionată spre ucrainizarea populaţiei acestui stat. În acest sens, pe lângă
transformarea unor şcoli cu limba rusă de instruire în şcoli cu predarea în l imba
ucraineană - măsură firească în localităţile în care majoritatea locuitorilor sunt de
origine etnică ucraineană -, au fost adoptate măsuri vizând ucrainizarea educaţiei în
zonele în care neucrainenii constituie tradiţional majoritatea populaţiei şi în care s-au
bucurat, chiar şi în timpul regimului comunist, de anumite drepturi şi libertăţi
etno-culturale. În multe regiuni ale Ucrainei, inclusiv în Cernăuţi şi Odesa,
autorităţile nu s-au mulţumit cu reducerea numărului de ore la radioul şi televiziunea
publică în limbile m inorităţilor, cu introducerea - explicabilă şi necesară - în
curricula şcolară a unui număr important de ore pentru studierea şi însuşirea limbii şi
literaturii ucrainene, ci au urmărit trecerea totală a instrucţiei în limba ucraineană sau
impunerea treptată a predării unor obiecte în limba de stat, marginalizarea
organizaţiilor naţional-culturale ale minorităţilor etnice, tolerarea unor atacuri
xenofobe în presa ucraineană de orientare naţionalistă, tergiversarea soluţionării unor
demersuri legitime ale comunităţilor minoritare, manipularea datelor statistice în
scopul amânării luării unor decizii în favoarea identităţilor naţionale neucrainene etc.
În acelaşi timp, proiectul românesc de susţinere a conaţionalilor din afara graniţelor,
în special a celor din fostul spaţiu comunist, a fost unul extrem de palid,
inconsecvent şi, în unele perioade, ca şi inexistent. Vechile mentalităţi (să nu
supărăm vecinii mai puternici), incompetenta (de românii de la graniţele de est şi
nord ale României se ocupau şi persoane care confundau Cemăuţiul cu Chişinăul şi
Bucovina cu Basarabia), inerţia, lipsa de perspicacitate a unor responsabili din
diversele structuri de la Bucureşti, coroborate cu presiunea, adeseori agresivă, a
diplomaţiei kievene şi a autorităţilor ucrainene locale au condus la constituirea unei
imagini false privind dezinteresul sau slaba preocupare a României faţă de
comunităţile româneşti din jurul hotarelor sale. În acest context, nici implicarea
organizaţiilor nonguvemamentale din România, nici potenţialul lor uman şi material
nu au fost în stare să suplinească absenţa unei politici oficiale în acest plan'.
Pentru a justifica neimplicarea în susţinerea românilor din Ucraina, pasivitate
cauzată în unele cazuri de insuficienţa mij loacelor financiare, mulţi dintre
responsabilii de programele pentru românii din afară susţineau că nu au parteneri
de dialog, dată fiind prezenţa unui număr impresionant de organizaţii româneşti
între care nu există înţelegere, ceea ce face dificilă conlucrarea cu atâţia actori.
Condiţia pentru iniţierea colaborări i era legată, de regulă, de stabilirea unui
consens şi de depăşirea adversităţilor existente între diverşi lideri ale societăţilor
din Ucraina, obiectiv imposibil de realizat din mai multe cauze obiective şi, mai
ales, subiective. Din acest motiv, structurile mandatate cu gestionarea
problematicii româneşti îşi declinau competenţa, transferând responsabilitatea pe
umerii românilor din afară, dezbinaţi nu din propria lor voinţă. Este puţin ciudat
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faptul că, având în ţară o practică veche de peste un deceniu, susţinerea românilor
din jurul frontierelor ţării nu s-a pus, în pofida unor sugestii mai vechi, pe temeliile
sprij inirii punctuale, pe bază de proiecte. În acest caz, nu are importanţă cine este
propunătorul programului, ci impactul său şi beneficiile pentru comunitatea locală.
Astfel, pentru a face ceva concret şi util nu trebuie de aşteptat decenii şi secole
până ce între românii din afară se va instaura armonia (care nu există n ici în
interiorul ţării, dar nici în cazul altor naţiuni, fi indcă diversitatea culturală, dreptul
la opinie, interesele diferite şi alţi factori nu vor permite niciodată crearea unei
societăţi compusă din oameni care să gândească, să simtă şi să acţioneze identic).
Evident, o parte din vină pentru neîmplinirile românilor din Ucraina cade pe
elita ridicată din rândurile acestora. Autosuficienta, compromisurile nej ustificate,
neimplicarea, obedienţa, acceptarea manipulării, compl icitatea, invidia, perfidia sunt
trăsături de care mulţi dintre liderii român ilor din Ucraina, nu s-au putut debarasa.
Şi mai gravă este absenţa unei viziuni, lipsa de pregătire în plan politic a conducătorilor
destinelor comunităţii româneşti din Ucraina, fragilitatea şi relativa lipsă de
combativitate a tinerei generaţii ş. a. Aceste carenţe s-au făcut vizibile pe parcursul
campaniei electorale din toamna anului 2004, în perioada postelectorală românii
cernăuţeni având de făcut faţă efectelor negative ale atitudinii propriilor lideri.
În toamna anului trecut, victoria în alegerile prezidenţiale a fost disputată
între Viktor Ianukovici, deţinător al funcţiei de prim-ministru, reprezentant al
"
"regimului Kucima - caracterizat, pe lângă altele, de promovarea unei politici de
ucrainizare graduală a minorităţilor etnice şi de menţinere a Ucrainei cât mai
departe de NATO şi Uniunea Europeană -, şi Viktor Iuşcenko, fost prim-ministru,
lider al opoziţiei, reprezentant al taberei naţional ilor ucraineni, persoană care a
pledat pentru constituirea unei naţiuni ucrainene puternice, respectarea legii,
integrarea în Uniunea Europeană şi în NATO. Speriaţi, probabil, de perspectiva
instalării unui preşedinte provenind din rândurile naţionaliştilor, dar şi sub
presiunea aparatului administrativ în funcţie la acea dată, mulţi dintre liderii
românilor bucovineni (ca şi cei din nordul Maramureşului istoric sau din sudul
Basarabiei - regiunea Odesa) s-au implicat direct în campania electorală, susţinând
cu fervenţă candidatura lui V iktor Ianukovici, uitând că guvernul respectiv nu a
ţinut cont de revendicările naţional-culturale ale românităţii din Ucraina,
promovând o deznaţional izare lentă, dar sigură, a minorităţilor etnice (exemplele
cu înfiinţarea unor clase cu predarea totală în l imba ucraineană în satele româneşti
sunt una dintre dovezile acestei practici). Celălalt candidat inspira la fel de puţină
încredere, ţinând cont de forţele interne care îl susţineau. Dar, potrivit zicalei,
românii "aveau de ales între două rele" . În acest sens, politica de apropiere şi
integrare în structurile europene şi euroatlantice, principiul respectării legilor ţării
şi a legislaţiei europene promovate de tabăra lui Viktor Iuşcenko reprezentau nişte
posibile instrumente de care românii (dar şi alte grupuri etnice) puteau uza pentru
a-şi protej a propria identitate.
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Însă miza făcută doar pentru un singur candidat a avut consecinţe dezastruoase
pentru românii din Ucraina. S-a observat că, cel puţin la nivelul regiunii Cernăuţi,
unde există o puternică tradiţie culturală românească, experienţa trecutului
bucovinean a fost ignorată. Spre exemplu, în perioada administraţiei habsburgice,
până la constituirea propriilor partide politice, românii bucovineni aveau influenţi
reprezentanţi în cele două partide austriece, centralist şi autonomist. De pildă, fraţii
Hurmuzachi - liderii revoluţiei paşoptiste - au aderat, ulterior, unii la centralişti, alţii
la autonomişti. Pe această cale se asigura continua participare a elitei românilor la
actul legislativ şi decizional în Bucovina şi în Austria. Şi nimănui nu-i trecea prin cap
să-I catalogheze pe membrul celuilalt partid austriac drept "trădător" . În toamna
anului 2004, cu foarte puţine excepţii, majoritatea l iderilor românilor cernăuţeni au
susţinut candidatura lui Viktor lanukovici, adică tabăra care a suferit, în urma
intervenţiei organismelor internaţionale care au condamnat presiunile exercitate
asupra electoratului şi falsificările grosolane, un eşec ruşinos. Neutralitatea unora
dintre liderii bucovineni (Arcadie Opaiţ), susţinerea lui Viktor Iuşcenko în al treilea
tur de scrutin (oficial, al doilea, după invalidarea celui de-al doilea tur) de către Ion
Popescu nu aveau cum să modifice impresia că românitatea din Ucraina a susţinut
tabăra perdantă şi, deci, a fost împotriva echipei victorioase. Drept urmare, după
încheierea alegerilor şi demararea schimbărilor la nivelul puterii executive, românii
s-au pomenit a fi excluşi din calculele politice. Astfel, chiar şi în raioanele cu
majoritate românească, în fruntea administraţiilor locale au fost desemnaţi
reprezentanţi ai neromânilor deoarece marea majoritate a românilor care puteau spera
- datorită competenţei, pregătirii profesionale şi sociale - la obţinerea unei funcţii în
structurile executive la nivelul raioanelor şi regiunii s-au aflat în tabăra care a luptat
împotriva actualului preşedinte Viktor Iuşcenko. Iar în Ucraina, unde sistemul politic
a fost construit sub forma republicii prezidenţiale, administraţiile raionale şi
regionale sunt subordonate şi controlate de către administraţia prezidenţială.
Sperăm că din această lecţie usturătoare vor fi trase învăţămintele de rigoare.
Mai ales că urmează, în primăvara anului 2006, alegerile locale şi cele
parlamentare (din 2002 românii nu mai au, în Rada Supremă, un deputat de aceeaşi
etnie care să le reprezinte fidel interesele). Iar vreo schimbare a atitudinii faţă de
"
"ceilalţi a clasei politice a unui stat aflat încă în proces de consolidare, care
încearcă să-şi definească identitatea prin eradicarea particularismelor locale,
etnice, culturale, lingvistice, în timpul apropiat nu este de aşteptat.
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3. A doua stagiune a d-nei Fani Tardini
2/14 noiembrie 1 864 - aprilie 1 865
În mai 1 864, trupa d-nei Fani Tardini se pregătea să plece la Braşov. Pentru a�i
pregăti terenul, Nicolae Hurmuzachi a recomandat-o lui Bariţ. Fani Tardini, scrie
Hurmuzachi, este "o artistă bună" care, cu jocul ei, i-a "încântat" pe bucovineni . Ei
fel icită pe braşoveni pentru "rara plăcere spirituală şi naţională" ce-i aşteaptă.
Pentru a obţine autorizaţia pentru Braşov, Fani Tardini a înaintat o cerere
Guvernământului ardelenesc din Sibiu. Acesta n-a răspuns imediat, ci s-a adresat
întâi, pentru referinţă, Guvernământului Bucovinei. Acesta a răspuns că compor
tarea trupei doamnei Fani Tardini a fost ireproşabilă.
Înainte de plecarea trupei româneşti, moşierii din Cernăuţi au încheiat un
contract cu doamna Fani Tardini, angajând-o şi pentru stagiunea de iarnă 1 864- 1 865 .
" Simpatia şi dorinţa obştească - scrie Gheorghe Hurmuzachi lui Bariţ - ne-au
îndemnat a încheia un nou angajament şi pentru iarna viitoare" 1 • Comitetul teatral s-a
obligat să lărgească scena şi să acopere eventualele deficite. După încheierea
contractului, Fani Tardini a înaintat, la 3 iunie 1 864, Guvemământului Bucovinei o
cerere, rugând să i se permită a juca în Cernăuţi şi în stagiunea de iarnă 1 864- 1 865,
adică pentru timpul de la 1 noiembrie 1 864 până la sfârşitul lunii aprilie 1 865.
Primind autorizaţia pentru Braşov, Fani Tardini n-a putut aştepta în Cernăuţi
răspunsul Guvernământului, ci 1-a autorizat pe Oreste Renny, membru marcant al
societăţii româneşti şi funcţionar la Guvernământ, cu luarea în primire a răspunsului.
Guvernământul n-a răspuns imediat d-nei Fani Tardini ci a cerut Poliţiei din
Cernăuţi un raport pentru a şti în ce fel să împace interesele petiţionarei cu cele ale
trupei polono-germane de sub direcţia lui Gustav S innmayer, care primise acum
autorizaţia pentru stagiunea de iarnă. Directorul de Poliţie Dits, nevoind să
nesocotească interesele nici unei trupe, a opinat că amândouă trupele să joace
simultan, rezervându-se două zile pe săptămână pentru trupa românească şi trei zile
pentru cea polono-Agermană. În privinţa zilelor, directorii trupelor urmau să se
înţeleagă între ei. In baza acestui raport, Guvernământul s-a apucat să rezolve
1 N. Bănescu, Corespondenţa familiei Hurmuzachi cu Gheorghe Banţiu, Vălenii de Munte,
Tipografia Societăţii "Neamul Românesc", 1 9 1 1 , p. 1 2 1 - 1 23.
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problema, dar, întrucât d-na Fani Tardini era cetăţeană străină, Guvernatorul
Arcadei a ţinut să ceară avizul Ministerului de Poliţie din Viena, trimiţându-i un
raport foarte amănunţit. În el s-a menţionat că d-nei Fani Tardini i se acordase, în
februarie 1 864, autorizaţia, cu condiţia expresă (ausdrticklichen Betonung) că n-are
voie să înfi inţeze în Bucovina o trupă românească stabilă. Întrucât directorul
Sinnmayer poseda acum autorizaţia pentru lunile de iarnă, însemna ca în Cernăuţi
să joace simultan trei trupe de teatru, din care aceea va da faliment care va fi
avizată numai la încasări. N-ar fi nimerit să se refuze numai uneia dintre aceste
trupe autorizaţia solicitată, "fiindcă publicul de aici, de orice naţionalitate şi limbă,
îşi afirmă pretenţiile şi ţine, înainte de toate, la principiul egalei îndreptăţiri, fără
considerare la soarta, aproape totdeauna tristă, a trupelor de teatru" . Nedispunând
de un public suficient de numeros, va fi lovită de fal iment în rândul întâi, după
părerea guvernatorului, trupa românească, "dar tocmai acestei trupe îi este
asigurată existenţa de câţiva mari proprietari de naţionalitate română" . Aceşti
boieri angajaseră trupa românească pentru stagiunea de primăvară, iar acum,
nesocotind cheltuielile ce-i aşteaptă, sunt gata la noi sacrificii, numai şi numai să
dovedească că naţiunea română este destul de solid reprezentată în capitala
Bucovinei (dasz die National ităt der Romănen in der Hauptsdadt der Bukowina auf
festem Boden steht). Dar, se ştie, că publicul român din Cernăuţi se limitează la cel
mult 200-3 00 suflete. Găsindu-se într-o stare culturală " primitivă", el nu urmăreşte
scopuri sociale sau culturale, ci este stăpânit numai de dorinţa "manifestată
sistematic în timpul din urmă, de a demonstra, la toate prilejuri le, populaţiei
României învecinate, apartenenţa Bucovinei româneşti la România " (Es ist
vielmehr die Herbeiziehung d ieser Gesellschaft einer der Schritte der hierlănddigen
Romănen, welche seit einigen Jahren systematisch einer dem anderen volgt, um der
bevălkerung des nachbarlichen Romaniens die zugehărigkeit des Bukowiner
Romanenlandes bie jeder Gelegenheit zu demonstrieren). În asemenea împrejurări,
refuzul ar constitui "o profundă jignire" a societăţii româneşti . Acestea au fost
motivele, de ce astă-primăvară nu s-a respins cererea d-nei Fani Tardini. Acum ea
s-a prezentat cu o nouă cerere şi, deoarece, marii proprietari români din Bucovina
intenţionează să angajeze în permanenţă această trupă, Guvernământul înaintează
Ministerului de Poliţie cererea d-nei Fani Tardini "neştiind cum să procedeze"
(weiz n icht, was zu tun). S ituaţia e încurcată. Pe de o parte, din consideraţii politice
şi poliţieneşti, cererea urma să fie respinsă, pe de � ltă parte n-ar fi nimerit a se
opună în momentul de faţă tendinţelor naţionale. In concluzie, Guvernământul
propune să se elibereze autorizaţia cerută pentru timp de şase luni, cu condiţia ca
reprezentaţii le să aibă loc două zile pe săptămână într-o sală special amenajată.
Ministerul de Poliţie a răspuns, cu adresa din 20 iulie 1 864, că n-are nimic de
obiectat împotriva autorizaţiei cerute, întrucât cetăţeana străină Fani Tardini nu
urmăreşte să intemeieze un teatru stabil, ci intenţionează numai să dea un ciclu de
reprezentaţii pentru o durată limitată.
Î n baza acestei rezoluţii ministeriale, i s-a eliberat, la 1 august, d-nei Fani
Tardini o autorizaţie pentru două zile pe săptămână pe durata cerută, de la
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noiembrie 1 864 până la sfârşitul lui aprilie 1 865, cu condiţia ca să se înţeleagă
asupra zilelor de spectacole cu trupa polono-germană a lui Sinnmayer şi să ia
cunoştinţă că nu i s-a acordat dreptul de a înjgheba o trupă de teatru stabilă.
Aflând de expedierea raportului către Ministerul de Pol iţie, comitetul teatral a
adresat Guvernământului un lung memoriu, cerându-i să aprobe fără întârziere
cererea d-nei Fani Tardini, întrucât ea nu solicită decât ceea ce i se acordase o dată.
Avându-se în vedere comportarea ireproşabilă a trupei ei şi considerându-se faptul
că amenajările din sala de spectacole urmează să se facă în cursul verii, comitetul
roagă să se dea grabnic răspuns la forurile mai înalte. Îngrijorarea comitetului a fost
justificată. Dar, după un scurt interval, a sosit decizia aprobatoare a Ministerului de
Poliţie şi spiritele s-au potolit.
După aprobarea cererii, comitetul teatral a încheiat contractul cu d-na Fani
Tardini, obligând-o pentru 40 reprezentaţi i şi promiţându-i un ajutor bănesc de
1 2 000 florini2•
După terminarea turneului în Transilvania, Fani Tardini a sosit cu trupa ei la
Cernăuţi. Aici a luat contact cu directorul S innmayer, fără însă a cădea de acord
asupra fixării zilelor de spectacole. Directorul de Poliţie Dits a pus vina pe Fani
Tardini, susţinând că " d in partea trupei româneşti s-au ridicat cele mai exagerate
pretenţii pe care Sinnmayer nu le putea accepta, fără a se ruina" . Fani Tardini şi-a
rezervat zilele cele mai "rentabile" , anume zilele de duminică, luni şi joi - între
timp, i se acordase trupei româneşti, începând cu luna decembrie, trei zile pe
săptămână - şi a cerut lui Sinnmayer, pentru folosirea săli i de spectacol, o chirie de
25 florini de spectacol sau 400 florini pe lună. Sinnmayer a oferit tot a treia
duminică, iar drept chirie pentru sală suma de 80 tlorini pe lună. Pentru a curma
neînţelegerile, directorul de Poliţie a fixat pentru trupa românească zi lele de luni şi
marţi, iar începând cu luna decembrie câte o zi pe săptămână în plus. Despre
fixarea chiriei nu s-a spus nimic.
Din pricina îndelungatelor tratative cu directorul Sinnmayer, inaugurarea
stagiunii a avut loc cu o întârziere de două săptămâni, adică la 1 4 noiembrie 1 864.
De data aceasta, trupa românească a d-nei Fani Tardini a fost numeroasă. Ea
se alcătuia din 1 4 bărbaţi, cinci doamne şi patru domnişoare, deci cu patru bărbaţi
şi două doamne mai mult decât în prima stagiune.
Lista domnilor: Stavru Sachelarie, Alexandru Evolschi, Ioan D. Lacea,
Alexandru Vlădicescu, Lache Chirimescu, Nicu Constandinescu, Ioan Romanescu,
Ion Comino, Dimitrescu, Tănăsescu, Leontescu, Leopoldeanu, Marcel Caminschi
şi M. Rosental. Au sosit în p lus cei şase artişti din urmă, dar l ipseau Conrad Scotu
şi Bujoreanu.
Lista doamnelor: Fani Tardini, Catinca Dimitreasca, Elena A lbeasca,
M. Apostoleanu şi M. Măneasca. Au venit în plus cele două artiste din urmă.
Lista domnişoarelor: Matilda Dimitreasca, T. Arghireasca şi Mica (Alexandrina)
Albeasca.
2 " Bukowina", III, 1 6 apri 1 ie 1 865, p. 3 .
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S-au dat în total 46 de reprezentaţii. S-au jucat 54 de piese, dintre care 30 de
piese româneşti, 22 de traduceri din limba franceză şi două traduceri din limba germană.
Între piesele reprezentate au fost 40 de piese noi, adică 1 8 româneşti, 20
franceze şi două germane. Restul de 14 piese erau cunoscute publicului.
Lista pieselor reprezentate, cu distribuţia rolurilor este, după cum urmează:
1 . Luni, 2/1 4 noiembrie 1 864
În sala hotelului "De Moldavie", sub direcţia doamnei Fani Tardini.
A. Zmeu/ nopţii, vodevil, în două acte, din franceză de 1 . Nacu.
B. O căsătorie fără voie, vodevil, într-un act.
Afişul lipseşte.
2. Marţi, 3/ 1 5 noiembrie 1 864
Mănăstirea de Kastru, dramă, în cinci acte şi un tablou, de dl. D. Dino şi
Leimusin, tradusă din franceză de d-na Fani Tardini. Persoanele: Contesa
Kampireale - d-na Fani Tardini; Contele Kampireale - d-nu Lacea; Elena, fiica lor
- d-na Albeasca; Montalte - d-nu Evolschi; Căpitan Ranucio - d-nu Sachelarie;
lui. Bracioforte - d-nu Vlădicescu; Stareţa de Kastru - d-na Dimitreasca; Fabio
Kampireale - d-nu Chirimescu; Sareţul - d-nu Dimitrescu; Ughen - d-nu
Constandinescu; Mario - d-nu Romanescu; Întâiul brav - d-nu Tănăsescu; Al
doilea brav - d-nu Leontescu; Un lacheu - d-nu Leopoldeanu; O călugăriţă - d-ra
Matilda; A doua călugăriţă - d-ra Dimitreasca; seniori, popor, călugăriţe.
Preţul locurilor în abonament: loj a pentru 40 reprezentaţii - 50 galbeni,
sperziţu - 1 0 galbeni.
Preţul cu seara: loja - 1 florin, sperziţu - 1 florin şi 50 creiţari, parchetu l - 50
creiţari, parter - 40 creiţari.
Începutul la 7 ore fix.
3 . Miercuri, 4/1 6 noiembrie 1 864
Pensionul defete, comedie, în două acte, tradusă din franceză. Persoane: Madam
Loran - d-na Fani Tardini; Alfred, june ofiţer - d-nu Vlădicescu; Cicilia, amanta lui d-na Albeasca; Kalapăr, grădinarul - d-nu Comino; Canavaţă - d-nu Evolschi;
Suzanna Bonison - d-na Dimitreasca; Un adjutant - d-nu Constandinescu; Liza - d-ra
Dimitreasca; Augustina - d-ra Matilda; Ana - d-na Măneasca; soldaţi, fete.
Spectacolul se va sfârşi cu Românul, dans naţional, executat de d-na C.
Dimitreasca, M. Rosental, T. Arghireasca şi M. Măneasca.
4. Luni, 9/2 1 noiembrie 1 864
Radu Calonfirescu.
Afişul lipseşte.
În darea de seamă din ziarul "Bukowina", din 23 noiembrie se menţionează
că reprezentaţia a fost anunţată că va fi cu "mare spectacol " şi cu "cântecele cele
mai frumoase"3 .
5 . Marţi, 1 0/22 noiembrie 1 864
Pisica şi şoarecul, comedie, în două acte, cu cântece, tradusă din franceză de
dl. M . Millo. Persoane: Voioşilă, Policard, uşier - d-nu Comino; Eliza, baroana
3

"Bukowina", III, 23 noiembrie 1 864.
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d' Albi, văduvă - d-na Dimitreasca; Cicilia - d-na Albeasca; Sent Leon, sub nume
de Sent Germen - d-nu Evolschi; Vinchentu, sluga birtului - d-nu Constandinescu;
Iustina, serva - d-ra Matilda; Un tapi ţer - d-nu Sachelarie; jandarmi, invitaţi.
Spectacolu l se va sfârşi cu şansoneta Munteanul, de dl. I. Carada şi executată
de dl. Vlădicescu .
6. Vineri, 1 3/25 noiembrie 1 864
Gelosul sau Maria Roza, dramă, în cinci acte, cu mare spectacol, tradusă din
franceză de dl. Marcel Caminschi. Persoane: Maria Raza - d-na Fani Tardini;
Ambroaz, negustor, soţul ei - d-nu Vlădicescu; Sebastian, amicul său - d-nu
Comino; Marchizul de Simiani - d-nu Evolschi; O-nu de Lormel - d-nu Lacea;
D-na de Lormel - d-ra Matilda; Gheorgheta - d-ra Dimitreasca; Mama Ursula 
d-na Dimitreasca; Minion - d-na Albeasca; Un băiat - d-nu Tănăsescu; Cator d-nu Romanescu; Petru Robert - d-nu Sachelarie; Cosad - d-nu Chirimescu; Un
servitor - d-nu Leontescu; Rene de Simiani - d-nu Constandinescu; ţărani, ţărance,
inivitaţi, invitate.
7. Luni, 1 6/28 noiembrie 1 864
Vicontele de Letorier, comedie cu cântece, în trei acte, tradusă din franceză
de d-na F [ani] T[ardini] . Persoane: Vicontele de Letorier - d-nu Dimitrescu;
Desperier - d-nu Comino; Mareşalul - d-nu Sachelarie; Mareşala - d-na Apostoleanu;
Pomponius - d-na Albeasca; Tibal - d-nu Chirimescu; Grevin - d-nu Constandinescu;
Erminia - d-ra Dimitreasca; Veronica - d-ra Matilda; Un leitenant - d-nu Leontescu;
seniori, dame.
8. Marţi, 1 7/29 noiembrie 1 864
După cererea generală: Doi morţi vii, comedie naţională, în două acte, de
dl. Alecsandri. Persoane: D-na Ferchezanca - d-na Fani Tardini; Dimitrie Ghiftui d-nu Vlădicescu; Hagi Flutor - -nu Comino; Egor, lipovan - d-nu Evolschi; Talpă Lată
- d-nu Lacea; Acrostihescu - d-nu Ch irimescu; Tiţa - d-na Albeasca; Cărcioc 
d-nu Sachelarie; Gion - d-nu Constandinescu; Fedeleş - d-nu Romanescu; ţărani,
invitaţi.
9. Luni, 23 noiembrie/5 decembrie 1 864
Maria Tudor, regina Engliterei, dramă, în trei acte, de dl. Victor Hugo, tradusă
din franceză de dl. Negruzi. Persoane: Maria Tudor, regina Engliterei - d-na Fani
Tardini; Fabiano Fabiani - d-nu Vlădicescu; Iosua - d-nu Comino; Iana - d-na
Dimitreasca; Gilbert - d-nu Evolschi; Simon Renardul - d-nu Sachelarie; Lordul
Clinton - d-nu Chirimescu; Lordul Sandos - d-nu Romanescu; Eneeas Dulberton 
d-nu Constantinescu; Un j idov - d-nu Lacea; Lordul Montaghin - d-nu Tănăsescu;
Lordul Gardiner - d-nu Leontescu; Un temnicer - d-nu Leopoldeanu; seniori, popor.
1 O. Marţi, 24 noiembrie/6 decembrie 1 864
Săracul cinstitu, comedie naţională cu cântece, în trei acte. Persoane:
Dimitrie Săvescu - d-nu Lacea; Elena, fiica sa - d-na Dimitreasca; Alexandru, j une
mol dovean

- d-n u

Vlădicescu;

Vlăd u ţă - d-nu

C h ir Sandulache - d-nu

Mariţa - d-ra A l beasca;
Constnnd im::scu; ţărani, ţărance.

Ca1 inca - d-ra Mati l d a;

Evo lsch i ; J u p âneasa
N icolin Shftrciog - d-nu Comino;
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1 1 . Joi, 26 noiembrie/8 decembrie 1 864
Bătaia orbilor, comedie naţională cu cântece, într-un act. Persoane: Găgăuţescu
- d-nu Evolschi; Ioachim, orbul - d-nu Vlădicescu; Norma - d-na Dimitreasca;
Maria - d-na Albeasca; Doctorul Fofărfus - d-nu Chirimescu.
Se va sfârşi cu Doi ţărani şi cinci cârlani, comedie naţională, într-un act,
cu cântece. Persoane: M iron - d-nu Comino; Terinte - d-nu Evolschi; Dochiţa 
d-na Fani Tardini; Domnica - d-nu Dimitrescu (?); Alecu - d-nu Vlădicescu.
Î ntre acte, dl. Vlădicescu şi M. Apostoleanu vor cânta: Adio Moldovei - adio
iubito! şi romanţa Rămâiferice!
(Fără număr). Luni, 30 noiembrie/ 1 2 decembrie 1 864
Pentru beneficiul dl. Ioan Comino.
Furiosul, vodevi l, în cinci acte, cu cântece. Persoane: Cardenie, furiosul d-nu Vlădicescu; Eleonora, soţia lui - d-na Dimitreasca; Caiden, un african sclav 
d-nu Comino; Bartolomei, intendent - d-nu Lacea; Marcela, fiica sa - d-na Albeasca;
Ferdinant - d-nu Sachelarie; un serv - d-nu Constandinescu; mai mulţi servi.
Beneficientul speră un generos concurs din partea înaltei Nobilimi şi onor. Public.
1 2 . Marţi, 1 1 1 3 decembrie 1 864
Bărbierul din Sevilla, vodevil cu cântece, în patru acte. Persoane: Contele
Almaviva - d-nu Vlădicescu; Doctorul Bartolo - d-nu Lacea; Rozina - d-na Albeasca;
Bărbierul Figaro - d-nu Comino; Don Bazilio - d-nu Evolschi; Filip - d-nu Chirimescu;
Lazarilo - d-nu Constandinescu; Un notar - d-nu Sachelarie; Un arpad (aprod?) d-nu Romanescu; servitori, arcaşi.
1 3 . Joi, 3/25 decembrie 1 864
Fata pândarului, vodevil naţional cu cântece naţionale, în trei acte de
d l . Dimitrescu. Persoane: Pârvu, mazilul - d-nu Sachelarie; Sandală, soţia sa d-na Dimitreasca; Marin, feciorul lor - d-nu Vlădicescu; Ieremie Pândarul - d-nu
Lacea; Zmărăndiţa, fiica sa - d-na Apostoleanu; Gavrilă - d-nu Romanescu; Pitarul Nicu
- d-nu Chirimescu; Chir Andricu - d-nu Evolschi; Duţă, sluga sa - d-nu Comino;
Vioşan - d-nu Constandinescu; un sătean - d-nu Tănăsescu; ţărani, ţărance.
1 4. Luni, 7/1 9 decembrie 1 864
Jertfa lui Avram, melodramă biblică, în cinci acte, tradusă din franceză de
dl. profesor Şoimescu. Muzica de dl. Vachman. Persoane: Agara, consoarta lui
Avram - d-na Fani Tardini; Avram, patriarhul evreilor - d-nu Evolschi; Împărat,
Faraonul Egiptului - d-nu Lacea; Ismael - d-nu Vlădicescu; Sara, a doua consoartă
a lui Avram - d-na Dimitreasca; Isac, fiul său - d-na Albeasca; Rubnes - d-nu
Sachelarie; Balac - d-nu Chirimescu; Amenofis - d-nu Constantinescu; Obzed d-nu Romanescu; Jatal - d-nu Leontescu; Îngerul Azael - d-ra Dimitreasca; Îngerul
întunericulu i - d-nu Cam inschi; egipteni, evrei.
1 5. M arţi, 8/20 decembrie 1 864
Casa de nebuni sau prinţesa de Chachambo, comedie cu cântece, în două
acte, de d l . Cutzebu [Kotzcbue] , trad u să de d l . F . Tl i e s c u . Persoane: Nababul 

d-nu Lacea; Zu l ma

,

fi ica sa - d-na

C a d i u l - d - n u Chirimescu; C rau l
-

-

Beiul Tro�.:ador - d -n u Evo l sch i ;
Vlădicescu; P i lm a - d-ra Matilda; Urlibuc

Al beasca;

d-nu

d-nu Comino; turc i, amazoane.
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1 6. Joi, 1 0/22 decembrie 1 864
Doi însurăţei, comedie naţională, în două acte, de dl. Millo. Persoane: Alecu,
proprietar sub nume de Stan - d-nu Vlădicescu; Zoiţa, femeia sa - d-na Fani
Tardini; Vătafu moşiei - d-nu Comino; lchim, strugari - d-nu Evolschi ; Florica,
fi ica S,!l - d-na Albeasca; Spătăreasa - d-na Dimitreasca; ţărani, ţărance.
Incepe cu Scara mâţei, comedie naţională, într-un act, de dl. Alecsandri.
Persoane: Prezidentu - d-nu Vlădicescu; Anica, soţia sa - d-na Albeasca; Ghiţă
Făurin - d-nu Evolschi ; Marin - d-nu Comino; Florica, femeia sa - d-na Dimitreasca;
ţărani, ţărance.
(Fără număr). Luni, 1 4/26 decembrie 1 864
Pentru beneficiul d-nei Catinca Dimitreasca.
Fauldezu sau un proces criminal, dramă, în cinci acte şi un tablou,
întâmplare adevărată în 1 8 1 7, compusă de dd. Dupetă şi Granze, tradusă din
franceză de d-na Fani Tardini. Persoane: Mama Banca) - d-na Fani Tardini;
Contele de Sentandeol - d-nu Vlădicescu; Fauldez - d-nu Evolschi ; D-na Mancon
- d-na Dimitreasca; Andrei, cântăreţ de orgă - d-nu Comino; Banca) - d-nu Lacea;
Madelena, fi ica sa - d-na Albeasca; Bastid - d-nu Sachelarie; Iozeon - d-nu
Chirimescu; Remi - d-nu Romanescu; Marele canci l ier - d-nu Constandinescu;
Semplice, pescar - d-nu Tănăsescu; Un valet - d-nu Leopoldeanu; Un grefier - d-nu
Leontescu; invitate, invitaţi, popor.
Beneficientul speră la un generos concurs din partea înaltei Nobilimi şi
onorabilului Public, că o va încuraja în beneficiul său, precum o încurajează în
canera sa.
1 7. Marţi, 1 5/2 7 decembrie 1 864
Ştrengarul de Paris, comedie, în două acte, tradusă din franceză de dl. Cencu.
Persoane: Generalul - d-nu Lacea; Annand, fiul său - d-nu Tănăsescu; D-na Mionar
- d-na Dimitreasca; D-na Marini - d-na Apostolescu; Iosef - d-nu Comi no; El iza 
d-na Aeasca; Bizo - d-nu Sachelarie; Valetul generalului - d-nu Constandinescu;
Întâiul domestic - d-nu Leopoldeanu; Al doilea domestic - d-nu Leontescu. Î ntre
acte, dl. Evolschi va cânta pe Herşcu Boccegiu, de V. Alecsandri.
1 8. Joi, 1 7/29 decembrie 1 864
Ceartăfără cauză, vodevil, în două acte cu cântece, tradus din franceză de d-na
Fani Tardini. Persoane: Vicontele Barjan - d-nu Vlădicescu; Olivie - d-nu Evolschi;
Damicila de Liron - d-na Albeasca; Ompinsta - d-na Dimitreasca; Friburg - d-nu
Chirimescu; Verloz - d-nu Constandinescu.
Începe cu Doifeţi logofeţi, comedie, într-un act, compusă de dl. Mi Ilo. Persoane:
Gheorghe - d-nu Comino; Sfatiuţă - d-nu Evolschi; Frăsinica - d-na Albeasca.
1 9 . Luni, 2 1 decembrie 1 864/2 ianuarie 1 865
Ciurelu sub nume de Tunsu Haiducu, comedie cu cântece naţionale ş i doine,
în două acte. Persoane: Rada ţiganca - d-na Fani Tardini; Gruea Haiducu, sub
nume de Rădăcu - d-nu V lădicescu; C iurel - d-nu Comino; Armaşu Vlăduţă d-na Lacea; Mărioara, nepoata sa - d-na A lbeasca; Zamfira - d-na Dimitreasca;
Frunzescu - d-nu Chirimescu; poteraşi, haiduci .
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Se va sÎarşi cu Bătălia de la Călugăreni, un tablou cu cântece compuse de dl. 1.
Maniu. Persoane: Mihai Viteazu - d-nu Vlădicescu; Pătraşcu, fiul său - d-na Albeasca;
Vintilă - d-nu Evolschi; Banul Mihalcea - d-nu Lacea; Manta - d-na Dimitreasca;
Becheşi - d-nu Chirimescu; Horvat - d-nu Constandinescu; Umbra lui Traian - d-nu
Sachelarie; ofiţeri, turc i .
20. Marţi, 2 2 decembrie 1 864/3 ianuarie 1 865
Clenarvonii sau puritanii din Londra, dramă, în cinci acte, tradusă de
dl. Poni. Persoane: Margareta C lenarvon - d-na Fani Tardini; Jorj Clenarvon - d-nu
V lădicescu; Henri Clenarvon - d-na Dimitreasca; Lordul Cambel - d-nu Evolschi;
Clari, fiica sa - d-na Albeasca; Carol al II-lea, regele Angliei - d-nu Chirimescu;
Jenchin - d-nu Sachelarie; Leitenantul Turnului - d-nu Constandinescu; Beti - d-ra
Matilda; seniori, dame.
(Fără număr). Luni, 28 decembrie 1 864/9 ianuarie 1 865
Pentru beneficul d-lui Alex. Evolschi.
Cruciaţii, dramă, în cinci acte, de dl. Cotiebu [Kotzebue] . Persoane: Doamna
Stariţa - d-na Fani Tardini; Balduin - d-nu Vlădicescu; Boemund - d-nu Sachelarie;
Bruno - d-nu Chirimescu; Cuno - d-nu Comino; Romuald - d-nu Romanescu;
Robertu - d-nu L�opoldeanu; Ema de Falchenstein - d-na Dimitreasca; Emirul
Seliucilor - d-nu Evolschi; Fatima, fiica sa - d-na Albeasca; Valter - d-nu Lacea;
Conrad - d-nu Constandinescu; Salome - d-ra Matilda; călugăriţe, cruciaţi, turci.
Beneficientul speră la un generos concurs.
2 1 . Marţi, 29 decembrie 1 864/1 O ianuarie 1 865
Cimpoiul dracului, comedie naţională, în două acte, de dl. Carada. Persoane:
Bucur, cimpoier - d-nu Vlădicescu; Boierul Niţu - d-nu Lacea; Zmărăndiţa, fiica
sa - d-na Albeasca; N ichipercea - d-na Dimitreasca; Coconu Fănică - d-nu Comino;
Uţica - d-ra Matilda.
Se va începe cu Doi pricopsiţi, comedie, într-un act. Persoane: Ledru - d-nu
Vlădicescu; Senglan - d-nu Evolschi; Sentaj - d-nu Lacea; Janete - d-na Albeasca;
Carol - d-nu Constandinescu.
22. Joi, 3 1 decembrie 1 864/ 1 2 ianuarie 1 865
Nuntă ţărănească, tablou naţional cu cântece, de dl. Alecsandri. Persoane:
Coconu Alecu - d-nu Dimitrescu; Frunză - d-nu Vlădicescu; Trohin - d-nu Lacea;
Ilenuţa, fi ica sa - d-na Apostolescu; Chir Gaetane - d-nu Evolschi; Trotoşan - d-nu
Tănăsescu; ţărani, ţărance.
Se va începe cu Balul mascat, comedie, într-un act, cu cântece naţionale.
Persoane:
Coconul Leonte - d-nu Lacea; Aspazia - d-na Dimitreasca; Maria - d-na Albeasca;
Sticlete - d-nu Comino; F1orinescu - d-nu Chirimescu; Crăciun - d-nu Vlădicescu;
Un slujbaş - d-nu Sachelarie.
23 . Luni, 4/1 6 ianuarie 1 865
Fata aerului, comedie vodevilă cu cântece şi tablouri luminate, în patru acte,
tradusă de dl. M ihălescu. Persoane: Regina Ţenturilor - d-na Fani Tardini; Azumia,
fi ica sa - d-na Albeasca; Eolen - d-na Dimitreasca; Achi lone - d-nu Comino;
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Rutland - d-nu Vlădicescu; Marghin - d-nu Lacea; Mateas - d-gu Sachelarie;
Luceta - d-ra Matilda; Un geniu - d-na Apostoleanu; silfide, ţărani, ţărance.
24. Joi, 7/1 9 ianuarie 1 865
Zmărăndiţa, fata pândarului, comedie naţională, cu cântece naţionale, în trei
acte, de dl. 1. Dimitrescu. Persoane: Chir Andricu - d-nu Evolschi; Părvu, mazilu 
Sachelarie; Sandală, soţia sa - d-na Dimitreasca; Marin, fiul lor - d-nu V lădicescu;
Moş lrimiea - d-nu Lacea; Zmărăndiţa, d-na Apostoleanu; Coconu Nicu - d-nu
Chirimescu; Duţă - d-nu Comino; Vişan - d-nu Constandinescu; Gavrilu - d-nu
Romanescu; ţărani, ţărance.
(Fără număr). Luni, 1 1 123 ianuarie 1 865
Beneficiul d-nei Elena Albeasca.
Credinţa, nădejdea şi îndurarea, dramă, în cinci acte şi cinci tablouri, tradusă
de dl. A. Manole. Persoane: Albertu Zugravu - d-nu Evolschi; Raul de Aramberg 
d-nu Vlădicescu; Miuler - d-nu Sachelarie; Pol - d-nu Chirimescu; Luciea - d-na
Albeasca; Matilda - d-na Dimitreasca; Martili - d-nu Lacea; Marta - d-ra Matilda;
Un om al Poliţiei - d-nu Constandinescu; Un amator - d-nu Tănăsescu; Al doilea
amator - d-nu Romanescu; mai mulţi invitaţi.
Î ntre acte, d-ra Alexandrina Albeasca va cânta aria îngerului din Baba Hârca.
2 5 . Marţi, 1 2/24 ianuarie 1 865
După cerere, Iancu Jianu, căpitan de haiduci, melodramă cu doine naţionale,
în patru acte de d l . Anestin. Persoane: Iancu Jianu - d-nu V lădicescu; Ileana, gazda
sa - d-na Fani Tardini; Kirk Sărdaru - d-nu Comino; Sultana - d-na Dimitreasca;
Ghincu - d-nu Lacea; Petre, fiul Ileanei - d-na Albeasca; Alexe - d-nu Evolschi;
Gulei - d-nu Chirimescu; Părvu - d-nu Constandinescu; Barbu - d-nu Leontescu;
haiduci, poteraşi .
26. Joi, 1 4/26 ianuarie 1 865
Bărbatul anonim, comedie cu cântece, în două acte, din franceză de dl. Manoli.
Persoane: Regina - d-na Dimitreasca; Regele - d-nu Sachelarie; Don Fernando d-nu Evolschi; Don Enric - d-nu Lacea; Elena, fiica sa - d-na Albeasca; Perales 
d-nu Chirimescu; Don Garcias - d-nu Leontescu; seniori, dame.
Se va sfârşi cu Voicu plugariu, şansonetă naţională de dl. Radulian, executată
de dl. Vlădicescu.
27. Luni, 1 8/30 ianuarie 1 865
Logofătul satului, comedie naţională cu cântece, în două acte, de
d l . Dimitrescu. Persoane: Alecu, sub nume de Sandu, logofătul satului - d-nu
V lădicescu; Zoe, amanta sa - d-na Albeasca; Maria, mama lui Alecu - d-na
Dimitreasca; Kir Panait - d-nu Evolschi; Oprea, pârcălab - d-nu Comino; Sameşu
- d-nu Lacea; Paulina - d-na Apostoleanu; Boieru Enache - d-na Romanescu;
S imion, bancher - d-nu Chirimescu; Muşat - d-nu Tănăsescu; Stanciu - d-nu
Sachelarie; Un june - d-nu Constandinescu; ţărani, ţărance.
28. Marţi, 1 9/3 1 ianuarie 1 865
Se va reprezenta după cerere Pisica şi şoarecele, comedie din franceză, în
două acte. Persoane: Voioşi lă - d-nu Comino; Sent Leon - d-nu Evolschi; C icilia http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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d-na Albeasca; Baroneasa D ' Arbi - d-na Dimitreasca; Un birtaş - d-nu Constandinescu;
Un sergent - d-nu Tănăsescu.
Se va începe cu Un trântor cât zece, comedie, într-un act. Persoane: Tănjală 
d-nu Evolschi; Teodorescu - d-nu Lacea; Tiţa - d-na Albeasca; Gahiţa - d-na
Dimitreasca; Gogu - d-nu Chirimescu.
29. Joi, 2 1 ianuarie/3 februarie 1 865
Se va reprezenta, după cerere, Cine vrea, poate, comedie cu cântece, din
franceză, în două acte. Persoane: Regina Maria - d-na Fani Tardini; Carol al II-lea,
fiul său - d-nu Dimitrescu; Rui Pomez - d-nu Vlădicescu; Ducesa de Ascolin - d-na
Albeasca; Marchizul de Santa Cruce - d-nu Lacea; D-na Gabriela - d-ra Matilda;
Ingo - d-nu Chirimescu; Un leitenant - d-nu Constandinescu; Dame, seniori.
Se va sfârşi cu Voicu plugarul, şansonetă naţională de dl. Radulian, executată
de dl. Vlădicescu.
(Fără număr). Luni, 25 ianuarie/6 februarie 1 865
Se va reprezenta pentru beneficiul d-lui Alex. Vlădicescu, Umbra lui Mihai
Viteazul, tablou naţional într-un act, compus de dl. P. Grădişteanu. Persoane:
Umbra lui M ihai Viteazul - d-nu V lădicescu; Viorica - d-na Fani Tardini; Florica
- d-na Dimitreasca; Marica - d-na Albeasca; Conducătoarea ielelor - d-na
Apostoleanu; Costache Gâmpeanu - d-nu Evolschi; Gheorghe Unescu - d-nu
Sachelarie; Satan sau Masca unui necunoscut - d-nu Lacea; îngeri şi umbre.
După aceasta, dl. Vlădicescu va cânta câteva cântece naţionale şi o barcarolă.
Se va sfârşi cu Cine/, cine/ sau simplitatea ţăranului, comedie naţională cu
cântece, de dl. Alecsandri. Persoane: Boierul Sandu - d-nu Lacea; Zmărăndiţa,
nepoata sa - d-na Albeasca; Tinca, vara sa - d-na Apostoleanu; Florica, ţărancă d-na Dimitreasca; Graur, ţăran - d-nu Vlădicescu.
3 0 . Marţi, 26 ianuarie/7 februarie 1 865
Castelul de Montluvie, dramă în cinci acte, tradusă din franceză de d-na Fani
Tardini. Persoane: Vicontesa - d-na Fani Tardini; Flavi - d-nu Evolschi;
Dorbendau - d-nu Vlădicescu; Maria - d-na Albeasca; Stareţa - d-na Dimitreasca;
Melşi - d-nu Sachelarie; Bruno - d-nu Chirimescu; Un ofiţer - d-nu Constandinescu;
Marta - d-ra Matilda; ofeiţeri, seniori.
3 1 . Joi, 28 ianuarie/9 februarie 1 865
Cearta fără cauză, comedie cu cântece, din franceză, tradusă de d-na Fani
Tardini. Persoane: Barjan - d-nu V lădicescu; Olivie - d-nu Evolschi; Damicela de
Liron - d-na Albeasca; Friburg - d-nu Chirimescu; Ponponeta - d-na Dimitreasca;
Belroz - d-nu Constandinescu; seniori, dame.
Se va sfârşi cu Pensionul fetelor, comedie, în două acte, cu cântece, în
franceză. Persoane: Madam Loran - d-na Fani Tardini; Canavăţ - d-nu Evolschi;
Calapăr - d-nu Comino; Alfred - d-nu Vlădicescu; Suzana - d-na Dimitreasca;
Cicilia - d-na A lbeasca; Liza - d-ra Matilda; Ana - d-ra Dimitreasca; dame, soldaţi.
32. Luni, 1 / 1 3 februarie 1 865
A li şul ş i darea d e seamă lipsesc.
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3 3 . Marţi, 211 4 februarie 1 865
Crucea şi secretul, dramă, în patru acte, de Alex. Dumas, tradusă de
d l . Porfiriu. Persoane: Marchizul D' Aure - d-nu Evolschi; Marchiza D' Aure d-na D i mitreasca; Emanoil, fi u l lor - d-nu Chirimescu; Margareta, fi ica lor 
d-na Albeasca; Pol Jon - d-nu Vlădicescu; Bătrânul Aşard - d-nu Lacea; Baronu l 
d-nu Sachelarie; Lazari - d-nu Constandinescu; Noze - d-nu Romanescu; Jasmen d-nu Tănăsescu; Lafiel - d-nu Elontescu; Un notar - d-nu Leopoldeanu; dame, bărbaţi.
34. Joi, 411 6 februarie 1 865.
Afişul şi darea de seamă lipsesc.
(Fără număr). Luni, 8/20 februarie 1 865
Pentru beneficiul d-nei Fani Tardini, artistă română, directoarea Teatrului
Român din Bucovina, Caterina Hovardu, dramă, în cinci acte şi trei tablouri, de
Alex. Dumas. Persoane: Caterina Hovardu - d-na Fani Tardini; Regele Henric al
VIII-lea - d-nu Evolschi; Etelvod, duce de Dierhan - d-nu Vlădiocescu; Prinţesa
Margareta - d-na Albeasca; Contele Suzecs - d-nu Chirimescu; Chenedi - d-na
Dimitreasca; Fleming - d-nu Comino; S ir Jon Scot de Tirlistan - d-nu Lacea;
Cantorberi - d-nu Sachelarie; Norfolg - d-nu Romanescu; Un judecător - d-nu
Constandinescu; Întâiul senior - d-nu Leontescu; Al doilea senior - d-nu Leopoldeanu;
Un temnicer - d-nu Tănăsescu; dame, seniori.
3 5 . Marţi, 9/2 1 februarie 1 865
Chir Zuliaridis, comedie, într-un act, de dl. Alecsandri. Persoane: Chir
Zu liaridis - d-nu Evolschi; Papă lapte, calfă de spiţer - d-nu Comino; Afridida 
d-na Albeasca; Măndiţa - d-na Dimitreasca.
Se va începe cu Doi ţărani şi cinci cârlani, vodevil naţional, într-un act, de
d l . Negruzzi. Persoane: Dochiţa, ţărancă - d-na Fani Tardini; Domnica - d-na
Dimitreasca; Terente - d-nu Evolschi; Miron - d-nu Comino; Leonescu - d-nu
Vlădicescu.
Se va sfârşi cu Voicu plugaru, şansonetă naţională, de dl. Radulian, executată
de dl. Vlădicescu.
(Fără număr). Joi, 1 1 123 februarie 1 865
Pentru beneficiul domnului Ioan D . Lacea, Moartea fraţilor Costineşti dramă
naţională istorică, în cinci acte şi un tablou, de dl. 1. Lacea. Persoane: Constantin
Cantemir, prinţul Moldovei - d-nu Lacea; Domniţa Safta, fiica sa - d-na Albeasca;
Dumitraşcu, fiul său - d-nu Constandinescu; Logofătul Miron Costin - d-nu
Sachelarie; Pătraşcu, fiul său - d-na Dimitreasca; Hatmanul Velicico Costin - d-nu
Vlădicescu; Visierul Iordache Roset - d-nu Evolschi; Zapciu - d-nu Comino; Ilie
Ţifescu - d-nu Chirimescu; Macri - d-nu Leopoldeanu; Vasile Gavriliţă - d-nu
Leontescu; Ioan Paladi - d-nu Tănăsescu; Un bătrân ţăran - d-nu Romanescu;
Stana - d-ra Matilda; Mariţica, fiica lui M iron - d-ra Albeasca; boieri, ţărani.
36. Luni, 22 februarie/6 martie 1 865
Lupta dame/ar, comedie în trei acte, din franceză de Scribe, tradusă de
dl. Gârleanu. Persoane: Contesa de Oterval - d-na Fani Tardini; Leonia de Vilgonte
- d-na Albeasca; Henri de Flaviniol, sub nume de Şarl, valetul - d-nu Vlădicescu;
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G ustav d e Grinion - d-nu Comino; Baronul d e Monterişard - d-nu Evolschi; Un
valet - d-nu Leontescu; Un dragon - d-nu Constandinescu.
3 7. Marţi, 23 februarie/7 martie 1 865
Afişul şi darea de seamă l ipsesc.
3 8 . Joi, 25 februarie/9 martie 1 865
Afişul şi darea de seamă lipsesc.
39. Luni, 28 februarie/1 3 martie 1 865
Afişul şi darea de seamă l ipsesc.
40. Marţi, 9/2 1 martie 1 865
Arderea târgului Baia, o pagină din războiul lui Ştefan cel Mare, dramă în
trei acte, compusă de dl. V. Istrat. Persoane: Ştefan cel Mare - d-nu Lacea; Mihul
Stărcea - d-nu Vlădicescu; Maria Grigorcea - d-na Fani Tardini; Victoria, fiica sa
- d-na A lbeasca; Telliţa - d-na D imitreasca; Şoltuzul - d-nu Evolschi ; Întâiul
părgar - d-nu Comino; Miclos Banfi - d-nu Sachelarie; Berendel - d-nu Chirimescu;
Al doilea părgar - d-nu Romanescu; Un p1ăieş - d-nu Constandinescu; Un sluj itor 
d-nu Tănăsescu; Al doilea plăieş - d-nu Leontescu; Al treilea plăieş - d-nu Leopoldeanu;
ţărani, ţărance, soldaţi.
4 1 . Luni, 1 5/27 martie 1 865
Reprezentaţie dată în folosul " Societăţii pentru Cultură" din Cernăuţi .
Piesele reprezentate: Doi morţi vii, de V. Alecsandri; Invocarea, poezie de
Dimitrie Petrino, declamată de doamna Fani Tardini; Bucovina, poezie de
V. Alecsandri cântată de Vlăd icescu; Voicu plugarul, şansonetă de Radulian,
cântată de V lădicescu.
S-au mai j ucat, în trei seri consecutiv, piesele:
42. Marţi, 1 6/28 martie 1 865 : Doi ţărani şi cinci cârlani de Negruzzi;
43 . Miercuri, 1 7/29 martie 1 865: Săracul cinstit, comedie în trei acte de
Hilepoliu;
44. Joi, 1 8/30 martie 1 86 5 : O partidă de concină, de V. Alecsandri şi Florin
şi Florica, de V. Alecsandri.
Şi în stagiunea a doua din iarna 1 8641 1 865, trupa doamnei Fani Tardini a
repurtat un succes desăvârşit. A întrecut în calitate trupele străine din Cernăuţi. Cu
foarte puţine excepţii, sala a fost întotdeauna arhiplină. Lojele fuseseră aproape
toate luate în abonament. Animaţi de succesele dobândite în prima stagiune şi de
primirea caldă de care avuseseră parte la sosirea lor în Bucovina, actorii şi-au dat
toată silinţa să placă publicului. Fani Tardini a cucerit inimile cu fineţea gesturilor
şi cu impecabila ei d icţiune. Evolschi şi Chirimescu imitau foarte bine pe străini,
iar Comino făcea publicul să râdă "din toată inima" . Rolurile de bătrâni le dădea
bine Lacea, iar cele de intrigant, Sachelarie. Orchestra fraţilor Lemeş a contribuit,
ca şi în stagiunea trecută, mult la reuşita reprezentaţiilor, acompaniindu-i cu multă
dexteritate ş i exactitate pe cântăreţi4 •
4 A. Hurmuzachi, Teatrul Naţional în Cernăuţi, în
"Foaia Societăţii pentru Literatura şi
Cultura Poporului Român" , 1, nr. 1 -3, 1 martie 1 865, p. 61-67.
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Fiecare piesă în parte a dat prilej artiştilor să-şi arate talentele.
Inaugurarea stagiunii a doua a avut loc în seara zilei de 1 4 noiembrie 1 864, în
faţa unei săli arhipline. Artişti i reprezentând vodevilurile Zmeul Nopţii şi O
căsătorie fără voe au fost răsplătiţi pentru jocul lor impecabil cu ropote de aplauze.
S-au evidenţiat, îndeosebi, Alexandru Vlădicescu, Comino, Evolsch i şi doamnele
Dimitreasca şi Apostoleanu. (Das Haus war gedriingt voll von Besuchern)5 •
Drama Mănăstirea de Kastru şi comedia Pensionul de fete, fiind creaţii
franceze şi tratând subiecte străine de sufletul românesc, au plăcut mai puţin6 • La fel
a fost cazul cu drama Maria Tudor, regina Engliterei. La toate trei reprezentaţiile a
asistat public puţin. Reporterul ziarului german crede că motivul indiferenţei
publicului a fost lipsa "miraj ului noutăţii şi a originalităţii", care amândouă atrăseseră
în prima stagiune "tineri şi bătrâni, mici şi mari, fără deosebire de naţionalitate şi de
religie, fiindcă lumea încă nu văzuse teatru românesc"7 •
Fireşte, că momentul noutăţii va fi jucat un mare rol în aţâţarea curiozităţii
publicului, dar mai puternică a fost dorinţa publicului de a asista la reprezentaţii
neaoş româneşti . De aici indiferenta faţă de piesele străine, chiar şi atunci când
erau jucate în româneşte.
Pe la sfârşitul lui martie 1 865 s-au jucat ultimele piese. Pentru a-şi arăta
gratitudinea faţă de publicul român, trupa a dat, la 1 5/27 martie 1 865, o reprezentaţie
în folosul "Societăţii pentru Cultură" . S-a jucat, cu acest prilej, comedia lui
V. Alecsandri Doi morţi vii, s-a recitat poezia lui D imitrie Petrino, Invocare şi, la
urmă, s-a cântat poezia Bucovina a lui V. Alecsandri pe o melodie compusă de un
bucovinean. Reprezentaţia s-a încheiat cu şansoneta T'<>icu plugarul.
Fiind vorba de o reprezentaţie dată în folosul " Societăţii pentru Cultură",
animatoarea tuturor manifestărilor culturale româneşti din Bucovina, tot publicul
român din Cernăuţi a ţinut să asiste. Alecu Hurmuzach i ne asigură că "oricine au
dorit a-şi arăta simpatia pentru «Societatea Literară» şi, prin urmare, pentru români,
fiecare s-a străduit să vină la reprezentaţie. Niciodată sala teatrului nu era mai
plină, niciodată publicul, mai ales, mai elegant şi mai bine dispus "8 .
În piesa Doi morţi vii, d-na Fani Tardini, numită îndeobşte "doamna Fani ", a
strălucit în rolul Ferchezanchei. "Şi ar fi de prisos - scrie Alecu Hurmuzachi, unul
din nelipsiţii vizitatori ai reprezentaţii lor - să mai spun că a făcut-o prea bine" . De
"
"mult efect a fost j ocul lui Comino în rolul lui Hagi Fluture. Publicul a fost foarte
mulţumit. "Apoi iată cum a fost reprezentată piesa ta, care prea mult a plăcut", i-a
comunicat Alecu Hurmuzachi lui V. Alecsandrt
Poezia de ocazie Invocarea a lui Dimitrie Petrino a fost recitată de Fani
Tardini. Este o versificaţie fără valoare literară, dar declamată de "doamna Fani ", a
5

" Bukowina", lll, 1 6 noiembrie 1 864.
Ibidem, 25 noiembrie 1 864.
7 Ibidem, 7 decembrie 1 864.
8 A. Hurmuzachi, op. cit. , 1, nr. 4, 1 aprilie 1 865, p. 1 00-1 02; Bukowina", 29 martie 1 865.
"
9 Idem, Corespondenţa între d-nii V. Alecsandri şi A. Hurmuzachi, în " Familia", XX, nr. 3,
1 5/27 ianuarie 1 884, p. 25-27.
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câştigat "îndoit şi înzecit" . Această femeie, n e relatează Alecu Hurmuzachi are
"
"înţelegerea unei însemnate artiste , căci "vocea, accentuarea potrivită, rădicarea 
sau nu ştiu cum să zic - a cuvintelor, a fiecărei idei, măsura şi eleganţa gesturilor,
lipsa afecţiunii etc. au fost dovada, de toţi recunoscută, de inteligenţa-i rară şi de un
simţ foarte sănătos şi delicat" 10 •
Poezia Bucovina, compusă atunci de Vasile Alecsandri, a fost cântată de
Alexandru Vlădicescu după o melodie al cărei compozitor a rămas necunoscut.
Alecsandri dorise ca muzicianul bucovinean Carol Miculi să compună melodia.
"
"N-ar face el [Carol Miculi] oare aria cântecului Bucovinei? a întrebat într-o
scrisoare V. Alecsandri 1 1 • De aici s-a încetăţenit convingerea că Miculi este
compozitorul acestei melodii. Dar, între timp, s-au ivit unele nedumeriri. Miculi nu
este compozitorul 1 2 • Atât textul măgulitor pentru Bucovina, text intrat astăzi în
patrimoniul cultural al poporului român, cât şi vocea plăcută a neîntrecutului
A lexandru Vlădicescu i-au dat poeziei toată amploarea. Publicul era extaziat. Şi
Alecu Hurmuzachi s-a entuziasmat la auzul minunatelor cuvinte cu care se
glorifica Bucovina, ţara găzduitoare în timpuri tulburi a însuşi poetului.
V. Alecsandri şi-a exprimat admiraţia în următoarele fraze: "Astă poezie s-a
cântat cu o melodie, de care credem că ar exprima cu fidelitate caracterul ei de
către d. V lădicescu cu toată înţelegerea dorită, cu accentuarea cea mai nimerită, cu
toată simţirea şi căldura pe care d-lui ştie a o pune în cântarea sa. Efectul acestei
poezii şi cântării a fost străbătătoriu, entuziastic, încât atunci şi de câte ori s-a mai
cântat în alte două seri următoare i s-au cerut repeţierea chiar până la obosirea
cântăreţului" . Impresia ce a făcut-o declamarea acestei poezii şi melodia ei a fost
atât de înălţătoare, încât "nimic n-ar fi putut fi mai frumos" . Pe scena deschisă,
V lădicescu trebuia mereu să repete cântecul "până când mai ierta puterile pe
cântăreţ" 13 . Foaia volantă cu textul şi melodia cântecului a fost distribuită în sală.
Publicul era în delir.
După această reprezentaţie de adio a urmat, la cererea publicului, alte trei cu
piese cunoscute publicului şi dorite de acesta. În seara a treia s-au reprezentat
piesele lui V . Alecsandri, Florin şi Florica şi Barcarola, căreia Alecu Hurmuzachi
i-a dat titlul, mai potrivit după părerea lui, de O partidă de concină. Această piesă
din urmă V. Alecsandri dorea s-o ştie reprezentată prima dată pe scena teatrului din
Cernăuţi, dar se temea ca nu cumva artiştii, grăbindu-se cu învăţarea pe de rost a
textului, să nu-i scadă valoarea. De aceea îi scrie lui Alecu Hurmuzachi: "Dacă
socoţi tu că d-na Fani ar putea să joace cu inteligenţă rolul prinţesei, precum şi
10 Ibidem, p. 25. Poezia lui D. Petrino, Invocare, se publică în "Foaia Societăţii pentru
Literatura şi Cultura Poporului Român" , I, nr. 1 -3, 1 5/27 ianuarie 1 865, p. 48-49.
"
11
"Voinţa naţională , nr. 5879, 1 904.
12
Eugen I. Păunel, Vasile Alecsandri şi Carol Miculi (Cu două scrisori inedite din I879), în
"Făt Frumos", X, nr. 1-2, ianuarie-aprilie 1 935, p. 1 9-27; nr. 3, mai-iunie 1 935, p. 1 03-108.
"
1 3 A. Hurmuzachi, op. cit. , în
"Familia , XX, nr. 3, 1 5/25 ianuarie 1 884, p. 25-26;
A. Hurmuzachi, Teatrul Naţional în Cernăuţi, în "Foaia Societăţii pentru Literatura şi Cultura
Poporului Român" , 1, nr. 4, 1 aprilie 1 865, p. 1 02-1 03 ; " Bukowina", 1 6 aprilie 1 865.
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dl. Vlădicescu pe acela al doctorului Leonard, însărcinează-i să o reprezinte . . . ,
însă numai după ce îşi vor şti rolurile ca apa; şi îndată ce vor juca proverbul, scrie-m i
impresia t a şi a publicului" 1 4 .
Stagiunea a doua a trupei Fani Tardini a luat sfârşit la începutul lunii aprilie
1 865. Având în vedere marele succes repurtat de trupă, comitetul Societăţii pentru
"
Cultură", în încăperile căreia îşi ţinuse şedinţele comitetul teatral, a ţinut de datoria
sa să mulţumească doamnei Fani Tardini şi trupei ei pentru marile servicii aduse
culturii naţionale româneşti din Bucovina. I s-au adus, într-o scrisoare, omagi i,
pentru că a pătruns misiunea teatrului român "în sensul cel mai înalt, adică al
dezvoltării artei şi culturii naţionale şi o urmăreşte numai condusă de dorinţa
fierbinte de a sprij ini tot ce este frumos, nobil şi naţional".
Din cele relatate se poate trage concluzia că cele două stagiuni ale trupei
doamnei Fani Tardini n-au constituit pentru publicul român din Bucovina numai
momente de înălţare sufletească şi de mândrie naţională. Mai mult! Trupa ei a adus
în Bucovina înstrăinată faima artei dramatice româneşti.
Apreciind valoarea, atât artistică cât şi naţională, a reprezentaţiilor, comitetul
teatral din Cernăuţi a angajat trupa doamnei Fani Tardini şi pentru stagiunea de
iarnă 1 86511 866. Î n scopul acesta el a încheiat cu ea un nou contract, adică o
"
"alcătuire , promiţându-i o subvenţie de 9 000 de florini sau 1 8 galbeni
moldoveneşti. A obligat-o însă pentru 42 de reprezentaţii, cu beneficii până la 50,
din care cel puţin 20 să fie cu piese noi 1 5 •
4. Stăruinţele d-nei Fani Tardini pentru a treia stagiune

În urma contractului încheiat cu boierii român i, Fani Tardini s-a străduit din
timp să obţină o autorizaţie pentru încă o stagiune. Tratativele cu comitetul teatral
au început în luna ianuarie 1 865 şi au fost înlesnite în urma falimentului trupei
germano-polone a lui Gustav Sinnmayer. Neputând susţine concurenţa cu trupa
românească, sprij inită cu subvenţii de către boierii români, Sinnmayer şi-a sistat
reprezentaţiile, pregătindu-se să plece cu artiştii polonezi în Galiţia de Est. Ajunşi
pe drumuri, artiştii nemţi s-au adresat doamnei Fani Tardini, rugând-o să-i angajeze
în trupa ei pentru a da de acum înainte reprezentaţii în limba română şi germană.
Fani Tardini, înduioşată de soarta artiştilor nemţi, s-a învoit şi, la 4 februarie 1 865,
a înaintat Guvernământului Bucovinei o cerere, solicitând să i se elibereze o
autorizaţie pentru timp de un an, începând cu ziua de 1 iulie 1 865, pentru a da în
comun cu artiştii nemţi, alternativ, reprezentaţii în l imba română şi germană,
întrucât posedă perfect limba germană (vollkommen măchtig) şi e în curent cu
creaţiile dramatice germane.
1 4 Il. Chendi, Corespondenţa lui V Alecsandri cu bucovineni, în "Convorbiri literare", XL,
nr. 6-8, iunie-august 1906, p. 596.
"
1 5 A. Hurmuzachi, Corespondenţa Între domnii V. Alecsandri şi A. Hurmuzachi, în " Familia ,
XX, nr. 5, 29 ianuarie/1 O febru�r;,. 1 884, p. 49-50; "Bukowina", 1 6 aprilie 1 865 .
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Auzind d e înaintarea cererii doamnei Fani Tardini, directorul Sinnmayer,
temându-se să nu-şi vadă trupa desfiinţată şi situaţia sa de director compromisă, s-a
adresat, după numai două zile, deci la 6 februarie 1 865, Guvernământului
Bucovinei, rugând să i se elibereze o autorizaţie, tot pentru un an întreg, oferindu
se să continue cu reprezentaţiile germane şi poloneze.
Directorul Poliţiei din Cernăuţi, Dits, solicitat fi ind să-şi dea părerea asupra
acestor două cereri înaintate, a opinat că trupa românească ar trebui preferată,
deoarece posedă m ij loacele materiale necesare, graţie subsidiilor ce le primeşte şi
pentru că se bucură de simpatia publicului . Directoarea acestei trupe are de gând să
plece la Viena pentru a angaja actori germani potriviţi, cu ajutorul cărora să
alcătuiască un repertoriu corespunzător. Trupa ei a avut tot timpul o comportare
demnă, îndeplinind dispoziţiunile legale. Sinnmayer n-a satisfăcut publicul, fiindcă
a neglijat unele genuri dramatice şi a acordat artistelor un tratament necivilizat.
Publicul intenţionează să-I boicoteze.
După o lună şi jumătate de chibzuieli şi corespondenţă, deci la 22 martie
1 865, Guvernământul Bucovinei a dat decizia. Cererea lui Sinnmayer a fost
aprobată, în timp ce doamnei Fani Tardini i s-a permis să dea reprezentaţii în
continuare până la 3 1 decembrie 1 865. S-a trecut astfel cu vederea oferta ei de a da
reprezentaţii şi în limba germană.
De ce n-a fost aprobată cererea doamnei Fani Tardini?
Ea a fost respinsă, fiindcă doamna Fani Tardini era cetăţeană străină, iar
autorităţile austriece aveau obligaţia să promoveze în rândul întâi interesele austriece.
Autorizaţia eliberată trupei româneşti a fost inacceptabilă. Aceasta se găsea la
sfârşit de stagiune şi avea nevoie de un timp de mai multe luni pentru a-şi
reîmprospăta trupa şi a-şi alcătui un nou repertoriu. Astfel, reprezentaţi ile ei nu
puteau începe decât cel mai devreme la toamnă.
Văzându-se respinsă, doamna Fani Tardini a înaintat Guvernământului, la 4
aprilie 1 865, o nouă cerere, în care, inducând pe rând motivele, a rugat să i se
elibereze o autorizaţie pentru stagiunea de iarnă 1 865/1 866, care să dureze până la
sfârşitul lun i i mai 1 866.
Considerându-se momentele înşirate în cerere, i s-a eliberat d-nei Fani
Tardini noua autorizaţie până la sfărşitul luni i mai 1 866.
Procedeul Guvernământului a j ignit-o pe d-na Fani Tardini. El i-a eliberat
întâi o autorizaţie pentru lunile de vară, când, ştiut este, că în sezonul de vară nu se
dau reprezentaţii teatrale, în timp ce directorul Sinnmayer, care-şi terminase
stagiunea cu scandal, a primit din capul locului o autorizaţie pentru lunile de iarnă.
Cu toate că dispunea de o trupă de teatru superioară celei lui Sinnmayer, ea a fost
retrogradată. Văzând aşadar că întâmpină d ificultăţi şi că nu se bucură de
bunăvoinţa Guvernământului, d-na Fani Tardini a renunţat la autorizaţia primită,
Iuându-şi pentru un timp rămas bun de la Bucovina, unde îşi câştigase atâţia lauri şi
îşi crease atâtea simpatii.
La toamnă, trupa d-nei Fani Tardini n-a venit 16 .
16
Barbu 1 :lzăreanu, Eminescu şi Fani Tardini, în "Adevărul literar şi artistic ", IV, nr. 1 33, 1 0
iunie 1 923, p. 6. Fan i Tardini încetează din viaţă la Galaţi, în aprilie 1 900.
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În schimb a sosit S innmayer, deocamdată fără trupă, găsind în Cernăuţi o
stare de spirit duşmănoasă lui. În urma celor întâmplate, el urma să aibă de
înfruntat rezistenţa pasivă, dacă nu chiar boicotul publicului român, care nu i-a
putu ierta intrigile ţesute împotriva trupei româneşti. "Nobilimea - zicea
Sinnmayer într-o scrisoare adresată, în ianuarie 1 866 Guvernământului - şi o parte
mare a publicului orăşenesc doresc în Cernăuţi un teatru românesc" . Dacă i s-ar
permite lui să de a da reprezentaţii româneşti, ar putea să-şi refacă situaţia.
Directorul de Poliţie a autorizat reprezentarea de piese româneşti, dar ce folos,
adaugă Sinnmayer, el nu se bucură de simpatia publicului. Nici n-ar putea să dea
reprezentaţii româneşti, nedispunând de o trupă de teatru românească.
Găsindu-se într-un impas, Guvernământul a luat refugiul la un expedient
năstruşnic. I-a înmânat lui Sinnmayer autorizaţia să dea reprezentaţii nemţeşti şi
româneşti, dar în stagiunea de iarnă 1 866/1 867.
Dar văzându-se pus în imposibilitate de a da reprezentaţii în stagiunea de
iarnă 1 865/1 866, S innmayer a renunţat la autorizaţia primită şi astfel, în acest
răstimp, publicul cernăuţean a fost privat de plăcerea unei stagiuni teatrale.

5. Stăruinţă nereuşite. 1 865-1870
Ioan Lupescu, 1 865; Constantin Bălănescu, 1 967; Maria A. Vasileasca, 1 869;
Ioan Lupescu, 1 870; Dr. Drăgescu, 1 870.
Încă nu s-a potolit entuziasmul publicului cernăuţean stârnit de reprezentaţiile
excelente ale trupei doamnei Fani Tardini, când artistul Ioan Lupescu din Moldova,
încurajat de entuziasta primire de care avusese parte d-na Fani Tardini, s-a hotărât
să vină în Bucovina. Dispunând de o trupă m ică, nu s-a încumetat să j oace la
Cernăuţi, ci s-a mărginit să dea reprezentaţi i numai în oraşul Suceava. În scopul
acesta s-a adresat, la 25 aprilie 1 865, Prefecturii din Suceava, aducându-i la
cunoştinţă că doreşte să reprezinte drame, operete şi vodeviluri. Prefectura a
raportat, la rândul ei, Guvernământului din Cernăuţi, menţionând că nu-i în stare să
cenzureze piesele, deoarece - ce ironie - "la prefectura din Suceava nu se găseşte
nici un funcţionar cunoscător al literaturii româneşti " ( "weil hiermats kein in der
romanischen Literatur tisfer eingeweither Beamter vorhanden ist" ). Această
observaţie a fost de ajuns ca Guvernământul să respingă cererea, pe motivul, vezi
bine inventat, "că nu există garanţia solidităţii întreprinderii şi că autorităţile nu
posedă informaţii demne de încredere despre valoarea artistică a trupei" ( "weil es
hinsichtlich der Vertraungswtirdihkeit dieses Unternechmens in verloszlicher
Weise Gewiszheit zu verschaffen unmoglich ist").
Lui Ioan Lupescu i s-a făcut nedreptate. El n-a fost novice în arta dramatică,
ci artist cu oareşce reputaţie. La 1 86 1 înjghebase o trupă de teatru, cu care a dat
reprezentaţii apreciate de publicul ieşean; iar patru ani în urmă a fost angaj at la
Teatrul Naţional din Iaşi 1 7 •
17

T. Burda, Istoria teatrului in Moldova, II, p. 263 .
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Constantin Bălănescu a fost a l doilea artist român care a fost respins de
autorităţile bucovinene. În 9 mai 1 867 el s-a adresat Guvernământului Bucovinei,
cerând o autorizaţie pentru şase reprezentaţii în Cernăuţi, pe care intenţiona să le
dea în salonul hotelului "Vulturul Negru" . Guvernământul a răspuns în aceeaşi zi,
şi încă în româneşte, comunicând petiţionarului că nu este "în măsură" să elibereze
autorizaţia cerută "fi indcă Domnia Ta nu eşti cunoscut diriguitorilor şi fiindcă nu ai
documentat, într-un mod îndestulător, nici facultatea artistică pentru noua
conducere de sine stătătoare, nici purtarea morală, nici facultăţile Domn iei Tale în
arta dramatică" .
C. Bălănescu, artist necunoscut? Un simplu pretext folosit de autorităţile
austriece pentru a respinge cererea. La 1 867, C. Bălănescu era acum un artist
consacrat. Cu 1 2 ani în urmă, în stagiunea 1 855- 1 856, el jucase pe scena Teatrului
Naţional din Iaşi, când trecea drept unul dintre cei mai de seamă artişti. Mai târziu,
şi-a alcătuit o trupă proprie, dând reprezentaţii la Botoşani. Între anii 1 862 şi 1 865
a fost directorul Teatrului Naţional din Iaşi. În mai 1 867, fiind în trecere pe la
Cernăuţi, a încercat să dea câteva reprezentaţii, dar a fost refuzat 1 8 .
După Constantin Bălănescu a venit rândul Mariei A. Vasileasca, pentru a fi
refuzată de autorităţile austriece. Această artistă, ce se intitula "prima cântăreaţă a
Principatului României " a rugat, la 4 iunie 1 869, prin intermediul Stărostiei
Consulare Austriece din Mihăileni, Guvernământul Bucovinei, să-i permită a juca
în Cernăuţi cu " mica ei trupă" . Starostele austriac Gustav Udricky, fiindu-i
binevoitor, a expediat cererea în aceeaşi zi la Cernăuţi, rccomandând-o. Neprimind
răspuns, Vas i leasca a plecat la Cernăuţi pentru a interven i personal la
Guvernământ. În Cernăuţi a primit răspunsul. Cererea i-a fost respinsă, întrucât o
asemenea autorizaţie pentru stagiunea de iarnă 1 869- 1 870 s-a eliberat acum altei
trupe. E vorba de trupa poloneză a lui Adam Milaszewski
Dar Vasileasca, odată sosită la Cernăuţi, n-a dezarmat. A înaintat, în aceeaşi
zi, de 1 O iunie, altă cerere pentru reprezentaţii la Suceava şi Vatra Domei, care
urmau să fie date în lunile de vară.
Întrucât scenele acestor două oraşe erau libere, noua cerere a doamnei
Vasileasca nu putea fi respinsă. 1 s-a eliberat autorizaţia cerută.
E de presupus că Maria Vasileasca s-a folosit de autorizaţia primită, dar
l ipsind dările de seamă, nu se cunosc nici repertoriul, nici numele artiştilor.
După un an, în primăvara 1 870, Ioan Lupescu, care fusese respins în anul
1 865, s-a hotărât să vină din nou în Bucovina. Din Roman, unde se afla cu trupa sa,
a rugat Guvernământul Bucovinei să-i permită a da în Cernăuţi reprezentaţii pe
timpul de la 25 martie până la 25 iulie. Guvernatorul a cerut întâi referinţe
Consulatului austriac din Iaşi, pentru că se răspândise, dintr-o anumită parte, vestea
că trupa lui I. Lupescu n-ar corespunde pretenţii lor unui public cult. Consulatul a
răspuns că Lupescu "ar fi comic bun " , dar nu posedă nici reputaţia, nici mijloacele
financiare necesare.
18

T. Burada, op. cit , II, p. 1 34, 1 55, 1 90 şi

urrn.
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Î n urma acestui raport puţin măgulitor, cererea lui Lupescu a fost respinsă.
Motivul respingerii indus a fost cel obişnuit. Lupescu nu poate fi admis, fiindcă
altă trupă românească primise acum autorizaţie. De fapt, trupa doamnei Fani
Tardini urma să-şi inaugureze stagiunea la 27 aprilie 1 870. Dar cum reprezentaţi ile
doamnei Fani Tardini au luat sfârşit la mij locul lunii mai, putea să se elibereze lui
Lupescu autorizaţia să j oace în continuare. Dar a fost respins, fiindcă autorităţile
austriece nu aveau interes să promoveze arta românească.
Î n august 1 870, deci după alte cinci luni, Dr. Drăgescu intenţiona să ţină în
Cernăuţi câteva conferinţe literare. Î n scopul acesta s-a adresat Guvernământului . 1
s-a permis să ţină trei conferinţe în localul " Societăţii pentru Cultură" . Dările de
seamă nu s-au păstrat.

6. Î ncercările zadarnice ale lui Matei Millo. 1868-1870
După cum se ştie, pe urma intrigilor ţesute cu sprij inul autorităţilor împotriva
trupei d-nei Fani Tardini, directorul trupei germano-polone Gustav S innmayer
primise o autorizaţie pentru reprezentaţii germane şi româneşti, în stagiunea de
iarnă 1 865-1 866. Dar pus în faţa unei probleme pe care n-o putea rezolva el n-a
apărut toamna decât singur, fără trupă. Artiştii poloni şi german i nu i-au dat
crezământ, ştiindu-1 fal imentar, iar angajarea de artişti români din trupa d-nei Fani
Tardini s-a dovedit imposibi lă. A putut, cel mult, să promită autorităţi lor să dea în
lunile iunie şi iulie 1 866 reprezentaţii poloneze, iar toamna altele, în limbile
germană şi română.
Dar Sinnmayer n-a fost sincer. El n-a putut împl ini nici una din promisiunile sale.
Î ntre timp a izbucnit războiul austro-gennan şi teatrele germane şi-au ţinut închise
porţile, atât în anul 1 866 cât şi în cel unnător. De abia în anul 1 868 o trupă polonă
condusă de Adam Milaszewski a reuşit să dea la Cernăuţi câteva reprezentaţi i .
Tocmai atunci şi-a anunţat sosirea în Bucovina vestitul artist Matei Mi Ilo.
Publ icul român din Bucovina a primit vestea despre intenţia lui Matei Millo
prin mij locirea lui Vasi le Alecsandri. Acesta îi avizează telegrafic pe bucovineni,
că Matei Millo, marele Millo, a cărui faimă pătrunsese în toate colţurile românimii,
intenţionează să vină la Cernăuţi pe la sfârşitul lun i i iunie 1 868, pentru a da de aici
şase reprezentaţii în curs de 1 5 zile. vestea aceasta se lăţi ca fulgerul prin rândurile
bucovineni lor şi Alecu Hurmuzachi, un apreciator şi sprij initor al teatrului
românesc, a ţinut să dea expresie bucuriei sale, publicând un articol entuziast,
îndemnând publ icul să ia toate măsurile cu putinţă pentru a-1 întâmpina în mod
demn pe marele artist şi a-i asigura succesul . "Vom merge dar" , zice el, "vom
merge cu toţii de aproape şi de departe la teatrul naţional. Vom aduce omagi ile
noastre muzelor române" 1 9 •
De fapt, Millo a făcut demersurile necesare pentru obţinerea autorizaţiei. A
adresat, la 26 mai 1 868, Consulului austriac din Iaşi o cerere, rugându-1 să intervină
19 "Foaia Societăţii ", nr. 6-7, iunie-iulie 1 868, p. 1 7 1 - 1 73 .
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la Guvernământul Bucovinei pentru a i se elibera o autorizaţie pentru reprezentaţii
la Cernăuţi, în intervalul de la 1 6/28 iunie-1 6/28 iulie 1 868.
Consulul austriac i-a împl init dorinţa, expediind, la 7 iunie, Guvernământului
Bucovinei o telegramă, recomandând cererea. Iar într-un plic a trimis cererea lui
Millo, menţionând în raportul către Millo că este cel mai mare artist român, este
politiceşte inofensiv şi merită tot sprij inul.
Guvernatorul Bucovinei, primind telegrama, a răspuns a doua zi, la 8 iunie
1 868, tot pe cale telegrafică, că nu este în măsură să dea curs favorabil cererii lui
Millo, întrucât în Cernăuţi se găseşte trupa poloneză a lui Adam Milaszewski, iar
eliberarea unei noi autorizaţi i pentru trupa lui Millo n-ar fi indicată (Dahero eine
Concession an Millo unthunl ich).
A doua zi, la 9 iulie, guvernatorul Bucovinei, Franz Mirbach von Rheinfeld a
primit raportul amănunţit al Consulului ieşean, în care Millo este descris ca fiind
cel mai de seamă artist român. Dându-şi seama de greşeala comisă prin respingerea
cererii, i-a trimis lui Millo o lungă scrisoare împăciuitoare, asigurându-1 că nu are
nici un motiv să-i refuze autorizaţia cerută. 1-o acordă, dar îi recomandă să ia
contact cui directorul Milaszewski pentru fixarea zilelor de spectacole. Dar, în tot
cazul, zi lele de duminică, luni şi joi nu pot fi acordate.
Oricât de prevenitoare ca formă a fost scrisoarea guvernatorului Bucovinei,
ea, în fond, însemna totuşi un refuz. Refuzându-i-se întâi intrarea în Bucovina şi pe
urmă zilele cerute, Millo a fost silit să renunţe la intenţia de a da reprezentaţii în
Cernăuţi în sesiunea de vară 1 868.
Dar, nevoind a renunţa la Bucovina, Millo 1-a rugat pe Gheorghe Hurmuzachi
să facă demersurile necesare ca să i se socotească autorizaţia acordată pentru lunile
de vară ale anului următor 1 869. Gh. Hurmuzachi i-a împl init dorinţa, înaintând
Guvernământului o cerere în care roagă să i se prelungească lui Matei Millo
valabil itatea autorizaţiei primite pentru vara viitoare în condiţiile fixate de el.
Guvernatorul a răspuns cu adresa din 1 iulie, aprobând amânarea cerută. Dar
nici de data aceasta Millo n-a avut noroc. Î mbolnăvindu-se, n-a putut veni în
Bucovina în vara anului 1 869. Dar totuşi, nevoind a renunţa la Cernăuţi, a făcut, la
1 martie 1 870, o a treia încercare, cerând să i se rezerve timpul de la 1 iunie 1 870 1 iulie 1 87 1 , fără a fixa termenul sosirii sale.
Aşa cum a fost formulată, cererea lui Millo n-a putut fi aprobată. Nu i se
putea rezerva un an întreg. Autorizaţiile nu se eliberează decât pentru termene fixe.
Luând în deliberare cererea, Guvernământul i-a acordat o autorizaţie numai pentru
durata de Ia 1 aprilie până la l octombrie 1 870.
Răspunsul Guvernământului, nefiind pe placul lui Millo, 1-a făcut să renunţe
Ia autorizaţia primită. A plecat în turneu în Ardeal, începându-şi reprezentaţiile cu
Lipitorile satelor, Ia 23 mai 1 870 în oraşul Braşov20 .
20 Ion Breazu, Matei Millo în Transilvania şi Banat (1870), în Fraţilor Alexandru şi Ion 1.
Lapedatu, Bucureşti, M.O. Imprimeria Naţională, 1 936, p. 1 93-207; Studii de literatura romană şi
comparată, l, Cluj, Editura Dacia, 1 970, p. 339-354.
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7 . Trupa lui Mihai Pascaly. 3/15--1 6/28 iulie 1 869
Mai norocos decât Matei Millo a fost Mihail Pascaly. La 1 869, când a sosit în
Bucovina, Mihail Pascaly a fost acum artist consacrat. Ajunsese favoritul
publicului român ca şi marele său contemporan Matei Millo. Cele mai ample
informaţii biografice despre el ni le furnizează C. 1. Nottara în două articole ale
sale2 1 . Mihail Pascaly, de origine greacă, s-a născut în Bucureşti, în anul 1 829. a
debutat la 1 848 în trupa lui Costachi Caragial i . Un timp a colaborat cu Millo, dar
simţindu-se nedreptăţit de acesta, 1-a părăsit, plecând, între ani i 1 859-1 860, la
Paris, pentru a se perfecţiona în arta dramatică. Întors la Bucureşti, a dat
reprezentaţii cu o trupă din care făcea parte şi Fani Tardini. La 1 867 s-a împăcat cu
Millo şi amândoi au dat reprezentaţi i comune la Teatrul Naţional din Bucureşti.
Doi ani în urmă şi-a alcătuit o trupă proprie, col indând oraşele din provincie şi
dând reprezentaţii în provinciile româneşti din Austria.
Hotărându-se să vină la Cernăuţi, a adresat guvernatorului Bucovinei, prin
intermediul Consulatului austriac la Iaşi, o cerere înregistrată cu data de 9 iulie
1 869, rugând să i se permită a juca în Cernăuţi în luna iulie şi obligându-se să se
retragă din moment ce va sosi Millo. E problematic, după Pascaly a fost invitat de
Societatea pentru Cu ltură, pentru a veni în Bucovina, după cum susţine Ioan
Sbiera22 . Autorizaţia i-a fost acordată după două zi le, la 1 1 iulie 1 869, cu condiţia
să renunţe la ea în cazul când Millo va sosi la Cernăuţi.
Ştirea că Pascaly va sosi la Cernăuţi a produs o mare bucurie în rânduri le
publ icului român din Bucovina. Î nsuşi asesorul consistorial Silvestru Morariu,
'
mitropolitul Bucovinei de mai târziu, a ţinut să comunice vestea plăcută
intelectuali lor şi preoţilor de la ţară, invitându-i să ia parte în număr mare la
reprezentaţii. "Noi, românii din Bucovina, unde se odihnesc rămăşiţele eroilor şi
bărbaţilor cei mai renumiţi ai românimii, trebuie să demonstrăm ", zice el în
emoţionalul său apel, "că suntem vii şi conştienţi de viaţa şi demnitatea noastră
naţională şi că nu întrelăsăm a preţui o artă frumoasă naţională" . Mai "palpită" în
inimile noastre memoria "când avusem parte şi în Cernăuţi a vedea cu ochii şi a
auzi cu urechile reprezentaţiuni teatrale ale sujetelor romane de o trupă romană în
limba noastră română" . Românii să nu omită ocazia "de a se îndulci iarăşi de
asemenea suişuri spirituale, de asemenea desfătare inimală" . El invită pe "tot insul
cu suflet de român din ţărişoara noastră" să vină, pentru a-1 vedea şi auzi pe
"
"renumitul artist dramatic din România, domnul Mihail Pascaly .
Trupa lui Pascaly n-a fost numeroasă. Ea s-a constituit din 9 domni, 3 doamne,
2 domnişoare şi copilul minune Ianoliu.
Lista domnilor: Mihail Pascaly, G . Alexandrescu, P. Ionescu, 1 . Gestianu,
Constantin Bălănescu, V. Fraivalt, C. Săpeanu, Petrescu, Romanescu şi copilul Ianoliu.
21

C. 1. Nottara, Din trecutul teatrului românesc. Mihail Pascaly, în "Rampa", VII, nr. 1 6 1 6,
1 8 martie 1 923, p. 1 -2.
22 1 . Sbiera, Familia Sbiera. p. 1 9 1 - 1 93 .
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Lista doamnelor: Matilda Pascaly (născută Matilda Maior, pe la 1 83 7),
Catarina Dimitrescu şi Margareta.
Lista domnişoarelor: An. Popescu şi L. Popescu.
Suflorul trupei a fost Mihail Eminescu.
Eminescu se angaj ase suflor în anul 1 866 23 . Pascaly îl luase cu sine în
Transilvania ( 1 868)24 • Ajuns în Cernăuţi, a reînnoit prietenia cu foşti i săi colegi din
liceu: T. V . Stefanelli şi Gh. Albescu2 5 .
Pascaly, sosind cu trupa la Cernăuţi, a adresat publicului român un apel, în
care, după unele aprecieri generale despre importanţa artelor, a promis că va
reprezenta numai capodopere dramatice care fuseseră j ucate cu succes pe marile
scene ale Europei şi piese româneşti din cele mai bune, creaţii "ale celor mai
renumiţi autori români"26 •
Reprezentaţii le s-au dat într-un răstimp de numai 1 3 zile. Î n total s-a j ucat în
1 O seri, reprezentându-se 1 7 piese. Î n trei seri s-a reprezentat numai câte o singură
piesă, în celelalte câte două sau ch iar trei. Reprezentaţiile au avut loc în cunoscuta
sala a hotelului "Moldavie", unde a jucat şi trupa d-nei Fani Tardini.
S-au j ucat următoarele piese:
l . Joi, 31 1 5 iulie 1 869.
A. Copila română, monolog în versuri, de 1. Vulcan, executat în costum
bănăţean de d-na Matilda Pascaly.
B. Supliciul unei femei, dramă, în trei acte, de d l . E. de Girardin, de la
Academia Imperială din Paris, jucată pe teatrul imperial de acolo, pe toate teatrele
Europei şi tradusă în toate limbile.
Persoanele: Dumon - d-nu M ihai Pascaly; Matilda, soţia sa - d-na Matilda
Pascaly, Alvarezu, asociatul său - d-nu G. Alexandrescu; d-na de Larsey - d-na
Catarina Dimitrescu; Jeanna, fiica lui Dumon - d-nu Ianoliu; Jean, un servitor - d-nu
P. Ionescu.
2. Vineri, 411 6 iulie 1 869.
A. Odă la Elisa, comedie naţională, într-un act, de V. A. Ureche.
Persoanele: Mircea, avocat - d-nu Mihai Pascaly; Anica, soţia sa - d-na
Matilda Pascaly; Smaranda, servitoarea - d-ra An. Popescu.
B. Gură căscată, canţonetă naţională, de Vasile Alecsandri, executată de d-1
Constantin Bălănescu.
23 Em. Kasoschi, Eminescu şi teatrul, în Dreptatea", VI, nr. 676, 27 iunie 1 926, p. 3. Se
"
publică, după Mişcarea literară, actul de angajare a lui Eminescu în trupa lui M. Pascaly.
24 G. Bogdan-Duică, Eminescu în Sibiu, în Mihail Eminescu" , IV, 1 933, p. 5-6.
"
25 T. V. Stefanelli, Amintiri despre Eminescu, Bucureşti, Editura C. Sfetea, 1 9 1 4, p. 45-47, 94;
G. Albescu, Ştiri nouă despre elevul şi hoinarul Eminescu în Cernăuţi, în "Făt-Frumos", IV, mai
iunie 1 929, p. 1 1 3- 1 1 6 (cu o prezentare de Leca Morariu).
26 Apelul a fost reprodus, în parte, în 1. Sbiera, Familia Sbiera, p. 1 9 1 - 1 93; G. Tofan, Viaţa
românească în Bucovina - Teatru, în "Viaţa românească", II, nr. 1 , ianuarie, 1 907, p. 1 1 �1 23 ; în
traducere germană: (Eingsdt.), {Romanisches Theater}, "Czemowitzer Zeitung", II, din 14 iulie 1 869,
nr. 1 08, p. 2.
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C. Doi s.fioşi, comedie, într-un act, tradusă de C. Bălănescu.
Persoanele: Tibodie, neguţător - d-nu l. Gestian; lui Fremise, avocat - d-nu
C. Bălănescu; Garadu, avocat şi ginere - d-nu V. Fraivalt; Cecilia, fiica lui Tibodie
- d-ra An. Popescu; Anneta, servitoarea - d-ra L. Popescu.
2. Duminică, 6/ 1 8 iulie 1 869.
Ştrengariul de Paris, comedie, în două acte.
N.B. - rolul ştrengarului j ucat de dl. M. Pascaly este -acela care 1-a studiat în
Paris cu celebrul Bouffe, creatorul acestui rol şi cel mai mare geniu comic al
secolului acestuia.
Persoanele: Iosif, orfan, lucrător la tipografie - d-nu Mihai Pascaly; Elisa,
sora lui - d-na Matilda Pascaly; d-na Menia, bunica lor - d-na Catarina Dimitrescu;
dl. Bizo, neguţător de lucruri vechi - d-nu C. Săpeanu; generalul Moren - d-nu l .
Gestian; Amadeu, fiul său - d-nu V. Fraivalt; d-na Barona, mătuşa lui Amadeu - d
na Margareta; H i lel, servitor - d-nu P. Ionescu; un alt servitor - d-nu Petrescu.
4. Luni, 71 1 9iulie 1 869.
Domnia slugilor, comedie, în trei acte, cu cântece. (Afişul lipseşte)
5 . Marţi, 8/20 iulie 1 869.
A. Mihai Bravul după bătălia de la Călugăreni. Tablou naţional, de
D. Bolintineanu şi M. Pascaly.
B. Procopsiţii, comedie cu cântece, într-un act.
C. Piatra din casă, comedie într-un act de V. Alecsandri. (Afişul lipseşte)
6. 9/2 1 - 1 2/24 iulie 1 869.
A. Femeile limbute, comedie, în trei acte, tradusi1 de M. Pascaly
B. Idei Poşca, gardisl naţional din Iaşi, canţonetă de T. Boian. (Afişul lipseşte)
7. Duminică, 1 3/25 iulie 1 869.
Vasile Lupu, Domnul Moldovei, dramă naţională, în trei acte, de M. Pascaly.
(Afişul lipseşte)
8. Luni, 1 4/26 iulie 1 869.
Piesa necunoscută (Afişul lipseşte)
9. Marţi, 1 5/27 iulie 1 869.
A. Nebunia şi durerea, dramă, într-un act.
B. Nevasta trebuie să-şi urmeze bărbatul, comedie, într-un act, tradusă de
M. Pascaly.
C. Domnul încurcă tot, comedie, în trei acte, de M. Pascaly, beneficiu.
(Afişul lipseşte)
1 O. 1 6/28 iulie - 20 iulie/! august.
Amicii fa/şi (Nos intimes), comedie, în patru acte, de Victorien V. Sardou.
(Afişul lipseşte)
Din puţinele dări de seamă care s-au păstrat se poate trage concluzia că
reprezentaţiile trupei lui Pascaly au lăsat o impresie bună, ba chiar excelentă.
Imediat după prima reprezentaţie, atât publicul român cât şi cel străin au rămas
profund impresionaţi de prestaţiile reuşite ale acestei trupe. Piesa Supliciul unei
femei a fost atât de bine j ucată, încât reprezentarea ei putea rivaliza cu cele date la
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Burgtheater, Teatrul Imperial din Viena. A fost peste tot "o seară delicioasă, cum
de mult n-a mai fost în Cernăuţi " (War ein genuszreichster Abend, wie er in
Czemowitz schon lange nicht dagewesen)2 7 •
Drama Vasi le Lupu a u imit prin unitatea acţiunii şi sobrietatea ideilor
(Einheit der Handlung, Erhabenheit der Ideen). Publicul, plăcut impresionat atât de
desfăşurarea acţiunii cât şi de jocul impecabil al artiştilor, aplaudat frenetic (Erfolg
durchgreifeud, sttinnische Ovation). Doamna Matilda Pascaly a fost la înălţime în
rolul domniţei, ca şi în cel al ţărancei deghizate28 .
Despre reprezentarea ultimei piese, Amicii falşi, reporterul ziarului german,
care se ascunde sub iniţialele G. Br. W., relatează că încă nu asistase la o
reprezentaţie românească şi a mers la teatru cu inima îndoită. Credea că va da, cel
mult, de un teatru de provincie bunişor (Glaubte zu finden im besten Fali ein
besseres Provinztheater). Când colo a fost convertit (lch ward bekerht). Rolurile
fuseseră studiate cu minuţiozitate (ins Minutiose gehende Sorgfald), iar ansamblul
a oferit un joc extrem de subtil (ăuszerst feines Spiel). Bălănescu, în rolul lui
Marecat, a fost un artist comic rar (seltener Komiker), iar Alexandrescu şi doamna
Matilda Pascaly au oferit un joc de scenă foarte decent (feims decentes Spiel).
Doamna Margareta a fost bine în rolul de subretă. Bine au fost şi domnii Gestiano,
Ionescu şi Romanescu. "Cinste artiştilor - exclamă sus-menţionatul reporter pentru care arta nu este o meserie, ci numai artă" (Ehre den Ktinstlern, denen die
Kunst nicht Hanwerk, sondem eben Kunst ist)29 .
În fruntea artiştilor s-a situat Mihail Pascaly. Profesorul E. R. Neubauer, el
însuşi fire de artist, ni-l descrie în darea sa de seamă, zicând că pe toţi artiştii
echipei îi stăpâneşte o forţă magică. În jurul ei artiştii rotesc ca şi planete le în jurul
soarelui (In mitten dieser Darsteller aher weilet eine ganz eigenthtimliche Kraft, die
sich sofort ftir den Zuschauer als die Seele des Ganzen offen bart; ăhulich dem
Lichtgesterne um welches andere Gebilde im Einklange rotieren). Această forţă se
cheamă M. Pasclay, care întruneşte în persoana sa calitatea de director, de ac tor şi
de autor dramatic. EI e productiv, stăpâneşte tot aparatul artei scenice, peste tot
fascinează prin "cuprinzătoarea genialitate a jocului său (produktiv, umfasst das
ganze Gebiet des Schaus pielwesens, ist vollendet durch die umfassende Genialităt
seines Spieles). În drama Nebunia şi durerea, Pascaly a arătat prin jocul său "cine şi
ce este" (Pascaly zeigte, wer und was er ist)30 •
Drept recunoştinţă, M. Pascaly a primit din partea cercului de prieteni ai teatrului
român�sc, cu prilejul ultimei reprezentaţii, o preţioasă cunună de !auri de argine1 •
Intr-un reportaj a fost remarcat copilul-artist Ianoliu. A uimit prin
precocitatea sa şi siguranţa jocului (Das talentreiche Kind Janoliu)32 •
27 [Rumdnisches Theater], în "Czemowitzer Zeitung", II, nr. 1 1 1 , 20 iulie 1 869, p. 2-3.
(Eingsdt.), [Rumdnisches Theater], în "Czemowitzer Zeitung", II, nr. 1 1 5, 27 iulie 1 869, p. 2.
29 (G. Br. W.), [Rumanisches Theater], în Czemowitzer Zeitung", II, nr. 1 22, 8 august 1 869, p. 2.
"
30 (E. R. Neubauer), [M Pascali], în Czemowitzer Zeitung" , li, nr. 1 1 7, 30 iulie 1 869, p. 2.
"
3 1 (G. H.), [Ein Kreis von Freunden des romanischen Theaters], în "Czernowitzer Zeitung", II,
1 20, 4 august 1 869, p. 2.
3 2 (R.), [Rumdnisches Theater], în "Czemowitzer Zeitung", II, nr. 1 1 3, 23 iulie 1 869, p. 2-3.
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O menţiune specială merită artista An. (adică Ana) Popescu, nu atât din
pricina jocului ei - a jucat numai în roluri mici - cât din cauza frumuseţii ei. A
fascinat publicul şi pe însuşi reporterul ziarului gennan, care a fost cucerit de
"
"fermecătorul ei chip şi de drăgălaşul ei joc, cuceritor de inimi . Bătrân să fi fost,
" (Ihre reisende Ersheinung und ihr
chel
să
fi
fost
şi
trebuia
să
te
amorezezi
de
ea
"
liebes zum Herzen gehendes Spiel machte jeden, selbst den Glatzki:ipfigsten, in
sich verliebt)33 . T. V. Stefanelli scrie despre ea, zicând: "Am văzut-o în Cernăuţi pe
An. Popescu şi ştiu că era foarte frumoasă" . Avea pe atunci vârsta de 1 7 ani şi era
de o "frumuseţe rară"34 •
Eminescu, fire sensibilă şi extrem de impresionabilă, n-a putut rămâne
nepăsător în faţa răpitoarei frumuseţi a Anei Popescu. N-a trecut mult timp şi ea a
devenit idolul lui, muza lui. 1-a dedicat două poezi i. Î n prima, intitulată La o artistă,
Eminescu a divinizat-o astfel:
"Tu cântare întrupată
De-al aplauzelor fior,
Apărând divinizată
Răpişi sufletu-mi în dor" .
Dar ce folos! Eminescu nu era decât sufleur, un tânăr hoinar, neisprăvit şi,.
oricât de aprinse i-ar fi fost declaraţiile şi încântătoare versurile, ele nu au reuşit să
cucerească inima tinerei zeiţe. Văzându-se tratat cu indiferenţă sau poate chiar
respins cu dispreţ, Eminescu îşi îmbracă durerea în alte versuri, acum răscolitoare.
Î n timp ce toate vietăţile de pe pământ, spunea el, au putinţa să-şi plângă durerea
sau să se răzbune împotriva neplăceri lor vieţii:
" Eu singur n-am cui spune cumplita mea durere,
Eu singur n-am cui spune nebunul meu amor,
Căci mie mi-a fost dat soarta amară mângâiere
O piatră să ador" .
Decepţionat de indiferenta adoratei sale, pe care o idolatriza în versuri
nemuritoare în clipele de sfâşietoare deznădej de, Eminescu îi ceru doar un surâs, o
rază din ochii ei senini:
"N imic, doar icoana-ţi care mă învenină,
Nimic, doar suvenirea surâsului tău lin,
Nimic, decât o rază din faţa ta senină,
Din ochiul tău senin" .
Eminescu a purtat mult timp în suflet imaginea fennecătoare a incompa
rabilei sale zeiţe şi, din V iena, unde plecase pentru a-şi continua şi desăvârşi
studiile, i-a adresat una din cele mai vibrante poezii ale sale, mărturisindu-i astfel
dragostea:
"Tu ai fost divinizarea frumuseţii de femee,
A femeii ce şi astăzi tot frumoasă o revăd" .
33

(G. Br. W.), [Rumanisches Theater], "Czernowitzer Zeitung", Il, nr. 1 22, 8 august 1 869, p. 2.
T. V. Stefanelli, op. cit. , p. 45-47, 94 şi Eminescu şi Bucovina, Cernăuti, Editura "Mitropolit
Silvestru" , 1 943, p. 62.
34

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

Teodor Balan

1 66

26

Dar înţelegând zădărnicia sentimentelor ce le cheltuia, Eminescu se înfurie, o
învinuieşte de imoralitate şi o numeşte "femee stearpă, fără suflet, fără foc, demon
şi bacantă", demnă de dispreţ" . Dar când în fantezia lui o vede plângând, din
pricina nedreptelor învinuiri ce i le-a adus, furia lui se potoleşte, făcând loc căinţei.
El o roagă de iertare:
" La picioare-ţi cad şi-ţi caut în ochii negri, adânci ca marea,
Ş i sărut a tale mâne şi-i întreb de poţi ierta . . .
Şterge-ţi ochii, nu mai plânge! A fost crudă învinuirea
A fost crudă şi nedreaptă, fără razim, fără fond.
Suflete! de-ai fi chiar demon, tu eşti sfântă prin iubire
Ş i ador pe acest demon cu ochi mari, cu părul blond "3 5 .
În urma unei exclamaţii făcute în anul 1 870 la Viena, în cercul colegilor săi
bucovineni, Eminescu a rostit numele fostei sale adorate, numind-o Eufrosina.
Teodor V. Stefanelli, care a fost de faţă, a reţinut acest nume şi 1-a transmis
posterităţii în memoriile sale, făcând, nu ştim de ce, legătura cu doamna Eufrosina
Popescu, tragediana care pe atunci se afla în culmea succeselor ei. Avea, Ia 1 869,
vârsta de 48 de ani. Greşeala este evidentă.
Cel d intâi scriitor care a bănuit că la mij loc e vorba de o confuzie este Ioan
Massoff, care, în lucrarea sa, intitulată Eminescu şi teatrul, susţine că e vorba de
actriţa Lina Popescu care, la 1 869, se afla în trupa lui M. Pascaly. Dar Massoff,
neavând la îndemână lista actriţelor din trupa lui M. Pascaly, nu ştie că Pascaly
angaj ase pentru turneul său în Bucovina două actriţe cu numele Popescu, din care
Ana, iar nu Lina Popescu strălucea prin frumuseţe.
Evident că actriţa de care se îndrăgostise Eminescu n-a fost nici Eufrosina
Popescu, nici Lina Popescu, ci Ana Popescu.
Dar dacă ar mai putea dăinui vreo nedumerire în privinţa identificării adoratei
lui Eminescu, ea a fost complet risipită prin studiul apărut recent al lui Mihai
Florea, dedicat Eufrosinei Popescu. Ea s-a născut la Bucureşti, la 20 octombrie
1 82 1 , ca fiica boierului Vlasto şi a soţiei acestuia Maria. S-a căsătorit, la vârsta de
1 6 ani, cu ofiţerul Theodor Popescu. Devreme s-a dedicat teatrului, colindând
înainte de Unirea din 1 859 unele ţări din occidentul Europei. După Unire s-a întors
în patrie, colaborând, pe rând, cu actorii Millo şi Pascaly. La 1 868 a fost în Iaşi şi,
după puţin timp, s-a întors la Bucureşti, după cum susţine Burada. În anul 1 869,
Eufrosina Popescu n-a fost în Cernăuţi cu trupa lui Pascaly.
Mai rămâne de elucidat faptul, de ce Eminescu a dat adoratei sale numele de
Eufrosina, iar nu cel adevărat de Ana. El a găsit, probabil, numele de Ana prea
simplist, nepotrivit şi 1-a înlocuit cu cel grecesc de Eufrosina, mai poetic, mai
corespunzător cu calităţile adoratei sale.
35

G. Bogdan-Duicli, Multe şi mărunte despre Eminescu, în "Viaţa românească", 1 924, p. 383393. G. Bogdan-Duică, Eufrosina Popescu şi Mihail Eminescu, în " Mihai Eminescu", III, nr. 9, 1 932,
p. 1 09- 1 1 6. Poeziile de aici au fost reproduse din studiul ultim al lui G. Bogdan-Duică.
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8. A treia stagiune a trupei doamnei Fani Tardini.
27 aprilie - 16 mai 1870
Renunţând Matei Millo la autorizaţia primită, sala teatrului din Cernăuţi a
devenit liberă pentru altă trupă. De acest prilej s-a servit doamna Fani Tardini
adresând, la 7 martie 1 870, din Botoşani, unde se afla, o cerere, rugând să i se
pennită a da reprezentaţii în curs de o lună, începând cu ziua de 25 april ie stil nou.
După trei zile a primit răspunsul. Guvemământul Bucovinei i-a eliberat
autorizaţia cerută pentru timpul de la 25 aprilie până la sfârşitul lunii mai.
Primind autorizaţia, trupa doamnei Fani Tardini a sosit la Cernăuţi . Ea se
alcătuia din 1 3 persoane, anume şapte domni, patru doamne şi două domnişoare.
Lista domnilor: Bartolomeu, Lache Chirimiescu, 1. Constandinescu, Dumitru, ·
Stavru Sachelarie, Alexandru şi Ioan Vlădicescu.
Lista doamnelor: Elena Albeasca, Ghiţeasca, Fani Tardini şi Teodoreasca.
Lista domnişoarelor: Munteanu şi Teodoru .
Plecând în primul turneu, trupa doamnei Fani Tardini era alcătuită din 1 7
artişti, iar în al doilea din 23 artişti, de data aceasta fiind mai puţin numeroasă.
Lipseau câteva din bunele forţe artistice ca: Ioan Comino, D. Lacea, Catinca
Dimitreasca. În sch imb, au fost angajaţi, în plus: Ioan Vlădicescu, fratele lui
Alexandru, 1 . Constandinescu, Bartolomeu şi Dumitru, doamnele Ghiţeasca şi
Teodoreasca şi domnişoarele Munteanu şi Teodoru.
Î n total s-au dat zece reprezentaţii, în cursul cărora s-au j ucat: o dramă, un
solo dramatic, 1 3 comedii, 3 vodeviluri şi 3 solo muzicale.
Lista spectacolelor:
1 . Miercuri, 27 aprilie 1 870
Năpasta, dramă, în 6 acte, tradusă din franceză de Marcel Caminshi
La sfârşit, Alexandru Vlădicescu a cântat câteva cântece naţionale.
Afişul lipseşte.
2. Joi, 28 aprilie 1 870
A. Pa/amarui, comedie cu cântece, în două acte, de V . Alecsandri.
B. Mi/uiţi săracii şi Dumnezeu va da, comedie cu cântece, în două acte,
tradusă din franceză de Fani Tardini.
Afişul l ipseşte.
3. Dumin ică, 1 mai 1 870
A. Cimpoiul dracului, vodevil, în două acte, prelucrat de Eugen Carada.
B . Un trântor câte zece, comedie, într-un act, de M. Millo.
Afişul lipseşte.
4. Luni, 20 aprilie/2 mai 1 870
A. Doi morţi vii, vodevi l naţional de cântece, în două acte, de V. Alecsandri.
Persoanele: Ghiftui - d-nu A. Vlădicescu; Cucoana Ferchezanca - d-na Fani; Tiţa 
d-na Albeasca; Moş Talpă Lată - d-na Constandinescu; Acrostihescu - d-nu
Chirimescu; Hagi Flutur - d-nu Sachelarie; Egor Lipovanul - d-nu 1 . V lădicescu;
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Cârciog, j udecător - d-nu B artolomeu; Gion, lacheu - d-na Ghiţeasca; Fedeleş - d-nu
Dimitriu; prieteni .
B . Femeile care plâng, comedie într-un act, tradusă d e d-na Fani Tardini.
Persoane: D-1 Şambly - d-nu 1 . Vlădicescu; D-na Şambly - d-na Fani; D-1 Albert
de Rien - d-nu A. Vlădicescu; Cicilia, femeia sa - d-na Albeasca; lan, serv - d-nu
Chirimescu.
5 . Marţi, 3 mai 1 870
A. Cuiul lui Pepelea, comedie de V. Alecsandri .
B . Coarda simţitoare, comedie c u cântece, într-un act, tradusă d i n franceză
de C. Bălănescu.
C. Plugarul român, solo cântat de A. Vlădicescu.
Afişul lipseşte.
3 . Duminică, 8 mai 1 870
A. Cearta, comedie, în două acte, tradusă din franceză de Fani Tardini.
B . Tata moşu, solo dramatic de M. Pascaly, jucat de 1. V lădicescu.
Afişul lipseşte.
4. Luni, 9 mai 1 870
A. Urâta satului, comedie cu cântece, în două acte, de Eugen Carada.
B . Lăudărosul, comedie, într-un act, tradusă din franceză de C. Bălănescu.
C. Paraponisitul, de V. Alecsandri, j ucat de I. Vlădicescu.
Afişul lipseşte.
5 . Marţi, 1 0 mai 1 870
Radu Calon.firescu, vodevil naţional, în cinci acte.
Afişul lipseşte.
6. Duminică, 1 5 mai 1 870
A. Acei insuraţi măfac să râd, comedie, în două acte, tradusă din franceză de
Fani Tardini.
B . Cine/, cine/, comedie, de V . Alecsandri .
Afişul lipseşte.
7. Luni, 1 6 mai 1 870
A. Omul cinstit, vodevil, în trei acte.
B. Barbu/ Lăutarul, solo muzical de V. Alecsandri, jucat de 1. Vlădicescu.
Între piese s-a jucat un balet.
Afişul lipseşte.
Din piesele jucate, 1 2 au fost româneşti şi 7 traduceri din franceză.
Sosirea trupei doamnei Fani Tardini a produs o mare bucurie în rândurile
publicului cemăuţean. Ziarul german "Czemowitzer Zeitung", d in 1 1 martie 1 870,
s-a grăbit să-i anunţe sosirea cu un articol cu titlul sugestiv Vine Fani Tardini, iar
în numărul din 29 aprilie 1 870 vorbeşte despre "vechii cunoscuţi " ai trupei, făcând
aluzie la maj oritatea artiştilor care j ucaseră în cele două turnee anterioare.
Î n prima seară sala teatrului era tixită de lume. S-a remarcat, îndeosebi, jocul
elegant al fraţilor Alexandru şi ion Vlădicescu şi la lui Constandinescu. Rolul
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Athenaidei din piesa Năpasta a fost foarte bine j ucat de d-na Albeasca. Mult au
plăcut cântecele naţionale ale lui Alexandru Vlădicescu3 6 .
În piesa Pa/amarui, din seara a doua, s-au evidenţiat d-na Teodoreasca şi
fraţii Vlădicescu. Ei au j ucat excelent (meisterhaft). Fraţii Vlădiceşti s-au remarcat
şi în piesa Mi/uiţi săracii, care a fost montată în mod fastuos (ausgezeichnet ganz
vorziigl ich) 37 . Fani Tardini a contribuit cel mai mult la reuşita comediilor Doi
morţi vii şi Femeile care plâng. Un J oc bun, graţios, au realizat în piesa a doua
domnişoarele Teodoru şi Munteanu 8 . În rolul moşului Arvinte, din Cuiul lui
Pepelea, Ion Vlădicescu a avut o creaţie. El n-a jucat, ci a trăit rolul. "Ca
totdeauna", montarea ultimei piese şi toaletele au fost splendide39 .
În Tata moşu, Ion Vlădicescu a fost "genial ", iar în seara de 8 mai,
domnişoara Munteanu "drăgălaşă" , iar toaletele "briliante"4 0 •
Alexandru Vlădicescu şi Sachelarie au fost aplaudaţi frenetic în piesa Rad!!
Calonfirescu4 1 •
În seara de 1 6 mai, cu prilejul reprezentaţiei de adio, Alexandru Vlădicescu a
ţinut o cuvântare, mulţumind publicului în numele ansamblului trupei pentru
primirea caldă şi sprijinul mărinimos acordat. A fost o "cuvântare pe cât de
modestă, pe atât de impresionantă'.42 .
Fani Tardini a murit în aprilie 1 908 in Galaţi, pe strada Cuza Vodă43 •

Teodor Balan und seine rumănischen Theaters in der Bukowina
vor 1918 gewidmete Monographie
(Zusammenfassung)

Teodor Balan ( 1 885-1 972) 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 lnstitutionen im Land geworden
sind, hinterlassen hat. Zwei seiner Manuskripte, die im National-Archiv Bukarest aufbewahrt sind,
erforschen das rumiinische und das deutsche Theater in der Bukowina. Zu Beginn veroffentlichen wir,
eine Monographie (im zwei Teile) des rumiinischen 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
beigefligt sind. Diese Darlegung wird im zweiten Teil mit Dokumente die iiber die Leiter der Theater
Truppen Nicolai Doroşan, Mihail Dimancea, Fani Tardini und dessen Untemehmen um die
notwendigen Genehmigungen flir die Veranstaltungen bei den lkhorden zu erlangen, ergiinzt.

36 [Romdnisches Theater}, în "Czemowitzer Zeitung", III, nr. 66, 29 aprilie 1 870, p. 3 .
(N.), [Romdnisches Theater], în "Czemowitzer Zeitung", III, nr. 67, 1 mai 1 870, p . 3 .
38 (N.), [Romdnisches Theater}, în "Czemowitzer Zeitung" , III. nr. 69, 4 mai 1 870, 2.
39 (N.), [Romdnisches Theater}, în "Czernowitzer Zeitung", III, nr. 70, 6 mai 1 870, p. 2-3.
40 (N.), [Romdnisches Theater}, în Czemowitzer Zeitung" , III, nr. 73, 1 1 mai 1 870, p. 2.
"
4 1 (N.), [Romdnisches Theater], în Czernowitzer Zeitung" , lll, nr. 74, 1 3 mai 1 870, p. 3 .
"
Î
"
4 2 (N.), [Romdnisches Theater], în
"Czernowitzer Zeitung , l l l , nr. 78, 2 0 mai 1 870, p. 2. n
stagiunea de iarnă 1 897-1 898, Fani Tardini şi Alexandru Vlădicescu au jucat ultima dată la laşi, în
piesa Concina, luând rămas bun de la scenă (P. 1. Sturdza, op. cit. , p. 1 63).
"
43 Const. Graur, Moartea unei .. babe ", în
"Tribuna liberală , IX, nr. 1 826, 26 aprilie 1 908,
p. 1 . Editorialul semnat: Liviu; Barbu Lăzărescu, Eminescu şi Fanni Tardini, în Glose şi comentarii
de istoriografie literară [Bucureşti]. Editura pentru Literatură şi Artă [ 1 958], p. 68-74.
37
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CLAUDIU ISOPESCU ÎN CORESPONDENTĂ
,
CU NICOLAE IORGA (1926-1935) II 1
D. VATAMANIUC

Via dei Gracchi 209
Roma, 8 . 3. '28
Ilustre Domnule Profesor,
M-am întâlnit azi cu prof. E. Levi de la Universitatea din Napoli, directorul
revistei " Studi i medioevale" . Mi-a spus că pregăteşte un volum special pentru
2 1 april (il natale di Roma), când se va ţine, la Roma, congresul de studii romane.
Doreşte să aibă câte o contribuţie de câte 1 0-1 5 pag. de tipar, de la cei mai
medievalişti din ţările latine. Vă roagă, respectuos, să binevoiţi a contribui la acest
volum, care va fi prezentat în acea zi guvernatoru lui Romei, lui Mussolini şi
congresului, şi anume ar dori un studiu asupra evului mediu românesc, adică până
la întemeierea principatelor - ar dori el.
Sunt convins că Dvs. îi veţi împlini această dorinţă şi ar fi un mare serviciu
adus ştiinţei româneşti, căci ar fi păcat ca români i să nu fie reprezentati în acest
volum. Cum Levi va fi de luni la Roma - e într-o comisie de capacitate - Vă rog să
binevoiţi a trimite manuscrisul la adresa mea ca să i-1 pot da imed iat ce-l primesc.
Binevoiţi a-mi scrie, în acelaşi timp, unde veţi fi până la începutul lui april, ca să
Vi se poată trimite corecturile, dacă le doriţi; de Levi Vă roagă să trimiteţi
manuscrisul scris la maşină.
Mie m i-a cerut să-i dau bibliografia românească din 1 927 asupra studiilor
medievale. Nu cunosc, deocamdată, decât voi. de documente genoveze ale D-lui
G. 1. Brăileanu şi Il medievo rumeno a O-lui Ortiz, apărut în "Studii romeni" . Merg
astă seară la Şcoală, dar biblioteca e, cum ştiţi, f. săracă. Voi căuta apoi la
biblioteca Vitt. Em. prin reviste, poate voi găsi ş i acolo ceva. V-aş fi recunoscător
dacă aţi b inevoi a-mi indica lucrări scrise de români în 1 927 asupra evului mediu.
1 În acest număr, continuăm publicarea coresponden\ei dintre Claudiu lsopescu ş i Nicolae Iorga,
purtată în anul 1 928. Prima parte a acesteia a fost publicată în "Analele Bucovinei", XI, 2004, nr. 2.

Analele Bucovinei, XII, 1, p. ] 7 1 1 79, Bucureşti, 2005
�
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Respectuoase complimente de la nevastă.
Cu cele mai sincere sentimente de admiraţie şi devotament,
CI. Isopescu
B.A.R., Fond N. Iorga. Corespondenţa, volum 346, filele 262, 262v, 263.
Via dei Gracchi 209
Roma, 4. IV. '28
Ilustre Domnule Profesor,
Imediat ce am primit ieri telegrama Dv., i-am scris o scrisoare espresso d-lui
Levi care, de câteva zile e la Neapoli, rugându-1 să-mi răspundă telegrafic dacă
studiul Dv. ar mai putea apare. In momentul acesta primesc telegrama de la
Dl. Levi, Vă trimit telegrama şi Vă împărtăşesc că lipseşte timpul material pentru
publicarea studiului Dv. până la 2 1 Apri lie. Dacă Dv. l-aţi fi trimis mâine, sosea
aici abia în 1 O 1. c.; în cel mai bun caz, era nevoie de o zi până ajungea la Torino;
volumul va fi gata tipărit la 1 6 1. c., astfel că nu era vreme pentru tipărire şi
corectare.
Cum nu venea nici un răspuns de la dl., Levi m-a rugat să trimit eu ceva; am
trimis, acum o săptămână, un scurt articol La piu antique attestazioni italiani delia
latini/a dei Romeni, cu câteva mărturi i, încă necunoscute.
Sunt convins că dl. Levi o să Vă roage să trimiteţi un studiu pentru volumul
ce va apare la 2 1 octombrie. Cu ocazia congresului de studii romane (2 1 aprilie),
m-am interesat la timp şi Mateescu va face o comunicare despre Primii rapportifra
Roma e le popolazioni delia Tracia. Mateescu, ca director al Şcoalei, nu figurează
printre membrii Comitetului de onoare din care fac parte toţi directorii Şcoalelor
străine şi chiar secretarul Şcoalei cehoslovace - un tânăr de 4 [?] ani, fără nici o
lucrare ştiinţifică. Eu nu ştiam de existenţa acestui comitet, iar Lugli, care s-a opus
numirii lui Mateescu, n-a crezut de datoria lui să anunţe numele noului director.
M-am interesat la Secretariatul congresului, unde mi s-a spus că acest comitet a
fost alcătuit anu l trecut, dar cum Pârvan a murit, n-am fost anunţaţi despre numirea
noului director. Astfel, Şcoala noastră singură nu figurează în acel comitet, graţie
secretarului, pe care Statul îl plăteşte şi-i dă atâtea avantaje, iar el nu face nimic.
Cât ştiu, Lugli nu va face la acest congres nici o comunicare, mi se pare că nu stă
bine cu fascismul. Lugli şi-a experimentat nemulţumirea faţă de propunerea Dv.
pentru numirea lui Mateescu, şi acum speră că, peste 2 ani, va veni amicul lui,
Panaitescu Emil. Ar fi necesară înlocuirea d-lui Lugl i . Ar putea rămâne cineva
dintre actuali i membri, că dacă Mateescu va rămâne tot anul aici, nu mai e nevoie
de secretar oficial, un membru al Şcoalei ar putea face acest serviciu; în tot cazul,
ar face mai mult decât Lugli, care n-are nici un rost. Înainte de numirea lui
Mat<:escu, spunea, pe la toţi italienii, că el şi-a dat demisia. că nu poate fi secretarul
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lui Mateescu, care a fost elevul (sic) lui. Mateescu va trebui să lucreze aici, ca să
împrăştie atmosfera rea ce i-a creat-o Lugli.
Anul acesta am fi 17 studenţi la curs. Ieri mi-a adus unul o bună recenzie a
cărţii Dv., Storia dei R [. . .} e delia loso civilita; altul mi-a făcut o recenzie a
Ist[oriei} lit[eraturii] rom[âne], de Cartoj an, doi au publicat articole asupra lui
Eminescu, cei mai mulţi m i-au dat traduceri, astfel că o revistă va dedica, în iulie,
un număr special nuvelei noastre, iar în decembrie va apare o Antologie de nuvele.
Profit de această ocazie pentru a Vă ruga să binevoiţi a-mi indica Dv. ce să
traducem din nuvelele Dv. Ţin cu orice preţ să avem măcar o nuvelă, dacă nu chiar
două. Vă rog să-mi scrieţi titlul nuvelei şi în ce volum va apărea [ . . . ] Bucureşti
volumul sau revista respectivă. Tot aşa, vom scoate o m ică Antologie din nuvelele
lui Brătescu-Voineşti. La vară sper să pot veni măcar cu 7-8 din ei la cursurile de
la Vălcni.
Iertaţi-mi îndrăzneala de a Vă fi răpit timp atât de lung cu scrisoarea mea.
Distinse salutări de la nevastă.
Cu cele mai alese sentimente de admiraţie şi recunoştinţă,
Al Dv. devotat, CI. Isopescu
B .A.R., fond N. Iorga. Corespondenţă, volum 342, filele 448, 448v, 42 1 , 42 1 v.
Via dei Gracchi 209
Roma, 28. IV. '28
Ilustre Domnule Profesor,
Am fost atât de ocupat cu Congresul de Studii Romane, ce s-a ţinut zilele
acestea la Roma, încât abia azi sunt mai liber şi mă grăbesc să Vă mulţumesc
pentru bunătatea ce aţi avut-o de a-mi promite o bibliotecă din cărţile Dvs. pentru
Biblioteca Facultăţii de Litere de aici; aştept cu multă nerăbdare cărţile. Studenţii
italieni au avut ocazia să afle despre uriaşa Dv. activitate din lecţiile mele, iar
curând voi face o lecţie specială despre activitatea Dv. ştiinţifică şi culturală.
Studentul Cialdea a publicat o modestă recenzie asupra cărţii Dv., apărută de
curând în l imba italiană; i-a spus că V -a trimis-o. Ieri au corectat "bozzele" mei
alte recenzii făcute de Cialdea şi care vor apare [în] "Europa Orientale" , iar o a
treia recenzie îşi aşteaptă rândul în ziarul "Popolo di Roma" . Toţi cei 1 7 studenţi ce
urmează cursul meu şi-au cumpărat această carte, pe care studiază, iar la Congresul
de Studii Romane, unde am cunoscut cel puţin 60 prof. italieni şi străini, am
·
constatat cu vie plăcere cât sunteţi de cunoscut; mulţi ştiau despre cartea apărută în
italieneşte, iar alţii mi-au promis că vor cumpăra-o, căci nu cunosc deloc istoria
noastră. Ţara noastră, precum şi Italia, trebuie să vă fie recunoscătoare pentru acest
imens serviciu românesc ce l-aţi adus în Italia, cum, de altfel, îl aduceţi în întreaga
Europă prin neobosita Dv. activitate.
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Studenţii traduc mereu şi scriu articole. Unul, Loreti, a tradus Niculăiţă
Minciună, de Brătescu-Voineşti; sper să pot face o mică antologie ale nuvelelor lui
Br.-V.
P iesele Dv. de teatru sunt toate în versuri; la anul abia ar putea reuşi să
traducă versuri. Aş dori, însă, să-mi indicaţi o impresie de călătorie sau altceva ce
ar putea fi tradus în 1 . italiană, căci doresc, cu tot dinadinsul, să publicăm şi o
traducere scurtă din scrierile Dv., care nu sunt nici critică literară, nici ştiinţă
pură. Eu sunt convins că Storia dei Romeni va avea un răsunet mare în Italia; se
vede, însă, că editorul e zgârcit şi nu trimite pe la ziare şi reviste câte un
exemplar.
OI. Ezio Levi Vă roagă să binevoiţi a trimite, până la 30 Iunie, o contribuţie
ştiinţifică pentru voi . 2 din "Studi i medioevali " şi anume privitoare la Evul mediu
românesc. În acest volum va apare şi câte o contribuţie a unor savanţi spanioli,
englezi, francezi ş i nemţi. OI. Levi Vă roagă să-i onoraţi cu o contribuţie a Dv., pe
care o puteţi trimite direct d-lui Ezio Levi, Via Salvator Rosa 1 30, Napoli sau mie.
În curând veţi primi primul volum din "Studi i medioevali", apărut de curând. Sunt
fericit să Vă aduc la cunoştinţă că la Congresul de Studii Romane am făcut două
comunicări, care au avut mult succes. La comunicarea despre Poetul Asachi la
Roma a fost şi OI. M. Bartoli. OI. Mateescu a făcut o frumoasă comunicare în
legătură cu tracii; pe dl. Mateescu l-am prezentat d-lui Fedele, Min. de Instrucţie,
d-lui Bodrero, Subsecret. Stat de la Instrucţie, d-lui Gaetano De Sanctis, d-lui
Bartoli, d-lui Levi, d-lui Vitt. Rossi, etc.
Sper să pot veni cu câţiva studenţi italieni la Vălenii de Munte; ar trebui, însă,
să primesc un aj utor material şi de la vre-un minister din ţară, căci toţi sunt săraci şi
nu pot să-şi plătească nici drumul . Se pune, însă, marea întrebare dacă ministerele
noastre vor voi să înţeleagă scopul acestei călătorii ale studenţilor italieni în folosul
culturii noastre în Italia. Anul trecut a voit să vină studentul Grillo, a cerut un
ajutor dar n-a primit nici un răspuns.
La anul, dacă voi fi la Roma, ca să pot continua cursul de limba şi !it. română
la Univ. de aici, aş dori să încep lecţiile cu o conferinţă: N. Iorga; pentru aceasta,
însă, am nevoie de asentimentul Dv.
Vă rog să binevoiţi a prezen� mult stimatei Doamne Iorga omagiile noastre.
Respectuoase salutări de la nevastă.
Cu cele mai alese sentimente de admiraţie,
Al Dv. devotat, Claudiu Isopescu
P.S. Presupun că aţi primit articolul lui Lilio C ialdea; îmi permit a Vă alătura
un articol asupra lui Eminescu, scris de studentul meu, A. Grillo.
B .A.R., Fond N Iorga. Corespondenţă, volum 364, fi lele 35 1 , 3 52, 352v.
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Via dei Gracchi 209
Roma, 14 iulie 1 928
Ilustre Domnule Profesor,
Vă cer scuze pentru întârzierea cu care Vă scriu. Am fost la Napoli câteva
zile; m i-am luat doctoratul cu " massimi voti e lode" ; e nota cea mai bună ce se
obţine în Italia la examenul de doctorat. În comisie l-am avut pe sen. Fr. Torraca,
pe sen. Locchia, pe prof. Ciaceri, prof. Pieri etc.
Am trimis studiul Dv. d-lui Levi, care mi-a răspuns azi că va apare la 2 1 oct.
şi mă roagă să vă mulţumesc pentru onoarea ce le-o faceţi, contribuind cu acel
" genial studiu " la bunul nume al reviste.
Cu plecarea e o adevărată încurcătură, dar vom veni în tot cazul la Văleni;
băieţii au nevoie, căci ei înţeleg, citesc, dar nu vorbesc româneşte şi acolo, pe lângă
cursurile ce le vor audia, vor putea să se obişnuiască a vorbi, trăind în mediul
românesc. Lucrurile stau astfel. Min. de Externe mi-a scris să intervin prin Legaţie;
am adresat o cerere Legaţiei şi, cu toate că Dl. Ghica mi-a scris că a dat ordin să
trimită la Externe avizul O-sale favorabi l, acesta a fost trimis la Min. de Instrucţie.
A fost, desigur, o răutate din partea celor mici, O. Porn etc. de la Legaţie, care nu
văd cu ochi buni munca noastră pentru propaganda culturală şi nu le convine ca
aceşti buni prieteni să se poată adăpa la izvorul nesecat de la Vălen i. Alaltăieri a
primit d. Ghica, de la d. Olănescu o telegramă, ccnîndu-i-se avizul; acesta a fost
trimis telefonic ieri dimineaţă. Aseară am primit de la D. Olănescu o telegramă cu
cuprinsul următor: " Hotărârea condiţionată, avizul delegaţiei încă neprimit" . Sper,
deci, că astă seară, cel târziu, voi avea avizul şi aprobarea de la Externe.
Prin Italia se plimbă acum, pe spesele guvernului italian, 1 30 stud. unguri,
care s-au distins în studiul l imbii italiene. Ai noştri fac atâtea greutăţi pentru o
călătorie de studii a 1 3-1 5 persoane. Câţiva au dificultăţi cu paşaportul, căci sunt
nerecrutaţi, dar miercuri noapte sper să plecăm; venim prin Budapesta, căci se
pleacă mai bine în el. III. Î n tot cazul, vă voi da o telegramă la plecarea de aici.
După sfârşitul cursurilor vom pleca la Sinaia, la Curtea de Argeş, la Câmpina
(minele de petrol).
Vă mulţumesc anticipat pentru bunăvoinţa cu care sunt sigur că veţi prim i pe
aceşti tineri prieteni ai ţării noastre. Dintre prof. vin dd. Bartoli, Ricardo şi
spaniolul Gonzalez; ceilalţi sunt încă ocupaţi, dar poate vor veni totuşi.
Cel târziu duminică vom fi la Văleni. Regret mult că vor putea să asculte
numai o săptămână lecţiile de la Văleni. Ar fi bine dacă atunci ar fi lecţii de istoria
români lor, literatură şi artă românească, căci ar profita foarte mult.
Respectu.oase complimente de la nevastă.
Cu cele mai deosebite sentimente de admiraţie, recunoştinţă şi stimă,
Al Dv. devotat, CI. Isopescu
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[P.S.] La 20 iunie va apare un nr. al revistei "Due lire di novelle", dedicat nuvelei
româneşti. Coperta va reproduce în culori stema României, va fi un salut către scriitorii
români, trei nuvele itai. şi 1 1 româneşti. Sunt nuvele mai bune şi mai slabe, toate
traduse de studenţii italieni. N-am avut material: cultura naţională şi Cartea Rom. nu
mi-au trimis cărţi la timp. Cartea Rom. nu mi-a trimis nici până acum.
B.A.R., Fond N Iorga. Corespondenţă, volumul 346, filele 204, 204v, 205, 205v
Via dei Gracchi 209
Roma, 1 8 iulie 1 928
I lustre Domnule Profesor,
În fine, a sosit azi, cu toate piedicile puse de d. Constantinescu, influenţat de
d. Porn, o telegramă de la d. Olănescu, informând Legaţia că a dispus să se trimită
200 000 lei pentru a distribui aceşti bani excursioniştilor. Cum din aceştia face
parte şi d. prof. Bartoli, care are o deosebită admiraţie şi prietenie pentru Dv., nu
ştiu dacă procedeul e cel mai nimerit. Cei de la Bucureşti se vor fi temut, poate, că
eu voi sustrage bani, dar ar fi fost mai cavaleresc dacă plăteam eu pentru toţi casa
şi masa: mă tem ca d. Bartoli să nu se simtă j ignit.
L-am rugat pe d. Constantinescu să roage, telegrafic, Ministerul de Externe,
să trimită suma la Văleni, dar s-a opus, afirmând că va cere să fie trimisă la
Legaţie. Cu aceasta ne-a tăcut să întârziem plecarea. D-sa s-a oferit să Vă trimită o
telegramă în numele meu, rugându-Vă să amânaţi cu câteva zile încheierea
cursurilor. Ştiu că aceasta nu e posibil, dar noi vom mai rămâne câteva zile la
Văleni, căci vor mai fi studenţi români acolo: vor avea ocazia să se cunoască mai
bine şi să vorbească româneşte.
Sunt atât de mâhnit că ajungem atât de târziu la Văleni, căci acesta e
adevăratul scop al excursiei, dar eu nu pot lupta cu răutatea oamenilor. Am
conştiinţa de a fi lucrat mult pentru a putea obţine aceste rezultate: n-am cruţat nici
un sacrificiu, căci am dus o viaţă plină de l ipsuri.
Îndrăznesc a Vă ruga să binevoiţi a Vă gândi la excursii la S inaia pentru a
vizita Castelul Peleş şi mănăstirea, la Câmpina şi Slănic.
Ţin să Vă mulţumesc anticipat, I lustre Domnule Profesor, pentru dragostea şi
bunătatea cu care sunt sigur că veţi primi pe aceşti buni prieteni ai ţării noastre,
care vor fi onoraţi să Vă exprime personal toată recunoştinţa lor.
În ziua plecării Vă voi trimite o telegramă. Plecăm prin Ungaria, căci se călă
toreşte mai bine în el. III, decât prin Iugoslavia. Ne vom opri o noapte la Budapesta, ca
să ne odihnim după două zile de călătorie. De acolo venim direct la Văleni.
D istinse omagii de la nevasta.
Cu cele mai deosebite sentimente de adâncă recunoştinţă, admiraţie şi
consideraţiune,
Al Dv. devotat, C laudiu lsopescu
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P. S. E vorba să ne trimită la Curtici bilete gratuite pe C.F.R., dar mă tem că
nu vor face-o şi, din ajutorul primit, nu pot plăti şi călătoria.
B .A.R., Fond N. Iorga. Corespondenţă, volumul 344, filele 206, 206 bis, 206v, 207
1 sept. 1 928
Ilustre Domnule Profesor,
Înainte de toate, Vă mulţumesc din adâncul inimii pentru unica dragoste
românească cu care aţi binevoit a primi pe profesorii şi studenţii italieni. Bartol i şi
Riccardi au plecat din Cluj, iar studenţii au plecat aseară cu vaporul din Constanţa.
Scriitorul Alfio Berretta, directorul revistei " Due l ire di novelle" mi-a scris o
scrisoare prin care mi se plânge că n-a primit din ţară nici o scrisoare de mulţumire
la exemplarele din 20 iulie ce le-a trimis drept omagiu la câteva personalităţi
culturale. l-am răspuns imediat că va primi mai târziu şi am relevat că Dv. nu
sunteţi în ţară. Vă rog să binevoiţi a-i adresa o scrisoare (Milano, via Unione 5):
aceasta va fi cea mai înaltă apreciere pentru dânsul şi, în acelaşi timp, o -încurajare
pentru a mai publica şi alte numere închinate l iteraturii noastre.
Binevoiţi a prezenta D-nei Iorga omagiile noastre.
Respectuoase complimente de la nevastă.
Cu cele mai deosebite sentimente de admiraţie şi recunoştinţă,
Devotat, Claudiu Isopescu
B.A.R., Fond N. Iorga, Corespondenţă. volumul 345, fi lele 1 24, 1 25
1 3 sept. 1 928
Ilustre Domnule Profesor,
M-au durut mult rândurile Dv. Dacă mi-am permis să-mi ofer atât de
modestul meu serviciu de a traduce articolul Dv. - răspuns al articolul bătrânului
şovinist ungur B. Jancs6 - m-am gândit să Vă cruţ d in pretiosul Dv. timp: tot din
acest motiv mă oferisem să traduc şi prefaţa la voi . Agârbiceanu. Vreau să cred că
această ofertă a mea, pornită din gândul bun de a Vă cruţa timpul Dv. atât de
scump şi preţios ştiinţei universale şi ţării noastre, nu v-a putut supăra.
Eu nu prea cunosc mulţi învăţaţi români în Italia, care să fi putut răspunde
destul de documentat ungurului Jancs6. Pentru acest răspuns e nevoie de iscălitura
unui învăţat cu renume mondial ca Dv. M-am gândit să o fac eu, dar sunt încă atât
de modest şi alt eoou va avea răspunsul Dv. faţă de acela ce I-ar fi avut răspunsul
meu. V -am scris că, într-un modest articol al meu, am căutat să combat teza
ungurească, dar numai în treacăt, căci vorbeam despre Stolnicul Cantacuzino. L-am
"
scris, însă, într-o revistă foarte răspândită, " Augustea , pe care o primesc toţi
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miniştrii străini din Roma, toţi deputaţii şi senatorii italieni şi întreg corpul
diplomatic italian din străinătate. Ar fi necesar ca răspunsul Dv. să apară în cel
puţin 1 000 de exemplare (extrase), ca să fie distribuit la toată lumea.
Sunt fericit să Vă aduc la cunoştinţă că noul ministru de Instrucţie,
Balbino Giuliano şi subsecret. Di Margo, unul prof. la Univ. din Florenţa, altul la
cea din Palerrno, îm i sunt prieteni intimi : aceasta, sper, va balansa în folosul
culturii noastre aici.
Ilustre Domnule Profesor, Vă asigur, din nou, că sunt întotdeauna la
dispoziţia Dv. şi că tot ce-mi veţi cere voi putea face.
Respectuoase omagii Doamnei Iorga din partea noastră.
Complimente de la nevastă.
Cu cele mai alese sentimente de admiraţie şi recunoştinţă,
Devotat, C I . Isopescu
Via Novara 43
Roma ( 1 27)
B.A.R., Fond N Iorga. Corespondenţă, volumul 343, filele 468, 468v, 469
1 oct. 1 928
Ilustre Domnule Profesor,
Reîntors din Bucovina, am început să-mi fac pregătirile de plecare la Roma,
unde mă aşteaptă o muncă mai intensă decât până acum. Dorind să am deosebita
plăcere să Vă exprim şi oral toată gratitudinea şi recunoştinţa pentru rara atenţie şi
bunătate ce aţi arătat pentru oaspeţii italieni, cât şi pentru modesta mea activitate,
vom veni săptămâna aceasta, probabil miercuri, la Văleni. Cu ocazia aceasta, aş
dori să-mi spuneţi ce am putea traduce anul acesta din lucrările Dv. afară de cele
Cinci conf . .
Rugându-vă să prezentaţi omagiile noastre mult stimatei Doamne, rămânem
cu cele mai frumoase sentimente de recunoştinţă şi admiraţie,
Soţii Isopescu
B .A.R., Fond N Iorga. Corespondenţă, volumul 343, filele 288, 289
Bucureşti, 8 . X. '28
Ilustre Domnule Profesor,
Îmi permit să Vă exprim Dv. şi mult stimatei Doamne cele mai adânc simţite
mulţumiri pentru frumoasa ospitalitate şi marea bunătate de care ne-aţi făcut părtaşi
la Văleni .
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Azi am fost Ia Minister şi am dat O-lui Ghiţescu cele două plicuri, ce a
binevoit a m i le încredinţa D-na Iorga. Tot azi Vi s-a trimis, din partea Academiei,
broşura cerută.
Azi am prezentat Secţiunii Istorice lucrarea mea, Notizie intorno ai Romeni
ne/la /etteratura geografica italiana de/ Cinquecento. Sunt convins că va fi
publicată numai în urma înaltei Dv. aprobări.
Mâine voi începe să scot din documentele mele pe acelea publicate de Veress
şi le voi prezenta Academiei, cum aţi binevoit a mă sfătui.
Zilele acestea voi trece pe la dl. Olănescu, Secr. Gen. la Externe, să mă
interesez de leafa ce ar urma să o pună în buget de la 1 ian. 1 929 pentru cursul de
l imba şi lit. română de la Universitatea din Roma. Fac apel la bunătatea Dv.,
rugându-Vă să binevoiţi a-i scrie o scrisoare d-lui Argetoianu, căci numai în urma
intervenţiei Dv. sunt sigur că se va pune această leafă în buget.
Binevoiţi a prezenta respectuoasele noastre omagii D-nei Iorga, distinse
salutări D-şoarelor, iar Dv. prim iţi asigurarea celor mai deosebite sentimente de
admiraţie şi recunoştinţă,
Venera şi Claudiu Isopescu
B.A.R., Fond N Iorga. Corespondenţă, volumul 344, fila 1 62, 1 63 v

Claudiu Isopescu en correspondance avec N. Iorga (1926-1935) (II)
(Resume)

Claudiu Isopescu, 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 lsopescu dans medias italiennes, ses relations avec les
autorites roumaines.
Dans ce numero de la revue, D. Vatamaniuc publie les lettres re'rues par N. Iorga de Claudiu
Isopescu pendant l'annee 1928.
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"
"Analele Bucovinei publică în cadrul acestei secţiuni, începând din anul al
doilea de apariţie, nr. 1 , 1 995, documente diverse: memorii, rapoarte, scrisori,
însemnări zilnice, liste de persoane, studii vechi, necunoscute publicului larg etc.
Acestea provin din perioada 1 775- 1 956: Marian Olaru, Două memorii reprezentative
pentru situaţia social-politică a românilor bucovineni la sfârşitul secolului al XIX
lea, II, 1 , 1 995, p. 1 79-203 ; acad. Radu Grigorovici, Diploma imperială din
9 decembrie 1862, II, 2, 1 995, p. 453-469; acad. Radu Grigorovici, Memoriu/ lui
Vasile Balş " Descrierea Bucovinei " din 1 780, III, 1 , 1 996, p. 2 1 5-23 5 ; Rodica
Iaţencu, Vasile 1. Schipor, Samuil Ioneţ, "Însemnări zilnice ", III, 2, 1 996, p. 4 77489; Pavel Ţugui, Iulian Vesper şi " Memoriile " sale, IV, 1 , 1 997, p. 2 1 7-239; acad.
"
Radu Grigorovici, " Descrierea districtului bucovinean (1 775) de generalul Gabriel
Spleny van Mihaldy, IV, 2, 1 997, p. 447-5 1 2; Aurel C. Onciul, Raportul lui Josef
Graf van Etzdorf privind Bucovina, V, 1 , 1 998, p. 1 99 - 2 1 4; D. Vatamaniuc,
"
" Jurnalul lui Ciprian Porumbescu (I), V, 2, 1 998, p. 4 1 1-43 1 ; (II) VI, 1 , 1 999,
p. 1 93-222; Vasile Posteucă, Mişcarea literară interbelică din Bucovina. Amintiri de
la " lconar ", VI, 1 , 1 999, p. 1 87-1 92; acad. Radu Grigorovici, Un studiu despre
francmasoneria din Bucovina, VI, 1 , 1 999, p. 463-4 77; D. Vatamaniuc, Eminescu,
secretar al Agenţiei Române din Berlin, şi câteva documente, VII, 1 , 2000, p. 253-257;
Eugen Pohonţu, Amintiri despre N Iorga, VII, 2, 2000, p. 54 1 -562; Vasile Schipor,
Oameni şi locuri din Bucovina, VII, 2, 2000, p. 5 63-568; Vasile Precup, Din
corespondenţa lui Leca Morariu cu Vasile Ţigănescu, VIII, 1 , 200 1 , p. 1 85-193;
D. Vatamaniuc, Lista românilor din lagărele din Germania care urmau s ă fie
repatriaţi in anul 1941, (1), VIII, 2, 200 1 , p. 40 1 -4 1 9; (Il), IX, 1 , 2002, p. 269-284;
Radu Grigorovici, Un protocol important referitor la reglementarea Districtului
Bucovinean, Viena, aprilie 1 780, X, 1 , 2003 , p. 295-336; Pavel Ţugui, Catedrala din
Municipiul Rădăuţi. Amintiri şi documente, X, 2, 2003 ; Constantin Ungureanu,
Memoriul lui Iancu Flondor, din anul 1915, despre hotarele Bucovinei, X, 2, 2003 ;
D. Vatamaniuc, O scrisoare a lui Ioan Slavici către Dimitrie Onciul din 1885, XI, 1 ,
2004; D. Vatamaniuc, Claudiu Isopescu in corespondenţă cu N Iorga (1926-1935),
(I), XI, 2, 2004; D. Vatamaniuc, Claudiu Isopescu în corespondenţă cu Nicolae
Analele Bucovinei, XII, 1 , p. 1 http://cimec.ro
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Iorga (1926-1935), (Il), XII, 1 , 200 5 . Un document valoros pentru cercetarea
ştiinţifică a istoriei recente este Jurnalul lui Vasile Motrescu, îngrijit de Marian Olaru,
care se publică într-o altă secţiune, în două numere: XI, 1 , 2004 şi XII, 1 , 2005 .
Interesul pentru document caracterizează constant şi politica editorială a altor
periodice bucovinene. "Suceava. Anuarul Muzeului Bucovinei ", periodic fondat în
1 974, publică în secţiunea Documente: Eugen Dimitriu, Petru Froicu, Suceava de
altădată În corespondenţa lui Emanoil Antonovici către Leca Morariu, XVII-XIX,
1 990- 1 992, p. 396-406; Mihai Iacobescu, Documente ale Revoluţiei de la 1848 în
Bucovina {V), XX, 1 993, p. 263-274 (în continuarea unui documentar mai vechi,
inaugurat în 1 978 şi întreţinut în 1 98 1 şi 1 982); Mircea Cenuşă, Din corespondenţa
familiei Porumbescu, XX, 1 993, p. 275-286; Aura-Doina Clopotari, Ion Nistor inedit. Scrisori către Liviu Marian, XX, 1 993 , p. 287-3 04; Doina Huzdup,
Documente inedite cu privire la viaţa şi activitatea lui Ion Nistor. XX, 1 993,
p. 3 05-3 1 O; Petru Froicu, Eugen Dimitriu, Prietenia lui Artur Gorovei cu Leca
Morariu, XX, 1 993, p. 3 1 1-326; Eugen Dimitriu, Petru Froicu, Relaţiile lui
A lexandru Vasiliu-Tătăruşi cu Leca Morariu - din corespondenţa către profesorul
bucovinean, XX, 1 993, p. 327-3 4 1 ; Doina Huzdup, Din corespondenţa lui Ion
Nistor, scrisori de la Sextil Puşcariu, XXI, 1 994, p. 404-4 1 3 ; Petru Froicu, Eugen
Dimitriu, Sextil Puşcariu - scrisori către Leca Morariu, XXI, 1 994, p. 4 1 4-432 .
Un alt periodic sucevean, "Codrul Cosminului ", analele ştiinţifice de istorie
ale Universităţii "Ştefan cel Mare", fondat în 1 995, publ ică: Constantin Şerban,
Vasile Grecu - extrase din jurnal, 1 ( 1 1 ), 1 995, p. 270-273, 2 ( 1 2), 1 996, p. 433439; Constantin Şerban, Ţinutul Suceava la sfârşitul secolului al XV/Il-lea după un
izvor inedit, l ista localităţilor rurale şi urbane din anii 1 788- 1 7 89 după "descrierea
topografică" alcătuită de un corp de ingineri civili austrieci, sub comanda
căpitanului Hora von Otzellowitz, 2 ( 1 2), 1 996, p. 3 5 8-3 79; Ion Zugrav, Vasile M.
Demciuc, Commissionprotokoll iiber die Eră.ffnung der Klostergrilfte van Putna
[Procesul-verbal al comisiunii cu privire la deschiderea criptelor mănăstireşti din
Putna]. 2 ( 1 2), 1 996, p. 3 80-408; Mihai Iacobescu, Cursul vieţii mele. Jurnal, 2
( 1 2), 1 996, p. 409-432; Pavel Ţugui, Scrisori primite de la Teodor Bălan, 2 ( 1 2),
1 996, p. 440-464; Gavril Irimescu, Două scrisori primite de la Eudoxiu
Hurmuzachi păstrate În arhivele sucevene, 3-4 ( 1 3- 14), 1 997- 1 998, p. 3 1 1 -3 1 9;
Harieta Mareci, Generaţia trădată (Feodor Bălan: drama unui intelectual. Scrisori
de la Radu Rosetti), 3-4 ( 1 3- 1 4), 1 997- 1 998, p. 3 2 1 -325; M ihai Iacobescu,
Statutele unor cabinete săteşti de lectură, societăţi şcolare rurale şi ale asociaţiei
corpului didactic român, aflate În arhivele din regiunea Cernăuţi, 6-7 ( 1 6-1 7),
2000-200 1 , p. 3 69-377; Gavril Irimescu, Scrisori către şi de la Iancu Flondor din
anii 1918-1924 privind viaţa politică românească, 6-7 ( 1 6-17), 2000-200 1 , p. 3 79404; Harieta Mareci, Din arhiva lui Teodor Bălan. Gărzile naţionale din Bucovina
În anul 184� 6-7 ( 1 6-1 7), 2000-200 I , p. 405-422.
Nici presa literară şi culturală nu ocoleşte documentul în paginile sale. În
"
"Bucovina literară publică: Constantin Călin, Cronica anilor defuncţi, radiografie
a vieţii din România anilor ' 80, X, 7-8 ( 1 1 3-1 1 4), iulie-august, 2000-XII, 1 1-1 2
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( 1 4 1- 1 42), noiembrie-decembrie, 2002; Nicolae Cârlan, Petru Comarnescu despre
diaspora românească la 1966, XV, 1 -2 ( 1 67- 1 68), ianuarie-februarie 2005 , p. 3 840 şi 3 ( 1 69), martie 2005, p. 27-28. Î n secţiunea Din arhivele cernăuţene, aici se
tipăreşte· corespondenţă: Doina Gherheş, Nicolae Cârlan, Gavril Rotică pentru Ion
Nistor, XII, 7-8 ( 1 3 7- 1 3 8), iulie-august 2002, p. 25-26; E.Ar. Zaharia către Ion
Nistor, XII, 9 ( 1 39), septembrie 2002, p. 23; Claudiu Isopescu către Ion Nistor,
XII, 1 0 ( 1 40), octombrie 2002, p. 24. Î n cele 2 1 de numere ale periodicului
"
" Septentrion , fondat în 1 990, aflăm un singur document important: Emil Emandi,
M ihai-Ştefan Ceauşu, Jurnale de călătorie ale împăratului Franz L II, 4-5, aprilie
1 99 1 , p. 1 4- 1 6 . "Ţara Fagilor", buletinul fi l ialei Suceava a Societăţii pentru
Cultură, fondat în 1 992, " Scriptum", buletinul ştiinţific trimestrial al Bibliotecii
Bucovinei "I.G. Sbiera, fondat în 1 994, publică scrisori inedite.
Vechea tradiţie a tipăririi rapoartelor/dărilor de seamă este ignorată de
Societatea pentru Cultură. Nici documentele cursurilor de vară nu se tipăresc în
buletine ştiinţifice anuale ori, măcar periodic, în volum. Puţine documente dintre
cele prezentate aici apar în "Analele Bucovinei " şi, risipite, în presa locală.
Cercetarea trecutului şi, mai cu seamă, de până la 1 945 domină majoritatea
preocupărilor cărturăreşti ale românilor bucovineni. Teme ce ţin de istoria recentă 
refugiul, deportările, închisorile comuniste, exilul - sunt aproape inexistente de-a
lungul a peste un deceniu în preocupările instituţionalizate, sistematice ale
români lor din Bucovina vărsată în judeţul Suceava. Cât priveşte istoria foarte
recentă, prezentul şi construcţia viitorului, societatea civilă a românilor bucovineni
de aici a produs puţine documente care să ateste preocupări serioase, nepolitizate,
capabile să ofere soluţii pentru depăşirea dificultăţilor, reacţii adecvate de răspuns
la marile provocări ale vremii, o viziune clară asupra viitorului, cuprinse în strategii
sectoriale şi globale de dezvoltare culturală durabilă.
Î n regiunea Cernăuţi, "Glasul Bucovinei" , revistă trimestrială de istorie şi
cultură, fondată în 1 994, tipăreşte documente numeroase: Dragoş V itencu, Cronica
romanţată a târgului Cernăuţi, V, 3 ( 1 9), 1 998, p. 32--40 şi V, 4 (20), 1 998, p. 3-1 1 ;
Congresul I al Intelectualităţii Româneşti din regiunea Cernăuţi. Doleanţele
populaţiei româneşti din regiunea Cernăuţi (Ucraina) în domeniul social-politic, al
culturii şi învăţământului, VI, 2 (2 1 ), 1 999, p. 52-60; Legea Ucrainei despre
introducerea modificărilor la Legea " Cu privire la minorităţile naţionale din
Ucraina ", VI, 2 (2 1 ) 1 999, p. 56-5 8; Memorandumul Congresului Intelectualităţii
Româneşti (inclusiv al conaţionalilor ce se consideră moldoveni) din regiunea
Cernăuţi (Ucraina), VI, 2 (2 1 ) 1 999, p. 44-52; Alexandrina Cemov, Congresul al
doilea al Intelectualităţii Româneşti din regiunea Cernăuţi, VII, 4 (28), 2000,
p. 45--49; Memorandumul celui de al doilea Congres al Intelectualităţii Rămâneşti
(inclusiv al conaţionalilor recenzaţi moldoveni) din regiunea Cernăuţi, Ucraina,
VII, 4 (28), 2000, p. 50-52; Rezoluţia Congresului al III-lea al Intelectualităţii
Româneşti din regiunea Cernăuţi. Declaraţii şi adresări ale Congresului al III-lea
a/ Intelectualităţii Româneşti din regiunea Cernăuţi. Apelul Congresului al III-lea
,

,
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al Intelectualităţii româneşti din regiunea Cernăuţi .. Cu privire la consolidarea
tuturor forţelor politice, economice, culturale şi confesionale ale minorităţii
româneşti din Ucraina ", adresat societăţilor naţionale româneşti din regiunea
Cernăuţi, VIII, 1 -2 (29-3 0), 200 1 , p. 72-90; Ion Popescu, Românii - a treia etnie
din Ucraina (monitorizare sociolingvistică), (1,11), IX, 3-4 (3 5-36), 2002, p. 27-52
şi X, 3-4 (39-40), 2003 , p. 22-3 1 ; Tratat cu privire la relaţiile de bună vecinătate
şi cooperare Între România şi Ucraina, IV, 2 ( 1 4), 1 997, p. 46-55 ; A1exandrina
Cernov, Problemele şi specificul predării limbii şi literaturii române În şcolile din
Ucraina: concepţii şi legi, programe şi manuale, VI, 2 (2 1 ), 1 999, p. 68-72;
Rezoluţia Conferinţei " Limba şi literatura română în şcolile din Ucraina ", VI, 2
(2 1 ), 1 999, p. 83-84; Grigore C. Bostan, Aspecte din activitatea Societâţii " Mihai
Eminescu ", I, 3 , 1 994, p. 1 50- 1 54; Statutul Societăţii regionale pentru cultura
românească " Mihai Eminescu ", 1, 3 , 1 994, p. 1 59-1 63 ; Eugen Patraş, .\finorităţile
naţionale în atenţia Consiliului Europei, II, 1 (5), 1 995, p. 1 1 6-1 1 9; Convenţia
cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, II, 1 (5), 1 995, p. 1 20- 1 27; Klaus
Bochmann, Gheorghe Jernovei, Limba română în Ucraina (proiect internaţional
de investigaţie sociolingvistică), VII, 3 (27), 2000, p. 62-64.
Documente diverse (studii inedite, corespondenţă, memorialistică) se publ ică
aici, de-a lungul anilor, în cadrul secţiunii Arhiva Bucovinei. Observaţii, reflecţii,
proteste, comentarii şi opinii pe marginea realităţilor contemporane, acoperind un
spectru tematic mai larg (limbă, şcoală, biserică, legislaţie, literatură, cultură.
politică, evenimente) îşi găsesc treptat locul academic de exprimare în paginile
revistei "G lasul Bucovinei ".
În peisajul tipăriturilor cemăuţene, un loc distinct îl ocupă almanahul Ţara
"
Fagilor", îngrij it de Dumitru Covalciuc, prin seriozitatea de a duce un gând până
"
la capăt", punând în circulaţie "mărturii pentru Adevăr, [ . . . ] încărcate [ . ] de un
tragism tulburător, care impune respect" . O secţiune de rezistenţă în istoria acestui
almanah bucovinean, Golgota neamului românesc, se constituie într-o adevărată
arhivă a calvarului românilor bucovineni din veacul trecut, cuprinzând anchete de
istorie orală, însemnări, amintiri, povestiri, evocări, texte din folclorul deportării. Î n
paginile sale se publică tabele cu persoanele şi familiile româneşti deportate şi
persecutate din Bucovina, exterminate în gulagul sovietic ori refugiate în România
în perioada 1 940- 1 953, toate reconstituind, prin cele 1 3 tomuri de până acum,
dimensiunea tragediei români lor sub ocupaţia sovietică şi, în acelaşi timp,
învederând înaltul civism prin care bucovineni i din regiunea Cernăuţi îşi cultivă
memoria colectivă. Modul în care înţelege almanahul Ţara Fagilor", o adevărată
"
carte de învăţătură pentru apărarea românismului din nordul Bucovinei " (Ion
"
Beldeanu), recuperarea istoriei confiscate" din veacul trecut şi modelul de
"
parteneriat public cu instituţii din patria istorică (Târgu-Mureş) sunt remarcabi le şi,
din păcate, necunoscute în restul provinciei noastre.
Documentele ce se publică în aceste periodice de la Cernăuţi, precum şi în
altele care, de-a lungul anilor, ajung tot mai rar la noi ( Plai Românesc",
"
. .
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"
"
"
"
"Arcaşu l , "Zorile B ucovinei , "Libertatea cuvântului , "Septentrion l iterar etc.),
adunate într-un volum îngrij it, ar realiza o bogată "cronică a vieţii cernăuţene",
plină de viaţă şi dramatism, ilustrând rezistenţa prin cultură a românilor bucovineni, o
"
"culturalitate luptătoare aflată într-un proces lung şi anevoios de clarificări şi
modernizare.
În acest număr al "Analelor Bucovinei" publicăm mai multe documente ce
acoperă perioada 1 990-2005, din dorinţa de a aduna aici procese-verbale, statute,
regulamente de organizare şi funcţionare, proiecte, memorii, scrisori dintr-o
perioadă la fel de interesantă în istoria provinciei noastre sfâşiate. Publicarea
acestor documente este dictată, în acelaşi timp, şi de condiţia documentului în sine
într-o perioadă în care şi respectul pentru document, pentru buna rânduială, norme
şi proceduri se află în dificultate. Adunând şi tipărind astfel de documente, avem
credinţa că oferim cercetării ştiinţifice de azi şi, mai cu seamă, de mâine câteva
izvoare utile.
Unele dintre acestea prezintă informaţii faţă de care suntem îndreptăţiţi să
avem nedumeriri, cum este cazul celui dintâi document. Oraşul Rădăuţi nu era încă
municipiu în 1 990, el devine municipiu abia peste patru ani, în 1 4 decembrie 1 994,
iar inginerul Irimescu Mircea nu putea să aibă calitatea de "preşedinte" al Societăţii
pentru Cultură chiar din prima zi de activitate a Comitetului de iniţiativă pentru
reînfiinţarea vechi i societăţi bucovinene. Cu siguranţă, exemplarul transmis nouă,
având pe verso autentificarea notarială, este o dactilogramă după un proces-verbal
manuscris, elaborat în 24 martie 1 990 sau redactat u lterior, sub presiunea nevoii de
a obţine personalitatea juridică.
Documentele din acest număr privesc viaţa românilor din întreaga Bucovină,
ilustrând evenimente majore, momente şi proiecte culturale, precum şi, în
subsidiar, orientarea noastră programatică. Imnul Societăţii pentru Cultură şi
Protocolul de "înfrăţire" stabilit între cele două societăţi bucovinene de azi
păstrează ceva din spiritul anilor '90, când români i bucovineni începeau să se
regăsească în cadrul unor manifestări entuziaste, însufleţiţi de idei mari, generoase.
Ilustrative sunt, mai cu seamă din perspectivă diacronică, şi ultimele trei
documente. Cel dintâi d intre acestea este un mesaj ocazional. Dincolo de acest
statut, el comunică observaţii şi adevăruri, din păcate, mai mereu actuale în
Bucovina câtă a mai rămas astăzi. Cel de al doilea, rod al unor preocupări mai
vechi, a trecut neobservat într-un an dominat de un eveniment de excepţie,
"
" Comemorare Ştefan cel Mare şi Sfânt-500 . Cel de al treilea, izvorât din
aspiraţiile români lor din regiunea Cernăuţi, a produs, după 5 martie 2005, reacţi i
alergice în unele cercuri bucovinene. Numai viitorul v a putea stabili, credem noi,
dacă fondarea Comunităţii Româneşti din Ucraina a fost "o intenţie grăbită" , cu
rosturi ce ocolesc binele public, sau, dimpotrivă, un proiect necesar, promovat într-un
moment favorabil, impus de realităţi şi perspective noi în viaţa comunităţilor
româneşti din Ucraina. Liantul tuturor I-ar putea reprezenta, credem noi, mărturisirea
lui Peter Lucaci, lider al exilului românesc de peste Ocean, tipărită în "Calendarul
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ziarului «America» pe anul 1 997" : "Nevoiţi să se sprij ine pe propriile lor puteri,
membrii Uniunii şi Ligii [societăţilor româneşti din SUA şi Canada] au făcut ceea ce a
fost în putinţa lor s-o facă. Au căutat să-şi înmulţească societăţile, înscriind membri
noi; să se ajute între ei, să cânte şi să joace mai cu foc cântecele şi jocurile româneşti; şi
să ţină aprinsă făclia ziarelor şi candela de la icoană. Cu toţii să fim mândri că ne
tragem dintr-un neam de omenie, un neam distins şi muncitor, neamul nostru
românesc, care în cele două mii de ani de bravă istorie a rezistat, cu fruntea ridicată, la
toate regimurile tiranice şi la toate năvălirile la care a fost supus" (p. 3 8-39).
La îngrij irea acestui corp de documente, am respectat Hotărârea Adunării
Generale a Academiei Române din l7 februarie 1 993 , privind scrierea cu â şi sunt.
Am corectat, pe cât a fost cu putinţă, tacit, ortografia şi greşelile gramaticale. La
sîarşitul unor documente, am trecut între paranteze drepte precizările ce s-au
impus. Tot astfel am procedat în unele cazuri în text, corectând termeni ori nume
de persoane confundate.

SOCIETATEA PENTRU CULTURA
ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ÎN BUCOVINA
RĂDĂUŢI
PROCES-VERBAL

nr.

1

al şedinţei Comitetului de iniţiativă pentru reînfiinţarea Societăţii
pentru Cultura şi L iteratura Română în Bucovina
Subsemnatul Irimescu Mircea, domiciliat în mun. Rădăuţi, str. M. Viteazul,
nr. 5 C, se. A, ap. 6, j ud. Suceava, în calitate de reprezentant al Comitetului de iniţiativă
pentru reînfiinţarea Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, în
baza procesului-verbal din 24 martie 1 990, am fost prezent la şedinţa de reconstituire a
acestei societăţi, unde au fost prezente 2 1 de persoane, în conformitate cu tabelul
anexat acestui proces-verbal.
Domnul profesor Vasile Precop prezintă istoricul Societăţii, înfiinţată în 1 862
la Cernăuţi, pledând pentru necesitatea reînfiinţării acesteia.
În continuare iau cuvântul următorii domni : Procopciuc Valerian, Todiraş
Vasile, Hurjui Dumitru. Toţi îşi exprimă adeziunea pentru reînfiinţarea Societăţii,
propunându-1 pe domnul profesor Precop Vasile să reprezinte Comitetul de
iniţiativă la Judecătoria Rădăuţi, în demersurile pentru reînfi inţarea Societăţii.
S ubsemnatul inginer Irimescu Mircea, arăt condiţiile pe care le-ar avea
Societatea prin reînfiinţarea sa şi stabilirea sediului la Ateneul Popular Gălăneşti,
care poate adăposti în condiţii optime atât biblioteca şi arhiva şi pinacoteca
Societăţii. Solicit desemnarea unor reprezentanţi pentru întreprinderea demersurilor
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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legale pe lângă Judecătoria Rădăuţi pentru .obţinerea personalităţii j uridice a
Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina.
Se hătărăşte ca în următoarea şedinţă a Comitetului de iniţiativă să se
desemneze un colectiv de conducere format din trei persoane.
Acest proces-verbal s-a încheiat la Liceul "Eudoxiu Hurmuzachi" din Rădăuţi
în ziua de 24 martie 1 990 în trei exemplare.
Se anexează la acest proces-verbal tabelul cu datele de identitate şi domiciliul
membrilor Comitetului de iniţiativă, precum şi semnăturile de adeziune ale acestora.
Preşedinte,
ing. Mircea Irimescu
s.s. indescifrabil
ROMÂNIA
BIROUL NOTARULUI PUBLIC ANA SEHLANEC
SEDIUL: MUN. RĂDĂUŢI, STR. VOLOVĂ ŢULUI
NR. 77, AP. 1 5, JUD. SUCEAVA

Nr. înreg. 1 998

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 1 141
Anul 1 996, luna mai, ziua 23
Î n faţa mea: Ana Sehlanec, notar public, la sediul biroului, s-au prezentat:
1 . Irimescu Mircea, cu domiciliul în mun. Rădăuţi, str. M . Viteazu, nr. 5 C,
ap. 6, j ud. Suceava, identificat prin B.I. seria DS, nr. 740700 1 90, eliberat de
Poliţia Rădăuţi, care, după citirea actului, au consimţit la autentificarea prezentului
înscris şi au semnat toate exemplarele, precum şi cele anexe.
Î n temeiul art. 8, lit. B şi art. 65, lit. D din Legea nr. 36 1 1 995
SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL Î NSCRIS.
S-a taxat cu 500 lei cu chitanţa nr.
S-a perceput onorariul de 6 000 lei cu chitanţa nr. 209879.
S-a apl icat timbru judiciar de 500 lei.
NOTAR PUBLIC,
Ana Sehlanec
Sigiliu rotund cu stema ţării în m ij loc şi inscripţia
ROMÂNIA ANA SEHLANEC-NOTAR PUBLIC pe margine
s.s. indescifrabil
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TABEL
cuprinzând persoanele care susţin cererea de recunoaştere a personalităţii juridice a
"
" Societăţii pentru cultura şi l iteratura română din Bucovina
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1 0.
1 1.
1 2.
13.
1 4.
1 5.
1 6.
1 7.
1 8.
1 9.
20.
:2 1 .

TODERAŞ VASILE, Rădăuţi, jud. Suceava, str. Grănicerului, nr. 1 2,
economist, BR 5 84429 s.s. indescifrabil
IRIMESCU MIRCEA, Rădăuţi, j ud. Suceava, str. M. Viteazu, nr. 5 C , inginer,
s.s. indescifrabil
MUNTEAN GEORGE, Bucureşti, şos. Mihai Bravu, 98-1 06, istoric literar,
AO 88 1 5 84, s.s. indescifrabil
PRECOP VASILE, Rădăuţi, str. 23 august, nr. 1 7, profesor, 6 1 3 052, s.s.
indescifrabi l
LUCHIAN DRAGOŞ, Rădăuţi, str. Voluntarilor, 1 9, economist, B T 3 79368,
s.s. indescifrabil
TREBICI VLADIMIR, Bucureşti, str. Pompiliu Eliade, nr. 4, prof. univ., BN
245 773, s.s. indescifrabi l
CIONCA NINA, Bucureşti, str. Dr. Mîndrescu, nr. 1 , prof. univ., DK 570 1 1 2,
s.s. indescifrabil
ECONOMU RADU, Bucureşti, str. Mircea Ciobanul, nr. 1 3 , j urist, AL
3 6 1 80 1 , s.s. indescifrabi l
TUDAN IOAN, Rădăuţi, str. Volovăţului, nr. 39, economist, BN 500462, s.s.
indescifrabil
RUSU ILIE, Rădăuţi, str. M . Viteazu, 22, inginer, BR 573607, s.s.
indesc ifrabi l
HURJUI DUMITRU, corn. Gălăneşti Suceava, economist, B G 806836, s.s.
indescifrabi l
MOISUC VASILE, corn. Gălăneşti Suceava, maistru, BU 0 1 6865, s.s.
indescifrabil
GHIEŢĂU TRAIAN, corn. Gălăneşti Suceava, pensionar, BK 843 843, s.s.
indescifrabil
IFTIMIE MIRCEA, corn. Gălăneşti Suceava, economist, DA 5 72394, s.s.
indescifrabil
PUHA GHEORGHE, corn. B ilca, j ud. Suceava, tehnician, BC 6 1 7656, s.s.
indescifrabi l
CUCIUREAN GAVRIL, corn. B ilca, j u d . Suceava, prof., BK 845 1 63 , s.s.
indescifrabil
IRIMESCU IOAN, Suceava, V . Bumbac, ing., DK 1 83272, s.s. indescifrabil
IRIMESCU MIRCEA, Rădăuţi, Stadionului 4, ing., 0665 1 0, s.s. indescifrabil
PROCOPCIUC VALERIAN, Rădăuţi, Stadionului 6, pens., DH 043395, s.s.
indescifrabil
JIREADĂ GEORGE, Rădăuţi, Volovăţului 19 A, pens., B 3 R03 27, s.s.
indescifrabi l
CALANCE CONSTANTIN, Rădăuţi, V . I . Lenin 3 6 , jurist, D G 3 8 1 400, s.s.
indescifrabil.
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Dosar nr. 2 7 1 PJ 1 a 1 1 990
ROMÂNIA
Ă
Ă
JUDEC TORIA R DĂ UŢI, JUDEŢUL SUCEAVA

ÎNCHEIERE
Şedinţa camerei de consiliu, din 30 martie 1 990
Preşedinte: Buzdugă Octavian
Judecător: Irimescu Alexandrina
Procuror: Mandici Vasile
Grefier: Cepeha Nicu
La ordine, soluţionarea cererii formulate de reprezentanţii Societăţii pentru
Cultura şi Literatura Română în Bucovina, pentru înregistrarea şi acordarea
personalităţii juridice.
La apelul nominal, a răspuns delegatul petiţionarei Precop Vasile.
Procedura completă.
După enunţarea obiectului cauzei s-a dat cuvântul pentru dezbaterea cererii .
Delegatul societăţii, considerând c ă sunt îndeplinite cerinţele reglementărilor
legale în vigoare, a solicitat admiterea cererii.
Procurorul, în consens cu susţinerile de mai sus, pune concluzii de admitere a
cererii .
JUDECĂTORIA
Din lucrările dosarului, constată:
Prin cererea înregistrată la 3 O martie 1 990, Societatea pentru Cultura şi
Literatura Română în Bucovina, prin reprezentanţii săi, a solicitat înregistrarea în
registrul special al acestei instanţe şi acordarea personalităţii juridice.
Î n motivarea cererii s-a arătat că în şedinţa care a avut loc la 24 martie 1 990
în comuna Gălăneşti, j udeţul Suceava, s-a hotărât în unanimitate reînfiinţarea
acestei societăţi întemeiată la 1 mai 1 862 în Cernăuţi şi care a funcţionat până în
anul 1 940. Cu această ocazie s-a adoptat statutul şi au fost delegaţi reprezentanţii
pentru îndeplinirea formalităţilor cerute de lege în vederea înregistrări i şi
dobândirii personalităţii j uridice.
Î n acest sens s-au anexat la dosar procesul-verbal de constituire, lista
membrilor comitetului de iniţiativă precum şi autorizaţia nr. 465 din 27 martie
1 990 emisă de Consiliul Judeţean Provizoriu de Uniune Naţională Suceava.
Analizând actele dosarului, în raport de dispoz. art. 28 şi următoarele din
Decretul nr. 3 1 1 1 954, ale Legii nr. 2 1 1 1 924 şi ale Decretului-Lege nr. 89 d in 3 1
decembrie 1 989, instanţa constată că sunt îndeplinite condiţiile pentru înregistrarea,
acordarea personalităţii j uridice şi funcţionarea petiţionarei ca asociaţie culturală
obştească, cu scop rtepatrimonial şi va emite cererea în acest sens.
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Pentru aceste motive
În numele Legii
DISPUNEM:
Admite cererea Societăţii pentru Cultura ş i Literatura Română în Bucovina,
cu sediul în comuna Gălăneşti, judeţul Suceava, în incinta Ateneului Popular
"
"Mihai Eminescu şi în consecinţă:
Înregistrează şi acordă personal itate j uridică Societăţii pentru Cultura şi
Literatura Română în Bucovina.
Cu drept de recurs în termen de 1 O zile de Ia pronunţare.
Pronunţată în şedinţa publică din 30 martie 1 990.
Judecător,

Preşedinte,

Grefier,

[Alături de timbrele fiscale, se află însemnarea: "Prezenta copie este
conformă cu originalul şi rămasă definitivă" . Sigi l iul rotund al Judecătoriei Rădăuţi
şi semnătură indescifrabilă.]

IMNUL
Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română În Bucovina
Text: N. Moscaliuc
Muzica: Gelu Cuzic
Veniţi cu toţii-n dulcea Bucovină,
În ţara mândr-a codri lor de fag,
Să odrăslească-n inima-i senină
AI lui Ştefan renume sfânt şi drag.
Refren
Cei ce neamul vi-I slăviţi
Sub românescul Tricolor,
Veniţi cu toţii şi sădiţi
Un fag în Ţara Fagilor! (bis versurile 3-4)
Scut ni-s Carpaţii, Soarele şi Luna ·
Iar Putna altar pentru toţi fraţii
Să ştie omenirea-ntotdeauna:
"
"Vom muri când vor muri Carpaţii !
Refren
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Veniţi, copii îndrăgostiţi de soare,
Buchete de poeme s-adunaţi
Şi pentru veacurile viitoare
Să vă unească dragostea de fraţi.
Refren

PROTOCOL
între Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina din Gălăneşti
Suceava şi Societatea pentru Cultură "Mihai Eminescu" din Cernăuţi
pentru înfrăţirea celor două societăţi
Între Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, cu sediul în
comuna Gălăneşti, judeţul Suceava, reprezentată prin preşedintele ei, Ing. M ircea
Irimescu şi Societatea pentru Cultură "Mihai Eminescu", cu sediul în Cernăuţi,
reprezentată prin preşedinta ei, Alexandrina Cemov, s-a încheiat prezentul protocol
prin care se constată hotărârea celor două societăţi de a se înfrăţi.
Ca urmare a acestei înfrăţiri :
1 . Membrii uneia din aceste societăţi devin membri de drept, rară plată de
cotizaţii suplimentare, ai celeilalte societăţi.
2. Cele două societăţi vor organiza, sub egidă comună, acţiuni naţional
culturale, cicluri de conferinţe şi cursuri populare în cadrul universităţilor de vară.
3 . Membrii celor două societăţi vor colabora la publ icaţiile societăţilor,
drepturile lor de autor rămânând în beneficiul societăţii cărei îi aparţin publicaţiile
în care au apărut articolele.
4. Corurile şi formaţiile artistice ale celor două societăţi vor organiza, sub
egidă comună, spectacole pe teritoriile în care îşi desfăşoară activitatea cealaltă
societate. Beneficiile ce se vor realiza la aceste spectacole, rămase după plata
cheltuielilor privind transportul, cazarea şi întreţinerea corului şi formaţi ilor
artistice, rămân în folosul societăţii gazdă.
5 . Cele două societăţi vor face schimb de publicaţii şi cărţi pentru cunoaşterea
reciprocă a vieţii naţionale de pe cele două teritorii.
6. Reprezentanţii şi cele două societăţi vor participa la congresele sau
adunările generale ce se ţin de acestea. Invitaţiile vor fi remise cu 1 5 zile înainte,
societatea gazdă asigurând cazarea şi întreţinerea invitaţilor.
7. Societăţile vor colabora, pe baza unui îndreptar comun, la elaborarea de
materiale referitoare la drepturile noastre asupra Bucovinei istorice, precum şi la
întocmirea de monografii referitoare la Bucovina, pregătind lucrările în vederea
alcătuiri i unei enciclopedii a Bucovinei.
8. Cele două societăţi vor organiza excursii reciproce de documentare pentru
membrii societăţii şi invitaţi.
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9. Cele două societăţi vor înlesni contacte personale între membri prin vizite
reciproce de cunoaştere şi prietenie.
1 0. Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina va stărui pentru a
se asigura de către organele competente din România şcolarizarea unui număr de elevi
şi studenţi din nordul Bucovinei, asigurând fiecăruia, în afară de bursa de stat, o sumă
anuală fixă ce va fi stabilită de Consiliul de conducere al societăţii.
I l . Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina va depune
eforturi pentru a se obţine şi transmite gratuit pentru Societatea pentru Cultură
"
"Mihai Eminescu din Cernăuţi cărţi, manuale, maşini de scris şi materiale
necesare activităţii acestei societăţi.
Consiliile de conducere ale celor două societăţi, la nivel de plen, birou
executiv şi preşedinte, se vor întruni periodic la unul din cele două sedii, pentru a
analiza activitatea comună sau de a lua hotărâri care privesc colaborarea între cele
două societăţi înfrăţite.
Protocolul a fost încheiat azi, 1 7 decembrie 1 990, în două exemplare, la
sediul Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina din comuna
Gălăneşti, jud. Suceava.
Preşedinte [al] Societăţii pentru Cultura
şi Literatura Română în Bucovina,
ing. Mircea Irimescu

Preşedinte [al] Societăţii pentru Cultură
" Mihai Eminescu" din Cernăuţi
Alexandrina Cemov

[Documentul are două pagini dactilografiate. Lipsesc semnăturile celor doi
preşedinţi. Pe pagina a doua, jos, se află trecut un "adaos" la pct. 4: Beneficiile ce
"
se vor real iza . . . societăţii gazdă" .]

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 23 martie 1 99 1 , cu ocazia consfătuirii publice
organizată de Consiliul Societăţi i pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina
Consfătuirea a avut loc în sala de conferinţe a Casei Corpului Didactic din
Suceava. Au participat: consiliul de conducere, comitetele filialelor din Suceava,
Bucureşti, Iaşi, Braşov ş.a., precum şi cărturari bucovineni din ţară şi de peste hotare
Cernăuţi.
La ordinea de zi: organizarea colectivelor de lucru pentru editarea unei
Enciclopedii a Bucovinei.
D-1 ing. Mircea Irimescu, preşedintele consiliului, a deschis consfătuirea şi a
dat cuvântul d-lui prof. dr. Vladimir Trebici, membru corespondent al Academiei
Române şi preşedintele fi l ialei Bucureşti.
În cuvântul său, domnia sa a arătat importanţa acestei lucrări monumentale,
atât pentru Bucovina istorică, dar mai ales pentru întreaga naţiune română.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Enciclopedia, a arătat domnia [sa], va cuprinde mai multe capitole iar în final va
fi concretizată în câteva volume. Din capitolele principale a arătat: Cap. 1 .
Istoricul Bucovinei; Cap. 2. Pământul-geografie, geologie, resursele naturale
ş. a. ; Cap. 3 . Locuitorii: demografia (români, ucraineni, germani, evrei, poloni,
lipoveni - ş. a.); Cap. 4. Cultura: Biserica Ortodoxă, mitropolia (consistoriul
mitropolitan din Cernăuţi), Fondul Religionar, Biserica Romana-Catolică,
Greco-Catolică ş. a. confesiuni. O deosebită importanţă se va da învăţământului,
sănătăţii publice, presei, literaturii, artei, vor fi obiective deosebit de importante.
Se vor prinde într-un capitol deosebit folclorul românesc dar şi al naţionalităţilor
din Bucovina. De asemenea, se vor expune detaliat societăţile culturale,
studenţeşti şi a[le] elevilor. Cap. 5 va cuprinde toată economia: agricultura,
pădurile, industria forestieră şi mineritul, industria casnică locală, specifică
Bucovinei, creşterea animalelor etc. Cap. 6, administraţia-guvernarea şi viaţa·
politică, va cuprinde următoarele subcapito.l e: administraţia militară austriacă,
1 775-1800, cea galiţiană, 1801-1849, administraţia austriacă, 1849-1918,
perioada românească, 1918-1940, administraţia sovietică, 1 940-1990. Tot în
acest capitol se va oglindi şi viaţa politică, Pactul Rib[b]entrop-Molotov (23 VIII
1 940), în baza Înţelegerii mutuale dintre Hitler şi Stalin din 1 939. Î ntr-un capitol
special se va prezenta structura socială şi etnică: ţărănimea, răzeşii, mazilit şi
boierimea; colonizările ce au avut loc în perioada 1 775-1918; emigrările, atât
până la primul război mondial cât şi după război.
Alt capitol va oglindi, prin scurte monografii, toate localităţile Bucovinei, sate şi
oraşe.
De asemenea, într-un capitol se vor prezenta scurte monografii ale
personalităţilor culturale, artistice şi politice, precum şi bibliografiile cronologice
ale acestora.
D-1 prof. dr. Vladimir Trebici a insistat asupra colaborărilor cu toate instituţiile
de cultură, Arhivele Statului, învăţământ etc.
S-au înscris la cuvânt un număr de 1 9 personalităţi care au arătat:
D-1 Liviu Ionesi (Iaşi) va colabora cu 3 colegi care au lucrări cu subiecte
geologice din Bucovina, în ceea ce-l priveşte, personal se angajează la partea
extracţiei, colaborând cu Universitatea din Iaşi.
D-1 Ion Popescu-Sireteanu (Iaşi) arată că la Iaşi sunt mulţi bucovineni şi că va
închega colective de lucru. Arată că este necesar un capitol cu publicistica Ia care
poate contribui efectiv. El are o culegere de articole la care va mai adăuga şi
istoria. De asemenea, are o lucrare cu originea denumirilor româneşti: Moldova,
Rarău, Bogdan, Siret etc. Toponimia este foarte valoroasă într-o astfel de
enciclopedie. Propune să se formeze un colectiv de coordonare.
D-1 Clement Antonovici (Suceava) este bucuros, chiar emoţionat, de acest
eveniment care deschide un drum spre Bucovina istorică, această Arcadie a României.
În ceea ce priveşte partea lingvistică, a lucrat la o monografie a Bucovinei - graiul
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specific - el are această lucrare şi-o pune la dispoziţie, e dactilografiată, I a circa
200 pagini. Are şi un glosar - o lucrare f. interesantă. Solicită ca toţi care posedă
date şi pot veni în ajutor să o completeze. Propune să se constituie, chiar azi,
colectivul de coordonare şi colectivele de lucru.
Domnul P. Tofan [Ciobanu?] (Braşov) arată că la Braşov sunt 4 bucovineni
care vor putea acoperi capitolul silvicu/tura. Propune ca d-1 Ichim Radu să se
ocupe de coordonarea acestui colectiv; să sprij ine şi Facultatea de Silvicultură de
la Universitatea din Suceava, eventual d-1 ing. dr. Taras Seghedin, precum şi şefi i
unităţilor s i lvice din Câmpulung Mold . , Molid, Vatra Dornei ş-s. Propune s ă se
stabilească în timp executarea acestei enciclopedii şi să participe şi personalităţi
din Bucovina de Nord. Trebuie cuprins, a arătat domnia sa, şi Fondul B isericesc
Gr.-Oriental, ca regie autonomă, dar şi ca instituţie religioasă. În anul 1 962 a fost
publicată o lucrare despre fondul silvic, a lui Carpeti, foarte folositoare.
D-1 M ircea Grigoroviţă (Bucureşti) arată că la toate ziarele şi revistele
lucrarea este îngrădită la maxim 2 pagini. Oare aici câte pagini se stabilesc, ca nu
cumva să se revină asupra lucrării şi să se mai muncească o dată. Trebuie
consultate şi volumele lui Erich Beck (Germania). Solicită să se stabilească care
personalităţi vor fi cuprinse, întrucât enciclopedia fiind o lucrare ştiinţifică el
presupune ca să fie cuprinşi toţi cei născuţi în Bucovina, indiferent de localitatea de
domiciliu, precum şi cei ce nu sunt născuţi în Bucovina, dar părinţii lor se trag din
Bucovina, precum şi acei ce sunt născuţi în alte localităţi, în afara Bucovinei, dar
au studiat sau lucrat în Bucovina. Ce facem cu zona Fălticeni?
D-1 praf. dr. Vladimir Trebici arată că e pusă bine întrebarea, aşa că această
zonă şi altele nu intră în obiectivul nostru decât numai acele persoane care au
studiat sau activat în Bucovina.
D-1 Emi l Emandi arată că d-1 Ceauşi (Iaşi) are un material privind demografia
d in Bucovina.
D-1 Petre Bejenariu arată că el pregăteşte monografia fam. Hunnuzachi şi alte
l icee, precum şi alte lucrări pentru un concurs.
D-1 Eugen Dimitriu (Suceava) arată că ar fi bine ca fiecare colectiv să aibă un
gennanist, întrucât sunt f. multe lucrări în limba germană. Să se cerceteze fondurile
bibliotecilor din Bucovina, care sunt răspândite pe la mănăstiri şi instituţii de
învăţământ, care au o valoare excepţională. Să se culeagă informaţii unde sunt
astfel de biblioteci, indiferent de localitatea unde sunt organizate.
D-1 Mircea lgnat solicită să se precizeze ce se face: un dicţionar enciclopedic
sau o monografie enciclopedică? Propune să se facă monografii din care să se
extragă apoi datele pentru dicţionar.
D-1 praf. dr. Vladimir Trebici precizează că vor fi executate ambele variante,
monografie şi apoi dicţionar.
D-1 Vasile Precop (Rădăuţi) arată că este f. necesar să se întărească relaţiile
cu toţi bucovineni i din ţară şi străinătate, indiferent de ţara în care trăiesc. Propune
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să se înceapă ciclurile de conferinţe, prin toate filialele, popularizându-se această
acţiune.
D-1 N icolae Cojocaru (preot, Câmpulung Moldovenesc) propune să se
cuprindă şi bogăţia apelor minerale, precum şi staţiunile balneo-cl imaterice şi, în
fine, gazul natural de pe teritoriul nostru. Să se precizeze că huţulii s-au înţeles
totdeauna cu românii şi nu cu ucraineni i . Să se prindă, pe lângă celelalte
monumente istorice şi Stâlpul lui Vodă de la Vama.
D-1 Taras Seghedin (ing. dr. Suceava) arată că un capitol deosebit de
i nteresant ar fi flora şi fauna Bucovinei - monumente ale naturii. De cercetat
lucrarea prof. Guşuleac. Arată că el este prieten cu Erich Beck şi va solicita
sprij inul acestuia.
D-1 Nicolae Cojoc (Suceava) arată că staţiunea balneo-climaterică din V. Domei
este recunoscută şi în alte ţări iar apa minerală de aici (burcutul) se exportă cu
preferinţă în străinătate.
D-1 Grigore [Gavril] Irimescu (Arhivele Statului Suceava) se angajează să
sprij ine pe toţi cei ce vor veni pentru a face investigaţii în vederea editării
enciclopediei. Dezvoltarea economică în Bucovina prezintă o deosebită importanţă,
începând cu sectorul minier şi poate pune la dispoziţie toate datele. De asemenea,
are date privind viaţa politică a Bucovinei, precum şi date privind oraşul Suceava
( 1 3 88-1 9 1 8). Este bine să se prezinte şi căile de comunicaţie şi calea ferată ş.a.
D-1 praf. dr. Vatamaniuc Dimitrie (Bucureşti) arată că această enciclopedie
trebuie să fie actul de naştere al societăţii noastre, în caz contrar, societatea va
cădea la nivelul celorlalte societăţi culturale, fără lucrări durabile. Propune ca de
îndată să se înceapă a se tipări, pe rând, toate monografiile. Lucrările să fie realiste
şi să fie întocmite cu documentele pe masă. El personal poate contribui cu literatura
în Bucovina.
D-na Ioana Nistor (Suceava, Proiectări) se angajează să execute grafica, după
un itinerar bine ch ibzuit, pe grupe şi l iste.
D-na Lucia Olaru-Nenati (Botoşani) propune ca sectorul filologie să fie
condus de d-1 Vataman iuc D-trie. Din câte se observă, această enciclopedie va fi
un fel de Larousse al Bucovinei. Ea se angajează să contribuie la capitolul istoric.
D-1 Şapcă (Cernăuţi), delegatul Societăţii Cu lturale "Mihai Eminescu", îşi
exprimă admiraţia şi marea bucurie de a participa la o astfel de consfătuire, care nu
este altceva decât înfrăţirea aceluiaşi neam pe care soarta 1-a dezbinat. Va contribui
cu tot ce va putea la această mare operă, care va demonstra omenirii întregi că
Bucovina este una şi aceeaşi Bucovină şi nu două, una de nord şi una de sud.
Consfătuirea a durat de la orele 14 şi s-a terminat la orele 1 8,30, cu care
ocazie d-1 prof. dr. Vladimir Trebici şi d-1 ing. Mircea Irimescu au adresat calde
mulţumiri publicului ce a aprobat întru totul această acţiune.
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[Nu este menţionat numele celui care a întocmit procesul-verbal. Documentul
manuscris are şapte pagini. Pe ultima pagină, la mij loc, sub text, se află 1 3
semnături, majoritatea indescifrabile.]
DRAGI PRIETENI,
N-aş fi îndrăznit să vă trimit un mesaj , dacă n-aş fi fost rugat s-o fac de către
mai mulţi bucovineni. Acum doi ani am mai fost în stare să iau din mâinile
regretatului meu prieten Vladimir Trebici moderarea Adunării noastre generale. Cu
un an în urmă mi-am exprimat public îndoiala că voi mai putea să iau parte la
diversele noastre întruniri de la Rădăuţi sau Suceava. Acum am ajuns cu părere de
rău în această situaţie.
Am promis deci să formulez un mesaj ca din partea unui membru al diasporei
bucovinene ajuns în sfârşit în pragul capătului existenţei sale.
Sper că veţi sărbători cum se cuvine aniversarea de 1 O ani de la reînvierea
Societăţi i pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina din iniţiativa lui
Mircea Irimescu, preşedinte perpetuu al acestei Societăţi de la reînfiinţare până
acum.
Oricar� vor fi fost laudele sau criticile care i s-au adus pentru felul în care a
girat conducerea Societăţii noastre, pentru meritul de a fi iniţiat reînfiinţarea ei şi a
fi adus-o până în starea înfloritoare de astăzi, atât aici, la faţa locului, cât şi cu
multe filiale active răspândite în ţară şi chiar în afara ei, cred că nu greşesc, dacă
propun să-I onoraţi astăzi printr-o ovaţie unanimă, dorindu-i succes în tot ce va
întreprinde de acum înainte.
Dar să trec la problemele pe care urmează să le rezolve acum Adunarea
generală a Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina.
Denumirea era inspirată evident de aceea a Asociaţiunii Transi lvane pentru
Literatura Română şi Cultura Poporului Român, înfiinţată cu puţin înainte. Cele
două denum iri, neobişnuit de lungi, diferă totuşi în mod subtil şi semnificativ.
Români i bucovineni, conştienţi de puterile lor limitate şi de pericolul cotropirii
de către alţii seminţii, contau în primul rând pe propria lor culturalizare care, în
Austria, deschidea drumu l spre puterea politică. În al doi lea rând cantonarea
scrierilor literare exclusiv în limba română trebuia să le asigure păstrarea
legăturii cu iara din care fuseseră zmulşi. Cu excepţia câtorva personalităţi
puternice, ca Dimitrie Onciul, Emanoil Grigorovitza sau Eusebiu Mandicevschi,
care au păstrat totuşi legături strânse şi neîntrerupte cu cei de acasă, românii
bucovineni n-au creat o diasporă cât de cât consistentă. Ei au atras, dimpotrivă,
îndeosebi din Ardeal, atât intelectuali de nivelu l lui Aron Pumnul, Valeriu
Branişte, Gheorghe Bogdan-Duică, Sextil Puşcariu sau doctorul Isidor Bodea, cât
şi multă populaţie rurală. Iar, în l ipsa unei figuri reprezentative incontestabile
autohtone, îl adorau în ani i antebelici pe N icolae Iorga.
O dată cu terminarea Primului Război Mondial, cu revenirea voluntarilor din
armata română, cu realipirea întregii Bucovine la România şi victoria integriştilor
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asupra autonomiştilor, Societatea a dus o existenţă ştearsă, ţelurile ei fiind în mare
măsură atinse, iar ceea ce mai rămăsese de făcut a revenit mai ales studenţimii
române, deci tineretului.
Renaşterea Societăţii, în 1 99 1 , sub vechiul ei nume, după aproape o j umătate
de secol de la interdicţie, a avut loc în condiţii profund diferite de cele existente la
naşterea ei. Ea a fost opera unei nobile nostalgii, fără vreo încercare de a-i preciza
menirea şi metodica, care ar fi putut să-i îndrume da la bun început activitatea.
Aceasta nu este o imputare, ci o constatare.
Principala deosebire faţă de trecut o constituie şi astăzi existenţa unei
diaspore puternice a intelectualităţii bucovinene, răspândite peste toată suprafaţa
ţării, dând naştere la numeroase filiale, unele foarte putern ice. Nu trebuie uitată nici
d istrugerea planificată, prin departare, a unei părţi importante a ţărănimii din
nordul înstrăinat al B ucovinei.
Pe de altă parte, oficial Bucovina nu mai există nici de o parte, nici de
cealaltă a l iniei care o sfâşie. Titlu i Societăţii nu ne dezvăluie dacă ea include în
preocupările sale sau îi abandonează pe românii şi pe aşa-zişii moldoveni din
regiunea Cernăuţi a Ucrainei. Or astăzi tocmai aceştia sunt aceia care au cel mai
mult nevoie de sprij in literar şi cultural pentru menţinerea lor în cadrul etniei din
care fac parte.
Î n orice caz fil ialele îşi desfăşoară activitatea în împrej urări şi medii foarte
variate şi fiecare procedează nestingherit de organele de conducere ale Societăţii
aşa cum crede că este mai bine şi mai eficace. Astfel, sub conducerea energică a
colonelul u i Galan, puternica fi l ială din Bucureşti reaminteşte regulat
bucovinenilor şi autorităţilor centrale de momentele de glorie şi de suferinţă, de
realizările oamenilor de vază şi problemele comunităţii bucovinene româneşti .
Braşovul ne întruneşte pentru a marca unitatea neamului. Din acele regiuni ale
Transilvaniei, în care persistă înfruntări etnice, vin în nordul B ucovinei
contribuţii materiale ca simboluri ale solidarităţi i. C h işinăul îşi pune instituţi i le
sale educative şi publicistice la dispoziţia bucovinenilor la ananghie. Dar mai în
toate cazuri le diaspora este foarte îmbătrânită şi în câţiva ani forţa ei va scădea
spectaculos din 1 ipsa de aflux tineresc. La Rădăuţi se înregistrează progrese
apreciabile: Societatea are un sediu, cu sală de conferinţe şi bibliotecă;
Universitatea de Vară se ţine cu regularitate şi oferă membri lor tineri ocazia de
a-şi manifesta talentele şi pregătirea; prin revista " Septentrion " şi prin retipărirea
câtorva cărţi de valoare perenă, ea desfăşoară o activitate publicistică, care
l ipseşte în celelalte fi liale din ţară, realizând acel tip de monumente care, după
Vergiliu, supravieţuiesc veacuri lor.
Dar, dar. . . dihonia conflictelor şi manipulări lor, care începuse să-şi arate
colţii şi acum doi ani, dă semne de reapariţie ce ajung până la mine în relativa mea
izolare. Mă tem că multe critici reciproce vor fi numai o mască pentru satisfacerea
unor interese sau orgolii personale. În lipsa unei precizări clare a menirii Societăţii
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noastre, ele vor putea folosi nu numai drept trambulină pentru stimularea carierei
politice a unor vechi ambiţioşi aj unşi la capătul resurselor, ci şi inamicilor
neamului nostru, drept dovadă a nevolniciei noastre.
Se resimte, ca şi în trecut lipsa unei personalităţi cu suficientă autoritate
politică şi morală, şi cu suficientă înţelepciune, care să reorganizeze Societatea
noastră, scoţând-o din poziţia ei absurdă de teren de luptă sinucigaşă.
Î n încheiere aş vrea să constat şi să sugerez următoarele:
- Bucovina noastră nu are nevoie să ceară nici un ajutor. Ea trebuie să
construiască, pentru a putea ajuta la nevoie pe plan cultural şi literar pe conaţionalii
noştri. Ea se mândreşte cu menţinerea peste toate vicisitudinile vremi i a culturii . Î n
ea mai convieţuiesc, spre mirarea celor mai iluştri etnologi şi sociologi ai lumii,
tradiţii milenare încadrate organic într-o civilizaţie naţională modernă, bazată pe o
ţărănime cultivată. Personal cred că acesta este terenul esenţial pe care ar trebui să
activeze cu fervoare şi sensibil itate o Societate pentru Cultura şi Literatura Română
în Bucovina toată. Un program de lucru adecvat acestui scop ar trebui elaborat de
un grup restrâns de oameni maturi, ancoraţi în centrul ţinutului rural, folosindu-se
şi de consultarea unor oameni vârstnici experimentaţi, dar fără să admită amestecul
lor la luarea decizii lor.
- Filialele să-şi elaboreze autonom programele lor de activitate, fără
amestecu l amănunţit al conducerii Societăţii, dar şi fără să încerce să-şi impună
punctul lor de vedere conducerii centrale şi altor filiale prin mij loace şi manevre de
tip electoral. Aşa au procedat în 1 86 1 români i din Transi lvania, când au creat odată
cu ASTRA încă două Asociaţiuni similare la Arad şi în Maramureş, evitând cu
succes conflicte ce ar fi putut izbucni din motive confesionale.
- Cât priveşte finanţarea activităţii sale centrale, Societatea s-ar putea
înfrupta din izvorul tot mai bogat al turismului şi al bogăţiilor naturale ale munţilor.
- Ea se poate bucura de colaborarea valoroasă a Centrului de Studi i
" de l a Rădăuţi al Academiei Române.
Bucovina
"
- Grija principală a promovării în Bucovina a culturii tehnica-ştiinţifice
este de acum în seama Universităţii " Ştefan cel Mare" din Suceava, care ar trebui
să-şi i mpună ca ţel să devină echivalentul Universităţi i cernăuţene, ba s-o şi
întreacă.
- Bogăţia bibliotecilor, arhivelor, muzeelor din Suceava, acumulările de
şti inţă şi experienţă a asociaţii lor culturale din acest oraş, bogăţiile etnologice,
artistice şi istorice ale ţinutului Rădăuţilor ca şi cele din fostul Ocol al
Câmpulungului Moldovenesc şi din ţinutul Dornelor ar trebui să-şi integreze forţele
şi să nu le irosească în conflicte iscate din gelozie sau ambiţi i deşarte şi - vai - atât
de trecătoare.
Iată în sfârşit şi mesajul meu: Să vă lumineze şi să vă ajute Dumnezeu !
Bucureşti, 5 septembrie 200 1

Radu Grigorovici
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SOCIETATEA PENTRU CULTURA
ŞI LITERATURA ROMÂN Ă ÎN BUCOVINA
RĂD ĂUŢI, PIAŢA UNIRll, NR. 67

CENTRUL CULTURAL ROMÂN LA CERNĂUŢI
Proiect
1 . Condiţii istorice. Actuala regiune Cernăuţi este compusă din trei teritorii
istorice distincte: a) partea de nord a Bucovinei; b)partea de nord a Basarabiei
(o parte a fostului ţinut al Hotinului); c) fostul ţinut Herţa. Aceste zone au făcut
parte din Ţara Moldovei şi, ulterior, România Mare, fiind cunoscute prin
monumentele istorice ridicate încă în Evul Mediu şi epoca modernă (cetatea
Hotinului, biserici ctitorite de domni sau boieri, aşezăminte de care sunt legate
numele lui Mihai Eminescu, Aron Pumnul, George Sion, Ion Nistor, Iancu Flondor ş.a.).
După o relativ scurtă perioadă de eflorescenţă culturală şi identitară între cele două
războaie mondiale, spaţiu l respectiv a fost anexat, în 1 940- 1 94 1 şi 1 944-1 99 1
Uniunii Sovietice, iar din 1 99 1 , după destrămarea URSS-ului, Ucrainei. Î ntre
România şi Ucraina a fost încheiat, în anu l 1 997, un tratat politic în baza căruia
Kievul se obligă să contribuie la menţinerea şi dezvoltarea identităţii etnice a
românilor din această ţară. Acelaşi tratat, precum şi diverse acorduri
interguvernamentale sau interministeriale, oferă cadrul juridico-politic necesar
înfiinţării unor instituţii menite să contribuie la menţinerea valorilor culturale şi
naţionale ale românilor din Ucraina.
2. Demografie. Componentă a spaţiului etnocultural şi geopolitic românesc
din cele mai vechi timpuri şi până la 1 940/1 944 (cu excepţia perioadei 1 775/ 1 8 1 21 9 1 8), această zonă a fost supusă, în epocile modernă şi contemporană, unui intens
proces de alogenizare. Elementul românesc, dominant în acest spaţiu de-a lungul
Evului Mediu, în urma politicilor de colonizare promovate de imperiile Habsburgic
şi Ţarist, a fost nevoit să cedeze întâietatea celui slav, îndeosebi în partea dintre
Prut şi Nistru a actualei regiuni Cernăuţi. Regimul sovietic a contribuit, la rândul
său, la diminuarea cantitativă a românilor prin efectuarea unor masive deportări în
regiunile estice ale URSS-ului şi prin implantarea unor contingente numeroase de
funcţionari, nomenclaturişti şi muncitori, în special în mediul urban. Î n pofida
acestor presiuni deznaţionalizatoare, în regiunea Cernăuţi ponderea românilor se
ridică, oficial (recensământul din 200 1 ), la 1 9,7% din totalul populaţiei (ponderea
reală se ridică, probabil, la circa 25%), iar în raioanele situate Ia graniţa cu
România (Storoj ineţ, Hliboca, Herţa, Noua Suliţă) români i deţin majoritatea.
Potrivit datelor preliminare ale u ltimului recensământ al populaţiei din Ucraina, în
această ţară locuiesc aproape 500 000 de români, din care circa 200 000 în regiunea
Cernăuţi. Din această perspectivă, înfiinţarea Centrului Cultural la Cernăuţi este
deplin justificată.
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3. Î nvăţământ. În actuala regiune Cernăuţi, numărul instituţiilor de învăţământ
general (clasele I-XI) este de circa 85 unităţi (şcoli primare, şcol i generale şi licee).
Educaţia se desfăşoară în limba română. Î nsă, mizând pe lipsa unor manuale
scrise/traduse în l imba maternă a elevilor, după 1 99 1 , în şcoli a început introducerea
manualelor şi materialelor didactice în limba ucraineană şi chiar înfiinţarea unor
clase cu predarea exclusivă în limba statului. Acest fenomen, susţinut tacit sau făţiş
de către autorităţile de resort, contribuie la deznaţionalizarea tinerei generaţii. Un alt
fapt negativ în acest domeniu îl reprezintă lipsa unor instituţii menite să sprij ine
cultivarea sau perfecţionarea unor profesionişti pentru şcolile româneşti în limba lor
maternă. La Universitatea Naţională Yurii Fegkovici" există, de jure, grupe ce
"
pregătesc specialişti pentru şcolile româneşti, însă de facto întreaga instruire se
realizează în l imba ucraineană, motivându-se prin lipsa de universitari cunoscători ai
limbii române la facultăţile respective, precum şi prin lipsa de materiale didactice.
Crearea Centrului Cultural Român la Cernăuţi va avea menirea să contribuie la
susţinerea materială, didactica-metodică şi politică a învăţământului în l imba română
în această regiune, dar şi în celelalte zone ale Ucrainei.
4. Biserica. Situaţia confesională în regiune, ca şi întreaga ţară, este destul de
confuză. Ortodocşii din Ucraina sunt împărţiţi în trei biserici: a) Biserica Ortodoxă
Ucraineană, cu patriarhia Ia Kiev; b) Biserica Ortodoxă Ucraineană, cu patriarhia Ia
Moscova; c) Biserica Ortodoxă Autocefală Ucraineană, cu patriarhia la Kiev.
Maj oritatea covârşitoare a parohiilor româneşti se află sub oblăduirea Î .P.S.
Onufrie, Mitropolitul Bucovinei, care ierarhic este subordonat Patriarhului de la
Moscova. Menţionăm faptul că, într-un şir de localităţi ale regiunii Cernăuţi,
biserica a rămas singura instituţie care promovează limba şi identitatea românească. Î n
pofida faptulu i că, potrivit legislaţiei ucrainene în vigoare, comunităţile religioase
se bucură de dreptul de a alege ierarhia căreia doresc să i se subordoneze,
tentativele unor parohii româneşti din regiunea Cernăuţi de a trece sub oblăduirea
Patriarhiei de la Bucureşti au fost înăbuşite în faza lor incipientă. Prin înfiinţarea
Centrului Cultural Român s-ar putea asigura un sprij in logistic şi documentar
( literatură religioasă) dezvoltării vieţii religioase ortodoxe în parohiile în care
serviciul divin se desfăşoară în limba română.
5. Publicaţii. Mass-media de l imbă română în regiunea Cernăuţi se împarte în
două categorii: de stat şi independentă. Unele periodice independente se bucură de
sprijinul financiar al autorităţilor române, altele apar cu susţinerea materială şi
financiară a unor sponsori din România, Republ ica Moldova sau Ucraina. De regulă,
publ icaţiile independente sprij ină necondiţionat interesele naţionale ale românilor din
cadrul statului ucrainean, în timp ce periodicele, radioul şi televiziunea finanţate de
stat nu întotdeauna îşi pot permite (televiziunea practic deloc) să prezinte şi să susţină
idealurile româneşti. Problema cea mai gravă cu care se confruntă întreaga presă,
radioul şi televiziunea românească din Ucraina este cea a limbii române literare. O
altă problemă fundamentală este legată de accesul la cultura şi spiritualitatea
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societăţii româneşti contemporane. Funcţionarea Centrului Cultural Român la Cernăuţi
va putea înlătura, treptat, aceste goluri în existenţa mass-media româneşti din Ucraina
şi va putea construi punţi de legătură între creaţia culturală din regiunea Cernăuţi şi
spiritualitatea românească din patria istorică.
6. Viaţa culturală. Ruptă de la mediul creator românesc, viaţa culturală a
comunitătii româneşti din regiunea Cernăuţi este încă slab dezvoltată. În pofida
potenţialului lor artistic (numeroşi artişti renumiţi în Republica Moldova; mai recent,
actori şi alţi tineri talentaţi care au rămas şi se afirmă în România), românii
cernăuţeni n-au reuşit să înfiinţeze nişte instituţii culturale solide şi profesioniste.
Demersurile privind înfiinţarea unei grupe de actori români pe lângă Teatrul Naţional
din Cernăuţi nu s-au materializat din diverse motive. Existenţa unui Centru Cultural
Român ar determina coagularea forţelor amatoriceşti şi creşterea treptată a unor
talente autohtone ce s-ar dedica în exclusivitate promovării teatrului, artei, muzici i, .
filmului etc. de inspiraţie românească în rândul românilor din Ucraina.
7. Schimburi culturale. Una dintre modalităţile de menţinere a identităţii
româneşti în Ucraina constă în promovarea şi susţinerea unor schimburi culturale
permanente şi eficiente. Impactul este major atât în cazul deplasării colectivelor
artistice amatoriceşti, a unor persoane în parte, în patria istorică, cât şi mai ales în
cazul vizitelor/turneelor realizate de formaţiuni artistice şi profesionişti din
România. Î ntemeierea Centrului Cultural Român va suplini absenţa dureros
resimţită de către românii de dincolo a unei instituţii care să coordoneze şi să
susţină logistic aceste schimburi.
8. Efectele integrării europene. Odată cu introducerea vizelor pentru
cetăţenii ucraineni, de la 1 iulie 2004, raporturile cu patria istorică ale românilor
din Ucraina vor fi îngrădite de rigorile i mpuse de transformarea graniţei de est a
României în frontieră UE. Existenţa unui Centru Cultural Român la Cernăuţi ar
diminua sensibil implicaţiile negative ale ridicării unui nou "zid" între români i de
pe ambele părţi ale hotarului româna-ucrainean. Î n plus, instituţia respectivă va
putea deveni o tribună de promovare a valorilor culturale româneşti din regiunea
Cernăuţi în mediile culturale europene şi ar deveni un factor de menţinere şi chiar
amplificare a identităţi i naţionale româneşti în Ucraina în condiţii le rămânerii
acestui stat în afara spaţiului unic european.
9. Perspective geopolitice. Integrarea României în structurile europene,
menţinerea fostelor teritorii româneşti în componenţa Ucrainei şi rămânerea acestui
stat în afara spaţiului european unic politic, economic, cultural şi de valori
democratice creează premise pentru apariţia unor frustrări identitare în rândul
românilor din regiunea Cernăuţi, dar şi pentru alunecarea societăţii ucrainene în
ansamblu spre un regim pol itic în care drepturile minorităţilor etnice şi libertăţile
generale ale cetăţeanului să fie ignorate sau diminuate. Experienţa celor 1 4 ani de
existenţă a statului ucrainean demonstrează că autorităţile au căutat diverse
mij loace şi pretexte pentru a restrânge drepturile şi posibilităţile de afirmare ale
grupurilor etnice neucrainene. Existenţa unui Centru Cultural Român Ia Cernăuţi
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va deveni un obstacol în calea anihilării sentimentelor naţionale româneşti şi un
factor de menţinere a românismului în perspectiva regăsirii într-un cadru unitar.
Ing. Mircea Irimescu,
Preşedintele SCLRB

Conf. univ. dr. Ştefan Purici,
Şefu l Catedrei de Istorie,
Universitatea Ştefan cel Mare" Suceava
"
[Document nedatat. Expresie a unor preocupări mai vechi, este redactat, în
mod sigur, cum înţelegem din context, în prima parte a anului 2004, şi sub
presiunea introduceri i vizelor pentru trecerea frontierei, la 1 iulie, dintre România
şi Ucraina.]

STATUTUL
Uniunii Interregionale
Comunitatea Românească din Ucraina"
"
Aprobat de Congresul de Constituire al Uniunii Interregionale
,.Comunitatea Românească din Ucraina" din 5 martie 2005.
Î nregistrat la Direcţia Regională de Justiţie Cernăuţi la 25 martie 2005,
Certificat Nr. 3 60.

Capitolul 1. Denumirea, statutul şi adresa juridică
Art. 1 . Uniunea Interregională Comunitatea Românească din Ucraina" (în
"
continuare - Uniunea) este o organizaţie regională publică neguvernamentală,
nonprofit (nelucrativă), autonomă şi independentă şi îşi desfăşoară activitatea pe
teritoriu l regiunilor Cernăuţi, Transcarpatică, Odesa şi în or. Kiev, acolo unde
tradiţional locuiesc compact sau dispersat cetăţeni românofoni ai Ucrainei sau
cetăţeni ai Ucrainei de origine română.
Uniunea este creată în temeiul Legilor Ucrainei Cu privire la reuniunile
"
cetăţenilor", Cu privire la minorităţile naţionale în Ucraina" , precum şi al
"
angajamentelor internaţionale ale Ucrainei şi, în special, Convenţiei-cadru a Consiliului
Europei privind protecţia minorităţilor naţionale, Cartei Europene a limbilor regionale
sau minoritare", Concluziei 1 90 a Consiliului Europei privind intrarea Ucrainei în
Consiliul Europei, Recomandării 1201 a Consiliului Europei, Tratatului cu privire la
relaţii le de bună vecinătate şi colaborare între Ucraina şi România ş. a.
Denumirea proprie a Uniuni i Interregionale Comunitatea Românească din
"
Ucraina" poate avea traducerea corespunzătoare în l imbile română şi engleză, care
va fi aprobată de Regulamentul Intern al Uniunii.
Art. 2 . Î n activitatea sa, Uniunea se conduce după prevederi le Constituţiei
Ucrainei, legislaţiei în vigoare a Ucrainei şi prezentul Statut.
Art. 3 . Uniunea devine persoană juridică din momentul înregistrării sale de
stat, are bilanţ contabil independent şi conturi în instituţiile bancare (inclusiv cont
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valutar), formulare, ştampilă cu antet, ştampilă rotundă şi simbolică proprie,
înregistrate în ordinea stabilită de legislaţia în vigoare.
Art. 4. Uniunea poate avea adresă electronică, web-site şi alte date de
referinţă, care nu contravin legislaţiei Ucrainei. Datele de referinţă ale Uniunii sunt
aprobate conform unor regulamente aparte.
Uniunea poate folosi şi datele de referinţă înregistrate oficial ale membrilor
săi colectivi, cu acordul organelor de conducere ale acestora.
Art. 5 . Uniunea este participantă la relaţii le civil-juridice, poate fi parte
reclamantă şi reclamată în j udecată şi poate dobândi drepturi patrimoniale şi
nepatrimoniale.
Art. 6. Adresa j uridică a Uniunii: Ucraina, regiunea Cernăuţi, or. Hliboca, str.
Perşotravneva, 2-A.
Orice schimbare a adresei Uniunii se va face prin decizia Consiliului Naţional
sau a Congresului Uniunii şi va fi adusă de către Secretariatul Executiv la
cunoştinţa organului de înregistrare în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Capitolul II. Scopul, sarcinile şi direcţiile activităţii Uniunii
Art. 7. Scopul Uniunii Interregionale "Comunitatea Românească din
Ucraina" este consolidarea comunităţii româneşti din Ucraina, coordonarea
activităţii pentru satisfacerea şi protecţia drepturilor membrilor ei, favorizarea
propagării valorilor europene şi a cursului strategic al Ucrainei spre integrare
europeană.
Scopul Uniunii va fi atins prin:
- recunoaşterea priorităţii drepturilor omului, a inadmisibilităţii folosirii în
activitatea proprie a mij loacelor şi metodelor ce contravin normelor morale
general-umane;
- contribuţia la înfăptuirea democraţiei şi constituirea statului de drept, la
dezvoltarea societăţii civile şi a formelor expresiei publice a acesteia;
- colaborarea cu organele puterii de stat şi ale autoadministrării locale;
- propagarea valorilor europene şi a supremaţiei dreptului şi contribuţia la
intrarea Ucrainei în structurile europene;
- contribuţia la extinderea imaginii pozitive a dezvoltării economice, politice
şi culturale a Ucrainei;
- contribuţia la întărirea legăturilor cu cetăţenii României, Republicii Moldova
şi ai altor state europene şi ţări membre ale CSI;
- contribuţia la păstrarea originalităţii şi dezvoltarea limbii şi culturii române,
precum şi la altoirea unei atitudini respectuoase faţă de patrimoniul cultural
ucrainean şi al altor naţionalităţi din Ucraina;
- contribuţia la menţinerea legăturilor şi dialogului între diferite societăţi
culturale, etnice şi confesionale, la apărarea diversităţii lor;
- monitorizarea respectării drepturilor omului, în special a drepturilor
minorităţilor naţionale;
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- analizarea cazurilor de neîngăduinţă şi intoleranţă;
- contribuţia la prevenirea conflictelor.
Art. 8. Sarcinile Uniuni i sunt:
- contribuţia la sporirea n ivelului educativ, c1v1c, profesional, cultural şi
şti inţific al cetăţeni lor, cu precădere al tineretului, în diferite domenii de activitate;
- fonnarea opiniei publice asupra mecanismelor instituţiilor democratice;
- realizarea schimbului liber de idei, soluţii, studii şi cercetări cu scopul
soluţionării problemelor;
- dezvoltarea parteneriatului cu organizaţi ile publ ice (neguvernamentale) din
întreaga lume;
- asigurarea accesului la documentaţie (ştiinţifică, tehnică, economică etc.)
de calitate şi difuzarea infonnaţi ilor utile pentru formarea opiniei publice,
respectându-se prevederile legislaţiei în vigoare şi ţinând cont de art. 9, 1 O şi I l ale
prezentului Statut;
- acordarea de sprij i n intelectual procesului de adoptare a soluţiilor;
- contribuţia la protecţia drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor
aparţinând popoarelor şi minorităţilor naţionale autohtone, susţinerea afirmării
identităţii naţionale, etnice, lingvistice, culturale şi religioase, cu respect faţă de
Dumnezeu, Lege şi Individualitatea Umană, conform legislaţiei în vigoare a Ucrainei,
Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi altor documente internaţionale.
Art. 9. Pentru realizarea scopului şi sarcinilor sale Uniunea poate deveni
membru colectiv al altor asociaţii şi organizaţii, poate întreţine contacte şi relaţii
internaţionale directe, încheia acorduri corespunzătoare, de asemenea poate participa
la desfăşurarea activităţilor care nu contravin angajamentelor internaţionale ak
Ucrainei şi se organizează conform legislaţiei .
Î n caz că Uniunea este fondatoare, a devenit membru al unei organizaţii
internaţionale sau şi-a extins pe alte căi activitatea sa într-un teritoriu care cuprind�
mai mult de lh + 1 regiune a Ucrainei sau în teritoriul unui stat străin, Uniunea pri n
intermediul Secretarului Responsabil urmează să prezinte Ministerului Justiţiei al
Ucrainei documentele necesare reînregistrării.
Art. 1 O. Un iunea desfăşoară unnătoarele activităţi :
1 ) pregătirea şi difuzarea buletinului informativ al Uniuni i, a publicaţiilor
propri i şi altor materiale i nfonnative pentru formarea opiniei publice privind
implementarea mecanismelor democratice de real izare a drepturilor omului;
2) organizarea de centre culturale, şti inţifice şi de cercetare;
3) organizarea cercetărilor şi consultărilor cu scopul acordării de ajutor
tuturor organizaţiilor partenere şi asociaţii lor democratice;
4) organizarea adunărilor, conferinţelor, simpozioanelor, întâlnirilor la masa
rotundă cu participarea unor persoane din ţară şi străine pe teme referitoare la
asigurarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale omului, dezvoltării
democraţiei şi scopurilor Uniunii;
5 ) contribuţia la propagarea experienţei pozitive, acumulate în cadrul
euroregiunilor sau în alte state, în procesul tranziţiei la relaţiile de piaţă şi statul
·

'
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democratic, stimularea interesului opiniei publice internaţionale pentru aceste
procese, precum şi pentru istoria şi cultura diferitor popoare;
6) contribuţia la organizarea şi susţinerea stagierii, vizitelor şi altor forme de
studiere şi formare a opiniei publice naţionale şi internaţionale, de aplicare a
experienţei statelor cu valori democratice tradiţionale;
7) dacă are resurse financiare proprii, Uniunea soluţionează problema
acordării de burse şi granturi membrilor săi . Recomandările pentru obţinerea lor se
vor real iza pe baza unor concursuri-interviuri, organizate de către Secretariatul
Executiv în temeiul hotărârii Consiliului Naţional conform "Regulamentului privind
acordarea burselor şi granturilor" ;
8) desfăşurarea oricăror altor activităţi, care nu se află sub interdicţia
legislaţiei şi angajamentelor internaţionale ale Ucrainei.
Art. 1 1 . Conform legislaţiei în vigoare a Ucrainei, Uniunea poate desfăş u ra
activitatea corespunzătoare pe calea creării de instituţii şi organizaţii cu gestiune
proprie şi statut de persoană j uridică, poate fonda întreprinderi în ordinea prevăzută
de legislaţia Ucrainei, de asemenea poate fi fondatoare a birourilor de informare şi
cercetare, tipografii lor şi editurilor, bibliotecilor, mij Joace lor proprii tipărite sau
electron ice de informare în masă, studiourilor de radio şi televiziune, instituţiilor de
învăţământ şi de cercetare pentru sporirea calificării, inclusiv în domeniul
managementului şi marketingului, integrării europene şi euroatlantice etc.
Art. 1 2. Uniunea poate avea grupe consultative de sprij in cu caracter permanent
şi provizoriu, antrenând la această activitate specialişti pe bază de acord şi contract
pentru a beneficia de consultanţă şi informaţii necesare.
Uniunea poate crea un Colegiu de redacţie pentru pregătirea buletinului
informativ al Uniunii, activitatea căruia va fi determinată printr-o prevedere aparte
a Regulamentului Intern al Uniuni i .
Art. 1 3 . Direcţiile activităţii Uniunii sunt puse î n seama Departamentelor
Secretariatului Executiv şi vor fi repartizate conform Regulamentului Intern al
Uniunii.
Regulamentul Intern al Uniunii cuprinde regulamentele de ordine interioară,
care nu contravin prevederilor legislaţiei în vigoare şi prezentului Statut şi sunt
aprobate de Consiliul Naţional la prezentarea Secretariatului Executiv.

Capitolul III. Condiţiile şi ordinea primirii şi ieşirii de/din membrii Uniunii,
drepturile şi obligaţiile membrilor Uniunii
Art. 1 4. Calitatea de membru al Uniunii este individuală şi colectivă.
Membri individuali ai Uniunii pot fi cetăţenii Ucrainei, precum şi persoanele
fără cetăţenie, cetăţenii altor state care au atins vârsta de 1 8 ani, indiferent de
ocupaţie, naţionalitate sau convingeri rel igioase, care recunosc prezentul Statut şi
se obligă să-I îndeplinească.
Î n Uniune pot i ntra persoane aparţinând populaţiei româneşti şi românofone
din Ucraina, inclusiv persoane care se consideră români sau moldoveni şi persoane
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de altă naţionalitate, care recunosc limba română ca l imbă maternă, şi toate
celelalte persoane care recunosc prezentul Statut şi care, bazându-se pe tradiţii le
multiseculare ale populaţiei româneşti autohtone din Ucraina, contribuie Ia
protecţia drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale omului, inclusiv drepturile
persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale din Ucraina.
Membri colectivi pot fi colectivele întreprinderilor, instituţii lor şi
organizaţiilor, ai căror reprezentanţi împuterniciţi prezintă Secretariatului Executiv
al Uniunii, în procesul aderării, o cerere în scris şi procesul-verbal al deciziei
organului suprem de conducere sau adunări i colectivului şi o copie legalizată
oficial a Statutului propriu .
Art . 1 5 . Primirea membrilor individuali a i Uniunii, suspendarea sau excluderea
din rândul membrilor se face de către filialele regionale sau locale şi/sau de către
Secretariatul Executiv prin aprobarea ulterioară de către Consiliul Naţional şi/sau
Congresul Uniunii.
Decizia privind primirea membrilor colectivi ai Uniunii o adoptă Congresul
Uniuni i, iar în perioada dintre Congrese - Consiliul Naţional la prezentarea
Secretariatului Executiv prin aprobarea ulterioară la Congresul Uniunii .
Art. 1 6. Membrii Uniunii plătesc cotizaţii d e membru î n ordinea şi mărimea
stabi lite de Congresu l Uniunii, iar în perioada dintre congrese - de Consiliul
Naţional la prezentarea Secretariatului Executiv.
Art. 1 7. Suspendarea calităţii de membru se face conform art. 15 prin:
- ieşirea din membrii Uniunii - prezentarea către Secretariatul Executiv a
cereri i privind ieşirea din membri Uniunii;
- excluderea de către Congresul Uniunii, iar în perioada dintre congrese - de
către Consiliul Naţional la prezentarea Secretariatului Executiv sau a fi lialelor
regionale sau locale ale Uniunii prin aprobarea ulterioară a deciziei respective la
Congresu l Uniunii în următoarele cazuri:
- dacă prin activitatea proprie au fost aduse prejudicii morale şi materiale
Uniunii sau filialelor ei regionale şi locale;
- dacă acţiuni le persoanelor care fac parte d intr-o categorie sau alta de
membri intră în contradicţie cu normele statutare şi deciziile organelor de
conducere ale Uniunii;
- încetarea activităţii Uniunii.
Art. 1 8. Drepturile şi obligaţiile membrilor Uniunii:
a) drepturile membrilor Uniun i i :
1 ) a alege şi a fi ales î n organele d e conducere şi d e control;
2) a fi prezent la soluţionarea chestiunilor privind activitatea Uniunii;
3 ) a avea acces la documentaţia Uniunii;
4) a fi prezent la consfătuirile, conferinţele, întâlnirile la masa rotundă,
simpozioanele, congresele, adunările paşnice etc., pe care le desfăşoară Uniunea;
5) a înainta propuneri privind introducerea modificărilor sau completărilor la
Statut.
b) obligaţiile membrilor Uniun i i :
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1 ) a respecta prevederile Statutului şi deciziile organelor de conducere ale
Uniunii;
2) a participa la sporirea prestigiului şi popularizarea scopului şi sarcinilor
Uniunii;
3 ) a crea imaginea pozitivă a Uniunii;
4) a nu desfăşura activităţi care, prin caracterul lor, pot să aducă daune
scopului şi intereselor Uniunii;
5 ) a plăti la timp cotizaţii le de membru.
Art. 1 9. Membrilor Uniunii le pot fi compensate cheltuielile, ei pot fi
stimulaţi parţial pentru activitatea desfăşurată dacă Uniunea dispune de m ij loace
financiare, la propunerea Secretarului Responsabil şi cu aprobarea prin hotărârea
Consiliului Naţional în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Capitolul IV. Ordinea creării şi activităţii organelor statutare
ale Uniunii şi imputernicirile lor
Art. 20. Organele de conducere ale Uniunii sunt:
a) Congresu l Uniunii;
b) Consiliul naţional;
c) Senatul;
d) Consiliul strategic;
e) Secretariatul executiv;
f) Preşedintele Uniun i i ;
g ) Preşedintele Senatului;
h) Secretarul responsabi l .
Art. 2 1 . Structura organizatorică a Uniunii:
a) organele de conducere şi control;
b) fi lialele regionale şi locale.

Congresul Uniunii
Art. 22. Congresu l Uniunii este organul suprem de conducere al Uniunii care
îndeplineşte toate prevederile prezentului Statut. El se convoacă nu mai rar de o
dată la cinci ani, iar, în caz de necesitate - extraordinar, la decizia Consiliului
naţional, Secretariatului Executiv, Comisiei de cenzori sau a 2/3 din numărul
membrilor Uniun i i .
A rt . 23 . Congresul:
- aprobă Statutul Uniun i i ;
- alege Preşedintele Uniunii, membrii Consiliului naţional, membrii Senatului,
membri i Secretariatului executiv, membrii Comisiei de cenzori, membr i i
Consiliului strategic, preşedintele Consiliului strategic şi Secretarul responsabi l ;
- adoptă rapoartele d e activitate ale organelor d e conducere;
- adoptă în n umele Uniunii adresări, declaraţii şi memorii,
- aprobă modificările şi amendamentele la Statut;
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- adoptă hotărârea privind lichidarea şi reorganizarea Uniunii;
- aprobă rapoartele Secretariatului executiv şi Comisiei de cenzori;
- aprobă "Programul de dezvoltare naţional-culturală" al Uniunii;
- aprobă Programul de activitate al Uniunii;
- adoptă alte hotărâri care decurg din prevederile prezentului Statut şi legislaţiei în
vigoare.
Art. 24. Şedinţa Congresului se consideră valabilă, dacă la ea sunt prezenţi
2/3 din numărul delegaţilor, iar hotărârea se consideră adoptată dacă pentru ea a
votat majoritatea (50%+ 1 ) delegaţi lor prezenţi, cu excepţia hotărâri lor privind
introducerea modificărilor şi amendamentelor la Statut şi încetarea activităţii
Uniunii (art. 79, 80).
Delegaţii Congresului din partea membrilor colectivi şi ai fi l ialelor regionale
şi locale sunt aleşi la adunările lor într-un număr stabilit de Consiliul naţional la
prezentarea Secretariatului Executiv.

Consiliul naţional
Art. 25. Consiliul naţional este organul permanent de conducere al Uniun ii în
perioada dintre congrese şi îşi exercită împuternicirile prevăzute de prezentul Statut
şi toate împuternicirile şi însărcinările delegate de Congres.
Consiliul naţional este condus de Preşedintele Uniunii.
Art. 26. Consiliul naţional se compune din 23 de persoane şi un număr egal
de reprezentanţi delegaţi din partea fiecărui membru colectiv al Uniunii.
Componenţa Consi liului naţional se alege de către Congres pe 5 ani .
În perioada dintre Congrese î n componenţa Consiliului naţional sunt atraşi
reprezentanţii delegaţi ai membrilor colectivi ai Uniunii, primiţi în componenţa
Uniunii în perioada dintre congrese, prin aprobarea ulterioară la congres.
Membri colectivi au dreptul să-i înlocuiască în orice moment pe reprezentanţii
lor delegaţi în Consiliul naţional pe baza hotărârii organului suprem propriu de
conducere din momentul prezentării către Secretariatul Executiv al Uniunii a unui
extras legalizat oficial din procesul-verbal al şedinţei organului suprem de conducere
sau adunării colectivului membrului colectiv despre schimbarea corespunzătoare; în
acest caz noul membru al Consiliului naţional, până la aprobarea de către Congres a
împuternicirilor sale, îşi exercită împuternicirile confonn prezentului Statut şi
prevederilor Regulamentului Intern al Uniunii.
Art. 27. În competenţa Consiliului naţional intră următoarele funcţii:
- aprobă hotărârile privind aderarea Uniunii la alte organizaţii şi uniuni
naţionale sau internaţionale etc.;
- prezintă propuneri în ceea ce priveşte modificările sau completările la Statut;
- analizează şi încuviinţează rapoartele periodice ale Comisiei de cenzori;
- la prezentarea Secretarului responsabi l aprobă lista de personal al
Secretariatului executiv şi regulamentul de ordine interioară - Regulamentul intern
al U n iunii;
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- încuviinţează fondarea filialelor regionale şi locale;
- la prezentarea Secretariatului executiv, încuviinţează în perioada dintre
Congrese cererile privind intrarea membrilor colectivi în Uniune;
- în conformitate cu art. 1 5, 1 7 şi 1 8 ale prezentului Statut examinează, la
prezentarea Secretariatului executiv sau a fi lialelor regionale şi locale ale Uniunii,
chestiunile privind excluderea din membrii individuali sau colectivi ai Uniunii cu
aprobarea ulterioară a acestei hotărâri la Congres;
- la prezentarea Preşedintelui Consiliului strategic, încuviinţează "Recoman
dările privind planul dezvoltării de perspectivă a Uniuni i " conform art. 1 0, 1 1 şi 1 2
ale prezentului Statut;
- aprobă programele anuale de activitate ale Uniunii;
- îndeplineşte şi alte atribuţi i delegate de către Congres.
Art. 28. Şedinţa Consiliului Naţional se convoacă după necesităţi, însă nu mai
rar decât o dată pe an de către Preşedintele Uniunii, Secretariatul executiv, Preşedintele
Comisiei de cenzori sau la cererea a 2/3 din numărul membrilor Consiliului naţional.
Şedinţa Consiliului naţional este prezidată de către Preşedinte, iar în l ipsa
acestuia şedinţele Consiliului naţional sunt prezidate de către Preşedintele
Senatului sau alt membru al Consiliului naţional, ales cu majoritate de voturi .
Art. 29. Şedinţa Consiliului naţional se consideră valabilă dacă la ea sunt
prezenţi 2/3 din numărul membrilor lui. Consi liul naţional al Uniunii adoptă decizii
valabile cu majoritatea (50%+ 1 ) voturilor membrilor prezenţi la şedinţă.

Senatul
Art. 30. Senatul este organul operativ de conducere al Uniunii, el îşi exercită,
în perioada dintre şedinţele Consiliului naţional, împuternicirile prevăzute de
prezentul Statut şi toate împuternicirile şi însărcinările delegate de Congres sau
Consiliul naţional şi coordonează activitatea operativă a Secretariatului executiv.
Art. 3 1 . Senatul se compune din Preşedintele Senatului şi membrii Senatului,
aleşi pentru prima dată la Congresul constituant.
Î n componenţa Senatului intră, în virtutea funcţiilor pe care le ocupă,
Preşedintele Uniunii, Secretarul responsabil, Preşedintele Consiliului strategic şi
preşedinţii fil ialelor regionale ale Uniunii.
Componenţa Senatului este aleasă la Congres pe o perioadă de 5 ani .
Î n perioada dintre congrese î n componenţa Senatului sunt atraşi Preşedinţii
fil ialelor regionale ale Uniunii, create în perioada dintre congresele Uniunii, cu
aprobarea lor ulterioară la Congres.
Art. 32. Senatul are următoarele atribuţii :
- alege din numărul membrilor săi Preşedintele Senatului;
- coordonează activitatea curentă a Secretariatului executiv şi audiază
rapoartele curente ale Secretariatului executiv despre activitatea Uniunii;
- participă la alcătuirea şi examinarea programului anual de activitate a
Uniunii, rezervându-şi dreptul de a face propuneri şi recomandări privind strategia
Uniunii în principalele domeni i de activitate;
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- contribuie la realizarea contactelor şi colaborării cu instituţi ile de stat,
societăţile culturale şi publice, instituţiile ştiinţifice sau politice din Ucraina şi cu
organizaţiile internaţionale;
- acordă sprij i n Uniunii la formarea fondurilor necesare pentru realizarea
programelor proprii ale Uniunii;
- poate iniţia şi contribui la organizarea de forumuri interregionale şi
internaţionale sub egida Uniunii în cond iţiile prevăzute de legislaţia în vigoare a
Ucrainei;
- elaborează regulamentul bu letinului informativ al Uniunii.
Art. 33. Şedinţele Senatului sunt convocate pe măsura necesităţi i dar nu mai
rar decât o dată în 6 luni de către Preşedintele U n i unii, Preşed �ntele Senatului sau
la cererea a 2/3 din numărul membrilor Senatului.
Şedinţele Senatului sunt prezidate de Preşedintele Uniunii, iar în l ipsa lui de Preşedintele Senatului. Dacă l ipsesc Preşedintele Uniunii şi Preşedintele
Senatului, şedinţa Senatului este prezidată de alt membru al Senatului ales cu o
majoritate de voturi.
Art. 34. Şedinţa Senatului se consideră valabilă dacă la ea sunt prezenţi 2/3
din numărul membrilor lui. Deciziile Senatului sunt legitime dacă au fost adoptate
cu majoritatea voturilor (50%+ 1 ) membrilor prezenţi .

Consiliul strategic
Art. 3 5 . Consiliul strategic este organul consultativ al Consiliului naţional
care, pentru crearea bazei material-financiare şi organizatorice a Uniunii,
elaborează "Recomandările privind planul dezvoltării de perspectivă a Uniunii " în
conformitate cu art. 1 O, 1 1 şi 1 2 ale prezentului Statut şi îl prezintă spre aprobare
Consiliului naţional.
Art. 36. Î n componenţa Consiliului strategic Congresul poate alege doar
membri ai Consiliului naţional, care au o experienţă însemnată în domeniul
activităţii economice, culturale, ştiinţifice sau politice.
La şedinţele Consiliului strategic pot participa cu drept de vot Preşedintele
Uniunii, Preşedintele Senatului şi Secretarul Responsabil.
Art. 37. Preşedintele Consiliului strategic coordonează activitatea Consiliului
strategic şi este ales la Congres din numărul membrilor Consiliului strategic pe o
perioadă de 5 ani.
Preşedintele Consiliului strategic este membru al Senatului şi membru al
Colegiului de redacţie al buletinului informativ al Uniunii.
Art. 3 8 . Şedinţele Consiliului strategic sunt convocate pe măsura necesităţii,
dar nu mai rar decât de două ori pe an şi înaintea şedinţei ordinare a Consiliului
naţional de către Preşedintele Consiliului strategic, Preşedintele Uniunii,
Preşedintele Senatului şi Secretarul responsabil.
Art. 39. Principiile activităţii Consiliului strategic sunt determinate în prezentul
Statut şi prevederile Regulamentului intern al Uniunii.
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Secretariatul executiv
Art. 40. Secretariatul executiv este organul executiv al Consiliului naţional şi
se alege de către Congres pe o perioadă de 5 ani la prezentarea Preşedintelui Uniunii
pentru asigurarea activităţii curente a Uniunii.
După expirarea termenului, membrii Secretariatului executiv pot fi aleşi pe
încă un termen.
Art. 4 1 . Secretariatul executiv este condus de către Secretarul responsabil.
Secretariatul executiv este compus din Departamente şi alte subunităţi
structurale.
Structura Secretariatului executiv este stabilită în Regulamentul Intern al
Uniunii şi aprobată de Consiliul naţional la prezentarea Secretarului responsabil.
Art. 42. Şedinţa Secretariatului executiv se consideră valabilă dacă la ea au
fost prezenţi 2/3 din numărul membrilor lui. Secretariatul executiv adoptă decizii
legitime cu majoritatea voturilor (50%+ 1 ) membrilor prezenţi .
Art. 43 . Secretariatul executiv conduce activitatea curentă a Uniunii şi are
următoarele atribuţii :
- asigură funcţionarea subunităţilor structurale ale Uniunii şi coordonează
activitatea Departamentelor;
- în timpul desfăşurări i activităţii statutare Uniunea elaborează strategia
administrării fondurilor după destinaţia lor, asigură folosirea eficientă a fondurilor
financiar-materiale ale Uniunii;
- încuviinţează proiectele programelor anuale de activitate ale Uniunii şi
proiectele devizului bugetar la venituri şi cheltuieli;
- îndepl ineşte programul de activitate al Uniunii;
- contribuie la fondarea filialelor regionale şi locale ale Uniunii;
- poate iniţia examinarea chestiunii privind l ichidarea Uniunii în cazul lipsei
condiţiilor m inime necesare activităţii ei;
- alcătuieşte, la prezentarea Secretarului responsabil, raportul anual de
activitate a Uniunii;
- încuviinţează direcţiile de activitate ale departamentelor şi grupelor de
sprij in în toate domeniile;
- încuviinţează b ilanţuri le contabile trimestriale;
- încuviinţează Regulamentul privind acordarea de burse membrilor Uniunii;
- analizează rapoartele periodice ale Comisiei de cenzori;
- coordonează activitatea Directorilor de Departamente ale Secretariatului
executiv;
- confirmă mandatele delegaţilor Uniunii, care participă la forumurile
internaţionale şi naţionale;
- examinează cererile privind intrarea membrilor colectivi în rândul Uniunii
şi le prezintă, conform art. 1 5, la şedinţele Consiliului naţional cu aprobarea lor
ulterioară la Congres;
- îndeplineşte alte funcţii necesare, subordonate îndeplinirii scopului Uniunii.
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Art. 44. Dacă Uniunea dispune de mij loace financiare, la propunerea
Preşedintelui Uniuni i prin hotărârea Consiliului naţional al Uniunii, Secretarului
responsabil şi altor membri ai Secretariatului executiv le pot fi compensate
cheltuielile şi/sau ei pot fi remuneraţi pentru munca îndeplinită.
Art. 45. Şedinţele Secretariatului executiv sunt convocate pe măsura
necesităţii, dar nu mai rar decât o dată în trimestru de către Secretarul responsabi l .
Şedinţele Secretariatului executiv sunt prezidate d e către Secretarul
responsabil sau alt membru al Secretariatului executiv ales cu majoritate de voturi.
Art. 46. Şedinţa extraordinară a Secretariatului executiv este convocată în
scris de către Secretarul responsabil, Senat, 2/3 din numărul membrilor Secretariatului
executiv sau de către Comisia de cenzori cu cel puţin 5 zile până la data exactă a
convocării ei.

Preşedintele Uniunii
Art. 47. Preşedintele Uniunii îndeplineşte funcţiile reprezentative ale Uniun i i .
Prima dată e l este ales î n funcţie l a Congresul d e constituire a l Uniunii, iar în
continuare la Congresele Uniunii din numărul membrilor Uniunii pe o perioadă de
5 ani . După expirarea mandatului, Preşedintele Uniuni i poate fi reales pentru un
nou termen.
Art. 48. Preşedintele Uniun i i convoacă şedinţele Consiliului naţional şi ale
Senatului şi le prezidează.
Art. 49. Preşedintele este membru cu drept de vot al Senatului şi Consiliului
strategic şi membru al colegiului de redacţie al buletinului informativ al Uniun i i .
Art. 5 0 . P e toată perioada mandatului, Preşedintele Uniunii are dreptul s ă fie
prezent la şedinţele Secretariatului executiv şi dreptul de a-şi exprima în orice
moment părerea. Fiind prezent la şedinţa Secretariatului executiv, Preşedintele
participă la vot.
Art. 5 1 . Preşedintele reprezintă Uniunea la activităţile regionale, naţionale şi
internaţionale la care participă, în condiţiile prevăzute de Statut şi legislaţia în
vigoare.
Prin hotărârea Congresului, iar în perioada dintre Congrese - prin hotărârea
Consiliului Naţional al Uniuni i - Preşedintele Uniuni i poate reprezenta Uniunea la
orice n ivel ş i lua din numele Uniun i i decizii, cu excepţia celor ce ţin de competenţa
altor organe, conform prezentului Statut şi Regulamentului intern al Uniunii.
Art. 52. Î n cazul suspendării împutemicirilor Preşedintelui Uniuni i sau
demisionării sale înainte de termen, Preşedintele prezintă o cerere Consil iului
naţional şi în timp de o lună este convocată şedinţa extraordinară a Consiliului
naţional, la care este aprobată candidatura persoanei care asigură interimatul
Preşedintelui Uniunii până la alegerea următoare a Preşedintelui Uniunii la
Congres.
Până la alegerea persoanei care asigură interimatul Preşedintelui Uniuni i,
atribuţiile de Preşedinte a Uniunii le îndeplineşte Preşedintele Senatului.
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Preşedintele Senatului
Art. 5 3 . Preşedintele Senatului conduce Senatul Uniunii şi este ales la şedinţa
deschisă a Senatului în ziua desfăşurării Congresului Uniunii din numărul
membri lor Senatului pe o perioadă de 5 ani . După expirarea mandatului,
Preşedintele Senatului poate fi ales pe un nou termen.
Prima alegere în această funcţie are loc la Congresul de Constituire al
Uniunii.
Art. 54. Preşedintele Senatului convoacă şedinţele Senatului pe măsura
necesităţii, dar nu mai rar decât o dată la 6 luni şi coordonează activitatea Senatului
şi a membrilor colectivi ai Uniuni i în perioada dintre şedinţele Senatului.
Preşedintele Senatului poartă răspunderea pentru ogl indirea obiectivă a
activităţii Uniunii în mediile de informare publică, de organizarea conferinţelor de
presă ale organelor de conducere ale Uniunii şi difuzarea comunicatelor de presă
privind activitatea Consiliului naţional şi Senatului Uniun i i . Preşedintele Senatului
este Secretarul Colegiului de redacţie al buletinului informativ al Un iun ii.
Î n cazul demisionării înainte de termen a Preşedi ntelui Uniunii sau
suspendării din altă cauză a împuternicirilor lui, Preşedintele Senatului îndeplineşte
funcţia de Preşedinte al Uniuni i până la alegerea persoanei care asigură interimatul
Preşedintelui Uniunii conform art. 52 al prezentului Statut.
Art. 5 5 . Preşedintele Senatului este membru al Consiliului strategic cu· drept
de vot.
Art. 56. Pe toată perioada mandatului, Preşed intele Senatului are dreptul să
participe cu drept de vot la şedinţele Secretariatului executiv.
Art. 57. În cazul demisionării înainte de termen a Preşedintelui Senatului sau
suspendării din altă cauză a împuterniciţilor lui, în termen de o lună se convoacă
şedinţa extraordinară a Senatului la care este ales un nou Preşedinte al Senatului.

Secretarul responsabil
Art. 5 8 . Secretarul responsabi l conduce organul executiv al Uniunii Secretariatul executiv şi este ales la Congres pe o perioadă de 5 ani . După expirarea
mandatului, Secretarul responsabi l poate fi ales pe un nou termen.
Art. 59. Secretarul responsabi l îndepl ineşte următoarele funcţii :
- conduce şi organizează activitatea Secretariatului executiv;
- convoacă şedinţele Secretariatului executiv şi le prezidează;
- pentru reprezentarea Uniun i i în activitatea de zi cu zi sau în cazul
imposibilităţii temporare de a-şi îndeplini atribuţi i le, poate pe bază de procură să-I
împuternicească pe un membru al Secretariatului executiv să conducă temporar
activitatea Uniunii, confirmând în scris sfera activităţii, durata şi cadrul competenţelor;
- îşi foloseşte puterea şi competenţa, îşi desfăşoară activitatea pentru
atingerea Scopului Uniunii şi îndeplinirea hotărâri lor Consiliului naţional,
Senatului şi Secretariatului executiv al Uniunii;
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- elaborează Regulamentul intern al Uniunii şi îl prezintă pentru aprobare
Consiliului naţional al Uniunii şi conduce activitatea curentă a Uniunii;
- reprezintă interesele Comunităţii în relaţiile cu organele puterii de stat cu
alte instituţii şi organizaţii în problemele transmise prin Regulamentul intern al
Uniun i i în competenta Secretarului responsabil.
Chestiunea privind folosirea fondurilor material-financiare ale Uniunii şi
relaţi ile cu organele de stat de control şi fiscale se află în competenţa exclusivă a
Secretarului responsabil sau a persoanei împuternicite de acesta.
Art. 60. Secretarul responsabil este membru cu drept de vot al Senatului şi
Consil iului strategic şi membru al colegiului de redacţie al buletinului informativ al
Un iunii.
Art. 6 1 . În cazul demisionării înainte de termen a Secretarului responsabil sau
suspendări i din altă cauză a împuternicirilor lui, va fi convocată în timp de o lună
şedinţa extraordinară a Consil iului naţional, la care va fi aprobată persoana care
îndepl ineşte interimatul sau o nouă candidatură a Secretarulu i responsabil, cu
alegerea lui u lterioară la Congres. Până la alegerea interimarului Secretarului
responsabil funcţiile lui le îndeplineşte persoana care acţionează în temeiul
prevederi lor Regulamentului intern al Uniun i i .

Filialele regionale şi locale
Art. 62. Uniunea poate crea fi liale regionale (regionale - în regiuni,
orăşeneşti - în oraşe, raionale - la nivel de raioane) şi locale (de orăşel şi săteşti),
care funcţionează pe teritorii le regiuni lor Cernăuţi, Transcarpatică, Odesa şi or.
Kiev conform prezentului Statut, prevederilor Regulamentului intern al Uniun ii şi
legislaţiei în vigoare.
Art. 63 . Filialele regionale şi locale ale Uniunii sunt create pe principii
teritoriale dacă există cel puţin trei membri şi îşi legalizează activitatea printr-un
aviz despre fondarea lor.
Art. 64. Organul suprem de conducere al filialei regionale sau locale este
adunarea generală care stabileşte în mod independent direcţiile de activitate
conform Statutului, precum şi formele şi metodele de muncă cu acordul
Secretariatului executiv.
Art. 65. Delegaţii Congresului din partea filialelor regionale şi locale sunt
aleşi Ia adunările lor într-un număr stabilit de Consiliul naţional al Uniunii la
prezentarea Secretariatului executiv.

Comisia de cenzori
Art. 66. Controlul asupra activităţii financiare şi folosirii patrimoniului Uniunii
îl exercită Comisia de cenzori, care se compune din 3 persoane: preşedintele şi 2
membri ai Comisiei de cenzori, aleşi la Congres pe o perioadă de 5 ani.
Membri i Comisiei de cenzori şi Preşedintele ei au dreptul să participe la
şedinţele Consiliului naţional şi Senatului cu drept de vot consultativ.
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Art. 6 7 . Membrii ai Comisiei de cenzori n u pot fi:
a) membri Senatului şi Secretariatului executiv,
b) părinţii, sora sau fratele drept, bărbatul sau soţia membrilor Consiliului
naţional, Senatului şi Secretariatului executiv.
Art. 68. Preşedintele Comisiei de cenzori este ales la Congres din numărul
membrilor ei şi organizează activitatea curentă a Comisiei de cenzori .
Art. 69. Membrul Comisiei de Cenzori are următoarele atribuţi i :
- controlează activitatea financiară a Uniunii;
- controlează corespunderea cheltuiel ilor efectuate devizului de venituri ŞI
cheltuieli, aprobat de către Secretariatul executiv;
- prezintă rapoarte anuale Consiliului naţional sau mai des la cererea
acestuia;
- prezintă Congresului rapoarte asupra activităţii financiare a Uniunii în
perioada dintre Congrese.
Membrul Comisiei de cenzori are accesul la toate documentele contabile ale
Uniunii .
Art. 70. Membrul Comisiei de cenzori poate renunţa l a obligaţiile sale, anunţând
cu 1 4 zile înainte printr-o declaraţie în scris Secretariatul executiv şi Senatul.
În cazul demisionării membrului Comisiei de cenzori sau suspendării din altă
cauză a împuternicirilor lui, în timp de o lună se convoacă şedinţa extraordinară a
Consiliului naţional al Uniunii, la care este aprobată candidatura noului membru al
Comisiei de cenzori, cu alegere lui ulterioară la Congres.

Capitolul V. Sursele de venituri
şi modul administrării mijloacelor şi patrimoniului
Art. 7 1 . Uniunea poate avea în proprietatea sa mij loace şi orice bunuri
mobiliare şi imobiliare, neinterzise de legislaţia în vigoare a Ucrainei, care sunt
necesare pentru desfăşurarea activităţii sale statutare.
Uniunea dobândeşte dreptul de proprietate asupra mij loacelor şi altor bunuri,
transmise ei de către fondatori, membrii Uniuni i sau de către stat, dobândite în
rezultatul cotizaţiilor de membru, donaţiilor cetăţenilor, întreprinderilor, instituţiilor şi
organizaţiilor etc., precum şi asupra bunurilor cumpărate pe mijloacele proprii sau
în alte condiţii neinterzise de lege.
Uniunea de asemenea are dreptul asupra bunurilor şi mij loacelor dobândite în
rezultatul activităţii economice sau altei activităţi comerciale a instituţiilor şi
organizaţiilor cu gestiune proprie create de ea, a întreprinderilor fondate.
Art. 72. Toate cotizaţiile se află pe contul curent al Uniunii. Uniunea duce
evidenţa contabilă operativă, evidenţa statistică, este înregistrată în organele
inspectoratului fiscal şi efectuează plăţi în buget conform legislaţiei Ucrainei .
Îndeplinirea prevederilor art. 72 s e află în competenţa exclusivă a Secretarului
responsabil sau persoanei împutemicite de el în scris conform prevederilor legislaţiei în
vigoare şi cu existenţa ştampilei Uniunii.
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Art. 73. Resursele financiare se compun din:
a) cotizaţii de membru;
b) donaţii din partea persoanelor fizice şi juridice din Ucraina şi străinătate;
c) alte venituri obţinute conform legislaţiei în vigoare.
Art. 74. Toate acordurile, contractele, transferurile în bani şi obiecte de preţ,
ca şi orice alte operaţii financiare referitoare la bunurile Uniunii, se efectuează cu
acordul Secretariatului executiv, în conformitate cu Statutul şi legislaţia în vigoare.
Art. 75. Uniunea poate renunţa la arie� donaţie, a cărei primire intră în
contradicţie cu sarcinile statutare ale Uniunii.
Art. 76. Toate operaţiile financiare ale Uniunii pot fi efectuate doar dacă
există semnătura Secretarului Responsabil sau persoanei/persoanelor împuternicite
de acesta în scris, conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi cu apl icarea
ştampi lei Uniunii.

Capitolul VI. Ordinea introducerii modificării sau completărilor la Statut
Art. 77. Prezentul Statut este valabil pe perioada existenţei Uniunii.
Art. 78. Propuneri privind modificările şi completările la Statutul Uniunii au
dreptul să facă toţi membri ei.
Art. 79. Modificările sau completările la Statut vor fi aprobate prin hotărârea
2/3 din numărul delegaţi lor prezenţi la Congres.
Despre modificările aduse la documentele statutare Uniunea înştiinţează, prin
intermediul Secretarului Responsabil, în termen de 5 zile organul de înregistrare.

Capitolul VII. Ordinea suspendării activităţii Uniunii şi soluţionării
chestiunilor legate de lichidarea ei
Art. 80. Uniunea poate fi reorganizată sau lichidată prin hotărârea a 2/3 din
numărul membrilor prezenţi (delegaţilor) la Congres.
Art. 8 1 . Lichidarea Uniunii se face pe baza hotărârii Congresului sau a
deciziei j udecăţii.
Art. 82. În cazul l ichidării, patrimoniul Uniunii nu poate fi împărţit între
membrii ei. Prin hotărârea Congresului în conformitate cu legislaţia în vigoare şi
prezentul Statut, patrimoniul urmează să fie folosit în scopuri caritabile, iar în
cazurile prevăzute de legislaţia Ucrainei prin decizia judecăţii, este dat în folosul
statului.
Statutul a fost înregistrat în l imba de stat a Ucrainei. Traducerea şi redactarea
oficială a Statutului din limba de stat ucraineană în limba română aparţine
Senatului şi Secretariatului executiv ale Consiliului naţional al Uniunii
interregionale "Comunitatea românească din Ucraina" .
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JURNALUL LUI VASILE MOTRESCU (II)
MARIAN OLARU

În paginile următoare prezentăm cea de a doua parte a Jurnalului lui Vasile
Motrescu, păstrat în arhivele C.N.S.A.S., respectând normele ortografice curente.
Decodificarea numelor incluse în Jurnal de către Vasile Motrescu am făcut-o cu
ajutorul fratelui autorului jurnalului, şi anume George Motrescu, şi el condamnat
pe motive politice de j ustiţia comunistă la ani grei de temniţă.
*

Joi, 1 ianuarie 1953. M-am sculat şi, neavând ce face toată ziua, m-am culcat
din nou [?] şi am dormit. Apoi, m-am sculat [şi] am citit Biblia.
Vineri, 2 ianuarie 1953. M-am sculat înainte să se facă ziuă. Mi-am făcut
mâncare, am mâncat, am făcut rugăciunile şi, dacă mi-o ajuta Dumnezeu, după
masă am să pornesc spre sat, căci timpul se încălzeşte şi zăpada s-a luat, aproape
peste tot este gol. Până ce am plecat, mi-am adus puţină piatră pentru sobă, căci
vatra de foc afumă. La ora 1 p.m. am plecat spre Vicov. La ora 6 seara am fost la
F.2, cam pe la 6 şi 20, în timp ce stam de vorbă cu F.2, am văzut fulgerând [era a
doua oară în această după amiază] . A plouat ca vara. Pl ita [ . . . ] mi-a făcut şi mi-a
dat mâncare şi, la ora 9, seara am plecat de la F.2. Am venit toată noaptea. Înainte
de a ajunge la colibă - nu am trecut pe[ste] râul Feriga - am dormit sub un molid şi
m-am trezit îngheţat de frig 1 • La ora 4 dimineaţa, am aj uns la colibă. Mi-am făcut
mâncarea, am mâncat şi m-am culcat. M-am trezit [a doua zi,] la 3 dimineaţa.
Sâmbătă, 3 ianuarie 1953. M-am sculat la ora 3 , dimineaţa. Am crăpat lemne
până seara târziu [?] şi noaptea am citit în ziar2 şi în Biblie.
Duminică, 4 ianuarie 1 953. Repaus. Peste zi am dormit, iar seara, ca de
obicei, după ce am făcut mâncare, citesc în Biblie.
Luni, 5 ianuarie 1953. Toată ziua stau în colibă şi-mi caut ceva de lucru, să
mai înlătur gândurile negre care mă frământă. Apoi, seara mi-am tăiat lemne, iar
noaptea, până târziu, până ce mă cuprinde somnul, citesc în Biblie. Biblia este
mângâierea [pentru tot] necazul.
1 Forma dactilografiată a acestei părţi de jurnal conţine multe greşeli pe care încercăm să le
corectăm printr-o variantă cât mai aproape de graiul local, toponimia locurilor şi logica evenimentelor.
2 Î n original găsim forma un ziar.
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Marţi, 6 ianuarie 1 953. Înainte de a se face ziuă m-am sculat, mi-am făcut
mâncare, am mâncat, am făcut rugăciunile obişnuite, restul zilei citesc în Biblie şi mă
frământ cu gândurile. E frig. Tai butuci [şi, apoi] stau în colibă. Peste noapte nu am
putut să dorm aproape deloc, de atâtea frământări şi gânduri negre. Mă doare capul,
am căpătat nervi, nu mai pot mânca nimic. Nu mă ţine capul nici să citesc. Plâng şi
mă frământ şi mă gândesc la viaţa mea pustie, pe care o petrec singur, rară nici o
mângâiere din partea nimănui. Zilele îmi par lungi şi noaptea, de asemenea, rară
sfărşit. Mi-am oblojit3 capul cu compresii cu apă rece, dar de durut tot mă doare.
Miercuri, 7 ianuarie 1953. Am stat trântit pe pat, în colibă. Tot mă doare
capul şi nu am făcut nici mâncare. Sunt foarte amărât şi deznădăjduit. Noaptea, ca
de obicei, citesc în Biblie, cam până la 1 2 noaptea. Aceasta este mângâierea în
necazul meu.
Joi, 8 ianuarie 1 953. Viaţa ca şi înainte.
Vineri, 9 ianuarie 1 953. Idem.
Sâmbătă, 10 ianuarie 1953. Peste zi, până la amiază am dormit. Ninge
întruna. Seara, ca de obicei, până la ora 1 2 noaptea, am citit Biblia. Peste noapte,
am dormit fără foc. Cu toate că este frig, din cauza fumului [ stau ca într-o]
vizuină. Toată ziua nu ies din colibă [pentru] că este frig [şi] este zăpadă mare. Aşa
îmi trăiesc viaţa, până s-o îndura Dumnezeu să mă scoată la lumină. Noaptea, ca de
obicei, am c itit în Biblie până la orele 1 1 . De la orele I l şi până la 2 [noaptea], am
compus nişte versuri, să-mi mai treacă din timp. Nu ştiu ce să mai fac cu viaţa mea
de pustnic. De ce să mă apuc să treacă timpul, să nu mă doboare întristarea şi
gândurile negre [?] Până la ziuă, puţin am adormit. Tot m-am frământat.
Luni, 12 ianuarie 1953. M-am sculat când s-a zărit de zi[ uă] şi am făcut
mâncare şi rugăciunile obişnuite. E frig şi stau toată ziua cu picioarele în cenuşa
caldă din vatra focului şi îmi plâng păcatele, croind la planuri şi idei, care mai de
care mai îndrăzneţe şi aproape fără nici un rost, numai ca să treacă timpul. Cad pe
gânduri şi îmi imaginez viaţa mea, gânduri deşarte, câte nu [mi-]au trecut prin
m inte în patru ani, de când nu ştiu de libertate. Cred că dacă s-ar aduna toate la un
loc şi să le pot să le port în slovă, în slovă tipărită, aş face o bibliotecă de cărţi.
Dacă aş aduna truda, necazul, boala, pâinea câştigată noaptea şi mâncată cu lacrimi
şi mare necaz, gândurile care mă frământă din cauza fami l iei, temniţa, lanţurile şi
celulele întunecoase de la Bucureşti, Făgăraş şi Sibiu, moartea pe care am văzut-o
cu ochii, de atâtea ori, iarna - gerul, vara - ploile, care m i-au băgat boală în oase,
declaraţii le false pe care le-am dat comuniştilor, faptele de patriotism pe care le-am
făcut, sabotajele de Ia Sibiu şi Făgăraş, a treia etapă de prigoană, când m-a scăpat
Dumnezeu din ghearele comuniştilor, credinţa în Dumnezeu care a fost arma mea
cea mai puternică - căci datorită credinţei în Dumnezeu am fost în stare să trec
peste toate aceste lipsuri - viaţa trăită la un loc cu fiarele pădurii, căci nu cred să fi
rămas [prea multe vii] în cantoanele Pietroasa, Viţău, Struj inoasele de sud şi de
1
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nord, Stegea, Putnişoara, Brusturi, Codrul Voievodesei. Toate aceste păduri le
cunosc la perfecţie şi n-a[u] rămas neumblat[e] [?] [nici o] coastă, [nici un] pârâu,
pe unde să nu fi călcat picioarele mele. Cele peste 200 de fiare împuşcate şi câte
altele nu mi-ar ajunge 1 00 de file din acest caiet să le dau numai titlurile la toate,
prin câte am trecut, [am] văzut şi s-au depănat prin mintea mea. În aceşti ani de
prigoană şi [de] viaţă amară, mângâierea sufletului meu a fost Biblia, de care sunt
hotărât să nu mă despart până la sfârşitul zilelor mele. Peste noapte, până la ora 2,
am c itit Biblia şi am compus versuri. După 2 am adormit, până la ziuă.
Marţi, 13 ianuarie 1953. Trist şi amărât, ca totdeauna. Toate, ca de obicei, în
mersul zilelor. N inge mereu, zăpada este mare. Mi-e frig şi stau zgribulit ca vai de
mine şi frământ gânduri negre. Stau toată ziua cu picioarele în cenuşa caldă. Peste
noapte i-am mai tras cu gândurile negre, căci nu pot să dorm. Dacă aş putea dormi,
aş dormi zi şi noapte, să-mi treacă necazurile dormind. Dar nu pot să dorm, mă
doare iarăşi capul, m-am culcat la trecutele ore 2 de miezul nopţii.
Miercuri, 14 ianuarie 1953. Tot la fel, ca şi în zilele trecute. A stat din nins şi
este ger. Peste noapte am făcut la planuri şi schiţe ca să-mi treacă timpu l . E ora 2
noaptea când scriu aceste rânduri. Încă nu m-am gândit la dormit. M-am culcat la
ora 2, după ce s-a stins focul, căci cu focul [aprins] nu pot să dorm, din cauza
fumului.
Joi, 15 ianuarie 1953. Tot la fel, ca în zilele trecute, numai că este mai frig şi
eu trebuie să donn fără foc. Seara, numai mă strânge în spate când mă gândesc că
vine noaptea, căci noaptea îmi trece foarte greu şi nu pot să dorm. Peste zi, am mai
dormit până ce m-a străbătut frigul, iar noaptea, ca de obicei. compun versuri,
citesc, fac la schiţe, diferite planuri, ca să-mi treacă timpul. Când scriu aceste
rânduri, e ora 1 noaptea. Eu cred că la această oră doarme lumea liberă, dar eu,
robul veacului al XX-lea, de acum [am] să mănânc. Până acum, mi-am pregătit
mâncarea pentru mâine, după ce voi mânca, [am să] mai citesc în Biblie. La această
oră, eu cred că nu mai face nimeni rugăciun i şi să cerceteze cuvântul Domnului.
Vineri, 1 6 ianuarie 1 953. Toată ziua stau în colibă şi, ca şi [în] zilele trecute,
citesc în Biblie. Ca în toate zilele, seara, îmi tai lemne pentru trei zile. Peste noapte,
frământat de gânduri negre, m-am culcat la ora 4 dimineaţa.
Sâmbătă, 1 7 ianuarie 1953. Peste zi mi-am cârpit bocancii, iar seara, ca în
toate serile, m i-am terminat otrava de fumat. Acum, fiindcă nu mai am, m-am
hotărât să mă las de fumat.
Duminică, 18 ianuarie 1 953. Am citit în Biblie. Tot plin de gânduri negre şi
frământări am petrecut şi ziua de astăzi . Acum, [că] nu mai am nici ţigări, mai greu
îmi trece timpul. E frig şi noaptea trebuie să dorm fără foc.
Luni 1 9, marţi 20 şi miercuri, 21 ianuarie 1953. Tot cu aceleaşi obiceiuri am
petrecut şi aceste trei zile: cu frig, gânduri [şi] plâns. Căci toate grelelc apasă
asupra sufletului meu chinuit. În fiecare noapte mă culc la ora 3 [către] dimineaţă şi
dorm fără foc. Mă dor toate şalele şi mă prinde a înţepa, iarăşi, şira spinării . Marţi,
a nins toată ziua. M i-am luat lemne şi mi-am astupat urma făcută. Astăzi, miercuri,
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este ger de se aude gălăgie la o moară în Plai. Probabil iau fânul de Ia poiană. Atât
sunt de amărât că, aproape, sunt dispus la culmea disperării, când mă gândesc la
lumea liberă. [Ori]cât ar fi de greu trăit [faptul] de a sta sub un acoperiş şi dormi
noaptea la căldură [şi] nu în frig, ca mine [ . . . ] cine este liber şi trăieşte în sat se
bucură de soţie, de copii, de bogăţia şi sărăcia pe care o are. Dar eu, de ce să mă
bucur? De frig, de fum, sau de pustnicia pe care o trăiesc şi viaţa călugărească de
care am parte? În mij locul vieţii, când este mai frumos de trăit? Când mă gândesc
la toate acestea, îmi vine să urlu ca lupu. Niciodată, în toţi aceşti ani patru ani de
prigoană, nu mi-a trecut aşa de greu timpul, ca acum. Mă frământă gândurile, de
mi vine să nebunesc sau altfel [?] .
Joi, 22 ianuarie 1 953. Toată ziua am stat în vizuină, frământat de gânduri
negre. Peste noapte mi-am tăiat lemne. M-am culcat spre ziuă.
Vineri, 23 ianuarie 1953. Toată ziua a nins. Peste zi am dormit. Gândurile
negre mă omoară. Aş vrea să nu mă mai gândesc şi-mi caut, tot timpul, de lucru.
Dar, în zadar. Tot cu gândurile am de lucru. Peste noapte mi-am tăiat lemne. La ora
2 noaptea, după ce am terminat de tăiat lemnele, am scris aceste rânduri. La [ora] 3
trecute, m-am culcat.
Sâmbătă, 24 ianuarie 1953. Foarte amărât şi plin de gânduri, am petrecut şi
această zi. Mai îmi venea în gând să zbor la sat, peste zi. Dar, când mă gândesc că
fac urme, stau pe loc, căci mai am mâncare pe şapte zile şi trebuie să merg la
Şoarecu, să-mi aduc de acolo. Peste noapte am citit Biblia. E ora 12 noaptea, când
scriu aceste rânduri .
Duminică, 25 ianuarie 1953. Dacă este, într-adevăr, duminică nu sunt sigur, căci
am pierdut iarăşi şirul zilelor. Aud sirenele la fabrici sunând şi nu sunt sigur dacă,
astăzi, este sâmbătă, duminică, sau luni. Toată ziua, am stat abătut făcând planuri. Plin
de gânduri, nu ştiu ce să fie, dar, în fiecare noapte, mă visez la tata acasă şi parcă sunt
liber. Noaptea, ca în toate nopţile, dorm rară foc, amărât şi chinuit de frig.
Luni, 26 ianuarie 1953. Amărât şi plin de gânduri negre, am petrecut şi ziua
[aceasta], astă-noapte, m-am culcat la ora 3. Dimineaţa, am dormit până târziu. E
ger. M i-a îngheţat apa în colibă. Până acum, nu mi-a îngheţat apa [în colibă] .
Marţi, 2 7 ianuarie 1953. E ger. Tot amărât şi plin de gânduri mi-am petrecut
şi ziua aceasta. Noaptea, mi-am [pe]trecut-o tot frământat cu gânduri negre. M-am
culcat la orele 4 dimineaţa. Peste noapte a fost vânt mare. Mi-am tăiat lemne. Am
visat că C.H. [şi] F.V.4 erau cu barbă, ca partizani.
Miercuri, 28 ianuarie 1953. Tot la fel ca Ş"i ieri: gânduri şi gânduri. Gândurile mă
omoară zi şi noapte, numai cu ele îmi mai trece timpul. Cu alimentele sunt pe sfărşite şi
nu ştiu ce să mai fac, de unde să-mi mai aduc. Vineri, trebuie [să-mi] mai aduc.
4 Confonn detenninărilor lui George Motrescu, C. H. este Constantin Hrihor, din Remezău,
fost pădurar în acea vreme, F. V. era Burciu Vasile zis ,.Floricică", tot din Remezău, înrudit cu familia
Motrescu şi care 1-a botezat pe George Motrescu. În sat era cunoscut sub numele de Floricică Vasile,
de aceea este consemnat, de Vasile Motrescu, sub sigla F. V. Locuinţele lui Constntin Hrihor, Burciu
Vasile se aflau, ca şi cea a lui Ţugui Nistor, judecat ca sprij initor al tui Vasile Motrescu, la marginea
satului Remezău, într-o situaţie avantajoasă ţinerii legăturilor cu partizanii.
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Joi, 29 ianuarie 1953. Tot la fel ca şi în zilele şi nopţile trecute. Mi-am făcut
ultimele pregătiri pentru plecare. Am terminat alimentele. Sunt hotărât, de m i-o
ajuta Dumnezeu, să pornesc mâine, de aici, din Gruieţ, la Ştefu, [pe ?] Şoarecu
[spre] Suceviţa. Că, acolo, am lăsat alimentele. Peste zi, m-am bucurat că s-a
înmuiat zăpada. Dar, peste noapte, a căzut alta. Cu toate că este zăpada, trebuie să
plec, că altfel nu văd. Aceste rânduri le scriu la ora 24.
Vineri, 30 ianuarie 1953. Am amânat plecarea spre Şoarecu, pe mâine, d in
cauza timpului. Mai am pe mâine mâncare şi, de mâine înainte, uite sus şi [uite-n]
jos, mâncare numai o dată pe zi . Peste zi, am citit în Biblie. Peste noapte, tot ca de
obicei, nu pot să dorm. Am compus versuri, până la 1 O seara.
Sâmbătă, 31 ianuarie 1953. M-am sculat de dimineaţă, mi-am făcut ultima
mâncare şi la ora 1 2, ziua, am plecat spre Şoarecu, cu ajutorul lui Dumnezeu.
Zăpada e mare. Pe unele locuri, trece de genunchi . Pe Obcina Meselor, am găsit
urme suspecte. De la Poiana Meselor până în parcela [silvică] am făcut aproape o
oră. E zăpadă mare şi înot prin ea. M-a apucat o durere grozavă de şale. Mă duc în
două beţe de durere şi nu pot să merg [mai mult de] 1 00 m şi stau jos. După masă
am trecut apa Berchezei, cu greu, mai sus de Ret [?], pe De ia. [ . . . ] şi prin luncă,
până la gura Pârâului Huta [?] şi Suceviţa. Sub Preluca Lupului, am fost la ora 1 6,
[spre] seară. Am trecut apa Suceviţei şi drumul, am traversat apa şi drumul
Dragoşinului, pe Coasta Mesteacănului. Apoi, am căutat o baracă veche pe care o
ştiam, ca să stau până la ziuă, căci nu mai pot merge de dureri. Acestea sunt cele
mai amare zile din câte am trăit până acum. Să vin bolnav, pe zăpadă mare, cu greu
în spate, zi şi noapte din Cantonul Viţău (Putna), la Suceviţa-Şoarecu. Baraca nu
am mai găsit-o [la] Obcina Mesteacănului şi am plecat mai departe, urnindu-mi
picioarele amorţite din şolduri. Şalele nu le mai simt, mi-au amorţit din Ursoaia.
Am făcut puţin foc, sub cerul l iber, ca nu mai pot să merg. Am mâncat puţină
mămăligă rece, pe care am mai avut-o şi am plecat mai departe pe Obcina
Dragoşinei, spre Poiana Târsciorilor. Prin parchetul tăiat de la Făget, aproape ca să
nu pot ieşi din zăpadă. Cu chiu cu vai, mai mult mort decât viu, am aj uns la
bordeiul din Sfredelu-Şoarecu, la ora 1 şi 20 de minute.
[L-]am găsit pe Gheorghe Chiraş singur. Moşneagul, cum s-a dus astă toamnă,
nu a mai dat pe aici. Încolo, totul bine. Nu a dat nimeni peste bordei. A stat foarte
bine [Gheorghe Chiraş], numai că eu am suferit frig şi foame şi [am] mâncat fum.
Duminică, 1 februarie 1953. Am dormit până târziu. Spre seară, a venit şi
moşneagul. Nu ştiu cum s-a nimerit de a ven it şi el o dată cu m ine. El a venit cu
mâncare, numai eu nu am nimic şi nici un sprijin de nicăieri, trăiesc din mila lui
Domnului. Până seara, târziu, discuţii . [ . . . ] la ora 3, după-masă, m-am culcat.
Luni, 2februarie 1953. Ne-am sculat târziu, cum ne e obiceiul. În urma noastră
a căzut zăpadă groasă şi continuă să ningă întruna. Seara, tot cu acelaşi program.
Marţi, 3 februarie 1953. Tot ninge. După masă a stat, [dar] e ger cumplit.
Miercuri, 4 februarie 1953. Tot acelaşi program. E ger.
Joi, 5 februarie 1953. Idem.
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Vineri, 6 februarie 1953. Gerul s-a mai [în]muiat. Peste zi mi-am făcut un
calendar în carnet. Seara, ca de obicei, mă culc târziu.
Sâmbătă, 7februarie 1953. Toată ziua stăm în bordei, a început să ningă din nou.
Luni, 9 februarie 1953. Jdem. Continuă să ningă. E ger. Zăpadă de 1 metru.
Marţi, 10 februarie 1953. Ni s-a aprins un perete la bordei. A trebuit să
sf'arâmăm cahla la sobă. Am stins peretele ş i am făcut altă cahlă. Din nou e ger şi
aşa am lucrat. Gheorghe e bolnav de câteva zile. Noaptea, ca de obicei, mă
frământă gândurile. Mă visez în toate nopţile acasă şi mă culc, totdeauna, disperat.
Mizerabil mă s imt.
Miercuri, 11 februarie1953. E frig. Toată ziua stăm în bordei. Spre seară am
căutat lemne. Noaptea, ca de obicei, plin de gânduri, mă culc după m iezul nopţii .
Joi, 1 2 februarie 1 953. M-am culcat târziu. Timpul s-a [în]muiat. Zăpada se
topeşte. Peste zi mai citesc din Biblie. Durerea de şale m-a mai lăsat. Peste noapte,
ca de obicei.
Vineri, 13 februarie 1953. La fel ca şi în zilele trecute.
Sâmbătă, 14 februarie 1953. A început să cadă zăpadă. Iarăşi a nins toată
ziua şi toată noaptea. Plin de gânduri nu am putut să dorm toată noaptea. Ne-am
culcat la orele 5, dimineaţa.
Duminică, 15 februarie 1953. E frig şi ninge întruna. Zăpada a trecut mult de
un metru şi continuă să ningă şi peste noapte. Pus pe gânduri şi amărât din cale
afară, m-am frământat toată noaptea. M-am culcat înspre zi.
Luni, 16 februarie 1953. E frig şi tot ninge a potop nu altceva. Toată ziua,
stăm în bordei. Peste noapte, zăpada ne-a astupat fereastra şi uşa la bordei . M-am
culcat înspre zi.
Marţi, 1 7februarie 1953. A nins până după-masă. [Apoi], a încetat, a încetat şi
vântul. Am ieşit să adun lemne. Zăpada e aproape de doi metri. Prin zăpadă înot ca
prin apă. Numai capul se vede din zăpadă. S-a lăsat ger sera şi noaptea, ca de obicei.
Miercuri, 18 februarie 1953. Timpul e friguros şi iarăşi a nins puţin. Toată
ziua, stăm în bordei. Noaptea, tot la fel, ca de obicei.
Joi, 1 9 februarie 1 953. Gerul s-a mai [în]muiat. Bate vânt. Mă plimb puţin,
pe afară. Restul zilei şi noaptea, ca de obicei: trişţi, tăcuţi şi îngânduraţi.
Vineri, 20 februarie 1953. Timpul s-a [în]muiat. Până aproape de amiază, am
dormit. După [aceia] am ieşit să caut lemne. Noaptea, ca de obicei, mă frământă
gândurile până după miezul nopţii şi nu pot să dorm.
Sâmbătă, 21 februarie 1953. amărât şi plin de gânduri, am petrecut şi această
zi, când văd că zăpada e de 1 ,5 m grosime şi mă gândesc că nu se va mai lua, să scap
la iarbă verde. Noaptea, tot ca de obicei, mă frământă gândurile [şi] nu pot să dorm.
Duminică, 22februarie 1 953. La fel ca în toate zilele.
Luni, 23 februarie 1953. A mai nins puţin. Tot e frig.
.
Marţi, 24februarie 1 953. Amărât din cale afară, îmi petrec aceste zile. Pot să
spun că sunt cele mai triste din viaţa mea. Zăpada e mare. Nu pot să merg n icăieri.
Mâncare puţină. N iciodată nu mănânc ca să mă satur. Pe lângă toate neajunsurile
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mai am de lucru şi cu oameni scârboşi ca fraţii Chiraş. Mă otrăvesc cu totul, cu
gesturile lor. De ar da Dumnezeu să se subţieze zăpada, să mă duc, să stau singur
pe pustiu şi nu-mi trebuiască tovărăşia lor. Mai bine stau singur decât să văd şi să
aud pufniturile şi gesturile lor. Aceştia nu sunt oameni de tovărăşie şi suferinţă.
Aşa gen· de oameni, încă nu am întâlnit în vjaţa mea. Trist, flămând şi supărat stau
în vârf de fag şi scriu aceste rânduri. E amiază şi încă nu am mâncat, căci unul
din[tre] ei se scoală la miezul nopţii [şi] îşi face mâncare şi doarme până la amiază.
Moşneagul după ce a mâncat de cu seară, se culcă şi se scoală dis de dimineaţă şi
mănâncă şi eu stau şi bat din buze, toat:l noaptea şi toată ziua. Mi-aş face singur de
mâncare se şifonează. Mai bine rabd şi tac, până se va subţia zăpada şi să le împuşc
un ţap, pentru o parte de ceapă şi [nişte] varză, �.:ât am mâncat d i n t r-a lor şi pe unnă
[să] mă duc să stau singur [şi] să nu-mi înăcresc sufletul. De o bună bucată de
vreme, mă visez în fiecare noapte acasă, la tata, la ai noştri .
Miercuri, 25 februarie 1953. Tot acelaşi program.
Joi, 26februarie 1953. Idem.
Vineri, 27februarie 1953. Mi-am căutat şi tăiat lemne.
Sâmbătă, 28 februarie 1 953. Amândouă zilele a căzut, iară, zăpadă moale.
Toate aceste zi le, de marţi încoace, a fost timp urât. Mai mult am stat în bordei.
Trist şi bătut de gânduri negre, zilele trec greu şi nopţi le şi mai anevoios, căci nu
pot să dorm.
Duminică, 1 martie 1953. Timp posomorât, a încetat de nins. Toată ziua stau
îngândurat în bordei .
Luni, 2 martie 1953. Se arată a fi vreme frumoasă. E cald. Peste zi am mai
ieşit pe afară. De la amiază, până aproape de seară am stat într-un vârf de fag şi
m-am uitat peste codrii încărcaţi de zăpadă. Seara şi noaptea, ca de obicei. Trist şi
îngândurat m-am culcat la orele 3, dimineaţa.
Marţi, 3 martie 1 953. Tot ca şi ieri, am dormit până târziu. Vremea se arată a
fi friguroasă. E soare, dar zăpada e tot mare, trece de un metru. Peste zi, tot stau în
vârful fagului, de unde scriu aceste rânduri.
Miercuri, 4 martie 1 953. Tot acelaşi program, ca în toate zilele. Timpul se
menţine friguros. Zăpada e tot mare. Noaptea nu am dormit deloc.
Joi, 5 martie 1953. Idem. Iarăşi ninge. Suntem pe terminate cu alimentele.
Brânza am terminat-o, iar acum [mâncăm] de post, cartofi, ceapă şi din acestea cu
economie, căci zăpada e mare şi nu ne putem deplasa nici la sat, nici după vânat.
Peste zi e vânt. Am căutat lemne. E frig şi ninge în toate zilele. Peste noapte, ca de
trist şi îrigândurat.
obicei,
.
Vineri, 6 martie 1 953. Toată ziua stau în bordei. N inge şi e frig. Peste noapte,
nu am putut [dormi] deloc.
Sâmbătă, 7 martie 1 953. La orele 7 dimineaţa, cu aj utorul lui Dumnezeu, am
plecat după vânat, cu toate că_ zăpada trece de un metru. Am plecat, căci am
terminat tot pe lângă făină. De la bordei am trecut în Pârâul Scurtu, unde am găsit
[un] mistreţ mâncat de lupi. M-am dus până unde am avut bordeiul, în Scurtu. Nu-i
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nici o mişcare, afară de urme de j der. M-am suit în Grindul Pinului, unde am găsit
o urmă veche de cerb. Deodată, merg[ând] pe urma cerbului e foarte greu de
umblat, că zăpada e scorţoasă şi, pe unele locuri, te afunzi până la brâu. În Grindul
Pinului stau şi ascult. În această coastă se lucrează la lemne. [Apoi], scriu aceste
rânduri. E ora 1 2. Un kilometru şi j umătate am parcurs în j umătate de zi. La ora 1 ,
l a amiază, am fost l a bordei, fără să aduc nimic. Peste noapte, fi ind obosit, am
dormit bine, cu toate că m-am culcat cu stomacul gol.
Duminică, 8 martie 1953. M-am sculat cam târziu. Moşneagul a plecat spre
sat. El nu vrea să rabde [de] foame. După masă a început, iarăşi, să ningă. Restul
zile şi al nopţii, le-am petrecut trist, îngândurat şi neliniştit din cauza moşneagului
care a plecat în sat şi a făcut urme. Ora 4, [spre] seară. Peste noapte nu am putut să
dorm deloc.
Luni, 9 martie 1953. Iară, ninge toată ziua. Stau în bordei flămând şi îngândurat.
Peste noapte am fost foarte neliniştit. În toată noaptea, [în vis] mereu sunt pe acasă,
la tata şi în sat, hăituit de miliţie.
Marţi, 10 martie 1953. I.D.N.H5 • sunt. Iară ninge şi este frig. Peste zi am ieşit
pe afară, stau foarte atent şi [sunt] pregătit de luptă. Îmi este frică pentru că a plecat
moşneagul în sat. Cu mâncarea o ducem greu, mai mult flămând, decât sătul. Dar
nu am ce face, că zăpada e mare, trece de un metru. Trist, îngândurat, [cu] atenţia
mărită şi flămând am petrecut această zi şi această noapte, cu frământările, cu
grozăviile şi visele lor.
Miercuri, 11 martie 1953. Tot la fel ca şi în ziua de ieri, am petrecut ziua de
astăzi, numai că, în loc să se încălzească este mai frig şi ninge mereu.
Joi, 12 martie 1953. Tot ninge [şi] e frig. E potop, nu altceva. Mâncare mai
nimic. Noi, ne mândrim cu foamea. Peste zi, m-am apucat de lucru, scobind un
căuş, să-mi mai treacă timpul şi foamea. Zile amare mai trăiesc. În această vreme şi
peste noapte, tot la fel cu gândurile şi amărât. Mă scol, spre ziuă.
Vineri, 13 martie 1953. Peste zi am făcut o hartă, în chip de plan director, a
Ocolului S ilvic Putna, pentru orientarea fraţilor care sunt cu mine. Timpul, tot e
friguros şi n inge întruna.
Sâmbătă, 14 martie 1953. La ora 4 dimineaţa, am auzit sunând sirena la
Fabrica de Cherestea, din Suceviţa. Nu ştiu ce să fie. Peste zi m i-am continuat
lucrul. Toată ziua, stăm în bordei, căci e vreme rea. Spre seară, a venit moşneagul
din sat şi ne-a spus că a ars Fabrica de Cherestea din Suceviţa şi că a murit
Grohanu/ 6 din Moscova. Ne-a adus ziare, care ne-au făcut puţin curaj .
Duminică, 1 5 martie 1953. După două săptămâni de vifor ş i negură, astăzi s-a
arătat soarele. Bate vânt [şi] tot rece e peste zi. Mai puric ziarele pe care le-a adus
5 Î n opinia lui George Motrescu I. D. este Ion Martinescu, numit de către localnici şi Ion din
deal, cel care a fost implicat in aşa numitul lot Motrescu, care l-a aprovizionat cu armament pe Vasile
Motrescu şi care a fost condamnat la 25 ani de temniţă; în aceiaşi opinie, N. H. este Nicolae Horodnic, pe
numele lui adevărat Calancea Nicolae.
6 În grai local Grohan, vine de la a grohăi, acţiune caracteristică porcului. Î n cazul de faţă este

vorha de Stalin.
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moşneagul. Peste noapte, ca de obicei, am dormit trist şi îngândurat şi cu gândul la
mâncare. Cu toate că şi-a adus moşneagul mâncare pentru el şi frate-său, eu tot
flămând mă scol. Căci nu-mi merge bucăţica de mâncare, când văd certurile lor.
Luni, 16 martie 1953. Amărât şi iar amărât, flămând şi iar flămând, am trecut şi
această zi de suferinţă. [Ei] mănâncă slănină, iar mie mi-au repartizat nişte brânză,
mai iute decât cea mai fină pulbere de puşcă. Trebuie să mă feresc de foc, căci
[trebuie] grijă să nu mă aprind. Peste zi mai stau într-un vârf de brad. E frig, (cu toate
că) e soare cu dinţi. Cred că nu se va mai lua, vreodată, zăpada, să scap şi eu la iarbă
verde şi să-mi văd de necazurile mele şi să nu-i mai trebuiască tovarăşi nimănui.
Căci, astăzi, e mare lucru să fii om şi să[-1] crezi pc om, când este în su ferinţă, [atunci
când] nu are nici un sprijin de la nimeni, afară de Dumnezeu, care ne rabdă.
Marţi, 1 7 martie 1 953. Zăpada e mare şi e frig. Aproape toată ziua stau în
bordei şi cioplesc în lemne, făcând căuşe, [ca] să-mi treacă timpul . Noaptea, ca
totdeauna, adorm târziu, în gânduri negre.
Miercuri, 18 martie 1953. Timpul s-a mai încălzit puţin. E soare peste zi şi
stau în observator, în fag şi privesc peste codrii încă amorţiţi, unde domneşte
liniştea şi soarele cald de primăvară. Nu se aude nici o mişcare, numai o adiere
înceată a vântului de primăvară. Parcă, totul a adormit. Numai aud nici sirenele
fabrici lor din împrejurimi. Aproape în fiecare noapte mă visez liber prin sat şi prin
Rădăuţi. Dacă nu am fericirea să mă bucur de libertate în realitate, cel puţin mintea
bâj bâie în bezna nopţilor negre, năzuind spre lumină şi libertate. [Acesta-i] un dor,
în suflet de copil, legat de părinţi şi fraţi, în zbuciumul vieţii mele chinuite, în
negura pădurilor, a nopţilor şi a gândurilor fără sfârşit. Trăiesc clipele în gând şi în
nălucirile viselor de noapte, năzuind spre libertate şi viaţă fericită, în mij iocul
familiei mele făcând şi ticluind la planuri, care mai de care mai îndrăzneţe. Până
ce, de atâta trudă, mă simt istovit şi adorm pradă visurilor nopţi i. Câtă luptă, [câtă]
trudă şi [câte] gânduri deşarte se războiesc în sufletul meu e greu să imagineze
mintea omenească. Aproape [că] nu e zi să nu mă doară capu l. Când văd că zăpada
e de un metru şi jumătate, cred că nu se mai sfârşeşte această iarnă, ca să scap [şi] să
văd pământul negru. Aceste rânduri le-am scris pe un vârf de fag, pe o zi cu soare şi
miros de primăvară şi cu speranţa în suflet, că în această vară voi scăpa liber.
Joi, 19 martie 1953. Tot ca şi ieri, e cald şi zăpada se topeşte. Eu sunt trist şi
îngândurat. Stau în vârful fagului şi scriu aceste rânduri. Peste noapte, copleşit de
gânduri, nu am dormit aproape deloc.
Vineri, 20 martie 1 953. Cu toate că e zi cu soare, e frig şi bate vântul. Trist şi
îngândurat, umblu pe afară măsurând zăpada [cât] e de groasă. Parcă nu mai am
răbdare să văd pământul negru. După-masă, m-am suit într-un fag inalt şi mă uit la
satele din vale. Este încă totul îmbrăcat în haina albă a zăpezii.
Sâmbătă, 21 martie 1953. E prima zi de primăvară. Se aud trecând păsările
călătoare. [Încă] e frig şi zăpada se topeşte anevoie, cu toate că e soare. Peste zi, am
stat sub un brad unde e puţin loc gol, la soare şi am făcut un plan de clădire, pe
cimd voi scăpa liber. Pentru restul zilei şi peste noapte, până adorm, tot cu
gânduri le şi planurile am de lucru.
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Duminică, 22 martie 1953. E cald ş i e frumos. Zăpada [de] prin faţa [bordeiului]
se topeşte. După-masă, am plecat cu moşneagul prin faţa Pârâului Scurtu. Dinaintea
bordeiului, în faţa soarelui, stăm jos pe un petec de pământ gol, sub un brad. Mă sui
într-un copac şi mă uit la ţară. Încă e totul alb! Spre seară, am venit la bordei. Înaintea
bordeiului, peste urma noastră, atunci când ne-am suit la deal, au trecut trei căprioare.
Până ce asfinţeşte soarele, stau în fagul de lângă bordei şi scriu aceste rânduri.
Luni, 23 martie 1953. M-am sculat dimineaţa şi m-am dus în fag, unde am
stat până la amiază şi am făcut schiţe de case pe când voi scăpa liber. Restul zilei,
îl petrec flămând şi amărât. Fac schiţe şi planuri şi visez la viaţă liberă. Cu aceasta
mă iau, să-mi treacă de foc. Timpul este posomorât. Seara, am mâncat mămăligă
goală şi m-am culcat.
Marţi, 24 martie 1953. M-am sculat de dimineaţă, am mâncat, am luat o
bucată de mămăligă şi trei cepe şi am plecat, cu ajutorul lui Dumnezeu, după vânat.
[Pentru că] am terminat alimentele, de o bună bucată de vreme, ne chinuim mai
mult cu mămăligă friptă, cir şi ceapă, căci zăpada trece, pe unele locuri, de un
metru. De la bordei, la grădină, am plecat la stâncile Sfredelului, pe faţă, căci se
vede gol. Aceste rânduri le-am scris chiar pe stânca Sfredel, la soare. Cântă sturzul
[şi alte] păsări de primăvară. Astăzi, am auzit sturzul întâia dată şi chiar, când scriu
aceste rânduri, pe stâncă, un fluturaş roşu, saltă j ucăuş în j urul meu, povestindu-mi
bucuria primăverii. De la stâncile Sfredel, plec spre făgetul Pârâului Pădureţ. E
cald şi frumos, [e o] adevărată zi de primăvară. Când scriu aceste rânduri, aud
bătând un ţap pe coasta Pădureţului . Mă face atent că el e prezent, gata de pus în
oală. Cum am plecat de la stânci, spre Făget, am simţit cerbul. l-am găsit urma, a
trecut în Ursoaia. Tot la Sfredel, în pădure, am tras un foc de armă, pe la orele
dimineţii, într-o pricăj ită de căprioară. Nu am avut vizibilitate bună şi fiindcă
[eram] prea dorit de carne, nu am lovit-o. Din Făget, am trecut în Ursoaia, în şlag la
Tcaciuc. M-am pus în faţa soarelui. M-am dezbrăcat de cămaşă şi de haina cu blană
[ . . . ] şi mi-am uscat rufele fiindcă erau ude. E cald şi frumos. Zăpada se topeşte.
După ce mi-am uscat rufele am plecat prin gruieţul Pădureţului, unde stau la soare
şi scriu aceste rânduri, pe la orele 1 2 ziua. După ce mi-am uscat rufele, am plecat
dea lungul Pârâului Pădureţ, pe coastă, cu traseul spre gruieţ. Am făcut vreo trei
ore de pândă, unde sunt multe urme. Am găsit o păsărică îngheţată de frigul de astă
iarnă. Din Pădureţ am plecat în Ursoaia. Am găsit o urmă suspectă de bocanc, prin
sihlă, coborâtă la vale de Pârâul Ursoia. Am plecat, [de acolo de unde am găsit
urma şi] m-am dus cu ea până la baraca din Ursoaia, unde lucrează feciorii lui Ifrim
a Babei, din Voievodeasa. Am făcut pândă puţin, ca să vad ce m işcare este în
baracă. Am coborât în marginea Pârâului Ursoaia, unde trage lemne Negru7 • Am
făcut până la marginea pârâului, până ce au trecut lemnele la vale, fără să mă arăt la
ei. Foarte obosit m-am dus de am dat târcoale la baracă, la Negru. Fiincă îngheţam
de frig , vărsam venin verde şi mă durea grozav capul, m-am dus de la baracă fără
să mă simtă cineva. Flămând, bolnav şi amărât am început să plâng şi în acele
7

Negru Gheorghe din Vicov de Jos, vecin cu familia Motrescu.
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momente [aş fi fost bucuros] să mă şteargă Dumnezeu de pământul celor vii. De la
baracă, de la Negru, m-am dus pe coasta Ursoaiei şi Îară nimic, am tăcut puţin foc
de m-am încălzit la picioare. Pe lângă tot necazul şi durerea mea, am mai ars şi
pătura. După ce m-am încălzit, pe la [orele] 24, am plecat mai la deal, căci îmi era
frică să nu se vadă focul, din drum. Nu puteam să stau [nici] jos, căci mă duceam
pe coastă, la vale. Puţin mai la dos, am tăcut [un mic] foc. Am tras cetină peste
zăpadă si [cu câteva] lemne pe foc am adormit pe zăpadă, ca o căprioară [ . . . ], până
în zori de zi.
Miercuri, 25 martie 1953, (Buna Vestire). Când s-a tăcut ziuă m-am dus la
N.8 şi mi-a dat o pâine de casă şi cam o jumătate de kilogram de brânză. Aceasta
este cea mai mare binefacere, în cele mai zile negre zile ale vieţii mele de pribeag.
Am mâncat pâinea toată şi brânza [ . . . ], fiind nemâncat, deloc, de ieri dimineaţă.
Am fixat prin N9 întâlnirea cu G 1 0, în seara zilei de 4 april ie. De la el m-am dus pe
coasta Ursoaiei, la deal. Cu trasul [cu arma] 1 1 . . . nu am mai văzut nimic, afară de
multă urmă [de] lupi şi [de] oasele porcului mistreţ, mâncat de lupi, [pe] care le-am
găsit tot pe coasta Ursoiei. M-am întors din drum şi am venit pe coasta Pădureţului
la [ ... ] , unde scriu aceste rânduri până la 1 şi 30, după masă. Timpul e călduros,
bate vântul . M-am descălţat şi dezbrăcat şi [stau], aşezat, la soare.
Continuare din 25 martie 1 953. De pe Coasta Pădurarului, am venit iar la
Sfredel 1 2 [?], pe faţă. Am plecat cu trasul pe Obcina Sfredelului, prin făgetul
d inspre Dragoşin. Nu am văzut nimic. Seara, foarte obosit, am venit la bordei, dar
nu le-am spus Chirăşenilor nimic despre întâlnirea cu S 1 3 , căci nu e nevoie să ştie ei
cu cine mă întâlnesc eu. [Am] o 9rij ă mai puţin, căci nu ştiu ce îi ajunge mintea, să
cad [ ...] şi [să] urme[ze] suferinţa 4 . În Cenuşă aveam încredere şi îi spuneam tot ce
aveam pe suflet şi, până la urmă, a spus tot şi el. Peste noapte am dormit foarte
bine, fiind obosit.
Joi, 26 martie1953. M-am sculat cam târziu. După ce am mâncat mămăliga şi
varza fiartă, am plecat sub un brad, lângă bordei, unde este un gol, de mi-am cârpit
bocancii, până aproape de seară. Timpul e frumos. E cald. Zăpada se topeşte, peste
tot. Cântă păsări de primăvară. Prind viaţă şi sufletele noastre, chinuite de foame,
frică şi nevoi. Peste noapte am dormit, fi ind încă obosit de ieri.
Vineri, 27 martie 1 953. M-am sculat de dimineaţă şi, împreună cu
moşneagul, am plecat iară la vânat. La numai 200 de metri de bordei, în dos, am
găsit tăcute bâme, de ieri. Când ne suiam pe coasta Sfredelului, [odată] cu noi se
suiau, pe pârâu la deal, doi cetăţeni tineri. După port păreau a fi din Marginea, sau
8 Î n text este notat Z. Probabil, cel ce a folosit acest text la interogarea lui Vasile Motrescu, a
scris litera N, care vine de la Negru.
9 Ibidem.
1 ° Cu fratele său George. Aceasta a fost ultima întâlnire dintre cei doi fraţi.
11
Fără hăitaşi.
1 2 Î n text este un termen fără sens Sredof
13
Soţia lui Vasile Motrescu.
14 Am optat pentru această transcriere, pentru că în text găsim: .,Cu o grijă mai puţin, căci nu
ştiu ce mintea îi ajunge, să cad [ .. ] şi urma suferinţa" .
.
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[din] Frătăuţi. A m ajuns în dos l a Sfredel ş i pe moşu l-am trimis să-mi hăituiască
pe sub stâncă, la Sfredel şi să vină prin dosul Sfredelului. Am tot aşteptat trei ore să
vie şi nu a mai venit. Văzând că nu vine, am plecat spre Coasta Pădureţului şi nu
[a] da[t] nici un semn de viaţă. Am scos capul în pădurea întreagă [ . . . ] . În
Vieşoaia 1 5 [?] numai [ce] am trecut pe lângă Gheorghe Tcaciuc 1 6, [atunci] am
trecut în Făget şi [am] stat în gruieţ, poate o să văd ceva. Flămând şi obosit, abia
îmi trag picioarele [ . . . ] căci cu mâncarea numai îmi omor zilele. Stând la pândă, în
grueţul Făgetului, l-am auzit pe moşneag în parchetul tăiat, tuşind şi [ . . ] pornind la
5 seara. Probabil sta şi el la pândă, la ţapii cei surzi li din Sfredel. L-am auzit, de la
500 de metri, cum îşi sufla nasul. Până aici nu am văzut nimic, afară de oasele unui
ţap pe care le-am găsit în ş lag la Tcaciuc. Timpul e călduros, zăpada se topeşte, dar
pe la dosuri e încă de un metru de groasă. Azi, am auzit cântând şi porumbelul
sălbatic şi mierla tărăcăind. Timpul s-a înnourat. Cerul e acoperit cu nori, dar tot e
cald. În gruieţul Făgetului, seara aceasta [ ... ] pe la ora 5 stau la pândă. Din gruieţ
am plecat prin parcela Sfredelului [spre bordei]. Acolo am avut azvârlită o bucată
de mămăligă, de marţi . Am luat-o, am curăţat-o şi am mâncat-o cu poftă, căci nu
mi-am mai luat mâncare, fiindcă nu mai aveam ce. Când eram liber nu mâncam
mămăligă rece, iar acum mănânc făcută de patru zile şi stricată. E noapte când
pornesc spre bordeiul de la Sfredel. Când am ajuns, l-am găsit pe Gh[eorghe]
singur. Moşneagul, de cum l-am trimis să hăituiască, probabi l că s-a dus hăituind
toată Suceviţa, până în sat. El nu vrea să rabde [de] foame. El e mai sigur pe sat,
decât pe vânat. Peste noapte am dormit foarte bine, fiind obosit.
Sâmbătă, 28 martie 1953. Toată ziua stăm în bordei şi e zloată, parcă se
întoarce iarna, înapoi. A mai căzut, iar, zăpadă, de vreo două degete. Mâncarea am
terminat-o cu totul . Seara, am făcut un cir, am mâncat şi ne-am culcat fericiţi,
adonnind cu gândul la mâncări grase. Peste noapte, a fost l inişte şi frig. A îngheţat.
Duminică, 29 martie 1953 Floriile. M-am sculat de dimineaţă. Am făcut
mâncare, am mai avut o mână de fasole pe care le-am fiert şi le-am mâncat. M i-am
făcut bagajul şi mi-am luat o bucată de mămăligă şi două cepe şi am plecat la drum
victorios, cu direcţia Putna, Prislop (Gruieţul, Scoruş) şi Veţău 1 8 • Dacă m-a ajuta
Dumnezeu, mă voi întoarce după Paşti, la fraţi, cu carne. Deodată1 9, am plecat cu
totul şi m i-am l uat toată zdrenţăraia din [ . . . ]20 .Aceste rânduri le scriu la [ora] 1 1 ,
z1ua, pe faţă la Sfredel. După aceia, voi pleca cu Dumnezeu, unnând traseul :
.

-

15

U n astfel d e toponim este greu identificabil. Probabil e vorba d e Voivodeasa.
Î n dactilogramă Gleoglie Casciuc. Numele de familie nu poate fi decât Tcaciuc, conform
onomasticii locale, iar prenumele trebuie să fie cel indicat de noi - Gheorghe. Familia Tcaciuc din
Suceviţa fusese trecută la chiaburi şi, pe atunci, Mircea Tcaciuc lucra la tras lemne în fundul
Berchezei. Mircea Tcaciuc avusese, pe vremuri, crâşmă în Suceviţa.
17 Referire la calitatea îndoielnică de vânător a lui Ion Chiraş.
18 Toponimul cunoaşte şi forma Viţău.
1 9 Î n sensul de deocamdată.
20 Î n textul dactilografiat din Gorciac, expresie pe care l-am putea-o traduce prin în rucsac,
pentru a da sens propoziţiei.
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Ursoaia, [ ... ] Negru 2 1 , Dragoşinu, [ .... f2 G . Ruştii23 , Bercheza, parcela 1 . ..,
Voivodeasa, Mese24 , Prislop, Gruieţul Ars, Grueţul Stânei. La ora 7 seara, m-am
pornit de pe marginea pădurii de la Neagu, am trecut apa Dragoşinului, [apoi] apa
Suceviţei [şi] am trecut şi apa Ruştii. [ . . . ] am găsit o scândură mare, [parcă] mi-a
scos-o Dumnezeu înainte şi am putut trece Rusca. Altfel, nu puteam trece. M-am
suit în Arşiţă şi paralel cu satul, pe marginea păduri i, până la Pârâul Miclăuş. De la
Miclăuş, am venit pe cărare, dar e foarte greu, că este zăpadă mare şi moale şi mă
afund. La ora 1 1 şi 45, noaptea, am tras la o baracă în Berchez. Sunt foarte obosit
[pentru că] am [avut] greutate în spate şi în mâini. M-am uscat, mi-am făcut
mâncare până pe la ora 1 . M-am culcat şi am dormit până la ora 3 şi 1 O, dimineaţa.
Luni, 30 martie 1953. M-am sculat şi am plecat spre parcela 1 7, unde am stat
cu vitele. S-a făcut ziuă, urcând la deal. Din parcela 1 7, m-am suit în parcela tăiată, la
deal. Pe traseu sunt foarte multe urme de vite mari. Aceste rânduri le scriu în parcela
1 [ ... ], când răsare soarele în cântec de păsărele şi miros de primăvară. Am venit
[acolo], unde am stat cu vitele în [parcela] 1 7. Mi-am făcut foc şi mâncare, că nu mai
pot de oboseală şi de foame. Zăpada e mare, înot prin ea. Pe unele locuri, e până la
brâu. La ora 9 şi 20, am plecat spre P[oiana] Mese[lor] . Atât de mare e mare zăpada,
că pe distanţa de 400 de metri, am venit o oră, cu foarte mare greutate. Pot să spun că
de când sunt nu am mers aşa greu prin zăpadă. Aceasta e [ . . ] moale şi te afunzi şi, cu
greu, mai poţi ieşi. Aşa că, din parcela 1 7, [pe] distanţă de un kilometru, am venit
aproape două ore. La Arşiţa Meselor am stat la soare. Am văzut ghiocei înfloriţi, în
Poiana Meselor. De la Arşiţa Meselor, pe Plai nu e nici o urmă până la Gruieţul Ars.
Aici am găsit o urmă [veche] de câteva zile, de bocanc, şi [era] dusă spre Putna, pe
Obcină. Cu popasuri dese şi cu foarte mare greutate, am venit de la Mese, până la
colibă. Am făcut două ore, pe [drum, de] la Gruieţul Ars. Aşa am slăbit de tare, încât
nu mai puteam să merg. Am prins a plânge şi eram bucuros să-mi dea Dumnezeu
[atâtea] zile să nu mă mai chinuiesc. Tare cu greu [am venit] din Plai [şi] până la
colibă. Nici că se mai cunoştea că [acolo] e coliba. Totul, era astupat de zăpadă. Am
dat zăpada [jos] de pe colibă. Am găsit totul nesmintit, aşa cum am însemnat acum
[câteva] luni. Am făcut focul. Cur�e apa dunări25 în colibă. Din zece în zece minute,
trebuie să o scot afară cu fandela 6 • La ora 9, seara, m-am culcat şi culcat am fost
până dimineaţa, cu toate că am dormit fără foc [ ... ] .
Marţi, 31 martie 1953. M-am sculat îngheţat d e frig. Mi-am făcut focul, m-am
încălzit. Mi-am făcut mâncare, am mâncat şi am ieşit mai la deal de col ibă şi stau la
.

21

Toponimul indicat în textul dactilografiat este Fundu Negru, toponim inexistent.
Ca şi mai sus, aici găsim toponimul Ternw, ceea ce indică faptul că aceia care au dactilografiat
după manuscrisul lui Vasile Motrescu erau cu totul străini de zonă.
23 Gura Ruştii.
24 Toponimul este cunoscut sub forma La Mese.
25 În sensul de râuri.
26 Î n original e scris cu candela. Fande/a, pentru care am optat noi, e un regionalism sinonim cu
tigaie. Lucrătorii în pădure trebuiau sa aibă asupra lor, pentru a-şi pregăti hrana, o fandelă, un ceaun şi o
oală de lut ars, pentru fiert carnea sau pentru zeamă - după cum ne informcaz<1 Geroge Motrescu.
22

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

230

Marian Olaru

14

pândă, la urmă. P e aici, prin Gruieţul Stânci i, zăpada e mare şi am văzut o urmă
[?] . Pe Plai, timpul e frumos, zăpada se topeşte. Un pricăj it de ţăpuşor a trecut pe
după deal de colibă, dar nu l-am văzut de la deal. Stau la pândă la urmă şi [apoi]
scriu aceste rânduri, [la] ora 1 O seara. [Apoi], am citit în Biblie. Sera, am făcut un
cir7 şi m-am culcat. Peste noapte am dormit tot fără foc. E cam răcoare. Timpul a
fost frumos, zăpada se topeşte.
Miercuri, 1 aprilie 1 953. M-am sculat de dimineaţă, m-am spălat [şi] mi-am
făcut rugăciunile obişnuite. Mi-am luat pătura şi am ieşit la soare. Timpul se
menţine călduros şi zăpada se topeşte. Tot stau la pândă, în prejma urmei, pe unde
am venit peste zi. Citesc în Biblie, iar restul zilei, până seara, am făcut o capcană de
prins şoareci, căci m i-au făcut mare pagubă în lipsa mea. Mi-au ros săculeţele cu
făină şi mi-au scos sămânţa din ardei şi au mâncat-o. Seara, începe să ploaie, câte
puţin. Pe la ora 6 şi 45, seara, mi-am făcut un cir, apoi m-am culcat. Aceste rânduri
le-am scris în coliba de la Gruieţul Stâncii, aşteptând să se răcească cirul. Ora 7 şi
20, seara. Peste noapte a plouat şi [a] tunat.
Joi, 2 aprilie 1953. M-am sculat de dimineaţă, am făcut mâncare şi rugăciunile
obişnuite şi am plecat şi am stat în preajma urmei. M-am suit într-un fag de m-am
uitat în Poiana Haciungului. Încă se văd pete de zăpadă, nu s-a luat toată nici pe
aici. Pe la amiază am citit în Biblie, iar după amiază m i-am adunat lemne şi mi-am
aranjat colibiţa. Timpul se menţine înnourat. Spre seară, s-a arătat puţin soare.
Seara mi-am făcut un cir, l-am mâncat şi m-am culcat, tot fără foc.
Vineri, 3 aprilie 1 953 (Vinerea Paşti/ar). Amărât şi plin de gânduri am
petrecut şi această zi. De cum m-am sculat, am ieşit la soare şi citesc în Biblie şi
mă gândesc că vine Sfintele Paşti şi sunt aicea. Paşti petrecut în necaz. Sunt
disperat şi fără nici o nădejde. Trăiesc şi eu din mila Domnului, până se va îndura
Dumnezeu şi mă va strânge de pe pământul celor vii. Stau la soare şi mă gândesc la
cei dragi, de acasă. Cum, de Paşti, orice suflet [ ori]cât de sărac şi tot se bucură, cel
puţin de libertatea [de a fi] şi el ia un loc cu toţi oameni i . Numai eu stau pe Ruşti şi
îmi plâng păcatele singur şi fără nici o mângâiere, flămând, trist, deznădăjduit, cu
mintea încordată, acuzând şi iertând tot din viaţă [?] şi pe toţi vrăj maşii sufletului
meu. Cât necaz, câtă trudă, durere, suferinţă, oboseală şi gânduri fără nici un rost
am întâmpinat într-aceştia patru ani. Iacă, se împlinesc la 1 O apri lie. Spre seară, am
dat o raită în jurul colibei. M-am suit în Gruieţ, căci zăpada pe faţă s-a peticit [?] . în
vârful Gruieţului, pe un fag am găsit scris numele meu, încă din 1 944, toamna,
când stam fugar pe aceste meleaguri, de frica ruşilor. Şi atunci am trăit greu, dar nu
ca cum. Atunci eram prigonit de ruşi, acum sunt [ . . . ] de fraţii mei români. Da, stau
prigonit de fraţii trădători, care şi-au vândut ţara şi sufletele lor, dracilor din Rusia.
Pe[ntru] un kilogram de zahăr şi o litră de ulei şi-au adus ţara în suferinţă, căci,
acum, simte şi pruncul din faşă că trăieşte în raiul bolşevic. Peste noapte, m i-am
tăiat lemne [şi] m-am culcat la ora 24.
27 În text, am făcut un şir. Cirul este cel mai simplu şi necostisitor aliment, pe care şi-1 putea permite
un partizan.
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Sâmbătă, 4 aprilie 1953. M-am sculat de dimineaţă şi mi-am făcut mâncare.
Am mâncat şi cu ajutoru l lui Dumnezeu am pornit spre sat. La ora 9 dimineaţa, am
plecat de la col ibă şi, mergând spre Vicov, totodată, am mers şi cu trasul, poate văd
ceva. Am trecut pe Cărarea Grafului, pe la P ietrele Scursului2 8, până La Glod şi tot
cu cărarea, pe coasta Haciungului, până la Sihlarie29, de unde m-am suit în Preluca
a III-a. [Apoi], m-am suit în Obcina Haciungului, am trecut în P ietroasa, în parcela
40 şi am mers cu cărarea roată, pe faţa dealului Slatini, până la şleag, la Leon.
Acolo, am văzut două ciute, dar la d istanţă şi nu am putut trage în ele. Am vrut să
merg mai aproape, dar m-au simţit şi au trecut în Gruieţul Pomi [?] . De la şleag, la
Leon, am venit prin Altanca, [ . . . ] şi, în cot la Petrea lui Anton, stau şi scriu aceste
rânduri, uitându-mă peste ţarina dezbrăcată de zăpadă. Trist, amărât, dau târcoale
în afară, pe marginea satului, aşteptând să vină întunericul să mă duc să găsesc o
bucată de pască şi un ou roşu şi, toată noaptea, să mă întorc, înapoi şi să le mănânc
cu lacrimi, în văgăunile munţilor. Acesta este Paştele anului 1 953, al cincilea Paşti
petrecut în prigoană. Timpul s-a răcit, vântul e rece. Ora 3 şi 30, p.m. Când a
înserat, am pornit spre sat. Când a întunecat, am fost la punctul I V . A venit F.2 şi
mi-a adus pască, făină, slănină, un ulcior cu untură, zahăr, bomboane, prăj ituri şi
altele de ale gurii şi două cămăşi curate şi o izmană. Atâta bucurie am şi eu la
sufletul meu de Sfintele Paşti. Dacă am ce mânca şi o cămaşă curată, parcă toată
lumea e a mea. Simt şi eu că sunt la Paşti. Numai că a uitat să-mi aducă ouă roşii.
N-am mai avut răbdare să stau mult cu ee0 . Când am văzut că mi-a umplut cu
bunătăţi rucsacul şi o traistă, mi-am luat merindele şi m-am dus pe Groapa Pleşii şi
mi-am împachetat din nou şi am mâncat şi eu pe săturate pască şi smântână. Mi-a
adus şi mere, şi săpun de spălat. Acestea sunt cele mai bogate din cele cinci Paşti
petrecute în prigoană. Cred că acestea sunt cele de la urmă. M-am pornit de la
Groapa P leşii, a început să ploaie şi [s-a] întunecat de nu vezi nimic. Mă duc plută,
înotând prin glod, secând băltoacele şi făcând salturi prin şanţuri şi gropi. Nu ţin
seama de acestea, sunt fericit că sunt sătul şi am două traiste cu mâncare în spate.
La G.C.3 1 , m-am dus de am băut apă şi i-am făcut semn pe fereastră. Dormea creştinul,
aşa că nu l-am mai sculat. De la el, m-am dus la bordei, la Ciuntu, la Slatină, să stau de
ploaie, cu creştinul acolo şi m-am ferit să nu fac zgomot şi am plecat mai departe spre
Stânişoara, poposind din loc în loc şi clipocind pe sub copaci. Atât era de întuneric, că
m-am trezit lângă căsoaia din Petrosu, lângă gardul grădinii. Încet, m-am retras, să nu
fac zgomot [şi] să nu mă simtă câinii. Foarte şreu am ieşit la deal la Sonari32 , în drum
[şi] am luat-o la drum cu popasuri. La Găvan 3, am stat o oră şi m-am hodinit şi [am]
28

Posibil Pietrele Scoruşului.

29 În text Sigărie.

3 0 George Motrescu afirmă că graba lui Vasile a fost provocată şi de faptul că se aflau în
apropierea locuinţei unui informator al Securităţii, căruia lumea îi spunea Cucoş.
31 La George Coroamă, numele lui de familie era Carcea şi avea o mână afectată din timpul
primului război mondial. Acesta a avut un fiu care era de o seamă cu George Motrescu.
32 În grai local sosnarii sunt pinii.
3 3 In parcela 4 1 , Cantonul Pietroasa.
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făcut foc şi iarăşi am mâncat, căci se apropia de ziuă. S-a făcut ziua. A m ajuns în
Stânişoara. Aceasta e noaptea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, Paştele anului
1 95 3 . Toată noapte m-a plouat şi am făcut la salturi prin glod, şanţuri şi gropi. Dar sunt
fericit când mă când mă gândesc la cei din temniţe, cât [de] mult ar dori să aibă
fericirea aceasta, cu toate că eu doresc să nu o aibă nici vrăjmaşii mei.
Duminică, 5 aprilie 1953 (Sfintele Paşti). Din Stânişoara mi-am continuat
drumul pe Obcina Haciungului, până la Arşiţă. M-am coborât în vale, la colibă, cu
toate că plouă şi sunt obosit, nu mă lasă inima şi, totodată, nici nu e lucru curat cu
colibiţa de la A.H. 34 , căci, când am trecut pe lângă ea [mi-]a venit miros de tutun.
Astăzi, în ziua de Paşti şi chiar în zori de zi, şi pe o vreme aşa de rea, e imposibil să
fie cineva în pădure. [E] lucru hotărât că este post fix în preajma colibei. Aşteaptă
ca să mă duc pe la ea, să-mi dea "Hristos, a înviat", Securitatea. Bănuiesc că, ori a
dat cineva de colibiţă, astă iarnă, [ori, că au dat peste ea, pentru] că am făcut multă
urmă pe zăpadă, [pentru că,] în trecere, am dat pe la colibă de am făcut foc şi am
stat câte o zi sau două. Să păzească până or înnebuni, [până] pe la anul, pe la Paşti,
tot la coliba de la Arşiţa Haciungului să stea. M-am coborât pe la Cărarea Grafului,
în Cracii Prislopului. E zăpadă mare şi nu e nici o urmă, aşa că trebuie să ocolesc
prin Scoruş [?] . Din Cracii Prislopului m-am suit în Cărarea Grafului şi merg cu
cărarea. A început să ningă. Îi dau zor, am trecut iarăşi Pârâul Prislopului, pe unde
am trecut şi ieri şi, la ora 9 dimineaţa, am ajuns cu Paştele, la coliba din Gruieţul
Stâncii. Cum am ajuns, am făcut foc şi am mâncat şi m-am culcat, iarăşi şi am
dormit până dimineaţa. Peste noapte, am visat că m-a luat miliţia într-o maşină, dar
am scăpat şi că soţia mea mi-a ieşit înainte şi mi-a spus că e bolnavă tare.
Luni, 6 aprilie 1953(A doua zi de Paşti). E vreme frumoasă. M-am sculat de
dimineaţă, mi-am făcut un ceai, am mâncat cu pască şi am stat trântit pe pat, toată
ziua. Nici nu m-am încălţat. Peste zi, am dormit puţin. Tot, parcă, mă simţeam
obosit. Seara, am mâncat răcituri cu pască şi mai stau tolănit pe pat şi mă gândesc
la lucrurile de pe pământ. Peste noapte, dorm bine şi până târziu.
Marţi, 7 aprilie 1953( A treia zi de Paşti). Până la amiază am stat în colibiţă.
Nici nu am ieşit afară şi am citit din Biblie. Spre seară, m-am suit în Plai, la Pârâul
Alb, la Mesele Soldaţilor [?] . Am umblat încoace şi încolo, pe Plai, până la Pârâul
Verde. Nu-i nici o urmă, nici zgomot de [la] nimic. Linişte de mormânt domneşte
peste codrii scăpaţi de sub martie alb şi [de] zăpadă grea, care se mai vede pe unele
Jocuri, prin faţă, iar prin dosuri şi pe [lângă] pâraie e cum e oue5 . Am petrecut, cu
ajutorul lui Dumnezeu şi aceste Paşti, în linişte, în miros de floricele şi cântec de
păsărele. Ora 6, seara. Peste noapte nu prea am dormit.
Miercuri, 8 aprilie 1953. M-am sculat cam târziu. După ce am făcut mâncare,
pe la 1 0 şi 30, dimineaţa, am plecat după vânat, căci a început să bureze de ploaie.
La Ferigă, am dat peste ciute, vreo 6-7 bucăţi. Cerbul era foarte mare, dar nu am
34 A. H., prescurtare de la Arşita Haciungului, acolo făcuseră, din 1 944, o colibă. În timpul
evacuării - susţine G. Motrescu - făcuseră trei colibe.
3 5 De un alb curat.
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putut să trag în el, căci m-au simţit. Pe cerb, puţin l-am văzut, [când] am venit cu
ţapul pe sub stâncile Ferigii. Sub stânci, între nişte colozi 36, am găsit porcul mistreţ
împuşcat de mine, acum patru ani. S-au împlinit luni, [de atunci, de] când am făcut
hăitaş împreună cu N. Tcaciuc şi G. Coroamă37 , când am fost şi am adus alimentele
lui Cenuşă, la P[ârâul] Craci. Am dae 8 în el [şi] a mers 1 20 de metri şi noi nici nu
l-am căutat, dacă nu a căzut din pocnet. l-am luat colţii. Aşa porc, nu am împuşcat
n iciodată. Un colţ [era] cât o palmă [de lung] , de 20 de cm. M-am suit pe la Stânca
lui Darie3 9 şi pe la Baionetă. De la Baionetă, am plecat pe coasta de la vale, pe
unde am avut coliba în 1 944 şi, de acolo, am venit la colibă. Am strâns răşină [ ... ]
seara, mi-am căutat lemne [şi] mi-am cârpit pantalonii. Timpul a fost înnourat şi
moale. Pese zi, a plouat puţin. Peste noapte, iarăşi. Nu am putut să dorm, [fiind]
frământat de gânduri negre.
Joi, 9 aprilie 1953. M-am sculat de dimineaţă, am făcut mâncare şi după ce
am mâncat, m-am încălţat cu opinci şi am plecat după vânat în Pârâul Verde.
[Acolo], unde [se] iveşte cărarea, aproape de pădure am împuşcat, pe la 1 0 şi 20,
dimineaţa, o căprioară. A căzut pe loc. Dar, am considerat că este o crimă a
împuşca [o] căprioară la această vreme. Am găsit doi iezi [în ea] . lată, că am
nimicit numai în acest an trei bucăţi. Aceasta înseamnă braconaj şi de aceia sunt
căprioare aşa puţine (afară de mistreţi şi cerbi, care se mai găsesc). Fiară nu am fost
niciodată. Eu sunt hotărât să nu mai împuşc capră niciodată şi nici pe aceasta nu aş
fi împuşcat-o, dar sunt lipsit de hrană. Am luat capra [în spate] şi am venit la
colibă. Pe drum, spre colibă, am dat pe la Glod, pe la Gruieţul Ars [şi am găsit]
urmă de ţap. Peste noapte, am fiert capra şi fierbând-o am adormit.
Vineri, 10 aprilie 1953. Astăzi am împl init patru ani de când sunt prigonit şi
nu ştiu cum e viaţa liberă. La ora 1 O şi 30, am plecat spre Vicov să duc mai bine de
jumătate din carnea de capră, să o dau pe făină. Vreau să mă duc la U.T.4 0 De la
colibă, am coborât în drumul Prislopului şi am venit pe drum, până la grădină. M-am
suit în Pârâul Stânişoarei, la deal [ . . . ] din poiana Stânişoarei, am trecut în dealul
Slatinei şi fiind spre seară, am mâncat, mi-am făcut rugăciunile de seară şi când a
înserat, am plecat spre sat, pe drumul d in Criveţe, peste toloacă. Ca la o jumătate
de oră, după ce a înnoptat, am aj uns la U.T. M-a primit cu multă bună voinţă, m-a
dus în casă la căldură. Dar, nefiind obişnuit cu căldura, a început să mă doară
capul. M i-a spus noutăţi şi [mi-a dat] veşti de încurajare. l -am dat carnea de capră
şi, în schimb, mi-a dat 1 O kg de făină, 5 ouă, o bucată de slănină, mâncare de drum,
poame uscate şi cartofi. Aşa că am făcut o încărcătură de peste 20 kg. La ora 24,
36

Bucăţi de lemn. În text e folosit termenul molozi.
G_avril Coroamă a fost naşul lui Vasile Motrescu.
In sensul de Am tras în el.
39 Darie Pomohaci a fost un haiduc, originar din localitatea Marginea, Judeţul Suceava, care
activat în Obcinile Bucovinei şi în Depresiunea Rădăuţilor. Pentm faptele snlc, Darie a fost spânzurat
de autorităţile habsburgice, la începutul secolului al XIX-lea. O descrie a faptelor lui Darie găsim în
scrierile lui Iracli.: Porumbescu.
40 U. T. de la Unchcşul Trifon şi acesta a fost condamnat în aşa zisul lot Motrescu.
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am plecat d e l a U .T. Cum am ieşit de l a e l a început să ploaie. E tare întuneric. Cad
în gropi şi în şanţuri, şi sec bălţile de apă. În [drum], la Criveţe, am stat sub un
brădănel, dar tot mă ploua. Am plecat mai departe şi pe Dealul Babii, am tras de
am stat de ploaie, la un bordei părăsit4 1 , sub un şopron. M-am băgat într-o grămadă
de gunoaie şi nu ştiu ce gângăni i se suiau pe mine şi mă înţepau, de parcă stam într
un furnicar. Înspre zi, a venit şi un dihor şi s-a cuibărit lângă mine. Dar, când m-a
simţit, a fugit speriat şi revoltat că i-am ocupat locuinţa. Se apropie de zi şi tot
plouă, din ce, în ce mai tare. Pe ploaie, am ieşit din bârlog, m-am dus la V.A.F.n şi
am strigat. Probabil, că nu m-a cunoscut şi i-a fost frică şi nu m i-a dat drumul.
Dacă îmi dădea drumul, eram hotărât să stau la el peste zi, căci ploua foarte tare şi
îmi udă făina. Acum, de m ine nici nu e vorba, că sunt ud până la măduva oaselor.
Am văzut că cetăţeanul umbla zăpăcit prin casă, l-am lăsat şi am plecat, pentru că
se face ziuă şi mă prinde lumina în sat.

Amărât de chinurile familiei mele şi de suferinţele celor ce m-au susţinut şi,
pe deasupra la toate, mi s-a cuibărit o boală insuportabilă în trup, deznădăjduit şi
fără speranţe, după doi ani de suferinţe şi chin, a trebuit să închin steagul, fără
voinţa mea, intrând în tratative cu Miliţia. [Aceasta] mi-a întins o cursă, în Poiana
Haciungului Mare. Fiind la strâmtoare, a trebuit să cedez şi o dată profitând de
ocazie, că am stat de vorbă cu miliţia, nu am deschis focul. Cu toate că nu m-am
opus, un criminal de mil iţiana dat drumul la pistol în pieptul meu, Iară ca pistolul
să ia foc. După aceia m-au legat şi-i mulţumesc lui Dumnezeu că nu m-au luat pe
suflet. Aceasta este ziua de 28 iunie 1 95 1 , pe la orele 4, când mă trăgeam la sat
după rezultate. Când am trecut legat prin comuna Voitinel, feţe de oameni
schimonosite, de durere şi [de] frică, erau părtaşe la suferinţele mele. După ce am
ajuns la Postul de Miliţie, la un sfert de oră au apărut călăii şi schingiuitorii neamului
nostru, cu o bucurie ce nu cunoştea margini, priveau plini de încredere la căderea
mea. După un scurt interogatoriu la Postul de Miliţie Voitinel, m-au dus la postul de
Miliţie din Vicov de Jos, unde m-au dus să-mi văd copiii şi soţia. Unchi i mei,
Motrescu Ştefan şi Motrescu Simion, cum au auzit că sunt prins şi-au luat valea în
locul meu. [ ... ] lucrurile auzite de ei, de la post, [cum, că] au adus cetăţen i luaţi de pe
drum, [ca] să le spun palavrele politicii lor comuniste [ ... ] când [mi-au] adus copiii,
au crezut că îmi îndeplinesc ultima dorinţă, înaintea morţii. [În] noaptea dinspre 29
iunie 1 95 1 , m-au dus la Miliţie, la Rădăuţi, unde au început a curge plerinaje, prin
faţa mea. Fel de fel de mutre civile şi militare se perindau prin faţa mea, cu zâmbetul
pe buze şi plini de bucurie, că au văzut banditul în ghearele lor. Spre zi, au început
interogatoriul. Unul mă lăsa, altul mă întreba. [la întrebările] pe care vroiam să le
41

Bordeiul lui Petru Cardei, vecinul lui George Motrescu.
V. A. F. este prescurtarea de la Vasile Motrescu a Fioni, un cunoscut al lui Vasile Motrescu,
fuseseră împreună la vânătoare.
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ocolesc, sau să le dau răspunsuri false [ ... ] mă adânceam în discuţii despre felul cum
am trăit şi procedat în pădure. Toate, câte erau posibile, le spuneam false, în special
[despre] felul meu de viaţă, cum am trăit în pădure şi procedeul ce-l întrebuinţam. Le
spuneam false, de la un capăt, până la celălalt. Cu ajutorul lui Dumnezeu, i-am dus
până a doua zi [şi] am trecut cu bine peste cele ce m-au întrebat. Dar, fiind mulţi şi cu
diferite întrebări şi eu Iungeam discuţiile [fără] vreo valoare, sau însemnătate,
oarecare în ceea ce priveşte partizanatul. [Nimic] nu au scos de la mine. Către seară,
mi-au pus cătuşele pe mâini, m-au urcat în tren, însoţit de o gardă socotită şi m-au
dus la Direcţia Generala a Miliţiei, la generalul Cristescu. Bucurie şi tămbălău,
printre comunişti. Pe unde treceam, tot aceleaşi cuvinte am rostit, [ca] şi în faţa
generalului Cristescu. [Aceleaşi] pe care le ştiam eu. Domnul general Cristescu,
socotind că am luat o atitudine cam hotărâtă şi că ocolesc ceea ce mă întreba, a dat
ordin să mă pună în fiare şi m-a avertizat că mai are şi alte metode, dacă eu nu sunt
sincer. M-a zăvorât bine în celulă, legat de mâini şi de picioare şi singur în celulă, îmi
petreceam timpul puţin, pe care îl aveam în afara declaraţiilor. Mai bine spus a
întrebărilor lor, căci, timp de trei săptămâni, nu au reuşit să scoată de la mine nici o
declaraţie privitoare la orice voiau ei să ştie, afară de câteva versiuni false, inventate
de mine şi bine ticluite. Aşa că, timp de aproape o lună, cât am stat la D.G.M., nu au
reuşit să scoată de la mine decât activitatea lui Cenuşă şi aceasta, în parte,
[prezentată] fals, căci Cenuşă era încă în pădure. Î n timpul cât am stat în cel ulă, pe
care-I petreceam plin de gânduri, ticluiam versiuni, pe care aveam să le spun a doua
zi. Când mi-am văzut libere picioarele şi [pe] gardian întrebându-mă dacă nu mă
strâng "cerceii ", am început a plânge [precum] copiii şi [de] halul în care am ajuns.
Sub pretext că m-am fâstâcit cu întrebările şi [că] mă intimidez când îi văd [pe
securişti], mi-au dat hârtie şi creion [ca] să scriu singur, în celulă, nestingherit de
n imeni. În loc de declaraţii scriam versuri şi îmi luam angajamentul, în scris [ ... ] ca să
scap de declaraţii. Iată câteva versuri compuse de mine în acele zi le de strâmtoare,
[de care] au rămas înduioşaţi chiar călăii neamului:
Amăgit de l ibertate/ Şi de chinul vieţii mele, 1 Astăzi, stau la închisoare/ Şi
mă t1it printre zăbrele./ De pe paj işte înverzită,/ Din pădurea sunătoare,/ Stau
cuprins de spaima morţii/ Şi cu lanţuri la picioare./ Dintre zidurile de piatră,/ Aud
cum frământă lumea./ Pentru mine, libertatea/ S-a dus pentru totdeauna./ B ucovină,
Bucovină, leagănul vieţii,/ Dacă-ţi sărutam pământul,/ N-aj ungeam în lanţuri
grele./ Mai bine, moartea mă găsea 1 Şi n-aveam nici a căina./ Căci, suntem prin
amară viaţă 1 O lume de suferinţă.
(Bucureşti, M.A.I., iulie 1 95 1 ).
Cu aceste versuri şi cu un angajament scris, adresat generalului şi C.C., că
regret foarte mult ceea ce am făcut şi că, de acum înainte, am să fiu de folos
societăţii şi republicii lor, i-am determinat să-mi ia lanţurile de pe picioare şi
cătuşele de la mâini [ . . . ] şi să-mi dea câteva ţigări pe zi. Câteva zile mai târziu, în
urma angajamentului am fost ridicat de la D.G.M., de Securitatea Bucureşti
(D.G.S.P.) - Ministerul de Interne. [În drumul] de la D.G.M., la Ministerul de
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Interne, m-au scos cu ochelari de tablă pe ochi. M-au suit într-o maşină, mi-au dat
un ziar în mâini, întors invers şi m-a întrebat locotenentul Mareş, în bătaie de j oc,
pentru că eram cu ochii legaţi : " Ce mai scrie despre petrolul din Iran?" . Cu toate
că erau 1 00 de metri, de la D.G.M. şi până la Securitate, m-au purtat cu maşina
câţiva ki lometri. Nu ştiu pe unde, ca să mă dezorienteze şi să bage panică în mine.
Tot cu ochii legaţi, m-au purtat pe lifturi, suindu-mă şi învârtindu-mă, pe la toate
colţurile şi pe la toate felurile de aparate, care zbâmâiau şi pocneau. [ . . . ] după ce m
am deşteptat, am văzut lumina într-o celulă cu un bec albastru şi unul galben,
zăvorât mai bine decât la D.G.M. Tovarăşi de celulă aveam pe un colonel,
pensionar, din Bucureşti, un funcţionar evreu, din Ministerul de Interne şi un fost
gardian, de pe timpurile legionarilor, din Bucureşti4 3•

Sâmbătă, 11 aprilie 1 953, E potop de ploaie, nu altceva şi eu trebuie să plec
spre pădure, căci [de alte vremuri] eu nu am parte. Sunt ud complet, şi eu şi făina,
cred că e gata plămădeala de turte. Numai sare să-i pun ! Mă gândesc, mereu pe
ploaie să am o foaie de cort sau, cel puţin patru drăniţi deasupra capului. În pădurea
Horodnicului, am tras sub o iesle de pus fân la ţapi. Am rupt câţiva ţăpoci4 4 şi am
stat sub ea, o oră. Plouă întruna şi doar n-o să stau aici toată ziua. M-am dus mai
afund, în pădure, tot pe ploaie, la şleag la Leon şi am făcut foc şi am mâncat. Am
stat şi aici, o jumătate de oră şi am plecat, tot pe ploaie. Am trecut prin Stânişoara,
[pe la] Viţău [şi] pe la colibă. Dumnezeu m-a întărit şi mi-a dat putere, mi-a făcut
picioarele ca de fiară şi am ajuns la colibă, în mai puţin de trei ore, din Vicov, la
Gruieţul Stâncii.
Duminică, 12 aprilie 1953. Am terminat de scris. M-am sculat de dimineaţă,
am făcut mâncare şi am ieşit afară la soare, să se usuce hainele de pe mine. Mai
bine zis zdrenţele, că astăzi e zi frumoasă şi nu seamănă cu cea de ieri. Peste zi mai
citesc în Biblie, apoi, toate se petrec după vechile ordine, ca soarele pe cer. Mă simt
foarte moale, după eforturile de ieri. (Am plănuit că, pentru ocrotirea vânatului, ar
fi mai nimerit să se facă o casă de pază a vânatului, în preluca de la Gruieţul Ars.
Ca teren de hrană pentru paznic, Preluca Prislop şi Mesele. Şi pe Bâtca, cu Plaiul,
ar fi bun de o căsuţă de vânătoare). Peste noapte, am donnit puţin. Mi-am pregătit
mâncarea pentru a doua zi.
Luni, 13 aprilie 1 953. Amărât şi plin de gânduri, am petrecut şi această zi.
Spre seară, mi-am căutat lemne. M-am hotărât, ca mâine, să plec acasă la soţie, cu
ajutorul lui Dumnezeu. Peste noapte, �i-am tăiat lemne.
Marţi, 14 aprilie 1953. M-am sculat de dimineaţă. Mi-am făcut mâncare şi
am plecat după vânat. Am amânat plecarea spre sat. Am fost pe la Scoruş, [şi pe] la
4 3 Texul de mai sus prezintă o descriere a evenimentelor din anul 1 95 1 , când Vasile Motrescu
a hotărât să se predea autorităţilor comuniste.
44 Ieslea de Î
an pentru ţapi este de formă triunghiulară, dispusă cu unul din vârful triunghiului ,
perpendicular pe sol. Ţăpocii sunt bete de lemn, sau leaturi subtiri, din care Vasile Motrescu a rupt
două pentru a intra în ea şi a se adăposti de ploaie.
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Glod. Am împuşcat o ciută în greutate de aproape 1 50 kg, la o distanţă de cea. 300 m
[de locul] unde am împuşcat capra, săptămâna trecută. Am luat şoldurile dinapoi şi
am venit la colibă. Când a întunecat, am ajuns la colibă.
Cât am vânat cu arma militară: căpriori - 1 43 ( 1 . 1 . 1 1 .?); ciute - 8 1 ; porci
mistreţi - 2 1 ( 8 mistreţi răniţi şi găsiţi pe urmă); bursuci - 4; vulpi - 3 ; iepuri - 1 O;
lupi - 1 ; j deri - 2; gâscă sălbatică - 1 ; uliu - 2; veveriţe - 23; raţe sălbatice - 4;
porumbei albi - 1 .
Miercuri, 15 aprilie 1 953. M-am sculat la 4 dimineaţa şi am plecat de am
adus o parte din vânatul împuşcat. Am avut de lucru cu carnea, până seara. Mi-am
pus o bărbânţă de carne, pe zăpadă, ca hrană de rezervă. Noaptea am stat, până la
ora 24, de mi-am pregătit mâncarea.
Joi, 16 aprilie 1953. M-am sculat de dimineaţă, am făcut mâncare şi, cu
aj utorul lui Dumnezeu, am plecat spre sat, cu carne [ . . . ] .
L e Journal d e Vasile Motrescu
(Resume)
Personnage dramatique et, en meme temps, exemplaire en ce qui concerne la n!sistence
anticommuniste, le partisan Vasile Motrescu. qui a assume son destin tragique, nous a laisse un
Journal duquel nous publions ici la deuxieme partie. Le journal, de pair avec les manifestes, les
lettres et le testament de Vasile Motrescu appartiennent a la litterature de genre et ils font la preuve
que leur auteur vivait avec l 'esperance que la lutte de partisan n ' est pas perdue et la resi stence
anticommuniste dans la Roumanie n'est pas vaine.
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Daniel Hrenciuc, România şi Polonia, 1932-1939. Relaţii politice şi diplomatice,
Suceava, Editura Universităţii Suceava, 2005, 268 p.
Lucrarea profesorului Daniel Hrcnciuc, România şi Polonia, 1932-1939. Relaţii politice şi
diplomatice, a apărut sub egida Centrului de Istoric şi Civili7..aţie Europeană al Filialei laşi a Academiei
Române şi este dedicată memoriei istoricului Valeriu Florin Dobrinescu. Aşa cum mărturiseşte autorul în
Introducere, lucrarea "analizează complexitatea relaţiilor dintre Regatul României Mari şi Republica
a II-a Polonă în intervalul temporal 1 932- 1 939, reflectând strategiile, mutaţii lc, orientările,
d iscontinuităţile şi tensiunile politico-d iplomatice intervenite in raporturile bilaterale româno-polone
corespunzătoare evoluţiilor contextului general european" .
Lucrarea, structurată in nouă capitole, analizează complexitatea raponurilor politice internaţionale
dintre cele două sate în perioada 1 932-1939. Relaţiile româno-polone, statuatc pe o bogată tradiţie
medievală, s-au desfăşurat, în perioada interbelică, sub semnul interesu lui strategic comun în faţa unui
atac neprovocat din partea Cniunii Sovietice.
Primul capitol al lucrării, Scurte consideraţii asupra raporturilor dintre România şi Polonia
(19 1 9--1 93 1), familiarizează cititorul cu problematica raporturilor bilaterale dintre România şi Polonia
în scopul oferirii unei "perspective coerente, de ansamblu, asupra perioadei care face obiectul
volumului de faţă ( 1 932-1 939), derivată, cum bine se ştie, din temeiurile politica-strategice şi militare
statuate anterior" . Acest interval de timp s-a caracterizat prin constituirea unui sistem pol itic defensiv.
capabi l să facă faţă ameninţărilor venite din partea Rusiei (Uniunii) Sovietice şi a Republicii de la
Weimar (Germania din 1 933). În acest scop au fost semnate Convenţia de alianţă defensivă şi
Convenţia militară (3 martie 1 92 1 ). De asemenea, prin demersurile diplomaţiei române s-a constituit
Mica Înţelegere, la care Polonia, din l ipsa de realism a diplomaţiei sale, nu a aderat, în ciuda
eforturilor lui Take Ionescu de a detensiona raporturile polono-cehoslovace. De altfel, după anul 1 930
relaţiile politica-diplomatice şi militare româno-polone au scăzut în intensitate, ca urmare a
reorientării diplomaţiei poloneze, condusă de colonelul J6sefBeck.
Despre raporturile bilaterale româno-polone din perioada 1 932-1 936, caracterizate prin
discontinuitate, se vorbeşte în capitolul al II-lea al lucrării, România, Polonia şi rivalitatea Nicolae
Titulescu versus J6sef Beck (1 932-1936) . Pe fondul mutaţiilor politica-diplomatice intervenite în
relaţiile internaţionale, cu efecte directe asupra politicii celor două state, guvernări le României şi-au
respectat angaj amentele internaţionale în spiritul întăririi sistemului de securitate colectivă prin
intermediul Micii Înţelegeri şi a Înţelegerii Balcanice. În schimb, Polonia şi-a trasat noi orientări în
politica externă, contrare celor sprij inite de România. Atenţia diplomatiei poloneze s-a concentrat
asupra încheierii unui Pact de neagresiune cu Germania ( 1 934), fapt care a determinat Polonia să-şi
aroge, i luzoriu, titlul de mare putere în zonă, privind cu rezerve politica Micii Înţelegeri şi a
Înţelegerii Balcanice. Rolul de lider regional pe care şi-! asuma Polonia a înclinat diplomaţia acestei
ţări spre menţinerea unui echilibru între Germania şi Uniunea Sovietică. Însă soluţiile avansate s-au
dovedit imposibil de apl icat într-un spaţiu multietnic, cum era cel al Europei Centrale şi Orientale,
caracterizat de un puternic sentiment naţional. Noua orientare a diplomaţiei poloneze a determinat o
răceală în raporturile româno-polone, cele două state având viziuni diferite în privinţa politicii lor
externe. Diplomaţia românească s-a pronunţat ferm pentru menţinerea păcii pe plan european, prin
întărirea rolului Micii Înţelegeri, a Înţelegerii Balcanice şi a Societăţii Naţiunilor. În opoziţie, Polonia,
neîncrezătoare în capacitatea menţinerii sistemului versai lles, a manifestat o poziţie revizionist!'! la
adresa frontierelor sale cu Lituania şi Cehoslovacia. Însă, în ciuda opţiunilor diferite ale diplomaţiilor
celor două ţări, interesele celor două state au coincis în multe cazuri. Rom:înia reînnoindu-şi alianţa
cu Polonia în anul 1 936.
Analele Bucovinei. XII. /, p. 239-255, Bucureşti, 2005
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Capitolul al III-lea al lucr!irii, intitulat 25 iunie - 1 iulie 1 93 7. Carol al 11-lea vizitează
Polonia, este consacrat vizitelor reciproce efectuate de şefii celor două state. Acestea au consacrat
anul 1937 ca un an de vârf în cadrul consolid!irii relaţiilor bilaterale. Din păcate, datorită degrad!irii
climatului politic internaţional, istoria relaţiilor româno-polone din perioada următoare a cunoscut şi
momente tensionate. Relaţia dintre Bucureşti şi Varşovia a rămas, însă, marcată de interesul comun
faţă de Uniunea Sovietică, manifestat încă de la începutul perioadei interbelice. "Dimensiunea
complexă şi sinuoasă a traseului pe care s-au derulat ulterior evenimentele internaţionale a anulat
şansele dezvoltării pe mai departe a colabor!irii româno-polone în domeniul militar, ca de altfel şi în
plan politic" .
Anul 1 938 a fost caracterizat prin mutaţii geopolitice care au scos în evidenţă tendinţele
revizioniste ale Germaniei, întreţinute de politica conciliatoristă a marilor puteri occidentale (Franţa şi
Marea Britanie). Pe fondul acestor evenimente a avut loc criza cehoslovacă, despre care Daniel
Hrenciuc vorbeşte în capitolul al IV-lea al lucr!irii, Criza cehoslovacă în contextul relaţiilor româno
polone. Referitor la problema cehoslovacă (după alipirea Austriei, la 1 6 martie 1 938, Germania şi-a
îndreptat atenţia spre Sudeţi, regiune a Cehoslovaciei locuită de două milioane de germani) România
şi Polonia au avut orientări şi preocup!iri diferite. Polonia a manifestat, împreună cu Ungaria, intenţii
revizioniste, încurajate de Germania, la adresa statului cehoslovac.
Destrămarea statului cehoslovac "a configurat un scenariu periculos pentru frontierele
României, ameninţată, în secret, de o agresiune maghiară şi sovietică, motiv pentru care s-ar fi impus,
mai mult ca oricând, extinderea alianţei româno-polone". Capitolul al V-lea al lucr!irii trateazA
Demersurile politico-diplomatice pentru extinderea caracterului erga omnes al alianţei româno
polone. Eşecul diplomaţiei române în privinţa extinderii alianţei cu Polonia s-a datorat intereselor pe
care le avea Polonia în conservarea relaţiilor cu Ungaria.
Capitolul al VI-lea al lucr!irii, România, Polonia şi consecinţele Pactului Molotov-Ribbentrop
(23 august 1 939), analizeazA efectele negative pentru Europa ale tratatului de neagresiune sovieto
german şi eforturile diplomaţiilor celor două state, aflate între interesele revizioniste ale Germaniei şi
Uniunii Sovietice, de a face faţă noilor provoc!iri.
Raporturile polono-germane s-au deteriorat brusc la începutul anului 1 939, degenerând în
conflictul armat care a stat la baza declanşării celui de al doilea război mondial. Despre situaţia
Poloniei şi a României în contextul desfăşurării acestor evenimente se relateazA în capitolul al VII-lea
al lucr!irii: România, Polonia şi izbucnirea celui de al doilea război mondial. Cele şase subcapitole
urmăresc problematica raporturilor româno-polone în contextul schimbării radicale a situaţiei
internaţionale: 1 septembrie 1939: atacarea Poloniei şi începutul celui de al Doilea Război Mondial;
Rezistenţa poloneză de la Westerplatte; Din nou la Varşovia; Marea Britanie şi Franţa intră în război
de partea Poloniei; Reacţia României faţă de atacarea Poloniei; Consiliul de coroană din 6
septembrie 1 939: sensul neutralităţii României.
România, după izbucnirea celui de al Doilea Război Mondial, era interesată în păstrarea
suveranităţii, de aceea a adoptat soluţia neutralităţii diferenţiate, consacrată oficial la 6 septembrie
1 939, bazată pe prevederile Pactului Briand-Kellog. În acest fel România s-a implicat în acţiunea de
refugiere a polonezilor (demnitari, ofiţeri, civili), care au avut permisiunea tranzitării teritoriului
românesc. De asemenea şi tezaurul Băncii Naţionale a Poloniei a fost salvat prin sprij inul acordat de
statul român. Aceste aspecte sunt tratate în capitolul al VIII-lea al lucr!irii, Drama Poloniei şi sprijinul
României.
Capitolul al IX-lea al lucrării se referă la Destinul polonezilor bucovineni în perioada
interbelică. Autorul prezintă evoluţia minorităţii poloneze pornind de la analiza statutului acesteia în
perioada 1 932- 1 939. Populaţia poloneză din România, mai puţin numeroasă la nivelul ţării, însă cu o
pondere importantă în judeţele fostei Bucovinei (la sfârşitul perioadei interbelice statisticile oficiale
indicau 48 1 26 de polonezi), a beneficiat de o legislaţie adecvată care îi garanta drepturi specifice.
Pentru polonezi "catolicismul şi continua preocupare pentru interesele comunităţii au reprezentat
principalele repere conexate cu integrarea tot mai profundă în structurile statului român pentru care se
manifestaseră democratic şi entuziast la 1 5/28 noiembrie 1 9 1 8 ( . . . ] . Atitudinea autorităţilor române
faţă de garantarea drepturilor minoritarilor polonezi, coroborată cu poziţia acestei minorităţi faţă de
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administraţia românească, au imprimat relafiilor bilaterale un aspect pozitiv dezvoltat în cursul perioadei
interbelice. Nu putem, însă, minimaliza disputele care au unnarit predilect asigurarea învăţărnântului în
limba poloneză, reprezentarea politică a polonezilor în forul legislativ al României Mari, în fapt probleme
de maximă importanfă care privesc existenţa şi afirmarea unei comunităţi etnice" .
În Încheiere (tradusă şi în limbile engleză şi poiană) autorul prezintă concluziile referitoare
problematica analizată. La sfârşitul lucrării sunt prezentate Bibliografia şi Indexul de nume proprii.
Perioada analizată de rtutor în volumul România şi Polonia. 1932-1939. Relaţii politice şi
diplomatice a fost tratată doar secvenţial de istoricii preocupafi de evoluţia relaţiilor d intre cele două
state în perioada interbelică. De aceea considerăm că lucrarea istoricului Daniel Hrenciuc, bazată pe o
bogată bibliografie (izvoare inedite şi edite, memorii, publicaţii , lucrări generale şi speciale, surse de
internet), reprezintă un important reper istoriografic pentru cei interesaţi de evoluţia raporturilor
româno-polone în perioada interbelică.
Rodica laţencu

Dionisie Udişteanu, O viaţă ca oricare alta, Colecţia "Restituiri-Dionisie Udişteanu",
recuperată şi ingrij ită de Mircea Matrici, Suceava, Editura Muşatinii, 2004, 1 86 p.
Dionisie Udişteanu este unul dintre monahii originari din Bucovina veacului trecut încă
necunoscuţi publicului larg. Cum aflăm din Testamentul, viaţa şi lucrarea mea, redactat la Mănăstirea
Slatina, aflat încă în manuscris, strămoşii săi au fost ţărani români veniţi din Borşa Vişeului şi aşezaţi
în satul Udeşti, la marginea de sud-est a Bucovinei. Bunicul său dinspre tată, Iordache Griga. fiul lui
Ioan Griga din Udeşti, fuge din armata imperială, după anul 1 848, şi se stabileşte în satul Ştirbăţ din
Moldova (ţinutul Suceava), schimbându-şi totodată numele. Noului nume, Iordache Udişteanu, i se va
adăuga aici şi cognomenul Şvabu.
Dionisie Udişteanu se naşte la 25 septembrie 1 900 în satul Ştirbă(, comuna Sil iştea, (inutul
Suceava, în familia lui Ilie şi a Marghioalei Udişteanu, fiind cel mai mic dintre cei şase copii ai
acestora. Mama sa moare la câteva ore de la naştere. Copilul orfan de mamă este adoptat de Ioan şi
Ruxanda Udişteanu din Fântânele-Botoşani, rude apropiate, în casa cărora se bucură de "o bună
creştere şi o aleasă îngrij ire, creştinească şi românească", alături de cele patru fete care îl ingrijesc ca
pe fratele lor adevărat. În casa părinţilor săi adaptivi, pe care ii va prefui mereu "pentru viaţa lor
pilduitoare şi pentru sufletul lor mare şi curat", învaţă de mic să iubească munca şi cartea. Cursurile
şcolii primare le face la Fântânele ( 1 908- 1 9 1 3), după care învaţă "cântările bisericeşti şi citirea
veche" la dascălul Gheorghe Vizitiu din Băneşti ( 1 9 1 3- 1 9 1 4). Ademenit de "alte zări" decât cele ale
satului tradiţional şi de dorul învăţăturii de carte" , este, pe rând, ucenic la \1ănăstirea Vorona ( 1 9 1 4),
"
la Schitul Preuteşti şi Mănăstirea Secu ( 19 1 4- 1 9 1 8), dorind să deprindă cântările bisericeşti de la
cunoscuţii monahi Irinarh Vântu, Ghervasie Hulubaru, citirea pravilci şi scrisul frumos, sub
privegherea unui "călugăr îmbunătăţit", V ichentie Mălău. În 1 9 1 7 este recrutat la Fălticeni şi
repartizat la Regimentul 8 Artilerie Bacău, fără a fi însă încorporat. În octombrie 1 9 1 8, Dionisie
Udişteanu devine canonarh la Catedrala Mitropoliei din laşi, ucenicind sub ascultarea arhidiaconului
Varlaam Arghirescu, "samaritean milostiv şi călugăr incuviinţat" . Aici, în iulie 1 9 1 9, susţine
examenul de absolvire a Şcolii de Cântăreţi . La 1 5 octombrie 1 9 1 9 incepe cursurile Seminarului
"
" Sfântul Andrei" din Galaţi, evidenfiindu-se ca "elev sârguitor , apreciat de profesori pentru "ţinuta
[sa] deosebită", cursuri pe care le continuă la Seminarul Teologic din Huşi ( 1 920--1925). În toamna
anului 1 925 susţine la Seminarul Veniamin Costache" din laşi examenul pentru diploma de absolvire
"
a Seminarului. Călugăria şi cărturăria", ca preocupări majore, îi animă tânărului anii de studii
"
petrecuţi aici. În toamna anului 1 922 este tuns rasofor de către arhimandritul Chesarie Păuneseu,
primind numele călugăresc de Dionisie şi hirotonit diacon la 2 1 noiembrie 1 922 pe seama Catedralei
Epicopale Huşi. Aici funcţionează ca diacon in perioada 1 decembrie 1 922- 1 octombrie 1 929. În
perioada 1 925-1 929 îşi continuă studiile la Facultatea de Teologic din Bucureşti, susţinându-şi licenţa
la 28 iunie 1 929 cu teza Buda şi budismul.
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După absolvirea cursurilor Facultăţii de Teologie, Dionisie Udişteanu este numit profesor de
Educaţie Morală şi subdirector la Seminarul Monahal de la Cemica, unde funcţionează până in 194 1 ,
când acesta este inchis. P e lângă activitatea de profesor ş i îndrumător al unui curent nou, d e renaştere
a monahismului românesc prin cultură, conduce aici activitatea tipografiei şi publică mai multe lucrări
cu caracter istoric şi monahal, in volum şi in periodice teologice. În perioada 1 94 1 - 1 945 funcţionează
la Seminarul " Sfântul Andrei" din Galaţi, apoi este transferat la Seminarul Central din Bucureşti
( 1 946-- 1 948). După reforma invăţământului public din 1 948, Dionisie Udişteanu se pensionează pe
motiv de boală. La recomandarea stăreţiei Mănăstirii Neamţ, în iunie 1 949, Patriarhul Iustinian
Marina aprobă inchinovierea sa la Mănăstirea Secu. Aici se ocupă de îmbunătăţirea vieţii economice
şi de induhovnicirea vieţuitorilor din obşte. La 29 august 1 957, de hramul anual al Mănăstirii Secu,
organizează comemorarea mortii mitropolitului Varlaarn Moţoc al Moldovei, la implinirea 300 de ani.
Prin aplicarea Decretului nr. 41 O, la 25 aprilie 1 959, Dionisie Udişteanu părăseşte Mănăstirea Secu,
stabilindu-se la Valea Oilor, comuna Bălţaţi din judeţul laşi, şi ulterior la Moineşti, unde vieţuiau
unele rude ale sale, .,indurând toate prigonirile şi neajunsurile vremurilor", alături de confraţii săi din
schituri şi mănăstiri, îndepărtaţi de la rostul lor firesc şi necesar în lume şi in Biserică. Mai târziu, in
1 970, este reînchinoviat în Mănăstirea Slatina, judeţul Suceava, unde este arhimandrit şi duhovnic
până la moartea sa, survenită la 28 decembrie 1 984.
Lucrarea autobiografică O viaţă ca oricare alta apare cu un Cuvânt de binecuvântare, semnat
de P.F. Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, p. 5�, care îl elogiază pe fostul său dascăl de
la Seminarul Monahal Cemica ( 1 932-1 940), "om de cultură şi talentat pedagog" . În Argument, p. 7-10,
autorul proiectului de editare a Colecţiei " Restituiri-Dionisie Udişteanu ", Mircea Motrici, evocă
figura "moşului-călugăr care i-a luminat copilăria" la Udeşti, destinul "manuscriselor cu dor spre
lumină, scăldate în pecetea speranţei" şi drumul anevoios al recuperării moştenirii sale culturale. Din
Precuvântare, p. 1 1-16, datată 24 februarie 1 976, aflăm că ,.lucrarea de faţă O viaţă de om ca oricare
alta, trăită de mine, cu părţile de bine şi cu lipsurile inerente urmăreşte să înfăţişeze trăirea şi
activitatea mea pentru Biserică, Şcoală şi Monahism, pe baza realităţilor şi a actelor oficiale, de care
m-am slujit la întocmirea ei. ca în lumina acestora să fiu înţeles şi cunoscut'' (p. 1 5).
Lucrarea părintelui arhimandrit Dionisie Udişteanu acoperă perioada 1 900-- 1 929 şi are in
alcătuirea ei două capitole: 1. Viaţa mea de om şi călugăr, p. 1 7-77; Il. Pregătirea mea cărturărească,
p. 78-178. Materia fiecărui capitol este structurată în subcapiwle ce corespund câte unui moment distinct
din viaţă. Acestea sunt urmate de Încheiere, p. 1 79-180. Facsimile, fotografii şi câteva portrete in acuarelă,
semnate de pictorul bucovinean Vespasian Lungu ( 1 927-1 994), ilustrează volumul inaugural al
colecţiei, realizat în condiţii grafice îngrijite.
Bogăţia informaţiilor de tot felul, limbajul colocvial altemând armonios cu cel familial,
oralitatea stilului, insertia scrisorilor private şi a unor acte oficiale, atitudinea povestitorului dominată
de calm şi echilibru, cu rare izbucniri de ironie ori mustrare aspră, portretele realizate cu economie de
mijloace, moravuri şi evenimente reconstituie o lume apusă de mult, plină de pitoresc, trăind încă
după rânduieli şi cutume străvechi. Din evocarea acesteia răzbate peste tot o rară conştiinţă a unei
epoci frământate din istoria veacului trecut, în cadrele căreia recunoaştem un cronicar meticulos al
vremii sale, inzestrat cu spirit de observaţie şi talent: " M-am pregătit pentru a sluj i biserica, şcoala şi
monahismul cu toată fiinţa şi cu tot devotamentul, jertfindu-mi viaţa şi năzuinţele mele numai
idealului sfânt: de a ridica lumea călugărilor din noianul uitării şi obijduirii, la o viaţă mai bună decât
aceea pe care am trăit-o şi eu, când mă găseam la un loc cu ei. Acolo am fost chemat ca să lucrez, n-am
ştiut ce-i tihna şi odihna, ca instituţia pe care am sluj it-o să se întărească, să prospereze şi să
înflorească! Biserica noastră ortodoxă română, pentru implinirea misiunii sale în lume, are nevoie de
un monahism şi de un cler mirean luminat printr-o cultură teologică temeinică şi dozat de o credinţă
tare şi de o moralitate desăvârşită, in stare de jertfelnicie şi de o muncă istovitoare, neîncetat" (p. 1 2).
Amplu! proiect inaugurat la Suceava de Mircea Motrici cuprinde un număr de 30 de lucrări
diverse ale părintelui arhimandrit Dionisie Udişteanu, multe aflate până acum în manuscris. Câteva
restituiri interesează in mod special şi cercetarea ştiinţifică privind Bucovina: Udeşti de pe Suceavă.
Cercetare istorică, Obârşia neamului din care mă trag, Mitropolitul Misail, Mănăstiri din Moldova şi
Bucovina. Însemnări şi inscripţii.
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Demersul editorial al scriitorului şi ziaristului bucovinean Mircea Matrici reprezintă nu doar o
încercare de zidire spirituală" , cum însuşi mărturiseşte cu modestie distinsă (p. 8), ci, mai cu seamă,
"
o contribuţie la ivirea unui misionarism cultural şi moral atât de necesar în lumea noastră aflată în
derivă, îndepărtată de rânduială, rosturi, valori şi direcţii sănătoase de bună creştere şi afirmare.
Vasile 1. Schipor

Constantin N. Tomescu, Prietenul meu Visarion Puiu, tipărită cu binecuvântarea
Î.P.S . Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, ediţie, note şi addenda
Pr. Dumitru Valenciuc, Dragoş-Radu Mihai, Suceava, 2005 , 1 1 2 p.
Constantin N. Tomescu (20 februarie 1 890, Constanţa--6 iulie 1 983, Bucureşti) este o personalitate
a culturii noastre din perioada interbelică, afirmată în cadrul eforturilor de integrare a Basarabiei şi
Bucovinei în România Mare. La fel ca atâţia alţi oameni de seamă ai epocii, el po�rtă încă, în
nedreaptă uitare, destinul tragic al celor care au înfăptuit şi consolidat unirea acestor străvechi teritorii
româneşti cu Patria-Mamă.
Constantin N. Tomescu îşi face studiile secundare la Seminarul "Venian1in Costache" din laşi
( 1 904- 1 9 1 2), după care urmează cursurile Facultăţii de Teologie din Bucureşti ( 1 9 1 2- 1 9 1 6). După
absolvirea facultăţii participă, ca voluntar, la operaţiunile militare din războiul de întregire ( 1 9 1 61 9 1 8). După război, timp de două decenii, profesează la Chişinău, unde este, pe rând. director al
Cancelariei Arhiepiscopiei Chişinăului ( 1 9 1 9-1 942), consilier, referent cultural, profesor suplinitor
( 1 926), profesor agregat ( 1 927), profesor titular ( 1 930) la Catedra de Istoria Bisericii Române de la
Facultatea de Teologie din Chişinău ( 1 926- 1 94 1 ). Obţine doctoratul în teologie în 1 927 la Bucureşti.
În perioada 1 94 1 - 1 946 profesează la Facultatea de Teologie din Cernăuţi, care, după război
funcţionează câţiva ani, în refugiu, la Suceava.
Constantin N. Tomescu este autorul unei lucrări valoroase şi astăzi pentru cercetarea istoridt:
10 ani de la reînfiinţarea episcopiei Hotinului, Bucureşti, 1 934. La elaborarea cărţii Fapte şi gânduri
pentru Biserica Bucovinei, Bucureşti, 1 937, fără autor precizat, noi credem că a avut o contribuţie
importantă.
În acelaşi timp, în perioada interbelică, profesorul Constantin N. Tomescu desfăşoară o bogată
activitate dedicată binelui public. Este membru mirean în Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei
Chişinăului şi în Congresul Naţional Bisericesc, subseeretar de stat pentru Culte şi Arte în guvernul
condus de Octavian Goga (decembrie 1 937-februarie 1 938), organizează şi conduce mai multe pelerinaje
Ia Muntele Athos şi în Ţara Sfăntă. Pentru aceste din urmă fapte i se conferă titlul de "Mare
dicheofilax" al Patriarhiei Ecumenice şi Crucea Sfântului Mormânt a Patriarhiei Ierusalimului.
După război, profesorul Constantin N. Tomescu trăieşte drama elitelor generaţiei sale. În perioada
1 948-1964 este, în câteva rânduri, "client bun al penitenciarelor româneşti", cum mărturiseşte cu
amărăciune în acest extras din Jurnal, ,,necăj ind prin închisori", anchetat cu ameninţări, cu blândeţă"
"
şi torturat pentru presupuse acte de spionaj (p. 62).
Prietenul meu Visarion Puiu este un extras din ampla lucrare a profesorului Constantin
N. Tomescu Jurnal din viaţa mea, lucrare aflată la Arhivele Naţionale Istorice Centrale. Din cele şase
caiete ale manuscrisul, ce cuprinde 1 1 24 de pagini, se publică aici capitolul 26, respectiv paginile
245-273. Într-un Argument, p. 5-7, editorii precizează faptul că acest demers reprezintă o datorie de
"
conştiinţă" faţă de V isarion Puiu ( 1 879-1 964), călugărul luptător", cum 1-a numit istoricul Nicolae
"
Iorga, mitropolit al Bucovinei în perioada 1 93 5-1 944, victimă a politicianismului, pribeag în Apus şi
condanmat la moarte de regimul "democrat-popular" din România: "Lucrul acesta a devenit absolut
necesar în condiţiile în care tălmăcitorii celor petrecute în Bucovina interbclici'i nu au g:isit de cuviinţă
să se aplece asupra documentelor (sau, dacă au făcut-o, le-au selectat în mod cu totul vinovat), ci,
însu�indu-şi anumite clişee, dictate de interese de grup, le-au promovat până la saturaţie" (p. 5).
Jurnalul profesorului Constantin N. Tomescu "prezintă oameni, fapte � i întâmplări puţin cunoscute
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astăzi ", oferind cercetării istorice privind Bucovina şi Basarabia informaţii interesante in ceea ce
priveşte integrarea lor in Regatul Român: "Vom întâlni in expunerea profesorului oameni politici,
profesori universitari, personalităţi politice şi bisericeşti. Despre unii ştim mai mult, despre alţii mai
puţin. Timpul şi vremurile prin care am trecut au deformat amintirea unora Ceea ce trebuie să ne
reţină atenţia este faptul că fiecare din aceste personalităţi au adus jertfa lor de muncă pentru
propăşirea Patriei Române, în felul său. Nu comentăm în nici un fel fapte, acte şi mărturii ale
contemporanilor profesorului. Doar le readucem în atentie, urmând ca cititorul să-şi formeze propria
părere" (p. 6).
Izvorât dintr-o "clasică prietenie", păstrată de-a lungul a şase decenii, Jurnalul profesorului
Constantin N. Tomescu reconstruieşte o b iografie exemplară a "călugărului luptAtor" Visarion Puiu.

26 de capitole: El la
Chişinău, episcop de Argeş, apoi episcop al Hotinului; realizări în oraşul de reşedinţă Bălţi, p. 8- 12;
Activitatea sa: eparhială, culturală, socială, deschiderea unor vechi schituri, p. 12-14; O biserică
catedrală nouă în Bălţi. Sfinţirea, p. 15--17; Visarion ajunge Mitropolitul Bucovinei, p. 1 8--20; Sabotaj
birocratic. Detaşarea mea la Galaţi, p. 2 1 -24; Administrarea Fondului Religionar. A buzuri, p. 24-26;
Regia la acest Fond. Aprecieri despre politica ierarhilor, p. 26--3 1 ; Activitatea Mitropolitului
Visarion, p. 3 1-34; Dotarea eparhiilor cu pădure şi pământ, p. 34-36; Un control ministerial la
Fondul religionar, p. 36--39; A ctele oficiale despre administrarea Fondului Religionar, p. 39-42;
A nularea Jurnalului din 1937 pentru controlul Fondului Religionar, p. 42-44; Pensionarea Vlădicăi
Visarion. lngratitudinea preotului Ion Vască, p. 44-46; Mitropolit al Bisericii din Transnistria, p. 47-48;
Fapta imorală a preotului Nicolae Grosu în Transnistria, p. 49-50; Profesorul univ. A lexianu la
Cernăuţi şi Odesa, p. 50-52; Delegaţia oficială a lui Visarion în Jugoslavia. 23 august 1 944, p. 53-54;
A utoexilarea sa în Europa din pricina atitudinii faţă de Stalin, p. 54-57; Condamnarea lui Visarion
la moarte în Bucureşti; sechestrarea lucrurilor lui şi reflecţiile mele despre frăţia în clerul superior,
p. 58--62; Scrisoarea lui Visarion către mine la schitul Coşna-Bucovina, p. 62; Încercarea statului
român de a-1 aduce pe Visarion în Patrie. Decesul lui în Franţa şi înmormântarea, p. 63; Publicaţiile
lui Visarion Puiu, p. 64--65.
Acest extras d i n Jurnalul profesorului Constantin N . Tomescu este însoţit d e 92 d e trimiteri
Treptele înălţării şi decăderii sale sunt sugerate de multe din titlurile celor

infrapaginale consistente, cuprinzând note biografice, excerpte din articole şi studii publicate in presa
vremii, amintiri şi scrisori, date şi informatii referitoare Ia biserici, schituri şi mănăstiri, observatii şi
indreptări ale editorilor, acte oficiale, bibliografii pe probleme diverse, toate necesare utilizatorului
interesat de cunoaşterea istorică şi, deopotrivă, de construirea propriei strategii de informare. Extrasul
din Jurnal este urmat de un corp consistent de A nexe. p. 66--89 , cuprinzând dări de seamă, fragmente
de memorialistică, referate, scrisori, procese-verbale, circulare, cronici etc., corp valoros de
documente construit inteligent de editori ca discurs complementar util celor interesaţi. Un indice de
nume şi 1 8 pagini cu fotografii şi facsimile întregesc sumarul acestei restituiri necesare.
Prietenul meu Visarion Puiu învederează un observator atent al evenimentelor şi un bun
cunoscător al psihologiei umane, povestitor talentat, atent Ia lucrurile importante din mersul vremii
sale dar şi Ia amănuntul semnificativ. Multe pagini din Jurnalul profesorului Constantin N. Tomescu,
încărcate de pitoresc şi savoarea naratiunii, sunt elocvente: "Interesantă a fost însă schimbarea
mentalităţii orăşenilor despre plantatia de pomi şi copaci: oraşul Bălti cunoştea numai salcâmul, pe
marginea şoselelor, ori într-o grădină a oraşului, Ia gară, ca şi-n curtile oamenilor, la fel şi în satele
vecine, numai salcâmi, un soi prost, degenerat. Când Visarion a adus cu vagonul puieti de pomi
fructiferi, populaţia a pornit a bâzâi că episcopul n-ar fi în toate minţile; însuşi primarul Vrabie al
oraşului, un prieten al meu, mi-a turnat-o fără jenă: «VIădica acesta trebuie să fi sărit din minţi. Nu
vede el că la noi nu creşte decât salcâmul? Cheltuieşte bani în zadar!» Când i-am transmis aceastA
injurie, Visarion nu s-a supărat şi nici nu i-a făcut vreo aluzie, ci, după cei trei ani de creştere, el i-a
trimis lui Vulpe primul coş mare încărcat cu fructe din livada episcopală; la fel au primit şi alţi
fruntaşi. O adevărată revoluţie. Lumea a smuls salcâmii din ogrăzi, la fel şi primăria, plantând în loc
pomi fructiferi de la Pepiniera Şcolii de Agricultură din Chişinău, unde era profesor Costeţchi. Mult
timp această metamorfoză a făcut obiect de povestiri, dar şi de laudă pentru Vlădica Visarion" (p. 1 2);
"Dar în atmosferă plutea încă paradoxalul principiu că «Bucovina e a bucovinenilom şi pe scaunul
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mitropolitan, vacant din nou, trebuie să fie ridicat neapărat tot un bucovinean, aşa cum şi la Facultatea
Teologică din Cernăuţi puteau să ajungă numai profesori bucovineni şi, ca o mare excepţie, sll
strllbată un ardelean, în nici un caz cineva din Vechiul Regat. Despre aceastll aridâ şi nedreapta
problemă, încâ actuală după 1 7 ani de la Unire, eu m-am ciocnit cu unii intelectuali bucovineni,
mustrându-i cll tocmai la Bucureşti, la laşi au fost primiţi, chiar înainte de Unirea din 1 9 1 8, profesori
bucovineni" (p. 1 9-20); "Dar cu, ca un creştin, doritor de a vedea viaţa Bisericii în cadrele ei
canonice desfăşurându-se, dar mai ales ca un profesor teolog, de Istoria tocmai a Bisericii Române,
care am rllsfoit mereu paginile glorioase ale trecutului acestei Biserici şi am fost plin de entuziasm,
constatând meritele duhovniceşti ale ierarhilor români, cărturari şi milostivi faţă de oricare năpllstuit,
fără alegere după politică sau după alt criteriu, eu am înţeles că alegerile de arhierei şi de chiriarhi
eparhiali, în acest secol de politică deşănţată şi anarhistă, alegerea lor, mai ales dintre clericii de mir
văduvi, a avut la bază interesul meschin. josnic al politicii de partid [ . . . ] . Dacă un călugăr nu-i capabil
a face sau a simpatiza politica de partid, cum dovedesc atâtt:a cazuri în Patria noastră. [ . . . ] apoi
preoţii de mir, într-o majoritate urâtă, s-au grăbit să devină eunuci politici, înscrişi în partide sau
simpatizanţi, ca să ajungă în Parlament, ca să devină consilieri eparhiali, protopopi, ori să fie
transferaţi la parohii «mai grase, mai bănoase)), şi aceste binefaceri să le realizeze numai prin apllsare
politicll asupra episcopi lor" (p. 29).
Cel din urmă fragment, reţinut de noi din jurnalul Prietenul meu Visarion Puiu, ne reaminteşte
de cronicari (Grigore Ureche, Ion Neculce) şi de maniera lor portretistică: ,.Acest mitropolit al
Bucovinei, Visarion Puiu, al meu drag şi prea preţuit vechi prieten, avea inimă bună, el nu zavistuia
pe nimeni, nu chinuia şi nici nu nedreptllţea, nu persecuta. Este drept că se arăta cam iute, nervos
uneori, ca tot omul, dar îndată-şi revenea, spunând o glumă sau râdea. Credea în puterea nemărginită
a lui Dumnezeu, în Providenţă, iar de multe ori mi se jeluia că nu are îndestulătoare puternicii
sufleteşti să-L urmeze tot mai bine pe Mântuitorul Hristos. Slujea cu emoţii, dar solemn; citea
compoziţiile sale admirabile, dar grăia in predici şi cuvântări libere mai puţin colorat, nu aşa de reuşit
ca în cele scrise. El a fost corect, cinstit cu banul şi cu bunul public sau al altuia. Dărui a cu mâna largl\
şi mulţumea cu nobleţe pe cine-I servea'' (p. 36-37).
Semnalând apariţia acestei lucrări valoroase în Bucovina, mai facem precizarea că cercetarea
vieţii şi operei lui Visarion Puiu înregistrează în anii din urmă câteva contribuţii. În afara provinciei.
Dumitru Stavaraehe publică lucrările .Hitropolitul Visarion Puiu. Documente din pribegie, 1 9441 963, Paşcani, Editura Moldopress, 2000 şi Mitropolit Visarion Puiu. Însemnări din viaţa mea, Iaşi,
Editura Trinitas, 2004. La Paşcani, locul de naştere al distinsului ierarh, se organizează în fiecare an
"Zilele Visarion Puiu" . În Bucovina, la împlinirea a patru decenii de la moartea sa în exil, Centrul
pentru Studierea Problemelor Bucovinei al Academiei Române-Filiala Iaşi, include în programul
sesiunii anuale din 24 septembrie 2004 comunicarea Visarion Puiu, mitropolit al Bucovinei (1 9351 944), un martir al demnităţii ortodoxe, elaborată de preotul iconom stavrofor Dumitru Valenciuc,
care se p ublică în "Analele Bucovinei", XI, 1 , 2004.
Intr-o perioadă dificilă, pe care o străbatem cu anevoie, sub povara repetabilei "grele
moşteniri'', a unor practici şi mentalitllţi anacronice, activitatea din Basarabia şi Bucovina a
călugărului luptător" Visarion Puiu ne-ar putea oferi un exemplu energetic stimulator. Un fragment
"
din articolul O arhiepiscopie gospodărită, semnat de Nicolae Iorga în Neamul românesc pentru
"
popor", 1 6 februarie 1 937, este, credem noi, sugestiv : "Numai după un an de pllstorie, s-a dovedit la
Cernlluţi că omul sfinţeşte locul. ( . . . ] O eparhie cu o avere socotită la multe miliarde şi având putinţa
să adauge bielşugului acestuia mllsurat alte bogăţii ascunse, ( . . . ] îşi târa viaţa în datorii şi amânări de
plăţi, ca sll-i poată lungi traiul până la un soroc, atât de părăginită era gospodăria. [ . . . ] Un an de trude
şi strădanii. Un an de cufundare în taina care a îngrămlldit în veacuri atâta belşug de aur şi bogăţie
evlavioasă. Un an apoi de înălţare deasupra nimicniciilor pământeşti. Şi totul şi-a schimbat faţa,
înveşmântându-se, ca şi altâdatll, în măreţie şi strălucire. În locul hambarelor goale şi răvăşite, în locul
bisericilor uitate, ogorul eparhiei e în rod, grădinile în floare, casa în belşug şi visteria refăcutll ca în
\Tcmurile cele bune de altlldată" (cf. Anexa VI, p. 83-84).
Vasile /. Schipor
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Mircea Grigoroviţă, Universitatea din Cernăuţi în perioada interbelică, Suceava,
Editura Muşatinii, 2005, 290 p.
Cunoscutul cercetA-tor al istoriei şi culturii Bucovinei Mircea Grigoroviţă, harnic colaborator şi
al Analele Bucovinei", scoate de sub tipar încă o importantă contribuţie, cu titlul de mai sus, la
"
cunoaşterea istoriei provinciei al cărei fiu este. Lucrarea este prefaţată de Emil Satco şi se înscrie în
chip firesc în importantul număr de articole, de studii şi de cărţi tipărite (peste 1 40), cele mai multe cu
privire la istoria şi cultura Bucovinei. Dintre toate acestea, cele care au fost, la vremea apariţiei lor,
primele sinteze de istorie a Bucovinei sunt lucrările Învăţământul in nordul Bucovinei (1 775-1944),
Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1 993, Din istoria culturii in Bucovina (1 775-1944),
Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1 944 şi Din istoria colonizării Bucovinei, Bucureşti,
Editura Didactică şi Pedagogică, 1 996.
Recenta lucrare a lui Mircea Grigoroviţă este pentru autorul prefeţei "un punct de pornire
pentru o viitoare istorie a acestui locaş de învăţământ, într-o perioadă încă incomplet prezentată până
acum" (p. 1 0), pentru că perioadele universităţii germane şi a celei ucrainene sunt relativ bine
prezentate în spaţiul istoriografic contemporan. Autorul justifică demersul său in Cuvântul
introductiv, în care arată că lucrarea sa este o continuare firească a studiului intitulat Învăţământul in
nordul Bucovinei (1 775-1944) şi este: prima de acest fel de la noi, care analizează mai pe larg
"
bogata activitate a universităţii cernăuţene în perioada interbelică" (p. l 3).
Un prim capitol al acestei lucrări este intitulat Preliminarii. În cadrul său Mircea Grigoroviţă
prezintă principalele momente ale unirii" părţii de nord a Moldovei, care avea să fie numită de
"
austrieci Bucovina, cu imperiul habsburgilor, momentele istorice ale înfiinţării universităţii din
Cernăuţi, inaugurată la 4 iulie 1 875, in cadrul căreia au functionat trei facultăţi: de teologie ortodoxă,
de drept şi de filozofie (ultima dintre cele enumerate corespunzând, in aprecierea autorului, facultăţilor
de Litere, de Filozofie şi de Ştiinţe din ţările negermane). Apoi, sunt prezentate momentele Marii Uniri de
la 1 9 1 8, care au avut drept consecintA. firească şi transformarea universităţii francisco-iosefine în
universitate românească, care şi-a reluat cursurile în februarie 1 9 1 9 şi a fost inaugurată solemn la
24 octombrie 1 920, în prezenţa regelui Ferdinand şi a reginei Maria. Ziua aceasta rămânând în
perioada interbelică o zi simbolicA." şi de deschidere a cursurilor la universitatea bucovineană. În
"
continuare, autorul lucrării prezintA. sistematic o bogăţie de argumente pentru a justifica afirmaţia cA.
Universitatea Bucovinei a cunoscut un progres vizibil" în timpul stăpânirii româneşti precum:
"
numarul şi componenţa etnică a studenţilor din acea perioadă, societăţile studenţeşti care au
funcţionat la CernA.uţi (un "Heidelberg românesc", p. 1 9), asistenta socialA. şi medicală acordată
studenţilor, numarul publicaţiilor şi periodicelor universităţii, erudiţia şi prestigiul universitarilor,
edificiile ridicate pentru extinderea spaţiului de studiu, ridicarea clădirii Bibliotecii Universitare şi
fondul de carte impresionant achiziţionat, precum şi serviciile oferite de această instituţie,
manifestările culturale ale Universităţii din perioada interbelică etc.
Capitolul al doilea este intitulat Misiunea didactică şi ştiinţifică. În cadrul acestuia sunt
prezentate demersurile autorităţilor ştiinţifice şi administrative române, în frunte cu profesorul
universitar Ioan I. Nistor, în cea mai mare parte a perioadei interbelice, rectorul universităţii.
Analizând Dările de seamă, autorul subliniază permanenţele activităţii universitare cernăuţene:
universitatea trebuie să rămână o pepinieră de idei noi şi îndrăzneţe, condamnarea xenofobiei şi a
intolerantei ca fiind barbare" (p.39), respectarea libertăţilor şi drepturilor universitare studenţeşti,
"
concomitent cu respectarea autorităţilor statului şi a legilor acestuia, slujirea cu devotament a
adevărului şi cultivarea talentelor, pregătirea temeinicA. studenţilor pentru inserţia socialA. şi
profesională de succes etc. În partea a doua a acestui capitol sunt prezentate remarcabilele contribuţii
ale universitarilor cernăuţeni şi a studenţilor lor la dezvoltarea vieţii ştiinţifice şi culturale româneşti
din perioada interbelicA.. Menţionăm aici numeroasele publicaţii susţinute de intelectualii şi
universitarii cernăuţeni : Candela", ,,Analele Dobrogei", Codrul Cosminului", Revista filologică",
"
"
"
Bucovina-revistA. lunarA. de drept, sociologie şi criminologie. DoctrinA.-Legislaţie şi Jurisprudenta . . . ",
"
Buletinul Facultăţii din Cernăuţi", Revista de pedagogie", Buletinul Mihai Eminescu. Lămuriri
"
"
"
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pentru opera şi viaţa lui Eminescu", " Pagini juridice. Doctrină-Jurisprudenţă-Legislaţie", "Însemnări
sociologice", "Junimea l iterară", "Făt-Frumos", "Revista Bucovinei" , "Revue des Etudes Indo
Europeennes", "Fond şi formă" etc. La sfărşitul acestui capitol autorul arati'!. că a prezentat doar ceea
ce s-a publicat mai semnificativ în periodicele cernăuţene, f'W'ă a fi prezentat ceea ce au tipărit
universitarii cernăuţeni în cărţi, broşuri şi în alte periodice.
Un capitol aparte este consacrat de autor Facultăţii de Teologie, singura de acest fel în'
imperiul austriac, una dintre cele mai prestigioase instituţii bucovinene, până la primul război mondiat
şi după. Despre această facultate au mai scris: Simion Reti, Vladimir Trebici, Mircea Păcurariu şi
autorul studiului pe care-I prezentăm. Înfiinţată în 1 875, la această instituţie au activat profesorii :
Isidor Cavaler d e Onciu, Vasile Ianovici, Octavian Isopescul , Vasile Vladimir de Repta, Eusebiu
Popovici, Eusebiu Popovici, Alexiu Comoroşan, Ştefan Saghin, Vasile Mitrofanovici, Miron Mihail
Călinescu, Vasile Găină., Constantin Clementie Popovici, Teodor Tarnavschi, Emilian Voiuţchi, Juvennal
Ştefanelli. În lucrarea pe care o prezentăm, Mircea Grigoroviţă îşi însuşeşte aprecierea lui S. Reti,
conform căreia "în sânul Facultăţi i de Teologie din Cernăuţi şi-au făcut studiile şi pregătirea necesară,
dobândind şi titlul academic de doctori în teologie, cei mai distinşi teologi ortdocşi din toate
provinciile României întregile. Dintre aceştia s-au recrutat apoi primii profesori ai Facultăţii de
Teologie din Bucureşti şi apoi ai celei din Chişinău şi ai Academiilor teologice ortodoxe române din
Transilvania şi Banat. Astfel, aceste instituţii au devenit fiicele Facultăţii de Teologie din Cernăuţi
[ )" (p.67).
O atenţie deosebită acordă autorul analizei activităţii desfăşurate de profesorii acestei facultăţi
din perioada interbelică, după cum urmează: Vasile Tarnavschi, Vasile Gheorghiu, Romulus Cândea,
Milan Pavel Şesan, Vasile Loichiţă., Nicolae Cotos, Valerian Şesan, Nectarie Cotlarciuc, Domiţian
Spânu, Dionisie lerimiiv, Orest Bucevschi, Simeon Reli, Vladimir Prelipceanu, Petre Procopovici, Ioan
Zugrav, Iustin Moisescu. Sunt menţionaţi şi unii dintre profesorii Facultăţii de Teologie din Chişinău
care au venit la Cernăuţi, după ce instituţia din Basarabia s-a desfiinţat - este cazul .profesorilor:
Cicerone Iordăchescu, Valeriu Iordăchescu, Nicolae Popescu-Prahova şi Constantin Tomescu.
Facultatea de Teologie din Cernăuţi a contribuit la "intermedierea şi promovarea culturii
teoretice superioare din ţările vecine, sud dunărene: Bulgaria, Serbia, Bosnia, Croaţia, pregătind
studenţi, care apoi ca profesori au întemeiat şi ridicat învăţământul teologic din ţările lor'' - scria
S. Reti, apreciind importanţa instituţiei prezentate (p. 92). Buletinul ştiinţific al acestei facultăţi a fost
"
"Candela , care a apărut între anii 1 882-1 9 1 4 şi 1 923-I925.
Din lucrarea lui M. Grigoroviţă aflăm că în anul universitar 1 940/ 1 94 1 Facultatea de Teologie
din Cernăuţi a funcţionat în refugiu la Suceava, revenind la Cernăuţi în anii I 94 1-I944. Importante
pentru cunoaşterea aceste facultăţi sunt şi datele privitoare la constituirea Institutului de Istorie de pe
lângă această facultate, la 5 decembrie 1 942.
Aceeaşi atenţie acordă autorul lucrării pe care o prezentăm Facultăţii de Drept, scriind rânduri
laudative la adresa numelor de marcă ale acestei instituţii, în acelaşi timp şi ale culturii române interbelice,
precum: Dumitru Busoiocescu, Christofor Coroamă., George Cristescu, Constantin Damian, Gheorghe
Drăgănescu, Dimitrie Gălăşescu-Pyk, Ion Chişescu, Maximilian Hacman, Constantin Isopescu-Grecul,
Friedrich Kleinwachter, Ioan Lunguleac, Alexandru Popovici, Constantin Rădulescu, Ion (Jean) Rădulescu,
Constnatin A Spulber, Anastase Ştefănescu-Galaţi, Erast Diti Tarangul, Vespasian Pauliucu Burtă ş.a
În perioada interbelică a funcţionat, la Cernăuţi, Facultatea de Filozofie şi Litere care a avut trei
secţii şi anume: Filozofie, Istorie şi Filologie. Mircea Grigoroviţă analizează în detaliu. în capitolul
dedicat acesteia, structura curriculară a acestor facultăţi, articularea lor administrativă., modul de
organizare a cursurilor şi a seminariilor, structura şi calitatea corpului didactic. Informaţii deosebit de
folositore sunt adunate de autor în aceste pagini şi vorbesc despre excepţionala încărcătură culturală şi
ştiinţifică adunată în universitatea bucovineană. În această idee sunt prezentate sintetic operele ştiinţifice
ale lui: Cari Siegel, Vasile Gherasim, Traian Brăileanu, Alexandru Ieşan, Traian Chlariu, Leon Ţopa,
Constantin Narly, Silvestru Găină., Ion 1. Nistor, Ilie Corfus, Teodor Balan, Romulus Cândea, Teofil
Sauciuc-Săveanu, Alexandru Bocăneţu, Oreste Luţia, Alexandru Tzigara-Samurcaş, 1. D. Ştefănescu,
Vasile Grecu, Nicolae Grămadă., Alexe Popovici, Sever Pop, Leca Morariu, Petru Iroaie, Traian
Cantemir. Dumitru Marmeliuc, Radu Sbiera, Emilian Carp, Dimitrie Marmeliuc, Eugen Hezog, Victor
Mora.riu, Dragoş Protopopescu, Grigore Nandriş, Traian Chelariu ş.a.
o o o
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Facultatea de Ştiinţe, apărută ca unnare a reorganizării din 1 9 1 8, este tema de analiză a
unnătorului capitol al cărţii. Ea a avut unnătoarele secţii: Matematica, Fizica, Chimia, Ştiinţele
Naturale şi Geografia. Ca şi la celelalte facultăţi, numeroase sunt numele de marcă ale oamenilor de
ştiinţă care au sluj it, de la catedră, dezvoltarea culturală a acestei provincii româneşti şi cultura
română şi universală. Dintre acestea remarcăm doar pe: Simion Stoilow, Gustav Botez, Gheorghe
Vrănceanu, Ştefan Petrecu, Dan Hulubei, Octav Mayer, Tiberiu Popoviciu, Radu Grigorovici, Eugen
Bădărău, Herben Mayer, Constntin C. Bedreag, Mihail A. Mihăilescu, Ion Coculescu, Eugen Botezat,
Constntin N. Hunnuzachi, Orest marcu, Filimon Cârdei, Mihail Guşuleac, Carol Bauer, Emilian
Ţopa, Traian Ştefureac, Fritz Netolitzky, Radu Popovici, Constantin Brătescu ş.a.
O parte imponantă a lucrării este şi cea dedicată Bibliotecii Universităţii, care se constituie în
penultimul capitol al cărţii. Din analiza temeinică pe care o face autorul asupra activităţii acestei
instituţii reţinem ideea că: "În 1 940 şi 1 944, stăpânirea românească a lăsat noilor stăpâni o mare
bibl iotecă occidentală, europeană" (p. 220).
Lucrarea se încheie cu un capitol de Concluzii şi cu Anexă, care cuprinde un studiu al lui
M. Grigoroviţă despre "Revista de pedagogie " (1931-1943), o Bibliografie selectivă a lucrărilor autorului
cărţii, trei fotografii document şi un Indice de nume.
Această primă sinteză românească despre Universitatea din Cernăuţi se constituie într-o
extrem de utilă lucrare pentru cultura românească şi este, în acelaşi timp, un îndemn la aprofundarea
demersurilor lui Mircea Grigoroviţă, împătimitul de cunoaşterea culturalităţii luptătoare a românilor
bucovineni de până la al Doilea Război Mondial.
Marian Olaru

S i lvestru Morariu Andrievici, Proprietăţile jundaţionale ale Bisericii Gr. -Or. în
Bucovina după istorie, aşezămintele canonice şi legile de stat, Suceava, Editura
Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, 2004, 1 48 p.
La Editura Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor a apărut, cu binecuvântarea Înalt Prea
Sfinţitului Părinte Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, lucrarea: Silvestru Morariu
Andrievici, Proprietăţile fundaţionale ale Bisericii Gr. -Or. in Bucovina după istorie, aşezămintele
canonice şi legile de stat, referent ştiinţific prof. Nicolae Cârlan, ediţie îngrijită, notă asupra ediţiei,
comentarii şi postfaţă de preot Dumitru Valenciuc. Sumarul lucrării cuprinde studiul Proprietăţile
fundaţionale ale Bisericii Gr. Or. in Bucovina după istorie, aşezămintele canonice şi legile de stat,
alcătuit de mitropolit Silvestru Morariu Andrievici, o Notă asupra ediţiei, semnată de preot Dumitru
Valenciuc, care întocmeşte postfaţa: Mitropolitul Silvestru Morariu Andrievici, o voce a conştiinţei
ortodoxe şi româneşti şi Bibliografia din finalul lucrării.
Studiul Proprietăţile fundaţionale ale Bisericii Gr.-Or. in Bucovina după istorie, aşezămintele
canonice şi legile de stat, a apărut în revista "Candela. Foaie bisericească-literaria", în anul 1 894,
fiind destinat, iniţial, infonnării Ministerului de Culte şi Instrucţie de la Viena. Întocmirea acestuia
"era răspunsul la frământările stârnite de intenţia guvernului austriac de a cumpăra, pentru statul
austriac, Domeniul Rădăuţi, parte componentă a Fondului religionar gr. or. din Bucovina, dreaptă
proprietate a Mitropoliei Bucovinei, intenţie care ar fi lipsit naţiunea română din Bucovina de
sprijinul de bază al dezvoltării ei" (p. 67).
Retipărirea acestui studiu, aşa cum afinnă, în Notă asupra ediţiei, preotul Dumitru Valenciuc,
"se constituie într-un act reparatoriu al istoriografiei şi al vieţii noastre spirituale. Acest «Memoriu»
alcătuit de Mitropolitul Silvestru Morariu Andrievici, supus discuţiei şi aprobării unui «Consistoriu
înmulţit» şi apoi înaintat Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii din Viena, la cererea căruia a fost
alcătuit, cuprinde o impresionantă cantitate de infonnaţii privitoare la Fondul religionar greco-ortodox
din Bucovina, dreaptă proprietate a Bisericii strămoşeşti şi româneşti " (p. 7). Motivaţia retipăririi
acestui studiu este legată, cum aflăm din Postfaţă, de "aflarea adevărului în privinţa dreptului de
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proprietate al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor ca succesoare de drept a fostei Episcopii de
Rădăuţi asupra acestei averi b isericeşti, cunoscută sub numele de «Fondul bisericesc» " (p. 66). De
asemenea, editorul ne asigură de faptul că acest demers "este doar un început în valorificarea bogatei
moşteniri culturale bucovinene astăzi parţial cunoscute, mai ales în ceea ce priveşte rostul şi rolul
Bisericii ortodoxe în viaţa acestei provincii" şi că acesta este "unul informativ, întreprins pentru
cititorul obiectiv, indiferent dacă este român creştin ortodox sau nu ( . . . )" (p. 66).
Silvestru Morariu Andrievici s-a născut la 1 4/26 noiembrie 1 8 1 8, a urmat şcoala primară în
satul natal, Mitocul Dragomimei, iar liceul şi studiile teologice la Cernăuţi. S-a remarcat printr-o
activitate ştiinţifică deosebită, meritele sale fiind recunoscute prin acordarea, de către consiliul
profesoral al Facultăţii de Teologie a universităţi cernăuţene, a titlului de doctor in sacra theologie
honoris causa. În anul 1 862 a fost promovat ca referent auxiliar al Consistoriului diecezan, apoi
consilier consistorial ( 1 866), funcţionând, în acelaşi timp, şi ca deputat dieta!, apărând interesele
românilor bucovineni. După intrarea în cinul monahal, a primit rangul de arhimandrit, apoi de vicar
general, iar din anul 1 880 a fost mitropolit al Bucovinei şi Dalmaţiei. Preocupările mitropolitului
Silvestru Morariu Andrievici s-au concretizat, printre altele, în înfiinţarea jurnalului bisericesc-literar
"Candela" ( 1 882), întocmirea Statutului congresului bisericesc (aprobat la 27 iulie 1 882), întocmirea
şi publicarea Tipiconului bisericii ortodoxe (1 883), înfiinţarea primei tipografii diecezane (inaugurată
la 1 9 iulie 1 883), întocmirea celor două Apologii ( 1 885 şi 1 890), pentru a respinge atacurile rutenilor
şi romano-catolicilor împotriva ortodoxiei române. De asemenea, ierarhul bucovinean a avut iniţiativa
înfiinţării societăţii studenţeşti "Academia Ortodoxă" .
Una dintre preocupările constante ale mitropolitului Silvestru Morariu Andrievici a fost cea
legată de problema juridică a Fondului religionar şi de afirmarea dreptului eparhiei ortodoxe a
Bucovinei ca proprietară a acestuia, aşa cum a fost "voinţa ctitorilor, miluitorilor şi ajutătorilor
mănăstirilor româneşti ale Bucovinei, din averea cărora a fost constituit". În acest sens, ierarhul
bucovinean face demersuri către autorităţile imperiale, concretizate în redactarea unor memorii, unul
dintre cele mai importante fiind acela trimis la Viena în 28 mai/9 iunie 1 890. Aşa cum afirmă
editorul, "interesantul studiu al mitropolitului Silvestru Morariu pune la dispoziţia Ministerului de
Culte şi Instrucţiune nu numai prevederile legilor de stat în baza cărora se administra averea Bisericii
Ortodoxe din Bucovina ci, pe baza analizei situaţiei fondurilor religionare aparţinând bisericilor
romano-catolice şi protestante din Austria şi a proprietăţilor lor, obligă Curtea Imperială să
recunoască adevăratul proprietar al acestui a [ . . . ]. Demersul Mitropolitului Silvestru a fost încununat
cu succes, împăratul acceptând argumentele expuse în «Memoriu», dispunând încetarea oricăror
acţiuni în direcţia dezmembrării Fondului religionar" (p. 88, 1 1 5).
În urma acestor acţiuni, Consistoriul arhiepiscopesc al episcopiei Cernăuţilor, şi apoi, din 1 875, al
Mitropoliei Bucovinei, în calitate de proprietară a Fondului religionar greco-ortodox al Bucovinei,
"participă, prin economat, la buna chivemisire a resurselor acestuia" (p. 1 1 6). Pentru a exemplifica
aceste acţiuni, preotul Dumitru Valenciuc redă, în amplu! studiu care însoţeşte prezentarea memoriului
Mitropolitului Silvestru Morariu, deciziile Consistoriului - extrase din rezumatele şedinţelor
consistoriale desffişurate în perioada 1 895- 1 905. Aceste acte demonstrează faptul că "Mitropolia
Bucovinei, prin Consistoriul arhiepiscopal, dispunea, sub controlul statului (lucru absolut legal şi
normal) de bunurile general recunoscute ca fiind dreaptă şi legală proprietate" (p. 1 26).
Retipărirea studiului Mitropolitului Silvestru Morariu Andrievici, Proprietăţile fundaţionale
ale Bisericii Gr. -Or. în Bucovina după istorie, aşezămintele canonice şi legile de stat, apărut în urmă
cu mai bine de 1 00 de ani, aduce în actualitate o problemă de o deosebită importanţă pentru biserica
ortodoxă bucovineană. Aşa cum ne asigură preotul Dumitru Valenciuc "Fondul religionar gr. or. al
Bucovinei, apărat cu atâta vigoare de Mitropolitul Silvestru Morariu Andrievici, este încă o rană
deschisă a Bisericii noastre strămoşeşti. Dreaptă proprietate a Bisericii din Bucovina, ea a fost doar
administrată de către stăpânirea austriacă şi redată Mitropoliei Bucovinei prin Legea pentru regimul
general al cultelor din 1 925 " (p. 1 3 4). În anul 1 946, prin Decretul-lege nr. 925, între Fondul
Bisericesc (denumit "Domeniile Bucovina S.A.) şi CFR s-a instituit o colaborare în vederea
exploatării, industrializării şi valorificării bunurilor acestuia. În anul 1 948, societatea "Domeniile
Bucovina S. A. " a fost naţionalizată, iar în anul 1 949 a fost desfiinţată.
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După anul 1 989, Arhiepiscopia Sucevei ş i Rădăuţilor, unnaşa legitimă a fostei Mitropolii a
Bucovinei a cerut, în repetate rânduri, restituirea proprietăţilor ei legitime, disputa cu autorităţile
situându-se în jurul ideii că "arhiepiscopia a avut terenuri în folosinţă nu în proprietate".
Studiul lui Silvestru Morariu Andrievici, adus în actualitate prin grija preotului Dumitru
Valenciuc, care semnează şi postfaţa, foarte bine documentată: .\1itropolitul Silvestru Morariu
Andrievici, o voce a demnităţii ortodoxe şi româneşti, cu accente critice la adresa unor realităţi
istorice trecute şi prezente, se constituie într-un argument serios în favoarea sustinerii drepturilor
bisericii bucovinene, ca proprietară a terenurilor ce alcătuiau Fondul religionar.
Rodica /aţencu

"
" Glasul Bucovinei . Revistă trimestrială de istorie şi cultură, Cernăuţi-Bucureşti,
anul XI, nr. 1 -2 (4 1 --42), 2004
În anul 2004 s-au împlinit 10 ani de la apariţia publicaţiei " Glasul Bucovinei", revistă
trimestrială de istorie şi cultură. Aceasta a apărut cu sprij inul Fundaţiei Culturale Române şi prin grija
intelectualilor cernăuţeni, fiind condusă de un colectiv de oameni de ştiinţă din Cernăuţi, Bucureşti,
Braşov, Chişinău, Suceava, coordonat de redactorul-şef Alexandrina Cernov, membru de onoare al
Academiei Române. Publicaţia, călăuzită de ideea cunoaşterii "istoriei Bucovinei şi a perspectivei ei",
îşi propune "recuperarea adevărului istoric", "revalorificarea istoriei culturii româneşti din teritoriul
fostei Bucovine" prin prezentarea unor studii referitoare la "cronologia istorică şi politică, activitatea
partidelor politice, mărturii istorice, aspecte de viaţă spirituală religioasă, dicţionare bibliografice,
portretele reprezentaţilor ştiinţei şi culturii româneşti din Bucovina, memorialistică, demognifie,
creaţie literară, artă, etnografie şi folclor" .
Recunoscând în "recuperarea adevărului istoric" un demers necesar pentru a menţine trează
conştiinţa de neam, continuând mesajul unei tradiţii ( Glasul Bucovinei " nu este o denumire nouă - un
"
ziar cu această denumire a fost fondat la Cernăuţi în anul 1 9 1 8) şi manifestând disponibilităţi pentru
"
"
" ideea de actualitate atât de necesară pentru o publicatie, revista " Glasul Bucovinei şi-a conturat
profilul istorico-cultural prin rubricile propuse: Bucovina - procese istorice şi sociale, Personalităţi
istorice şi culturale, Teorie, critică şi istorie literară, Arhiva Bucovinei, Artă, etnografie, folclor,
Aniversări cernăuţene, Dialoguri cu bucovinenii, Cercetări socio-lingvistice, Cărţi, reviste.
Actualul număr cuprinde următoarele rubrici: " Glasul Bucovinei " - /0 ani de apariţie;
Dialoguri cu bucovinenii; Bucovina - procese istorice şi sociale; Personalităţi bucovinene; Teorie,
critică şi istorie literară; Poezie; Cărţi. Reviste. Conferinţe.
În cadrul primei rubrici, Alexandrina Cernov semnează articolul " Glasul Bucovinei " - o
mărturie şi o prezenţă a culturii româneşti, în care autoarea prezintă istoricul înfiinţării acestei
reviste, propunând, pentru v iitor, lărgirea tematicii acesteia şi atragerea mai multor tineri cercetători
cernăuţeni în redactarea ei.
La împlinirea celor zece ani de la apariţia revistei Glasul Bucovinei", sunt consemnate şi câteva
"
Gânduri aniversare, adresate de: Tudor Andrieş (redactor-şef adjunct al ziarului " Concordia", Cernăuţi),
prof. univ. dr. Mircea Anghelescu (Facultatea de Filologie - Universitatea Bucureşti), Ştefan Broască
(redactor-şef al publicaţiei "Plai Românesc", redactor-şef la redacţia pentru manualele în limba română a
Editurii " Svit", Lvov - Cernăuţi), prof. univ. dr. Gheorghe Chivu (Facultatea de Filologie Universitatea din Bucureşti), Mircea Lutic (poet, traducător şi publicist din Cernăuţi), lector univ. dr.
Harieta Mareci (Facultatea de Istorie - Universitatea Ştefan cel Mare" din Suceava), lector univ. dr.
"
Florin Pintescu (Facultatea de Istorie - Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava), prof. dr. Ion
Popescu (preşedinte de onoare al Uniunii Societăţilor Româneşti pentru Integrarea Europeană din
Regiunea Cernăuţi), conf. univ. dr. Ştefan Purici (Facultatea de Istorie - Universitatea "Ştefan cel Mare"
din Suceava), prof. univ. dr. Adrian Dinu Rachieru (Universitatea "Tibiscus" din Timişoara, consilier
editorial la Editura "Augusta"), prof. Emil Satco (directorul Bibliotecii judeţene " 1. Gh. Sbiera" din
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Suceava), Arcadi e Suceveanu (vicepreşedinte al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova), acad.
Ştefan ŞtefW!escu (Facultatea de Istorie - Universitatea din Bucureşti), Maria Toacă (redactor al
publicaţiei "Zorile Bucovinei" din Cernăuţi), prof. univ. dr. Pavel Ţugui (Universitatea din Bucureşti).
La rubrica Dialoguri cu bucovinenii, Ilie Luceac îl are ca interlocutor pe violonistul Dan
Onofreiciuc, bucovinean de origine, actualmente cetăţean S.U.A. Intervievatul relatează despre viaţa
artistică din Republica Moldova în deceniile de după cel de al Doilea Războ i Mondial, amintirile lui
confirmând ideea că, în viaţa comunităţilor minoritare, cultura populară este un element de întărire a
spiritul naţional manifestat sub stăpânirii străine.
Rubrica Bucovina - procese istorice şi sociale cuprinde trei studii, .primul fiind semnat de
Dorina N. Rusu, Bucovina în A cademia Română. Pornind de la ideea că Academia Română a fost
instituţia culturală a tuturor românilor, autoarea face un scurt istoric al acesteia, menţionând
contribuţiile bucovinenilor la dezvoltarea acestui înalt for de cultură.
Studiul Foametea ca metodă de impunere a comunismului, semnat de Ştefan Purici, bazat pe
bogate surse documentare, prezintă exemple concrete ale violării drepturilor omului şi a genocidului
în ţări ca URSS, China şi Cambogia. Un capitol special este dedicat analizei cauzelor şi efectelor
foametei din anii 1 946-- 1 947 pentru România, Regiunea Cernăuţi (Ucraina) şi Republica Moldova.
În cadrul aceleiaşi rubrici este prezentată şi partea a treia a studiului Românii - a treia etnie
din Ucraina, Regiunea Cernăuţi. Romanii din raionul Herţa. Monitorizare socio/ingvistică, semnat
de Ion Popescu.
În cadrul rubricii Personalităţi bucovinene, Harieta Mareci prezintă activitatea lui Vasile
Grecu (1885-1972). Repere în destinul unui savant, iar Pavel Ţugui se opreşte asupra lui Adolf Lasi:
" Eram prieten declarat al tinerimii studenţeşti şi îndeosebi al tinerimii române " .
Rubrica Teorie, critică şi istorie literară cuprinde două studii: Cornelia Mănicuţă, Ştefan cel
Mare, între istorie şificţiune literară şi Mircea A. Diaconu, De peste neguri, glasul lui lulian Vesper.
Numărul 1-2 din 2004 al revistei "Glasul Bucovinei" cuprinde şi rubricile Poezie (Arcadie
Suceveanu, Versuri) şi Cărţi. Reviste. Conferinţe (Alexandrina Cernov, Istorie şi actualitate - despre
conferinţele de la Constanţa, Bucureşti şi Câmpulung-Moldovenesc).
Sumarul pe zece ani al revistei "Glasul Bucovinei" este prezentat la finalul numărului
aniversar din anul 2004.
Rodica laţencu

"
"Ţara Fagilor , almanah cultural-literar al românilor nord-bucovineni, XIII, Cemăuţi
Târgu-Mureş, 2004, 298 p.
Almanahul Ţara Fagilor", îngrijit de Dumitru Covalciuc, îşi continuă apanţ1a sub egida
"
Societăţii Culturale Arboroasa" din Cernăuţi. Şi cel de al XIII-lea volum, finanţat de Ministerul
"
Culturii şi Cultelor din România şi Primăria Municipiului Târgu-Mureş, apare cu sprij inul generos al
Bibliotecii Judeţene Mureş şi al Fundaţiei Culturale "Vasile Netea".
Cuvântul înainte cu titlul Ştefan cel Mare şi Sfânt-500, semnat de Dimitrie Poptămaş, un mare
şi statornic prieten al românilor bucovineni şi basarabeni înstrăinaţi, evidenţiază semnificaţia aparte a
evenimentului, îndeosebi pentru românii din afara actualei frontiere de nord-est a ţării: .,Cu cât ne
îndepărtăm în timp, amintirea domnitorului Ştefan rămâne tot mai vie în mintea şi inimile noastre. El
a fost acela care vreme de aproape o jumătate de veac şi-a apărat «moşia)) de nesiguranta şi pericolul
care o ameninţau, redându-i pacea şi liniştea, agoniseala şi strălucirea, limba vorbită şi credinţa.
Viteaz, energic, d iplomat şi strateg, neîntrecut în războaie, a ştiut ca nimeni altul să ridice stindardul
neatârnării, apărat cu scutul şi sabia. Moldova timpurilor sale era împlinită cu Ţara de Sus,
pământurile Basarabilor, cu Chilia şi Cetatea Albă, cu primele moşii din Ardeal, Ciceul şi Cetatea de
Baltă. Acestea din urmă confirmă conştientizarea originii comune a românilor din principate. De aici
şi sentimentul de apărare a Ţării Româneşti în faţa pericolului otoman. Nume memorabile: Baia,
Chilia, Vaslui, Valea Albă, Codrul Cosminului şi multe altele rămân ca momente de referinţă, de
eroism fără precedent şi cu urmări benefice pentru multă vreme asupra Moldovei. [ . . . ]
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Mănăstirea Putna, unde îşi doanne somnul d e veci «Atletul lui Cristos», cum mai era
supranumit, a devenit loc de pelerinaj. În vremuri de restrişte, aici ne refacem şi ne întărim speranţele
şi credinţa. Câtă încredere, putere şi durabilitate ne poate oferi amintirea Ta, care se amplifică în
timp!" (p. 5--6)
Almanahul de la Cernăuţi îşi păstrează structura prin care s-a impus în viaţa culturală a
provinciei, fiind atent la conţinutul, calitatea şi diversitatea ofertei. În secţiunea File de istorie, cea
mai consistentă din sumarul acestui volum, almanahul difuzează pe circuitul său materiale valoroase:
Ion Nistor, Răpirea Bucovinei după Sulzer, p. 7-1 3 ; Mihai Eminescu, Negocierile privitoare la
cedarea Bucovinei, p. 1 4-22; Constantin Ungureanu, Biserica Catolică din Bucovina în perioada
stăpânirii austriece, p. 23-36; Ioan Cocuz, Unirea Bucovinei cu România, 28 noiembrie 1918
(Aspecte militare), p. 3 7-90; Dumitru Covalciuc, Problema ucraineană în dezbarerile Consiliului
Naţional Român, p. 9 1-93 ; Mihai-Aurelian Căruntu, Bucovina în al Doilea Război Mondial.
Radiograjia unei drame, p. 94- 1 05 ; Vasile Vorobet, Povara istoriei vitregite, p. 1 06-1 1 0; Mihai
Aurelian Căruntu, Câteva aspecte legate de pierderile produse Fondului Bisericesc Ortodox-Român
al Bucovinei în perioada ocupaţiei sovietice, 1 940-1941, p. 1 1 1-1 1 5 ; Petre Mândrescu, Date privind
crearea, lărgirea şi funcţionarea Spitalului Clinic Regional din Cernăuţi, p. 1 1 6- 1 20.
O seCţiune impusă de evenimentul anului, 2004-Anul Ştefan cel Mare, reuneşte materialele:
Dumitru Covalciuc, Te-om vedea în bronz, mărite Domn?, p. 1 2 1-1 22; Octavian Voronca, ... Seamăn
în lume nu are, p. 1 23- 1 26, precum şi două documente cuprinzând atitudinea şi revendicările unor
reprezentanţi ai românilor din regiunea Cernăuţi. Cel dintâi exprimă răspunsul adresat preşedintelui
Comitetului de Stat al Ucrainei pentru Minorităţi şi Migraţiunc, în urma protestului unor organizaţii
obşteşti ale ucrainenilor din regiunea Cernăuţi cu privire la înălţarea unui monument domnitorului
Ştefan cel Mare şi a cererii acestora privind "apărarea drepturilor naţionale şi ale intereselor legitime"
ale ucrainenilor din cele două părţi ale Bucovinei, p. 1 26- 1 29. Cel de al doilea document este o
adresare către preşedintele Ucrainei, primul ministru şi şeful administraţiei regionale Cernăuţi.
Reţinem, din cuprinsul acestuia, "doleanţele, fireşti şi legitime, ale populaţiei româneşti din nordul
Bucovinei, nordul Basarabiei şi din fostul ţinut Herţa": " 1 ) Garantarea învăţământului de toate gradele
- elementar, mediu, mediu de specialitate, universitar şi postuniversitar - în limba maternă pentru
comunităţile naţionale autohtone din regiunea noastră, inclusi,· cea românească, una dintre cele mai
importante din punct de vedere numeric după naţiunea majoritară ucraineană; 2) Redeschiderea
şcolilor româneşti care au fost închise în perioada de după anul 1 944 în toate satele cu populaţie
majoritar românească şi mixtă, româno-ucraineană din regiune; 3) Revenirea la vechile denumiri
istorice, existente de-a lungul secolelor, dar schimbate în mod arbitrar de conducerea Republicii
Sovietice Socialiste Ucrainene în anul 1 947; 4) Inscripţionarea bilingvă a tuturor localităţilor cu
populaţie majoritar românească şi mixtă din regiune; 5) Retrocedarea către comunitatea românească
din regiune a tuturor imobilelor ce au aparţinut structurilor social-culturale româneşti până în anul
1 944; 6) Înfiinţarea unei instituţii de învăţământ universitar cu predarea integrală a tuturor obiectelor
(cu excepţia limbii ucrainene şi istoriei Ucrainei, a unor cursuri speciale etc.) în limba română,
conform înţelegerilor dintre preşedinţii Ucrainei, României şi Republicii Moldova privind
deschiderea unei universităţi multiculturale la Cernăuţi, a unei trupe teatrale şi a unei formaţiuni
artistice profesioniste, respectiv în cadrul Teatrului şi Filarmonicii regionale, precum şi a unei
biblioteci naţionale româneşti în Cernăuţi; 7) Extinderea spaţiului emisiunilor de radio şi televiziune
în limba română şi reprogramarea lor la ore pertinente recepţionării, susţinerea prin programe de stat a
editării de manuale, reviste pentru copii, literatură artistică în limba română" (p. 1 29-1 30).
Ca de atâtea ori în ultimul deceniu, reprezentanţii comunităţii româneşti din regiunea Cernăuţi
solicită "îndeplinirea în practică a tuturor prevederilor constituţionale" pentru asigurarea drepturilor
"
legitime ale minorităţilor naţionale autohtone, inclusiv a celei româneşti, de a-şi cinsti cum se cuvine
marii înaintaşi, personalităţile lor istorice şi culturale, de a-şi dezvolta cultura, învăţământul, ştiinţa,
arta în limita standardelor şi normelor europene în general cunoscute şi acceptate de comunitatea
mondială" (p. 1 3 0).
O secţiune proprie, de rezistenţă în istoria acestui almanah bucovinean, este Golgota neamului
românesc. Constituindu-se într-o adevărată arhivă a calvarului românilor bucovineni din veacul trecut,
aceasta cuprinde însemnări, amintiri, povestiri, evocări, folclor: Dumitru Nimigeanu, Călăuză pe graniţă
(reproducere din Însemnările unui ţăran deportat din Bucovina, Paris, 1 958), p. 1 32-1 38; Petru Grior,
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

15

Cărţi. Reviste

253

Condamnat la moarte pentru că a vrut să treacă în România, p. 1 3 9- 1 40; Maria Toacă, Viaţa, ca o
lacrimă prelinsă . . . , p. 1 4 1 - 1 45; Mihai Rohalschi, Şaptesprezece ani de exil siberian, p. 1 46-- 1 49;
Dumitru Olaru, Ascunşi, pentru a nufi deportaţi, p. 1 50-- 1 52; Domnica S. Hostiuc, Cum mi-am petrecut
viaţa, p. 1 53-1 56; Gheorghe Isopencu, Am rămas săraci, dar liberi, p. 1 57-1 59; Ana Şorodoc
Gumelnic, Am trăit o viaţă dăruită şcolii ( Ştiu prea bine că lichidarea unui popor începe de la ştergerea
"
memoriei lui istorice. Ne-a fost distrusă religia, ne-au fost distruse cărţile, cultura, istoria. Fără istoria lui
adevărată, nici un popor nu poate fiinta".), p. 1 60-- 1 63; Radu Ieremiciuc, Un .. erou " a/ timpului, p. 1 65-1 68; Ciprian Bojescu, .. Papaşa ", p. 1 7 1-1 72; Mihai Vasilică, La munci silnice în Karelia, p. 1 73-1 74;
Ion Posteucă, Calvarul lui Eugen Partică, p. 1 75-1 76; Mihai Andronic, Nu izbăvire, ci înrobire, p. 1 771 79; Vasile Sanduleac, Am avut o tinereţe zbuciumată, p. 1 86--189; Ion Mihăeşi, Golgota lui Vasile
Frunză, p. 1 90-- 1 93 ; Ion Posteucă, Amintiri din negre timpuri, p. 1 94-1 96.
Din folclorul deportărilor, pe care îl salvează şi valorifică aici almanahul "Ţara Fagilor",
reproducem un fragment din cântecul de înstrăinare comunicat de Domnica S. Hostiuc din satul
Mahala: " Acolo dacă-am ajuns, 1 Porţile mi s-au deschis. 1 Sentinela m-a luat, 1 În celulă m-a băgat. 1
Celula-i întunecoasă, 1 Inimioara mea îi arsă. 1 După două luni de zile, 1 Iar au venit după mine 1 Să
mă ducă mai departe, 1 În neagra străinătate. 1 Trenu-n gară-a şuierat, 1 M-a luat şi a plecat. 1 Cum a
fost inima mea, 1 Când treceam prin Mahala? 1 La-nchisoare de-am ajuns, / Tare, mămucă, am plâns. 1
Zona roată-roată-roată 1 Toată era-nconjurată 1 Cu sârmă de cea ghimpată. 1 Sentinela stă la poartă, 1
Tot se uită şi aşteaptă. 1 Doi cu doi în rând ne-au pus, 1 Ne-au citit şi-aşa ne-au spus: 1 - Aici aveţi să
trăiţi, 1 De casă să nu gândiţi . . . 1 Ardă-te-ar străinătate, 1 Cum îmi eşti soră şi frate, 1 Toată viaţa, pân'
la moarte. 1 Cucul cântă, vântul bate, 1 Eu îs în străinătate. 1 Nu ştiu, mamă, draga mea, 1 Dacă ne vom
mai vedea . . . " (p. 1 56) Un document emoţionant al suferinţei neamului românesc din Bucovina
bolşevizată în anii de du p ă război este şi textul Blestem, în construcţia căruia recunoaştem o mai
veche schemă folclorică. Il reproducem integral, întrucât este interesant din multe puncte de vedere:
"Măi Staline, crunt Staline, 1 Blestemat să fii de mine, 1 Cu gândul, cu cuvântul, - 1 Nu te primească
pământul, 1 C-ai venit nepoftit 1 Şi ne-ai inrobit. 1 Ne-ai promis câte de toate, 1 Însă-ai dus lumea la
moarte. 1 Tot umblai cu torba spartă, 1 N-ai umplut-o niciodată. 1 Pâ.nica ne-o cântăreai, 1 Vituţele ni le
luai, 1 Lăptişoru-1 măsurai, 1 Ouţăle numărai . . . 1 Cărai tot cu camioane 1 Şi lumea murea de foame. 1
De-ndrăznea un moş să zică 1 Pâine ca să-i laşi niţică, 1 Duşman de clasă-! tăceai 1 Şi-n Siberia-!
duceai. 1 Măi Staline, măi barbare, 1 Ai ucis toţi gospodarii 1 Şi-ai pus la cârmă tâlharii, 1 Care tot au
buiecit 1 Şi ţara ne-au sărăcit. 1 Azi e criză, sărăcie, - / Toate-s datorită ţie! 1 Să trăiască neamul tău, 1
Aşa cum trăiesc şi eu; 1 Să mănânce pâine-amară 1 Ca mine în a mea ţară. 1 Pe mormântul lui Stalin 1
Să crească numai pelin . . . " (p. 1 64).
Din sumarul secţiunii Golgota neamului românesc, mai sunt de reţinut versurile unor rapsozi
populari, reunite în grupajul Bucovină-ndurerată (p. 1 69-170), precum şi textul La colhoz, pe Dealul
Mare, ,jurnal vorbit" despre "binefacerile raiului sovietic", semnat de Ilie Amariţei, gospodar din
Horbova, raionul Herţa: "Beria, Malenkov, Stalin 1 Stau la masă şi beau vin, 1 Stau la masă şi cinstesc
1 Şi, râzând, se sfătuiesc, 1 Cum să facă din norod, 1 Ca să-i bată vântu-n pod, 1 Ca să fie măturat, 1 Să
trăiască în curat, 1 Că-i popor civilizat 1 Din cel mai puternic stat, 1 Mare, liber, democrat. 1 Cei trei
care stau la sfat 1 Până la urmă-au decretat 1 Că-acei ce au două vaci 1 Să fie trecuţi "culaci'', 1 Iar acei
ce-s mai bogaţi 1 Toţi să fie deportaţi, 1 Iar cu cei ce-or rămânea 1 Colhoz s-a înfiinţa. 1 Prin colhoz şi
prin brigadă 1 Să se strângă la grămadă 1 Pâinea toată pentru stat, 1 Să umbli la cumpărat 1 Ori noaptea
după furat" (p. 1 85).
La fel ca almanahurile şi calendarele de altădată, "Ţara Fagilor'' publică versuri şi proză în
cadrul secţiunii Creaţie literară, p. 1 97-236. Textele, atent selectate, se înscriu în programul
almanahului şi aparţin, în principal, scriitorilor din Bucovina întreagă. Alături de autori consacraţi Constantin Ştefuriuc, George L. Nimigeanu, Mihai Prepeliţă, Dumitru Oniga (din creaţia acestuia,
Rondelul umilinţei, p. 1 97, capătă la Cernăuţi conotaţii aparte: "Îngenunchiaţi în umil inţă, 1 Înghitem
şi răbdăm de toate: 1 O nesfârşit� suferinţă 1 Stă pe spinările plecate. // La orice pas ne ameninţă 1
Abuzuri, falsuri, strâmbătate: 1 Ingenunchiaţi în umilinţă, 1 Inghitem şi răbdăm de toate. // Fără
speranţă ori credinţă, 1 În conştiinţele pătate 1 Ne bălăcim în neputinţă, 1 În josnicie şi păcate. //
Îngenunchiaţi în umilinţă"), Clement Antonovici, Arcadie Opaiţ -, sunt d ifuzate şi texte ale unor
versificatori, cu importanţa lor însă în viaţa culturală locală: Constantin Rotaru, Dumitru Olaru,
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Ştefan Motrescu. Din celelalte provincii istorice româneşti, un singur autor, Gheorghe Moiş. Frânturi
din risipirea bucovinenilor în veacul trecut aflăm în povestirea Elenei Demianu Întâmplări de pe
străduţa noastră din Clocucica, p. 220-236, în continuarea episodului din volumul al XII-lea al
almanahului.
Secţiunea Orizonturi spirituale găzduieşte câteva studii şi articole: Ilie Popescu, Contribuţia
lui Vasile Posteucă la dezvoltarea frazeologiei româneşti, p. 237-242; Petru Bejinaru, Observaţii şi
cercetări din domeniul biologiei în opera lui Simion Florea Marian, p. 243-247; Grigore Bostan,
.. Voroava din strămoşi ne este-o punte ... " (articol închinat lui Mircea Lutic, poet, traducător,
publ icist, folclorist, cercetător literar şi animator al vieţii culturale bucovinene), p. 248-25 1 .
În ultimele secţiuni, Evocări şi Personalităţi bucovinene. almanahul "Ţara Fagilor" publică
articole utile, semnate de Ion Creţu, Terebleceni la Liceul din Siret, p. 252-258; lulian Vesper,
Portret în gri (evocare închinată lui Mircea Streinul), p. 259--2 65; Ion Broască, Dr. Octavian
Gheorghian-ilustră personalitate medicală din Bucovina, p. 266--269; Ilie Popescu, Realizarile
remarcabile ale septuagenarului Vasile Pavel, p. 270-272; Dumitru Covalciuc, Juvenal Şlefanelli,
p. 2 8 1 -282; Emil Satco, Mircea-Eugen Craioveanu, p. 283-288: Vasile Carlaşciuc, Ilie Popescu,
p. 289--2 9 1 .
Pregătirea pentru tipar a almanah ului Ţara Fagilor" s-a realizat la Biblioteca Judeţeanl!. Mureş
"
şi Fundatia "Vasile Netea", iar imprimarea la Casa de Editură ,.Mureş", în condiţii dintre cele mai
îngrij ite. Sprijinul generos şi consecvent acordat românilor din Bucovina ocupată şi din Basarabia
evidenţiază o manifestare superioară a românismului şi o cultură a proiectului necunoscute inci în alte
părţi ale ţării. O dovedesc şi alte lucrări apărute aici: Lazăr Lăda.riu, .. Furată, trădată mereu . . . ".
Articole, eseuri, alocuţiuni parlamentare, Târgu-Mureş, Fundaţia Culturală ,.Cezara Codruţa Mari ca",
2003, 308 p; Dimitrie Poptămaş, Philobiblon mureşean. O viaţă printre oameni şi cărţi, Cuvânt
înainte de Melinte Şerban, Târgu-Mureş, Fundaţia Culturală "Vasile Netea" , Colecţia "Caiete
mureşene'', 1 4, 2003, 346 p.; Mihai Suciu, Prutul dintre noi, Târgu-Mureş, Fundaţia Culturală "Vasile
Netea", 2004, 256 p. Mărturisirea lui Dimitrie Poptămaş, făcută în 1 999, pe marginea acestui tip de
proiect cultural, este un elogiu adus românilor din regiunea Cemăuti şi, totodată, o profesiune de
credinţă a autorilor acestui "act responsabil de cultură'': .. «Tara Fagilom se constituie într-un
document al perenităţii culturale româneşti şi un model de colaborare şi apropiere dintre noi. Aceasta
este biblioteca care va dăinui timpului prin adevărurile pe care le promoveaza [ . . . ]. «Tara Fagilor))
reprezintă credinţa străbună şi graiul neamului, adesea încălcate de norme rigide şi rl!.uvoitori care
doresc să menţină o mai veche stare de spirit; «Ţara Fagilom este golgota neamului românesc,
condamnat exilului şi deportărilor, materiei prime pentru aparatul de exterminare; «Tara Fagilom este
panteonul marilor bărbaţi care s-au ridicat din această parte de Românie, sunt operele literare şi
artistice, sunt nestematele folclorice, mai vechi ori mai noi; «Tara Fagilor» este speranţa zilei de
mâine. lată de ce se cuvine, acum, la o nouă apariţie a almanahului «Ţara Fagilon>, să aducem un
cuvânt de mulţumire tuturor celor care împlinesc acest minunat şi necesar act de responsabilă cultură"
(Philobiblon mureşean, p. 1 3 1 ) .
Vasile /. Schipor

"
"Bucovina l iterară . Serie nouă, anul XIV, nr. 1 -2, ian.-feb. 2004; nr. 3 , martie
2004; nr. 4-5, aprilie-mai 2004; nr. 6, iunie 2004; nr. 7-8, iulie-august 2004;
nr. 9, septembrie 2004; nr. 1 0-1 1 , octombrie-noiembrie 2004; nr. 1 2, decembrie
2004, Suceava
Instituţie literară "cu o contribuţie importantă la sănătatea şi viaţa corpului literar românesc
unitar" ( Adevărul l iterar şi artistic", 20 ian. 2004), periodicul lunar Bucovina literară", în cele
"
"
8 apariţii pe anul 2004 - între care 4 numere duble -, a adunat în paginile sale articole, eseuri, cronici
literare, proză şi versuri, traduceri şi interviuri cu şi despre personalităţi prestigioase ale artei literare
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şi culturii româneşti şi din spaţiul francofon, prezenţa literaturii şi criticii literare franceze marcând
amprenta universitară a revistei.
Numărul 1-2, ian.-feb. 2004 al revistei sucevene aduce tradiţionalul omagiu lui Eminescu,
prin editorialul semnat de N. Georgescu, Public şi privat in eminescologie (p. 1, 26), din care nu
lipsesc accentele polemice, şi articolul lui Ioan Oprea, Eminescu - o conştiinţă românească (p. 24-25), din
care reţine atenţia constatarea că: "Eminescu a combătut incultura şi falsa cultură, aroganta şi
arogarea de merite inexistente, impostura, hoţia, goana după funcţii şi neonorarea indatoririlor,
cumulul de funcţii, încasarea de diurne şi de indemnizaţii nemeritate etc. Probabil aceasta explică de
ce opera publicistică a lui Eminescu nu este recomandată şi este, in general, trecută sub tăcere nu
numai in epoca in care a fost scrisă, ci şi de atunci până astăzi . . . " (p. 25). Ecouri eminesciene se
întâlnesc şi in numarul din iunie al revistei (6/2004), în care Lucia Olaru Nenati publică articolul
Două fotografii grele de amintiri (p. 24-25), ce conţine informaţii şi fotografii (primite de autoare
printr-o scrisoare din 1 977 a topografului Gheorghe Spătaru din Câmpulung Moldovenesc) referitoare
la Muzeul Eminescu din Ipoteşti.
Rubrica Rememorări se deschide în 2004 cu prima parte a amintirilor - din studenţie şi din
perioada formării ca cercetător ştiinţific sub privirile lui G. Călinescu - semnate de Dumitru Drumaru
(pseudonimul eminescologului Dimitrie Vatamaniuc), Un mare succes care nu foloseşte la nimic
(p. 1 9-20), amintiri care, in numarul 1 2, ajung la partea a IX-a, O vacanţă universitară la Păltiniş in
munţii Cibinului şi inceput fără sfârşit în călătoria pământeană (p. 20-22). La aceeaşi rubrică
semnează şi Sorin Mihai Grigorovici, O lacrimă pentru Bucovina de Nord (nr. 7-8, iulie-august
2004, p. 22-23), o rememorare a " vremurilor de bejenie" , de refugiu din anii 1 940 şi 1 944, când
Bucovina şi Ceahorul natal al autorului au fost ocupate de ruşi. Refugiaţi în România sau emigrati in
diferite colţuri de lume, românii bucovineni şi-au păstrat ţara şi pământul ca spaţiu şi imagine
interioare. O imagine obiectivă a Bucovinei, prin prisma vieţii culturale şi administrative a provinciei,
se regăseşte şi in rubrica Coordonate cernăuţene, in care Mircea Grigoroviţă semnează Presa
cernăuţeană (nr. l-2, ian.-feb. 2004, p. 30), Sănătatea publică în perioada interbelică (nr. 4-5,
aprilie-mai 2004, p. 34), Sănătatea publică în anii 1 941-1 944 (nr. 9, septembrie 2004, p. 23) şi
Anuarele şcolare cernăuţene (nr. 1 2, decembrie 2004, p. 25), iar Ion Popescu-Sireteanu este prezent
cu articolul Cronicar al Bucovinei ocupate, în care adună mai multe note de lectură pe marginea unor
volume publicate de scriitorul Ion Beldeanu (nr. 1 0-1 1 , octombrie-noiembrie 2004, p. 30-32).
Interviurile "Bucovinei literare" din 2004 aduc in faţa cititorilor oameni cu destine împlinite
sub semnul creaţiei, care meditează asupra existenţei şi a artei şi-şi mărturisesc crczurile, opiniile pe
teme diverse: scriitorul Tudor Octavian - " . . . Umorul acţionează la glande, ironia acţionează la
creier. . . " (consemnat de Valentin Protopopescu în "Bucovina literară", anul IV, nr. 1 -2, ian.-feb. 2004.
p. 3-5), omul de cultură Erick Beck - "Literatura şi cultura în Bucovina, între cele două războaie
mondiale, au atins culmi importante" (consemnat de Emil Satco în "Bucovina literară", anul IV, nr. 3 ,
martie 2004, p . 3-4), romancierul P an Solcan - "Ne citim p e noi înşine ca p c o carte străină,
cotrobăim în sufletul nostru, ne plagiem cât putem mai bine şi pretindem senini că suntem inspiraţi'"
(consemnat de Onu Cazan în "Bucovina literară", anul IV, nr. 4-5, april ie-mai 2004, p. 7-9), criticul
literar Adrian Dinu Rachieru - "Privesc cu un intratabil scepticism soarta cărţii, implicit a
scriitorului " (consemnat de Remus Valeriu Giorgioni şi Constantin Buiciuc în "Bucovina literară",
anul IV, nr. 6, iunie 2004, p. 5-7), scriitoarea Elisabeta Isanos - " S-ar putea ca scriitorului de mâine
să-i revină sarcina de a-i reaminti omului rătăcit printre obiecte de vânzare şi obsedat de propriul
confort că nu este doar o făptură din carne şi sânge, ci şi o creaţie divină, supranaturală"' (consemnat
de Doina Cernica în "Bucovina literară", anul IV, nr. 7-8, iulie-august 2004, p. 4-7), scriitorul Liviu
Antonesei - "Calitatea unei poezii este dependentă de calitatea cititorilor săi" (consemnat de Mihai
Vakulovski în "Bucovina literară", anul IV, nr. 9, septembrie 2004, p. 3-5), istoricul şi criticul literar
Mircea A. Diaconu - "Cărţile la care cu adevarat ţin ( . . . ) mă fascinează şi mă chinuie" (consemnat de
Constantin Arcu in "Bucovina literară", anul IV, nr. 1 0- I l, octombrie-noiembrie 2004, p. 5-7),
dramaturgul Matei Vişniec - "Port în inima mea Rădăuţiul oriunde m-aş afla" (consemnat de Mălina
Aniţoaei în "Bucovina literară", anul IV, nr. 1 2, decembrie 2004, p. 8-9).
·

Elena Pascaniuc
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CRONICĂ

COLOCVIUL ŞTIINŢIFIC
CONSIDERA TII PRIVIND IDENTITA TEA ŞI IDENTITARISMUL
NA TIONAL ROMÂNESC ÎN BUCOVINA, ÎN A DOUA JUMĂTA TE
A SECOLULUI AL XIX-LEA ŞI ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA
Centrul de Studi i "Bucovina" a organizat, în cadrul manifestărilor proprii, primul
colocviu ştiinţific, din cele şapte propuse pentru anul 2005 , intitulat Consideraţii privind
identitatea şi identitarismul naţional românesc în Bucovina, în a doua jumătate a secolului al
XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. Acesta s-a desfăşurat la Rădăuţi, în 1 4 aprilie 2005, în
prezenţa unui public interesat de aspecte legate de trecutul Bucovinei istorice, moderatorul
manifestării fiind cercet. şt. dr. Marian Olaru.
Conf. univ. dr. Ştefan Purici a susţinut comunicarea Forme ale identitarismului românesc
în Bucovina, 1861- 1 91 4. Autorul a prezentat contextul în care a evoluat românitatea în cea mai
mică provincie habsburgică, formele de organizare a românităţii din Bucovina în plan naţional
cultural şi politic, precum şi obiectivele urmărite de mişcarea identitară. A fost reliefat impactul
pe care 1-a avut dezvoltarea capitalismului asupra afirmării elitelor sociale în Bucovina,
analizându-se şi implicaţiile extinderii reţelei educaţionale.
Despre A cademia Română în serviciul societăţii. Bucovineni în Academia Română a
vorbit cercet. şt. drd . Vasile l. Schipor. Autorul a făcut o introducere referitoare la acţiunile
Academiei Române prilej uite de Ziua Uşilor Deschise în Academia Română şi de expoziţia
Academia Română în serviciul societăţii. În acest context a fost prezentată şi activitatea
Centrului de Studi i "Bucovina" consacrată promovării valorilor culturii şi civilizaţiei din
Bucovina. Î n continuare autorul a prezentat fişiere biobibliografice referitoare Ia bucovincn i i
care a u fost membri a i Academiei Române.
Praf. M ihai Pînzaru a susţinut comunicarea Studenţimea cernăuţenă în anii '70: idealuri
naţionale şi tragedii umane. Autorul face câteva consideraţii pe marginea volumului Din
amfiteatru - în spatele sârmei ghimpate, apărut în anul 1 995 la Universitatea din Cernău ( i .
Lucrarea s e constituie într-un un amplu rechizitoriu la adresa sistemului totalitar sovietic din
anii '60-'70 ai veacului trecut şi a consecinţelor acestuia asupra unei părţi a corpului profesoral
şi studenţesc de Ia catedra de limbă moldovenească a Universităţii din Cernăuţi.
Cercet. şt. dr. Rodica laţencu a prezentat comunicarea Contribuţia universitari/ar şi a
studenţilor români de la Cernăuţi la conturarea identităţii româneşti în Bucovina. Autoarea a
prezentat demersurile studenţilor şi universitarilor români în vederea creării Catedrei de limba şi
literatura română şi a celei de I storie a Europei sud-estice cu deosebită privire asupra istoriei
românilor, care au funcţionat în cadrul Facultăţii de Filozofie a Universităţii din Cernăuţi în
perioada austriacă.
Cercet. şt. dr. Marian Olaru a vorbit despre Contribuţia tinerilor intelectuali şi a
studenţilor români din Bucovina la definirea identităţii naţionale. Autorul a prezentat, ca
man ifestări ale identitarismului, mişcările studenţilor români din 1 895 şi 1 899, îndreptate
împotriva autorităţilor clericale şi ale Iandului pentru apărarea însemnelor naţionale.
M an i festarea a fost însoţită de dezbateri pe marginea temelor puse în discuţie şi de
semnale editoriale.
Rodica Iaţencu
Analele Bucovinei, XII, 1, p. 257-260, Bucureşti, 2005
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

258

Cronică

2

COLOCVIUL ŞTIINŢIFIC:
NA TURAL/ŞTI B UCO VINENI DIN SECOL UL XX"
Î n cadrul manifestărilor ştiinţifice organizate periodic de Centrul pentru Studierea Problemelor
Bucovinei, vineri, 22 aprilie 2005, ora 1 3, în Laboratorul de Biologie al Colegiului Naţional " Eudoxiu
Hurmuzachi " din Rădăuţi, a avut loc colocviul cu tema Naturalişti bucovineni din secolul XX.
Moderatorul colocviului a fost dr. Sorin Trelea.
În faţa unei asistente alcătuită din profesori de specialitate de la liceele şi şcolile din Rădăuţi.
cercetători, invitaţi, au fost susţinute şase comunicări referitoare la personalitatea şi activitatea câtorva.
naturalişti de marcă din Bucovina.
Aspazia Andronache, prof. drd. la Colegiul Naţional "Eudoxiu Hurmuzachi ", a prezentat
comunicarea Petre Spânu (1894-1 962) - om de ştiinţă şi patriot. Născut la Vicovu de Jos, cu studii
liceale la Rădăuţi şi universitare la Viena (Şcoala de Medicină Veterinară) şi Cluj (Academia de
Înalte Studii Agronomice), Petre Spânu s-a specializat în zootehnic la Viena şi Alfort (Franţa). În
1 920 a obţinut. la Viena, titlul de doctor în ştiinţe medicale. După Primul Război Mondial a ocupat
diferite funcţii de control şi conducere în domeniul zootehnic şi sanitar veterinar. În 1 940, după
Dictatul de la Viena, a evacuat peste graniţă, în mare grabă, animalele de la Herghelia Bonţida, fapt
pentru care instanţele judecătoreşti ale statului ungar I-au condamnat la moarte, sentinţ!l care nu a
putut fi îndeplinită. A fost şi cadru didactic universitar de mare competenţă, cu alese calit!lţi
pedagogice în formarea specialiştilor în zootehnie. Ca o recunoaştere a valorii cercetărilor din
domeniul medicinii veterinare, la 2 iulie 1 955, dr. Petre Spânu a fost ales membru corespondent al
Academiei Române.
Despre Emilian Ţopa (1900-1987) - prestigios botanist şi promotor al ocrotirii naturii a
vorbit Corina Ionescu, profesoar!l la Colegiul Naţional "Eudoxiu Hurmuzachi " . Născut la Cuciurul
Mic, judeţul Cernăuţi, şi-a făcut studiile liceale şi universitare la Cernăuţi (Facultatea de Ştiinţe,
Secţia Naturale). Î n 1 929 şi-a susţinut doctoratul în ştiinţe naturale cu teza Vegetaţia halofitelor din
nordul României. Profesor în învăţământul secundar ( 1 925-1 943) apoi conferenţiar la Bucureşti, laşi
şi Cluj ( 1 940-1 963), a condus, în calitate de director, Grădina Botanic!l din Cernăuţi ( 1 926- 1 944),
din Cluj ( 1 945-1 963) şi din Iaşi ( 1 963-1 970), al cărei principal ctitor a fost. A desfăşurat o susţinută
munc!l de cercetare ştiinţifică pentru cunoaşterea florei şi vegetaţiei României, îmbog!lţind inventarul
floristic cu 70 de taxoni noi. O preocupare permanentă a profesorului Emilian Ţopa a fost consacrat!!.
ocrotirii naturii, cunoscut fiind ghidul rezervaţiilor din Moldova pe care 1-a redactat cu o deosebită
competenţă. Activitatea ştiinţifică, bogată şi variată, a fost concretizată în cele aproape 300 de titluri
de studii, comunicllri şi articole publicate.
Geobotanistul George Bujorean (1893-1971) - fondatoro/ ecologiei româneşti a fost tema
prezentată auditoriului de Mircea Coroliuc, profesor la Şcoala general!!. nr. 3 din Rădăuţi. George
Bujorean s-a născut la Bosanci, şi-a făcut studiile liceale la Suceava şi universitare la Cluj, unde, în
1 93 1 , obţine titlul de doctor în ştiinţe naturale. Timp de peste 50 de ani a desfăşurat o vie şi laborioasă
activitate la catedra universitar!!. şi în cercetarea ştiinţifică. Numeroase metode şi aparate noi de
cercetare ecologică - solicitate şi de numeroase instituţii din străinătate - şi cele peste 30 de lucr!lri
publicate, referitoare la această problemă, confirm!l contribuţia sa la fondarea ecologiei în România.
Personalitatea şi activitatea geologului Gheorghe Paliuc a fost prezentat!!. de cercet. şt. drd.
Ovidiu Bâtă (Gheorghe Paliuc (1 901-1981) - mineralog şi petrolist de prestigiu). Născut la Fr!ltăuţii
Vechi, Gheorghe Paliuc îşi face studiile la Rădăuţi, Cernăuţi şi Bucureşti (Facultatea de Ştiinţe, Secţia
Ştiinţe Naturale a Universităţii bucureştene) şi specializarea la Universitatea din Basel (Elveţia), sub
îndrumarea renumitului mineralog Max Reinhardt. Înc!l de pe timpul studenţiei s-a remarcat prin
aptitudini deosebite de cercetător în domeniul geologiei. În 1934 obţine titlul de doctor în ştiinţe
naturale cu teza Studiul geologic şi pelrograjic al Masivului Parâng şi al Munţilor Câmpei (Carpaţii
Meridionali). A activat în învăţământul universitar, până în 1 933, după care, ca angajat al "Astrei", se
dedică activităţii de geolog petrolist - domeniu în care îşi aduce contribuţia la cunoaşterea unor
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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zâcă.minte de petrol din regiunea subcarpaticl\ , pânl\ in 1 948, când a fost arestat şi condamnat la
16 ani de inchisoare, făcuţi integral la Jilava, Aiud, Piteşti. Rezultatele studiilor şi cercetl\rilor sale,
apărute in prestigioase publicaţii de specialitate, au adus o contribuţie important!\ la patrimoniul
ştiinţelor geologice din ţara noastra..
Titus Lucescu a vorbit despre pasionatul silvicultor Dr. ing. Adam Simionescu, unul dintre marii
specialişti in protecţia pădurilor din România. Originar din comuna Dorna Arini, Adam Simionescu s-a
nl\scut in anul 1 924. După absolvirea Facultăţii de Silvicultură din Câmpulung Moldovenesc, a lucrat in
Bucovina la amenajarea pădurilor, dupl\ care a fost promovat la Serviciul de protecţie a pădurilor din
Ministerul Silviculturii. A obţinut titlul de doctor in silvicultură cu teza Dăunătorii de scoarţă ai
molidului. A scris manuale pentru şcolile silvice şi instrucţiuni de depistare şi combatere a dăunătorilor, ·
introducând in silvicultura românească cele mai avansate metode de depistare a dăun!l.torilor cu ajutorul
feromonilor sintetici. După pensionare a colaborat, timp de câţiva ani, cu Facultatea de Silvicultură a
Universitl\ţii "Ştefan cel Mare" din Suceava. Lucrările sale I-au consacrat ca un bun specialist in
protecţia pădurilor, fiind şi premiat de către Academia Român!!., in anul 1 978.
Petru Bej inariu a susţinut comunicarea Entomologul Constantin N. Hurmuzachi (1863-1937) 
luptător pentru dezvoltarea noastră naţională " . Nl\scut la Cernăuţi, Constantin N. Hurmuzachi a
"
urmat cursurile primare şi liceale in acelaşi oraş. A urmat, timp de un an, Facultatea de Filozofie apoi,
timp de trei ani, Facultatea de Drept din Cernăuţi. În anul 1 886 îşi ia licenţa in Drept, la Viena. De la
debutul cu articolul Fauna de coleoptere din Bucovina şi până la studiile cu caracter practic in
"
entomologia aplicat!!., "constatăm aceeaşi personalitate puternica., tenace şi profundă in orice demers .
În planul vieţii social-politice, timp de 22 de ani, a elaborat şi publicat studii şi articole destinate sa.
apere limba, istoria, cultura şi drepturile românilor din Bucovina austriacă. În perioada 1 9 1 0-1 9 1 4 a
fost depl{tat in Dieta Bucovinei. La 7 iunie 1 9 1 9 a devenit membru de onoare al Academiei Române.
Comunicarea Bucovina istorică, bucovinenii şi Academia Română susţinută de cercetător
ştiinţific drd. Vasile 1. Schipor, a "oferit o imagine ce acoperă o realitate deformată de schimbările
politice şi administrative din partea a doua a veacului trecut, dar şi de grila adoptată de autorii
"
lucrărilor lexicografice realizate in ultimii 25 de ani de la Suceava: «Bucovina istorică» . Autorul a
prezentat fişiere cu informaţii biobibliografice referitoare la: - 40 de bucovineni prin naştere care au
devenit membri ai Academiei Române; şapte academicieni nl\scuţi în afara provinciei istorice dar
care şi-au desfăşurat sau îşi desfăşoară activitatea aici; 22 de academicieni născuţi în localităţi
învecinate din Basarabia şi Vechiul Regat, subliniind faptul că o serie de personalităţi remarcabile 
Paul Celan, Teodor Balan, Adrian Fochi, Vasile Gherasim, Emanuil Grigorovitza, Petru Iroaie,
Claudiu Isopescu, Leca Morariu, Silvestru Morariu-Andrievici, Grigore Nandriş, Simeon Reli, Joseph
Schmidt, Vasile Tarnavschi ş. a. - " lipsesc din familia privilegiată a «nemuritorilor» Bucovinei ".
Colocviul s-a incheiat cu prezentare de cărţi: Sorin Trelea a prezentat cartea Natura şi
cercetarea biologică în Bucovina, de faţă fiind şi autorul, profesorul Mihai Bej inaru, de la
Câmpulung Moldovenesc, care a mulţumit pentru invitaţie, pentru prezentarea deosebită făcută
lucrării şi a apreciat calitatea comunicărilor susţinute; Ion T Tarnavschi - 100 de ani de la naştere
(Petru Bej inariu); Păsările din România şi Europa - determina/ar ilustrat (Sorin Trelea).
-

-

-

Ovidiu Bâtă

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ
CIANGĂII DIN MOLDO VA:
O MOŞTENIRE CULTURALĂ PERICLITA TĂ
Între 13 şi 1 6 aprilie 2005 s-a desfăşurat, la Budapesta, Conferinţa cu tema Ciangăii din
Moldova: o moştenire culturală periclitată, un eveniment ştiinţific de referinţă, organizat, in
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parteneriat, de către Fundaţia "Teleki Laszlo", Ministerul Culturii din Budapesta, Institutul de
Ungaristică din Miinchen şi Consiliul Europei (Centrul de Informare şi Documentare).
În deschiderea lucrărilor conferinţei au rostit scurte cuvântări : Terry Davis, secretar general al
Consiliului Europei şi Dioszegi Laszlo, preşedintele Fundaţiei "Teleki Laszlo''(Budapesta). La acest
eveniment au participat renumiţi istorici şi cercetători din Ungaria, România. Germania şi Republica
Moldova. Menţionăm pertinenta şi erudiţia textelor aparţinând lui Marius Diaconescu, lector univ. dr.,
Universitatea din Bucureşti (Prezenţa ciangăilor în textele istorice). respectiv prof. univ. dr. Istvan
Toth, Universitatea din Budapesta (Rolul Bisericii Catolice în formarea identităţii etnice a ciangăilor
în secolul al XVII-/ea). Alte referate au dezvoltat informaţii inedite despre Evoluţia comunităţilor
catolice din România între JBi0-1940 (dr. Krista Zach, Institutul Sud-Est European din Munchen);
Influenţa Bisericii Catolice în asimilarea ciangăilor din România intre secolele XIX-XX (Meinhof
Arens, Institutul Sud-Est European din Munchen); Prezentarea ciangăilor in presa maghiară (Laszlo
Dioszegi. Fundaţia "Teleki Laszlo'', Budapesta); Nandor Barbi, Universitatea din Budapesta ( 1 2 ani
de rezistenţă a ciangăilor din Moldova, o analiză politică). La acest capitol s-au mai remarcat
referatele semnate de către prof. univ. dr. Vilmos Tanczos, Universitatea " Babeş-Bolyai" din Cluj
Napoca (Perspective istorice asupra asimilării lingvistice a ciangăilor), Klara Sandor din Szeged
(Din miturile ciangăilor). Specialiştii din Republica Moldova au prezentat comunicări extrem de
actuale, precum cele legate de statutul limbii române în Moldova (Alina Dumbrăveanu, Institutul de
Ştiinţe al Republicii Moldova).
Problemele comunităţii românilor din Ungaria au fost prezentate de către Ana Borbelly
(cercetător ştiinţific dr., Academia Ungară de Ştiinţe, Budapesta) şi Daniel Hrenciuc (Centrul de
Istorie şi Civilizaţie Europeană, laşi
Minoritatea polonă din Bucovina în perioada interbelică:
-

1 9 / 9-/ 939).

În Budapesta, unde la tot pasul simţi parfumul epocii imperiale, am avut prilejul de a vorbi despre
istoria comunităţii polone din Bucovina, un capitol semnificativ din trecutul acestei provincii multietnice.
Modul de organizare a acestei conferinţe internaţionale, sprij inul material şi logistic acordat de
către autorităţile locale budapestane, în colaborare cu instituţiile mai sus-aminte, ne-a surprins în mod
plăcut, având în vedere atenţia care se acordă minorităţilor etnice la nivelul comunităţii ştiinţifice
internaţionale. Organizarea manifestării a fost impecabilă, asigurându-se traducerea simultană a
comunicărilor în două limbi de circulaţie internaţională: germană şi engleză, alături de maghiară şi
română. Materialele au fost adunate de către organizatori spre a fi publicate într-un volum (probabil în
cursul acestui an).
Daniel Hrenciuc
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DOINA-MARGARETA ONICA, CERCETĂTOR
DE PRESTIGIU, MEMORIALIST ŞI MESAGER
AL BUCOVINEI ÎN LUME1
VASILE 1. SCHIPOR

Moto:
"Cum o să ne găsim în puzderia de stele
Printre găurile de materie neagră
Şi de-a lungul Căii Lactee
Printre roţile Carului Mare
Cu ani lumină între noi,
Cum o să ne mai găsim vreodată?
Cum o să ne chemăm pe nume
Acolo unde sunetele
Nu trec de perdele grele de tăcere
Multiplicate la nesfârşit într-un zid invizibil?
Plângem şi nu ne vedem,
Vorbim şi nu ne auzim,
Ne căutăm şi nu ne găsim,
Rătăcim în lumi paralele . . . "2

De mai multe decenii, mai întâi în Occident şi, ceva mai târziu, în România,
apar proiecte maj ore ce urmăresc " prezentarea valorilor universale ale neamului
nostru risipite sau camuflate în masa străinătăţii " şi pentru "valorizarea [ . . . ]
realităţilor româneşti care n-au depăşit încă sfera unei importanţe locale" . Sesizând
pericolul pierderii prin izolare" a valorilor noastre, iniţiatorii acestor proiecte cred
"
că "trebuie făcut orice efort pentru a salva şi întări unitatea românească" ,
oferindu-le românilor din exil "o scrisoare de recomandaţie în faţa străinătăţii" şi
"
" un izvor de informaţii obiectiv, uşor de consultat şi cât mai complet atât pentru uzul
1 Comunicare susţinută în cadrul Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice Bucovina - file
"
de istorie", ediţia a VI-a, Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava, 1 9-20 noiembrie 2004.
2 Doina M. Teris, O sută de ani în Bucovina. Cronică de familie, Cluj-Napoca, Editura
Mediamira, 2003, p. 1 26-1 27.

Analele Bucovinei, XII, 1 , p. 26 1 -277, Bucureşti, 2005
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oameni lor de şti inţă din Occident, cât şi pentru cei interesaţi din ţară3 • Dintre
proiectele de acest fel, trebuie amintite: Lexicon românesc, proiect nefinalizat al
Bibliotecii Române din Freiburg (1 95 1 ), Enciclopedia contribuţiei româneşti la
cultura universală, proiect particular lansat în Mexic de către scriitorii Nicolae
Petra şi Horia Tănăsescu ( 1 960), Antologia personalităţilor culturale româneşti,
San Diego, sub egida Institutului Român de Cercetări Istorice din California
( 1 990), Eugen Popescu, Antologia asociaţii/ar şi personalităţilor culturale
româneşti din exil, 1 940-1990, San Diego ( 1 99 1 ), Ion Manea, Românii în ştiinţa şi
cultura occidentală, Davis, sub egida Academiei Româna-Americane ( 1 992),
A urei Sasu, Cultura română În Statele Unite şi Canada, voi. 1-11, Bucureşti ( 1 993),
Laurenţiu Ulici, Scriitori români din afara graniţelor ţării, Bucureşti ( 1 996),
Gabriel Pleşea, Scriitori români la New York, Bucureşti ( 1 998), Gheorghe Filitti,
Vocile Exilului ( 1 998), Fănuş Băileşteanu, Personalităţi culturale româneşti din
străinătate, Bucureşti ( 1 999), Septimiu Chelcea, Personalităţi ale culturii
româneşti universale, Bucureşti ( 1 999), Dan Fornade, Who 's Who - Românii din
America. 500 personalităţi din USA şi Canada, Montreal (2000), Aurel Sasu,
Dicţionarul scriitorilor români din Statele Unite şi Canada, Bucureşti (200 1 ),
Mihai Pelin, Opisul emigraţiei politice. Destine în 1222 de fişe alcătuite pe baza
dosarelor din arhivele Securităţii, Bucureşti (2002), Florin Manolescu,
Encic/opedia exilului literar românesc, 1945-1989. Scriitori, reviste, instituţii,
organizaţii, Bucureşti, 2003 . Pe lângă aceste instrumente de lucru, sunt de reţinut şi
câteva studi i utile: Inge Katharina Binder, Exilul ca experienţă culturală. Asociaţii
şi instituţii româneşti în Apus, 1945-1989, Miinster ( 1 993), Florin Dobrinescu,
Emigraţia română din lumea anglo-saxonă, 1939-1945, Iaşi ( 1 993), Florea Firan,
Constantin M. Popa, Literatura diasporei (Antologie comentată), Craiova ( 1 994 ),
George Lăzărescu, Prezenţe româneşti în Italia, Bucureşti ( 1 995), Cornel
Ungureanu, La vest de Eden. O introducere în literatura exilului, voi. I-11,
Timişoara ( 1 995, 2000), Nicolae Florescu, Întoarcerea proscrişi/ar. Reevaluări
critice ale literaturii exilului, Bucureşti ( 1 998), Mircea Popa, Reîntoarcerea la
Ithaca. Scriitori români din exil, Bucureşti ( 1 998), Gheorghe Glodeanu, Incursiuni
în literatura diasporei şi disidenţei, Bucureşti ( 1 999), Aurel Sergiu Marinescu,
O contribuţie la istoria exilului românesc, voi. I-II, B ucureşti ( 1 999, 2002), Eva
Behring, Rumănische Exilliteratur, 1 945-1989 und ihre Integra/ion heute,
MUnchen ( 1 999), Ion Calafeteanu, Politică şi exil. Din istoria exilului românesc,
1946-1950, Bucureşti (20oot
3 Cf. Apelul adresat de scriitorii Nicolae Petra şi Horia Tănăsescu, în 1 960, pentru întocmirea
Enciclopediei contribuţiei româneşti la cultura universală, apud Florin Manolescu, Enciclopedia
exilului literar românesc, 1945-1 989. Scriitori, reviste, instituţii, organizaţii, Bucureşti, Editura
Compania, 2003, p. 1 0-1 1 .
4 Florin Manolescu, op. cit., p. 20-23.
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Instrumentele de lucru elaborate până acum, ca şi bogata memorialistică ori
volumele de interviuri publicate în România pe această temă ( 1 985-2001 )5 , unele sub
egida Institutului Naţional pentru Memoria Exilului Românesc, înfiinţat recent, oferă
imaginea unui adevărat continent vital, smuls din istorie, marcat de politică, sfăşiat de
"
culturi" (comunităţi, instituţii şi organizaţii, edituri, ziare şi reviste, în Europa
Occidentală, America de Nord, America de Sud, Australia), un "tablou al marilor
pierderi pentru ţară, devenite [sau care pot deveni] adeseori câştiguri"6 • În acest
context, o dezbatere aplicată asupra exilului bucovinean (Vianor Bendescu, Paul Celan,
Eugen Drăguţescu, Ovidiu Găină, Teodor Mardare Gherasim, Petru Iroaie, Claudiu
Isopescu, Norman Manea, Grigore Nandriş, Vasile Posteucă, Visarion Puiu, Adrian
Rezuş, Marin Tarangul, Matei Vişniec), recuperarea acestuia şi prezenţa noastră în
fluxul principal internaţional devin necesare . Beneficiul în planul cunoaşterii, al
5 Vezi, între altele: Traian Filip, Corăbii dincolo de orizont, Roma, 1 985; Monica Lovinescu, Unde
scurte. Memorii, Bucureşti, 1 990; Pavel Chihaia, Faţa cernită a libertăţii. Douăzeci de convorbiri la
Europa Liberă, Bucureşti, 1 99 1 ; Monica Lovinescu, intrevederi cu Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Ştefan
Lupaşcu şi Grigore Cug/er, Bucureşti, 1 992; Mircea Ciobanu, Regele Milwi şi exilul românesc, Iaşi, 1 994;
Mihaela Cristea, Experienţa iniţiatică a exilului, Bucureşti, 1 994; Nicolae Stroescu-Stânişoară, În zodia
exilului: fragmente de jurnal, Bucureşti, 1994; Neagu Udroiu, Români la nord şi la sud de Ecuator,
Bucureşti, 1 994; Silvia Constantinescu, Exil. Oameni şi idei, Bucureşti-Skogâs, 1 995; Neagu Djuvara,
Souvenir de 1 'exil de 1 948, Bucureşti, 1 995; Constantin Coroiu, Mărturii în timp. Bucureşti, 1997;
Carnillian Demetrescu, Exil: încercările labirintului, Bucureşti, 1 997; Nicolae Stroescu-Stânişoară, În zodia
e.r:ilu/ui: întrezăriri. Fragmente de jurnal, Bucureşti, 1 998; Monica Lovinescu, La apa Vavi/onu/ui,
Bucureşti, 1 999; Rhea Cristina, 22 de martori la destin, Bucureşti, 2000; Titu Popescu, Convorbiri despre
exil şi literatură, Bucureşti, 200 1 ; Sergiu Grosu, Evanghelia exilului, Bucureşti, 2001 .
6 Florin Manolescu, op. cit., p. 5.
7 Câţiva dintre scriitorii menţionaţi de noi se bucură de preocupări speciale. Este cazul lui Paul
Celan ( 1 920-1 970), scriitor reprezentativ pentru ceea ce s-a numit " miracolul bucovinean ", care
beneficiază de o receptare pe măsura operei sale, de o ediţie critică, de studii şi cercetări serioase, de
manifestări ştiinţifice organizate în mai multe ţări. Vezi şi Andrei Corbea, Paul Ce/an şi
" meridianu/ " său. Repere vechi şi noi pe un alias central-european, l aşi, Editura Polirom. 1 998.
Prozatorul Norman Manea (născut în 1 936 în Burdujeni-Suceava), tradus în marile literaturi ale lumii,
este scriitorul cel mai bine plasat în ierarhiile internaţionale, mai ales anglo-saxone. Grigore Nandriş
( 1 895-1 968), Vasile Posteucă ( 1 9 1 2-1 972) sunt cunoscuţi prin restituirile din uhimii ani şi câteva
studii şi articole apărute mai cu seamă în provincie. Matei Vişniec (născut în 1 956 în Rădăuţi) este
editat frecvent în România ultimului deceniu (poezie şi teatru). Vianor Bendescu ( 1 9 1 3-1 997) şi
Claudiu Isopescu ( 1 894-1 956) sunt prezentaţi prin câteva studii publ icate în "Analele Bucovinei " .
sub semnătura profesorului Dimitrie Vatamaniuc, m.o. al Academiei Române: Vianor Bendescu,
mesager al spirilualiăţii româneşti în Germania (V, 1 , 1 998, p. 6 1 -66), Claudiu lsopescu, mesager al
spiritua/ităţii româneşti în Italia (VI, 2, 1 999, p. 303-330). Visarion Puiu ( 1 879-1 964) şi Teodor
Mardare Gherasim (născut în 1 929 în Grăniceşti) sunt promovaţi, editorial, prin câteva lucrări
valoroase, tipărite în România şi în SUA, şi prin câteva articole apărute în presa din provincie. Ovidiu
Găină (născut în 1 9 1 8 în Solca) este încă un ilustru necunoscut în Bucovina, în pofida celor 1 3
volume ale sale, tipărite în Argentina şi depuse l a biblioteca Colegiului Naţional " E. Hurmuzachi" din
Rădăuţi, al cărui elev a fost. Adrian Rezuş (născut în 1 949 în Ra.da.uţi) şi Marin Tarangul (născut la 1
mai 1 938 în Bucureşti) sunt, de asemenea, necunoscuţi publicului larg, atât în provincie, cât şi în ţara..
Cu toate aceste deschideri, în Bucovina încă nu există preocupări instituţionalizate, sistematice
privind cunoaşterea şi valorizarea exilului românesc. Stereotipurile mentale şi culturale, fragilitatea
unei culturi a proiectului şi a dezbaterii ştiinţifice pe această temă, lipsa resurselor financiare şi
abordările conjuncturale, de suprafaţă întârzie descoperirea cu adevărat a lumii exilului românesc.
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consolidării unei societăţi civile deschise şi al sporirii vizibilităţii Bucovinei în
lume, în plan mai larg, ar fi doar câteva dintre câştigurile posibile.
O personalitate a exilului românesc aproape necunoscută în Bucovina este
Doina-Margareta Onica, pe care nu o consemnează nici unul dintre dicţionarele
biobibliografice apărute aici în perioada 1 982-20008 . Doina-Margareta Onica se
naşte la 1 9 iulie 1 945, în refugiul părinţilor săi, la Piteşti. Tatăl său, j udecătorul
Nicolae Cilievici ( 1 9 1 2- 1 988), este originar din Ceahor-Cemăuţi, fiul unor ţărani
români înstăriţi, Pantelimon Cilievici ( 1 886-1 974) şi Margareta, născută Chmara
( 1 892-1 963). Mama sa, Anne Marie ( 1 9 1 8-1 997), este fiica lui Peter Tomaschek
( 1 882-1 940), profesor legendar la Siret, cercetător pasionat al folclorului, literaturii
şi istoriei noastre, umanist preocupat de "etica vi itorului " şi instaurarea "păcii
mondiale", distins cu Premiul Academiei Române şi candidat din partea
Parlamentului României la Premiul Nobel pentru Pace, în repetate rânduri, în anii
'30 din veacul trecut9 •
Doina-Margareta Cilievici îşi petrece copilăria în Siret, vechi târg
moldovenesc, capitală a Moldovei o vreme, "un mic rai european", într-un univers
guvernat de vechi tradiţii şi obiceiuri româneşti şi germane, ortodoxe şi catolice. În
casa părintească şi în preajma bunicilor stabil iţi după război la Siret şi trăind aici cu
nostalgia după Ceahor şi gospodăria lăsată acolo, în pofida unor vremuri grele, o
fascinează povestirile, ţesutul pânzei şi confecţionarea costumelor naţionale,
sărbătorile de Crăciun şi de Paşti, hramul de la Cacica, hramul de la M ihăileni,
clăcile de desfăcat porumb, ajunul Sfântului Nicolae, Ignatul, spectacolul
anotimpurilor, ca sărbătoare mirifică în paradisul grădinii din preaj ma casei, cu
VIŞII1 I ŞI mac1 roşu.
La Siret, Doina-Margareta Cilievici îşi face studiile primare, gimnaziale şi
l iceale ( 1 952- 1 963) ca elevă eminentă. "Fire conşti incioasă şi supusă", "fără
pasiun i şi fără revolte" , ea se bucură în aceşti ani de o educaţie riguroasă în fami l ie
şi se formează în " lumea paralelă" guvernată de mitologia şi simbolurile
comuniste, asemenea atâtor copii şi tineri dotaţi din România, care izbutesc să se
afirme, totuşi, în "simbioza precară" a lumilor paralele, impuse în această parte a
Europei de un experiment ideologic nefericit1 0 .
După obţinerea bacalaureatului ( 1 963), Doina-Margareta Cilievici u rmează
cursurile Facultăţii de Chimie a Universităţii Bucureşti, Secţia Biochimie,
absolvindu-le în 1 968 cu media l O, ca şefă de promoţie. După absolvirea facultăţii,
lucrează ca cercetător ştiinţific la Institutul de B iochimie al Academiei Române, în
cadrul Laboratorului de Imunochimie ( 1 968-1 973) şi la Institutul "Victor Babef
al Academiei de Ştiinţe Medicale, Departamentul de Imunologie ( 1 973-1 984 ). In
8 Nu o menţionează, mai târziu, nici Mihai Pelin în lucrarea sa Opisu/ emigraţiei politice.
Destine în 1222 de fişe alcătuite pe baza dosarelor din arhivele Securităţii, Bucureşti, Editura
Compania, 2002.
9 Cf. Vasile 1. Schipor, Peter Tomaschek (1882-1940). în "Analele Bucovinei", Rădăuţi
Bucureşti, anul VII, nr. 2, 2000, p. 3 2 1 -333.
10
Doina M. Teris, op. cit. , p. 1 03-1 20.
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1 976 obţine titlul ştiinţific de doctor în chimie la Institutul de Ştiinţe Biologice din
Bucureşti cu teza Natura imunochimică a interacţiunii antigen-anticorp. Studiul
modificărilor conformaţionale ale imunoglobulinelor prin determinarea
susceptibilităţii lor la proteoliză. Sub egida Comisiei Naţionale de Imunologie, ţine
cursuri postuniversitare de imunochimie ( 1 973-1 983 ).
Activitatea sa ştiinţifică din această perioadă este consacrată în mod special
problemelor de imunochimie: - caracterizarea eterogenităţii electroforetice şi
isoelectrice a imunoglobul inelor, îndeosebi a lanţurilor lor uşoare, a modificărilor
conformaţionale induse în anticorpi de către antigene; - demonstrarea faptului că
resorbţia şi persistenţa în circulaţie a preparatelor comerciale de imunoglobuline
folosite în scop profilactic este dependentă de metoda de preparare; - structura
antigenică a proteinelor plasmatice pol imerizate cu glutaraldehidă şi relevanţa
modificărilor produse pentru formarea autoanticorpilor atât în condiţii patologice
cât şi în catabolismul normal al proteinelor; - studierea fenomenelor autoimune
legate de folosirea vaccinului streptococic la animale de experienţă; - analiza
receptorilor specifici pentru albumina polimerizată de pe membrana celulei
hepatice; - validarea testelor pentru detectarea anticorpilor antialbumină în serul
pacienţilor cu boli hepatice (aceasta din urmă, în domeniul procedeelor analitice).
Din 1 984, Doina-Margareta Ci lievici, căsătorită Onica, se stabileşte în
Suedia, dedicându-se studiilor de chimie clinică. Aici este chimist la
Departamentul de Chimie Clinică al Spitalului Sodersjukhuset din Stockholm,
responsabil al Secţiei de Proteine (din 1 984) şi al Secţiei de Coagulare (din 1 992).
Din 1 996, păstrând aceleaşi funcţii, activează în cadrul Departamentului de Chimie
C l inică al Spitalului din Huddinge. În Suedia, Doina-Margareta Onica dezvoltă
metodă nouă pentru separarea izoenzimelor fosfatazei alcaline, caracterizează
aceste izoenzime în diferite stări patologice şi studiază producerea locală a
imunoglobulinelor din ţesutul sinovial la pacienţii cu borelioză.
Cercetător de excepţie în biochimie, Doina-Margareta Onica publ ică în
perioada 1 968- 1 994 un număr de 46 de lucrări ştiinţifice în periodice de prestigiu
din România şi din fluxul internaţional principal al domeniului: Recherches dans
le domaine des composes d 'insertion. Composes d 'insertion de la thiouree avec des
heterocycles phenoxantinique (în colaborare cu Gabriela Nicolau şi O. Maior),
"
" Revista română de chimie , XII, 68 1 , 1 968; - Electrophoretic heterogeneity of the
1ight chains of rabbit antibodies during the primary response, "Revista română de
biochimie" , VI, 283, 1 969; - L 'isolement des anticm1Js purs el l 'aide d 'une
suspension fine de PAB cellulose (în colaborare cu Silvia Mihăescu), " Revista
română de biochimie" , VI, 5 1 , 1 969; - The heterogeneity of Fab and Fc fragments
obtained from rabbit IgG revealed by isoelectric focusing, " Revista română de
biochimie", VII, 287, 1 970; - Extent of immunoglobulin light chains heterogeneity
revealed by isoelectric focusing (în colaborare cu V. Gheţie ), "Experentia" , XXV II,
203 , 1 97 1 ;
Gradul eterogenităţii lanţuri/ar uşoare ale imunoglobulinelor
evidenţiat prin metodafocalizării isoelectrice (în colaborare cu V. Gheţie), "Studii
şi cercetări de biochimie" , XIV, 33, 1 97 1 ; - The elfect ofrabbit immunoglobulin G
,
�

-

-
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binding to an insoluble matrix (PAB-cellulose) on its capacity to react with specific
pig antibodies, "Revista română de biochimie", VIII, 63, 1 97 1 ; - The effect of
rabbit immunoglobulin G binding to an insoluble matrix (PAB-cellulose) on its
capacity to react with specific pig antibodies. In Antigen-antibody reacţion, Jena,
VEB Gustav Fischer Verlag, 1 97 1 ; - Resorbţia şi persistenţa în circulaţie a
gammaglobulinei administrate intramusculos la iepure (în colaborare cu Lucia
Buzilă şi V. Gheţie), " Studii şi cercetări de biochimie", XIV, 1 3 5, 1 97 1 ;
Susceptibilitatea la hidroliză a două proteine Bence Jones de tip lambda, " Studii şi
cercetări de biochimie" , XV, 1 87, 1 972; - Cercetări de imunochimie (în colaborare
cu V. Gheţie, Cecilia Motaş, Silvia Mihăescu, Corina Sarmanioti), " Studi i ş i
cercetări d e biochimie" , XV, 3 69, 1 972;
Estimation of size heterogeneity of
proteins by thin layer gel filtration combined with electrophoresis in antibody
containing gel, "Revista română de biochimie", X, 49, 1 973; - Susceptibility to
proteolysis of immune precipitates, "Revista română de biochimie", X, 1 3 1 , 1 973 ;
Procedure for protein insolubilization by trapping in agarose gel and
glutaraldehyde treatment (în colaborare cu V. Gheţie ), "Revista română de
biochimie", X, 1 85, 1 973 ; - The occurrence of antibodies with restricted
heterogeneity to streptococcal carbohydrates în New Zealand white rabbits (în
colaborare cu Florica Mihalcu), "Revista română de biochimie", XI, 1 1 5, 1 974;
Relationship between the conformational changes induced în rabbit
immunoglobulin G by various agents and ils susceptibility to papain digestion (în
colaborare cu Florica Mihalcu şi Mioara Tudor), "Revista română de biochimie",
XIII, 3 1 , 1 976; - Izolarea unui component cu afinitate pentru lgG de pe membrana
macrofagelor alveolare de iepure (în colaborare cu C. Medeşan şi Mariana Laky),
"
Receptors for polymerized
" Studi i şi cercetări de biochimie , XIX, 87, 1 976;
albumin on liver cells (în colaborare cu Rodica Lenkei şi V. Gheţie), "Experientia" ,
XXXIII, 1 046, 1 977; - Autoantibodies detected in rabbits hyperimmunized with
group A, C and G streptococcal vaceines (în colaborare cu Florica Mihalcu, Rodica
Lenkei, Maria Gherman şi Mioara Tudor), "lnfection and Immunity", XVIII, 624,
1 977; - Immunogenicity of glutaraldehyde treated homologous albumin in rabbits
(în colaborare cu Rodica Lenkei şi V. Gheţie), "lmmunochemistry", XV, 687,
1 978; - Immunogenecity of glutaraldehyde treated monomeric homologous
albumin in rabbits (în colaborare cu Maria Ana Dobre şi Rodica Lenkei,
"
"Immunochemistry , XV, 94 1 , 1 978; - Binding properties of various IgG ligands
to Fc receptors of macrophage cells (în colaborare cu C. Medeşan, Maria
Gherman, V. Gheţie, J. Sjăquist şi A. Sulică), "Revista română de biochimie",
XVI, 3 1 , 1 979;
The ability of rabbit hepatocytes to interact with homologous
monomeric modified albumin (în colaborare cu Maria Ana Dobre şi Rodica
Lenkei), "Revista română de biochimie'\ XVI, 6 1 , 1 979; - Effect of protein A of
Staphylococcus aureus on the binding of monomeric and polymeric IgG to Fc
receptor bearing cells (în colaborare cu A. Sulică, Mariana Laky, C. Medeşan, J.
Sjăquist şi V. Gheţie), "Immunology", XXXVIII, 1 73 , 1 979; - Antigenic
-

-

-
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specificity of glutaraldehyde-treated rabbit albumin (în colaborare cu I lca
Mărgineanu şi Rodica Lenkei), "Molecular Immunology" , XVII, 783, 1 980; - An
immunological hypothesis for plasma protein catabolism (în colaborare cu V .
Gheţie, Rodica Lenkei şi Ilca Mărgineanu), "Mech. o f Ageing and Development",
XVII, 27, 1 98 1 ; - Reacţia imunoglobulinei G cu substanţe din clasajlavonoidelor
(în colaborare cu N.Şt. Chişiu, O. Maior şi Silvia Mihăescu), " Studii şi cercetări de
biochimie", XXIV, 3 5, 1 98 1 ; - /nteraction of human and animal immunoglobulin
G with jlavonoids (în colaborare cu N.Şt. Chişiu, O. Maior şi Silvia Mihăescu),
"
"Revista română de biochimie , XVIII, 1 9 1 , 1 98 1 ; - Antibodies against
glutaraldehyde-modified albumin in normal mouse sera (în colaborare cu Ilca
Mărgineanu, C. Medeşan, Ana Călugăru şi Mioara Manciulea), "Molecular
Immunology", XIX, 1 02 1 , 1 982; - Immunochemical characterization of anti
albumin antibodies in liver diseases (în colaborare cu Ana Călugăru, I lca
Mărgineanu, Genţiana Zamfir şi Irena Belascu), "Clinica) Immunology and
Immunopathology", XXVI, 223, 1 983; - Anti-albumin antibodies in normal rabbit
sera (în colaborare cu Ilca Mărgineanu şi C. Medeşan), "Immunology Letters" , VI,
45, 1 983;
Clq has albumin binding activity but does not interfere in the
haemagglutination test for anti-albumin antibodies (în colaborare cu Silvia
Mihăescu, Genţiana Zamfir şi Doina Barac), "Immunology Meth. ", LIX, 73, 1 983;
Immunogenicity and effector functions of glutaraldehyde-treated rabbit and
mouse immunoglobulin G (în colaborare cu Gabriele Mota, Ana Călugăru, Mioara
Manciulea şi S ilvia Dima), "Molecular Immunology", XX, 709, 1 983; - Antibodies
from patients with liver diseases and from normal human or animal sera against
glutaraldehyde-polymerized albumins: lack of species specificty (în colaborare c u
Ana Călugăru şi Genţiana Zamfir), " Experientia", XXXIX, 1 1 39, 1 983 ; - Affinity
electrophoresis of human serum alkaline phosphatase isoenzymes in agarose gel
containing lectin (în colaborare cu L. Sundblad şi L. Waldenlind), "Ciin. Ch i m .
Acta", CLV, 2 8 5 , 1 986;
Characterization of serum alkaline phosphatase
isoenzymes by affinity electrophoresis in agarose gel containing lectin combined
with agar gel electrophoresis (în colaborare cu L. Sundblad, L. Waldenlind şi
Agneta Shanwell), " Scand. J . Clin. Lab. Invest. ", XLVII, 239, 1 987;
Microheterogeneity of serum alkaline phosphatase isoenzymes as revealed by
isoelectric focusing (în colaborare cu Kerstin Rosendahl şi L. Waldenlind), "Clin.
Chim. Acta", CLXVIII, 297, 1 987;
Possible errors in the calculation of cel/
binding parameters exemplified by analysis of the lgG-Fc receptor system (în
colaborare cu Ana Călugăru, Florica Luban, V. Dumitru şi V. Gheţie), "Acta
Pathologica Microbiologica et Immunologica Scandinavica", XCVI, 525, 1 988; Inherited occurence ofa heat slable alkaline phosphatase isoenzyme in the absence
of disease (în colaborare cu Kerstin Rosendahl şi L. Waldenlind), "Ciin. Chim.
Acta" , CXCIV, 1 93 , 1 989; - Measurement of alkaline phosphatase activity by
Kodak Ektachem 700 XR analyzer compared with other routine analytical methods
(în colaborare cu H. Wallinder, K. Angbăck, J. Kahan şi L. Waldenlind), "Clin.
-
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Chim. " , XXXV, 3 29, 1 989; - Further characterization of a heat slable alkaline
phosphatase with low sensitivity to L-phenylalanine (în colaborare cu Kerstin
Rosendahl şi L. Waldenlind), Ciin. Chim. Acta" , CXCIV, 1 93 , 1 990; - Local
"
immunoglobulin production in synovial tissue in patients with Lyme borreliosis (în
colaborare cu U . Hirsh şi L. Waldenlind), "Cl inica) and Experimental
Rheumatology" , IX, 1 1 9, 1 99 1 ; - Albumin determination by Kodak Ektachem 700
XR analyzer compared with other routine analytical methods (în colaborare cu H.
Wallinder, A. Berg, K. Angbăck şi L. Waldenlind), Ciin. Chim. News" , XVII (V),
"
1 2, 1 99 1 ; - Recurrent transient hyperphosphasemia of infancy in an adult (în
colaborare cu J. Torssander şi L. Waldenlind), "Ciin. Chem. " , XXXVII, 1 9 1 3 ,
1 992); - Creatine kinase-MB mass concentration versus creaine Kinase-B activity
for the detection of acute myocardial infarction in patients with slightly elevated
total creatine kinase activity in serum (în colaborare cu J. Hulting, L. Waldenlind şi
H. Wallinder), "J . Int. Med. " , CCXXXV, 2 1 1 , 1 994.
Î n România, Doina-Margareta Onica realizează, în colaborare cu 1. Boroş,
1. Moraru, E. Păunescu şi A. Sulică, Dicţionarul de imunologie, tipărit la Bucureşti,
în 1 98 1 , sub egida Editurii Ştiinţifice şi Enciclopedice 1 1 •
După moartea mamei sale ( 1 997), Doina-Margareta Onica se documentează
temeinic pentru realizarea Cronicii de familie, fiind sprij inită, mai ales în
problemele de istorie contemporană, de soţul său, Ştefan Pop, originar din
Transi lvania. Spirit " cotropit de mai multe lumi " şi înţelegând călătoria ca pe " un
profund act de pace" , pentru recuperarea memoriei culturale a familiei/neamului
său ritualic întreprinde călători i în Boemia (locul de origine al bunici lor şi
străbunicilor dinspre mamă), Italia şi Lemberg (unde bunicul său, profesorul
Tomaschek, a fost combatant în Primul Război Mondial în cadrul trupelor sanitare
austriece), la Ceahor şi Cernăuţi (locul de naştere şi de formare a tatălui), Siret şi
Berlin. Cercetătorul-călător spre rădăcinile memoriei sale culturale investighează
locuri, case vechi, urme ale trecutului care îi trezesc multe semne de întrebare, se
întristează de indiferenţa autorităţilor faţă de istoria locurilor, sănătatea oameni lor
şi mediu, este îngrijorată de soarta pădurilor şi de ruinele zonelor industriale din
România, cercetează cărţi, documente, note şi însemnări de fami lie, interoghează
.
2
contexte, corespon deaza- cu rude 1e apropiate 1 .
Sub pseudonimul Doina M. Teris, Doina-Margareta Onica publică volumul
O sută de ani în Bucovina. Cronică de familie, care apare la Cluj-Napoca, sub
egida Editurii Mediamira, 2003 , cu 1 66 p. Cronica de familie, dedicată părinţilor şi
fiului său Alexandru, are în structura sa capitolele: 1 . Peter, p. 7-65; Il. Nicolae,
p. 67-1 20; Ill. Anne Marie, p. 1 2 1-1 36. Acestea sunt urmate de câteva hărţi
(Harta Bucovinei, cu precizarea localităţilor legate de viaţa familiei şi Europa
Centrală şi de Est, cu localităţile principale care au jucat un rol în viaţa fami l iei),
1 1 Cf. Curriculum vitae şi Listă de lucrări, în Corespondenţă Doina Onica-Vasile 1. Schipor,
Stockholm, 2 noiembrie 2002.
1 2 Cf. Doina M. Teris, op. cit., p. 1 43-1 60.
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Nota autorului, p. 1 43- 1 5 7; Izvoare, p. 1 5 8-1 60; Lista lucrărilor lui Peter
Tomaschek, p. 1 6 1- 1 63 şi Mulţumiri, p. 1 64-1 65 . Fiecare capitol este însoţit, ca
discurs complementar, de un valoros corp iconografie.
În Cronică de familie, Doina-Margareta Onica creează o istorie de valori " în
"
"
"structuri acceptabile , cum recomanda George Călinescu în Principii de estetică.
Fluxul memoriei, funcţionând printr-un remarcabil ,joc al timpurilor" (suveran,
prezentul alternează cu imperfectul, mai rar cu perfectul compus), planurile
naraţiunii, evocarea caldă, inserţia documentului (excerpte din lucrări diverse,
scrisori, note din periodice, date consemnate de istoria orală a locurilor, versuri)
creează secvenţe/prim-planuri încărcate de viaţă, de autenticitate. Secvenţele
memorabile (Peter în peţit la Pfraumberg, pacea spontană de o zi de pe frontul din
Galiţia, bătălia sângeroasă de la Cortina d' Ampezzo, repatrierea germanilor
bucovineni, bătălia de la Cotul Donului, refugiul în Muntenia, anotimpurile
copilăriei de la Siret, drama j udecătorului Nicolae Cilievici în anii de stalinizare a
României, moartea mamei) evidenţiază virtuţi narative, un l irism delicat, tehnică
modernă de construcţie, grijă pentru detaliu! revelator, viziune auctorială,
ingeniozitate şi rafinament stilistic. Astfel, traversând mereu graniţe ale timpului şi
istoriei, istoria celor mici " este în relaţie, de cele mai multe ori tensionată, cu
"
istoria umanităţii dintr-un secol violent" . Prin personajele Cronicii (între care
"
autoarea este succesiv, într-o j umătate de secol, narator, martor şi personaj-cheie)
ni se relevă sensibilitatea unor epoci istorice diverse, un stil de viaţă care refuză
constant agresivitatea şi unifonnizarea, o cuceritoare "cuminţenie a pământului " ,
toate ameninţate, ultragiate, dar salvându-se miraculos prin resorturile intime create
de un model cultural durabil, guvernat de valori şi virtuţi : credinţa în Dumnezeu,
dragostea, adevărul şi binele, libertatea omului de a se exprima pe sine, umanismul
profund, omenia aşezată deasupra oricărei politici, toleranţa, generozitatea,
echilibrul, încrederea în sine şi în semeni, răbdarea şi fidelitatea.
Prin Cronică de familie, destinată mai cu seamă descendenţilor direcţi, genul
nu mai este exclusiv apanajul părţii bărbăteşti. Şi propensiunea feminină pentru
memorialistică începe cu evocarea unui strămoş (Peter), ca " prim mesaj generos" ,
menit a întreţine legătura neîncetată între individ, familie şi neam. Pentru eul
"
fondator de veridicitate" , magister al timpului pierdut" şi, deopotrivă, demnitar al
"
"
timpului regăsit" (Philippe Aries şi Georges Duby), cronica de fam ilie reprezintă o
necesitate. Ca şi Peter Tomaschek, autorul unui Familienbuch, Doina-Margareta
Onica reuneşte trecutul şi prezentul pentru a se cunoaşte şi a se recunoaşte întru
"
acestea" . Pentru amândoi, " cronologia întreruptă şi necontenit distrusă este preţul
care trebuie plătit pentru cunoaşterea eului intim " . Cunoaşterea şi recunoaşterea,
dincolo de arheologia literară" a spaţiului privat, reprezintă raţiunea de a fi a eului
"
profund, atent la " duratele adânci " şi instaurând noi limite ale teritoriului
individual. Imaginarul intimităţii şi al eului, locurile simbolice (salonul, ca loc al
marilor traversări spectaculare" , biblioteca, grădina casei, ca paradis al
"
"
simţurilor" şi loc fragil al unei " sărbători nesfârşite" , oraşul), "grupurile de
convivialitate" cu rosturile lor în "gramatica legăturilor de rudenie", gestionarea
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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"
"patrimoniului simbolic , ceremoniile şi ritualurile ilustrează formele de
manifestare şi de perpetuare a conştiinţei genealogice şi, totodată, destinul dramatic
al unor familii din Bucovina 13 .
Dintre fragmentele memorabile ale cărţii, reţinem, în mod special, evocarea
Cernăuţilor de altădată, în relaţie cu sentimentele de "magrebin înnăscut" ale lui
N icolae Cilievici: "Nicolae a simţit întotdeauna Cernăuţiul ca fi ind românesc [ . . . ].
Cernăuţiul [a rămas] în inima lui Nicolae ca un loc unic, unde energiile se adună şi
se desfac, un centru al lumi i unde totul era posibil, unde se întâmpla totul. Un loc
care nu numai că există, dar care devine, se formează şi creşte odată cu locuitorii
săi. Era un oraş aurit de fantezia tinereţii, un mediu în care te mişcai în largul tău, îi
simţeai pulsul şi trăirile şi îl iubeai ca pe iubirea cea dintâi. Cernăuţiul moştenise şi
ceva din melancolia Vienei şi a Europei Centrale. Magia oraşului îi va rămâne atât
de puternic în amintire, încât, mental, i-a devenit inaccesibi l după încorporarea lui
în sfera rusească la sfărşitul celui de-al doilea război mondial. A încetat pur şi
simplu să existe. I-ar fi fost poate mai uşor să accepte mutarea lui pe o altă planetă.
Pentru alţii oraşele se împart în frumoase, interesante, exotice, cu forme
arhitectonice specifice, cu turle şi grădini, cu geografie şi istorie. Cernăuţiul nu era
un loc, era o stare de spirit care i-a fost luată cu idolii lui cu tot" 14 .
La sfârşitul "peregrinării de familie" printre "ruinele a două imperii ",
cercetătorul-călător spre rădăcinile memoriei sale culturale notează: "Mă încearcă
melancolia şi mă simt vulnerabilă, temătoare, trecând peste frontiere vizibi le şi
i nvizibile, suportându-mi propria singurătate, care a devenit ceva mai bogată ca la
început, mai nuanţată, mai nostalgică . . .
Aş fi putut intitula cronica drept Cartea graniţelor. Personajele mele au
depăşit mereu graniţe, cu voie sau rară voie. Fiecare gând nou este o graniţă pe care
trebuie să o treci, fiecare gând vechi este o graniţă pe care o laşi în urmă . . .
Poate că alte generaţii vor vibra şi ele la trecerea graniţelor istoriei şi ale
timpului . Ar putea rândurile mele să le ajute în vreun fel? [ . . . ]
Azi lumea se confruntă cu tendinţa de globalizare în care graniţele fizice îşi
m icşorează importanţa. Fenomenul a existat în diverse forme şi în alte epoci.
Habsburgii colonizatori I-au încercat prin administraţie şi propagarea acţiunilor
culturale. Comunismul a încercat o uniformizare a individului prin strivire, lansând
ideea utopică a creării unei societăţi perfecte cu un Om Nou. Şi ştim cum a mers. Î n
zilele noastre ne domină posibilitatea de comunicare fără margini şi o globalizare
economică ale cărei consecinţe încă nu le cunoaştem " 15 •
În istoria culturii din Bucovina, cartea Doinei-Margareta Onica O sută de ani
în Bucovina. Cronică de familie reprezintă, prin acest dintâi volum, o contribuţie
valoroasă realizată în spiritul programului generos formulat în 1 9 1 2 de Sever Zotta
13 Cf. V as il e 1. Schipor, Familii înrudite din Bucovina: Tomaschek, Cilievici şi Totoescu.
Memorie şi conştiinţă genealogică, .,Revista de istorie socială", anul IV-VII, 1 999-2002, laşi,
Editura Polirom, 2004, p. 1 28-1 49.
1 4 Doina M. Teris, Op. cit., p. 75, 77-78.
15 Ibidem, p. 1 57 .
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în Arhiva Genealogică" : "mărirea în cercurile largi ale societăţii româneşti,
"
dincoace şi dincolo de hotarele ei politice, a interesului pentru istoria, viaţa şi
viitorul familiilor" 16 •
Depăşind un timp al discordiei ce a falsificat relaţiile interumane şi a creat
izolare, neîncredere şi înstrăinare, Doina-Margareta Onica redescoperă identitatea
"
românească generatoare de putere" într-un arbore genealogie viguros, supus
modelaj u lui istoric şi îmbogăţit prin experienţa emigraţiei, cum glosează recent, pe
aceeaşi temă, un alt bucovinean călător, Vasile Andru: Venim în lume cu o lege
"
strămoşească, cu datini, cu îndemânări, cu un indice de creativitate, cu valori, prin
care ne păstrăm şi un loc optim între toţi, prin care îmbogăţim ţara de adopţie. [ . . . ]
Rădăcina este sursă de putere. Sursă de coeziune. De aceea, chiar în epoca
globalizării, adică a egalizării tuturor la un nivel de stereotipă civilizaţie, [ . . . ] este
foarte actuală ştiinţa genealogii lor, a originilor, a identităţii etno-culturale.
Cu ce venim de-acasă? Cât păstrăm? Cât dăruim? [ . . . ]
Trebuie să ne propunem, tonic şi deschis, nu doar păstrarea identităţii, ci şi
comunicarea unor valori, participarea la valorile celor din j ur.
Asta s-ar numi un «misionariab> cultural subtil, [ce ar consta în] influenţarea
prin valoare, prin contagiune pozitivă, prin prestigiu. Eşti bogat în măsura în care ai
ce dărui. Şi avem ce dărui din plinul nostru sufletesc" 1 7 •
În vecinătatea preocupărilor materializate prin O sută de ani în Bucovina.
Cronică de familie, Doina Onica, publică tot în România, un volum de însemnări
de călătorie, Cu Ştefan prin lume, Cartea întâi, Cluj-Napoca, Editura Todesco,
2003, 236 p. Dedicată nepoţilor William Nicolas şi Andrei, volumul cuprinde
capitolele: Prin Canada şi Alaska, p. 9-40; Groenlanda, nu numai gheţuri, p. 4 1-1 04 ;
În lumea de piatră a Dolomiţilor, p. 1 05-1 24; Borneo, un cântec pentru junglă,
p. 1 25-1 70; Dramatismul Javei, p. 1 7 1-1 90; Baii şi preaplinulformelor, p. 1 9 1-208;
Zile de iarnă În Suedia, p. 209-235 . Cartea, scrisă cu talent şi sensibil itate, este
ilustrată cu hărţi şi desene inspirate, semnate de Ştefan Pop 18 •
1 6 Cf. Silvestru Pânzariu, Vocaţia spirituală a unui oraş străvechi, în Orizont siretean", Siret,
"
anul 1, nr. 1 , 2000, p. 2; Vasile I. Schipor, In honorem Dr. Doina-Margareta Onica, strălucit
reprezentant al şcolii româneşti de biochimie, în "7 zile bucovinene", Rădăuţi, anul IV, nr. 1 39,
3-9 iulie 2003, p. 6-7; Vasile I. Schipor, Doina M. Teris, O sută de ani în Bucovina. Cronică de
familie, Cluj-Napoca, Editura Mediamira, 2003, 1 68 p., în "Analele Bucovinei ", anul X, nr. 2, 2003
(în curs de apariţie); Bogdan-Alexandru Schipor, Doina M. Teris, O sută de ani în Bucovina. Cronică
de familie, Cluj-Napoca, Editura Mediamira, 2003, 1 68 p., în "Revista de istorie socială", anul IV
VIII, 1 999-2002, Iaşi, Editura Polirom, 2004, p. 505-507.
1 7 Cf. Vasile Andru, La românii din Barcelona: despre identitate etnică şi modernizare,
"Viaţa
Românească", serie nouă, Bucureşti, anul XCIX, nr. 1 0, octombrie, 2004, p. 68-72, passim.
18
Ştefan Pop s-a născut la Năsăud in familia juristului Sabin Pop şi a invăţătoarei Florica Pop,
români ardeleni care s-au ingrij it să le ofere celor patru băieţi o educaţie aleasă, în pofida anilor grei
de după al Doilea Război Mondial. Urmează Seminarul Pedagogic Universitar şi cursurile Institutului
Politehnic din Cluj, secţia Utilajul şi Tehnologia Turnării. După absolvire, lucrează la Bucureşti in
industrie şi proiectare ca specialist in metalurgie. Publică două cărţi in domeniul tehnic şi mai multe
articole in reviste de profil. În 1 986 se stabileşte în Suedia, muncind intr-o tumătorie din Stockholm,
•
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Bucovineanca Doina-Margareta Onica are ş i aici convingerea c ă "viaţa este,
în fond şi de fapt, o călătorie" 1 9 • Călător rafinat, în căutarea "liniştii interioare" şi a
vindecării de stresul societăţii informaţionale20, ea este ademenită, deopotrivă, de
"
"
"
"spectacolul lumii şi de "spectacolul naturii . Valorificând ,j urnalul expediţiilor
sale, Doina-Margareta Onica oferă cititorului "un joc permanent de iluzii şi realităţi
care îşi reclamă existenţa cu o intensitate şocantă, solicitând emoţia într-un
perpetuum mobile"2 1 • Istorie, mituri, legende, tradiţi i şi credinţe vechi, mentalităţi,
geografie, faună şi floră, ecologie şi etologie umană, arhitectură, artă, scriitori,
artişti, exploratori, muzee şi expoziţii, evenimente însemnate şi monumente,
serbări, ritualuri şi ceremonii, obiceiuri, oameni ( "întâlniri omeneşti interesante"),
ocupaţii şi meşteşuguri, simboluri culturale şi fenomene ( "oraşul-biserică" din
nordul Scandinaviei, de exemplu) îl cuceresc pe călătorul rafinat, mereu în căutare
de imagin i inedite, c lasic, romantic şi modern în acelaşi timp (în structura sa
sufletească), îndrăgostit de spectacolul culturilor şi de ingeniozitatea oamenilor în
exploatarea "potenţialului de frumuseţe" al multor locuri din lume şi generos, prin
detaliile pe care le reţine, prin impresiile şi asocierile interesante, toate în beneficiul
lecturii dintr-un timp vulnerabil: "Atacul terorist de la New York din 1 1 septembrie
din această toamnă a adus cu el sentimentul că lumea a devenit mai puţin frumoasă
datorită urii care nu are sfârşit. Cu atât mai bine mi-a făcut să scriu aceste rânduri,
păstrând iluzii şi speranţe. [ . . . ] A călători este un semn de pace pe pământ. Bucuria
călătoriei o păstrez încă adevărată şi probabil naivă. Şi u imirea pe care o simt în
faţa fiecărei frumuseţi este cea a copilăriei neprefăcute şi fără distorsiuni "22 .
Din intimitatea călătoriei, ca lectură a lumii, mesajul profund al cărţii este
subliniat de Ştefan Pop în Prologul la "povestea unei vacanţe de Crăciun",
conceput după modelul prologului din opera Paiaţe a compozitorului Ruggiero
Leoncavallo. Autoarea cărţii ne dezvăluie "cum un fragment de viaţă poate
deschide orizonturi surprinzătoare topind graniţele timpului şi spaţiului" , "cum
i storia omenirii are meandre care mătură şi distrug uneori totul în cale, dar cum
oamenii se întorc Ia locurile şi la obiceiurile lor paşnice cu aceeaşi bucurie de
viaţă", "cum natura este imensă, frumoasă, aspră şi generoasă cu şiruri întregi de
generaţii care o iubesc şi ştiu să o preţuiască", din toate înţelegând "cât de scurtă
. 3
este trecerea ta pe acest pamant, pe marea scena a vieţii "2 .
Cartea a doua din volumul Cu Ştefan prin lume apare sub egida aceleiaşi
edituri clujene, Todesco, în anul 2004, cu 246 p. Cuprinsul acesteia este la fel de
0

A

-

o

o

unde participă Ia diverse proiecte de modernizare. Răspunde, printre altele, de realizarea
componentelor turnate ale pavilionului suedez de la Expoziţia Mondială din Spania ( 1 992). Pasionat
de lecturi rafinate, de spectacole de operă şi călătorii, om distins şi generos, străbate împreună cu soţia
sa, Doina-Margareta Onica, lumea întreagă., ademenit de vraja visurilor care i-au însufleţit tinereţea.
19
Doina Onica, Cu Ştefan prin lume, Cluj-Napoca, Editura Todesco, 2003, p. 79.
20 Ibidem, p. 43.
21
Ibidem, p. 57.
22 Ibidem, p. 1 04.
23 Ibidem, p. 1 07.
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interesant: Sub cerul Patagoniei şi al Ţării de Foc, p. 9-46; În lumea giganţilor din
Insula Paştelui, p. 47-74; Tărâmul de nisip şi lumină al Strâmtorii Kattegat,
p. 75-1 02; Muntele Fuji şi alte trăiri japoneze, p. 1 03-1 97; Realităţile Cambodgiei,
p. 1 99-228; Cele patru anotimpuri la Grisslehamn, p. 229-240. O bibliografie,
p. 24 1 -243 şi mulţumirile autoarei întregesc oferta cărţii, "veritabil memorial de
călătorie", evidenţiind "un ritual aproape iniţiatic" ce defineşte "gustul pentru
incursiunea în peisaj şi pentru descrierea acestuia" al unei scriitoare pasionate de
călătorie24 • Şi aici, din fiecare pagină a cărţii "răzbate bucuria peregrinului şi adie
acel vânt de libertate" specific marilor călători din literatura noastră de profil. Critica
de întâmpinare din Ardeal e mai aproape de perceperea rosturilor profunde ale cărţii:
"Un drum parcurs nu la întâmplare, ci susţinut de o documentare solidă, argumentată,
în deplină cunoştinţă de cauză. Admirabile tablouri din natură relevă, într-o armonie
desăvârşită, păduri, lacuri şi flori, într-un spaţiu vast [ . . . ] tivit de colonade
maiestuoase ori ceţuri încărcate de mister; scene citadine, chiar familiare, legate de
obiceiuri ale locului, oraşe şi clădiri importante se succed în vite:ză şi, totuşi, fiecare
imagine are o rezoluţie deosebită. Şi, din nou, întoarcerea la natură, la spectacolul ei,
care ascunde o întreagă lume. [ . . ] Faptul că tablourile prind viaţă sub peniţa lui
Ştefan Pop, autor inspirat al graficii, este, iarăşi, relevat pentru abordarea călătoriei
drept una dintre cele mai nobile forme ale încrederii de sine, căci are ascunsă în ea
candoarea supunerii, curajul, plăcerea surprizei, fervoarea clipei"25 •
În acest an al unei frumoase aniversări din viaţă, Doina-Margareta Onica are în
programul său editorial un volum de Poezii. Acesta reprezintă o lectură
redescoperitoare, dar şi una îmbogăţitoare. Redescoperitoare, pentru că în precedentele
sale cărţi sunt multe pagini de frumoasă poezie, vestind într-un fel o tainică reîntoarcere
în orizonturile propriilor valori, toate vorbind despre iniţiere şi cunoaştere esenţială
izvorâte dintr-o experienţă generoasă în deprinderea unei învăţături fundamentale de a
ne defini, într-un raport explicit cu lumea înconjurătoare, cu trecutul (moştenirea
26
culturală), cu semenii, cu noi înşine • Îmbogăţitoare, prin pledoaria cuceritoare pentru
cartea înţeleasă ca o comuniune a spiritelor, construită pe valori şi "afinităţi elective",
din perspectiva unui alt mod de lectură a lumii.
Cele trei secţiuni ale volumului, De acasă, Din doruri, Din lume, conferă
construcţiei echi libru compoziţional. Aceeaşi impresie este întărită şi de cele trei
cicluri ale u ltimei secţiuni: Corsica, Malta, Vietnam. Sugestive sunt apoi şi titlurile,
toate în relaţie cu fondul l iric şi ideatic, comunicând discret, prin simbolistica
toposului, sensuri multiple.
Aşezarea textului Lumi paralele la începutul cărţii este inspirată, sugerând,
prin marea capacitate de generalizare, destinul bucovinenilor (şi nu doar al lor)
risipiţi în veacul trecut prin lumea întreagă. Acest text luminează întregul sistem de
.

24

M ichaela Bocu, Călătoria în spectacolul lumii, în "Adevărul de Cluj ", anul XVII, nr. 4357,
3 martie 2005, p. 5.
25 Ibidem.
26 Cf. Ion Vlad, Lecturi construc_tive, Bucureşti, Editura "Cartea Româneascli", 1 975, p. 1021 1 0, 1 1 3-1 1 8 .
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sensuri descifrabile în cartea ce poate fi înţeleasă ca document sufletesc, biografie
l irică ori j urnal interior. Cea dintâi secţiune, prin teme (copilăria, natura, i ubirea,
războiul) şi motive poetice (cuibul/casa părintească, vatra, plaiul, dorul, înserarea,
umbra, liniştea, lacrima, cântecul, izvorul, fugit irreparabilae tempus), recompune
un topos al vârstei de aur" tulburat de amintirea zăpezi lor de altădată" . Acestora
"
"
l i se alătură câteva simboluri (merii din grădină, viţa ce stă plânsă pe lujeri de
"
sul fină" , " focul jucăuş din vechea plită" , jocul, " cireşul bătrân de acasă" purtând în
fiece bob dorul de soare şi vatră" , "dorul de-amurguri albastre" , clopotul ce sună
"
pe "valea cufundată în uitare" , călugărul din schitul vech i), încărcate de vechi
sensuri, unele venind din mitologia populară, şi semnificând totodată amurgul unei
vârste culturale. Acest univers, predominant rustic, încărcat de prospeţime, este
vegheat de imaginea mamei ori a bunicii care ţese gândurile în covor" , durând "o
"
lume de iubire" menită a dăinui, ca liant al neamului, din generaţie în generaţie.
Din sumarul secţiunii mai reţinem o reuşită ars poetica ( Poezia doarme în cuvinte
"
1 În vinul vechi, gâlgâitor 1 Î n soarele ce-apune peste locuri sfinte 1 În taina unui
vrăj itor. // Poezia doarme legănată 1 De cântul unui vechi pescar 1 De doina din
caval cântată 1 De glasul blând de lăutar. // E poezia har dumnezeiesc 1 Trezită-n
zori de dor, 1 Î nfruptă-te din ea, căci e firesc 1 Să bei din apa de izvor" ), un text
apropiat de lirica gnomică ("Viaţa este fără de răgaz 1 Nu se opreşte nici să ne
şteargă lacrimile 1 Nici să ne contemple bucuriile") şi Florăreasa, o delicată
parabolă pe tema frumuseţi i eterne şi generoase, învălu ită de tristeţe.
Cea de a doua secţiune, Din daruri, cultivă o lirică a eului pe un registru
tematic apropiat: iubirea, destinul, timpul. Ceremonialul erosului, păstrând
elemente străvechi (dansul de lângă păduri de argint" , ploaia de crini, contopirea
"
cu al " zeilor chin " , patima - " patima mea de tine şi joc " -, dăruirea sugerează
"
"
" dorul de zbor şi " nevoia de soare , seducţia visului (născut din " l impezimea de
cleştar a cl ipei rămasă ancorată-n amintire" ), călătoria iniţiatică ori ascensiunea
montană din al căror ritual nu lipsesc simpl itatea, umilinţa, cuvântul de mulţumire:
M-ai luat de mână 1 Şi m-ai dus într-o l ivadă necunoscută 1 Unde pom i i aveau
"
muguri . . . 1 Uitasem că pomii înmuguresc 1 Uitasem că apoi vine timpul florilor 1
Uitasem că iarba poate fi atât de verde 1 Uitasem cât de frumos e pământul" .
"
"
"Dorul de dor reînvie şi aici amintiri "cu zâmbet în grai, cu ochi i de floare ,
purtate pe " boare de mai " şi "zbor de cocori" ori sentimente distilate din " miresme
de migdal, de liliac alb şi trandafir înflorit" d intr-un timp al p l inătăţii ( eram ca
"
mărul copt ce stă să cadă de pe ram " ) apus de mult: "În dimineaţa aceea 1 De după
plecarea ta 1 Din copacul sufletului meu 1 Au zburat păsările 1 Au căzut fructele 1
Au pierit frunzele. 1 Î n dimineaţa aceea 1 De după plecarea ta 1 Ramurile copacului 1
Dezgolite de cântări 1 Au atins pământul 1 Plângând. 1 Î n dimineaţa aceea 1 De după
plecarea ta 1 Lacrimile ramurilor 1 Străluceau în soare şi 1 Se visau muguri " .
Plaja pustie din prezentul confesiunii ("ceas târziu când stele curg" , "ceas
pustiu când stele cad şi mor"), valul, floarea, stânca, fluturele de noapte, cenuşa,
lacrima, steaua însingurată, poteci " luminând calea drumeţi lor în noapte'', muntele,
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ca simbol al destinului, recompun " scenariul " mitului orfic în care se consumă
visul reîntoarcerii iubirii "din poemele nescrise şi din vechile cântări" .
În acest compartiment al cărţii, energia sufletului ( " eul empiric" ) este mereu
în stare de "tensiune" , evoluând spre un " eu tipic" , prin "d istilare" (înlăturarea
elementului biografic, a "contingenţelor de stare civilă"), ca procedeu de depăşire a
"2
"autocomunicării memorialistice 7 . Fenomenologia persoanelor merită atenţie.
Dintre categoriile gramaticale ale l irismului, atotputernică este persoana 1 (eu,
"
"
"
"
"
" sufletul meu , " inima mea , " dorul meu , "dragostea mea , "truda mea ,
"
"
"
" căutarea mea , " furtuna mea sufletească , " mantaua mea de nea ) orchestrată în
dialog cu persoana a II-a (tu, " sufletul tău" , "visele tale" ). Atitudinea l irică
dobândeşte uneori generalitate, fi ind marcată stilistic de persoana întâi a pluralului:
" Stăm alături 1 În cochilii de tăcere 1 Cochilii de tăcere albă 1 Cochilii de tăcere
neagră 1 Cochilii de tăcere fără de culoare" . Spontaneitatea l irică, potenţialul
afectiv ridicat (ca atitudini lirice) pregătesc drumul sentimentului de " prezent
etern"2 8, sugerând o puternică impresie de trăire, înfruntând " moara timpului " prin
sărbătoare ( " revăd mereu în sărbătoare 1 tot ce-am pierdut şi nu mai este" ; "eu ştiu
că tu mă cerţi 1 când lipsă sunt 1 la ziua munţilor albaştri 1 când în alai sărbătoresc 1
se-adună la un loc toţi aştri " ), construită pictural ( "îmi colorez sentimentele 1 cu
pene de pasăre 1 muiate-n azur"): "Îţi las cărările munţilor pe care i-am colindat
împreună 1 Îţi las serile petrecute-n taifas cu ciobani i 1 Îţi las florile din pajişti şi
iarba plină de rouă 1 Îţi las tăurile adânci şi limpezi 1 Îţi las foşnetul frunzelor şi
murmurul pădurii 1 Îţi las înaltul cerului şi cântecul înserării 1 Îţi las doinele
muntelui şi darurile lui 1 Î ţi las focul din vatră şi tăciunii mocnind 1 Îţi las bucuria
întâlnirilor noastre . . . "
În secţiunea a treia, Din lume, lirismul se impregnează de livresc. Viaţa ca
drum
de lumină" este trăită, la fel de intens, dar în planuri largi, în care se revarsă
"
istorie, " lumi suprapuse, lumi paralele" , oamen i, ritualuri ce " se multiplică în m i i
d e ecouri " , surprinse uneori în desfăşurări fastuoase, în poeme care devin " locuri
ale memoriei "29 : " Lumina roşie a lampioanelor 1 Umflate ca nişte pepeni uriaşi 1
Cucereşte oraşul pe dinăuntru 1 Şi pe dinafară în prag de seară, 1 Transformă
străzile mici 1 În fire de lumină 1 Croitorii, sculptorii în lemn şi pictorii 1 Î n pete
lucitoare, 1 Noaptea într-un mister tremurând, 1 Râul într-o cale de poveste. // Och ii
Hoi Anului veghează cu grijă 1 Te urmăresc pretutindeni 1 Alungând răul. // Şi când
este lună plină 1 Se aprind şi mai mult lampioanele 1 Şi mâncăm prăjituri de orez" ;
" Subţiri ca nişte mlădiţe de bambus, 1 Femei frumoase alcătuite din linii curbe 1
Trec în rochi i albe 1 Lungi până la pământ. // Fluturi străvezi i în noapte 1
Luminează zarea 1 Cu puritatea 1 Unei mândrii înnăscute" .
27

Silvian Iosifescu, Construcţie şi lectură, Bucureşti, Editura Univers, 1 970, p. 1 1 6--1 24.
Cf. Tudor Vianu, Figuri şi forme literare, Bucureşti, Casa Şcoalelor, 1 946, p. 56--5 7;
Andrei Corbea-Hoişie, Poezie după A uschwitz. Pentru o hermeneutică a liricii lui Paul Ce/an, în
"
"Prelegeri academice , anul III, nr. 3, Iaşi, Editura Cermi, 2004, p. 83-85.
29 Ibidem, p. 83.
28
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N u putem încheia observaţi ile şi însemnările noastre de lectură pe marginea
acestui volum fără a menţiona un text admirabil, Rugă, străbătut discret de lumina
ethosului şi a filosofiei etnicului nostru: "Mă rog ţie, Doamne, fierbinte 1 Să nu mă
mai lege în lanţuri trecutul, 1 Să pot privi înainte. // Aş vrea să aştem pe cele
pierdute uitarea, 1 Să nu mă simt zidită-n cetate, 1 Să ies la lumină, 1 Să văd iarăşi
zarea, 1 Să scap de visuri deşarte" .
Ca şi precedentele cărţi, volumul Poezii "revarsă în lume bucuria" al cărei rost
înalt este dăruirea generoasă. Într-un timp învolburat, în care "nu ne uneşte 1 nici un
sunet 1 nici o tresărire" şi când "surzi la vaietele noastre interioare 1 continuăm să
ridicăm 1 munţi de tăcere" între noi, îl întâmpinăm la hotarul Bucovinei, în acest ceas
de sărbătoare din preajma solstiţiului de vară, cu "un fir de iarbă 1 din ţara iubirii",
"
"
"cu pâine şi sare , pe "comuna cale 1 ce leagă infinit de infinit .
Doina-Margareta Onica aparţine aristocraţiei exilului românesc, care aduce în
patria istorică un respect, tot mai rar întâlnit aici, faţă de lege şi vechi cutume, faţă
de valorile simbolice naţionale şi ale umanităţi i, legătura intimă şi profundă cu
spiritual itatea noastră, un exemplu de muncă şi disciplină, ca suport al afirmării
reale şi al trăirii într-o viaţă demnă, pragmatismul, dragostea şi responsabilitatea
faţă de natură, încrederea în continuitatea miracolului acestui pământ rătăcit în
un ivers, comunicarea despovărată de stereotipuri mentale moştenite din veacurile
trecute ori nepreluate critic, departe de vanităţi auctoriale şi de orgolioase ambiţii
de afirmare ori legitimare, "mărci textuale" ori supratextuale ascunse vederii
grăbite dar sesizabile în cărţile sale de bună factură ideatică şi stilistică.
Numele bucovinencei Doina-Margareta Onica stă alături de cel al marilor
doamne ale emigraţiei româneşti, care ne oferă cu generozitate un "exemplu
energetic" ce trebuie cunoscut şi valorizat: Ioana Andreescu, Principesa Martha
Bibescu (autoarea evocărilor din voi. Pages de Bukovine et de Transylvanie, Paris,
1 930), Antoaneta Iordache-Bodisco, Monica Brătulescu, Silvia Niculescu-Cinca,
Mioara Gorea-Cremene, Roxana Eminescu, Adriana Cosmovici-Georgescu
(autoare a voi. Au commencement etait la fin, Paris, 1 95 1 , cea dintâi mărturie
românească pe tema închisorilor comuniste), Sanda Golopenţia, I l ina Gregari,
Georgeta Horodincă, Principesa Ileana, Rodica Bălănescu-Iulian, Adina Kenereş,
Sania Larian, Monica Lovinescu, Vera Lungu, Maria Manoliu-Manea (editoarea
voi. The Tragic Plight of a Border Area: Bessarabia and Bukovina, 1 983),
Gabriela Melinescu, Rose-Marie Mociomiţa, Oana Orlea (supranumită "Alice în
ţara sârmei ghimpate", autoarea cărţii Perimetrul zero, Bucureşti, 1 992, o
contrautopie pe tema alienării omului în totalitarism), Svetlana Paleologu-Matta,
Yvonne Rossignon, Mira Simian, Sanda Stolojan, Mariana Şora, Nicole Valerie
Grossu, Elena Văcărescu, Ileana Verzea, Ileana Vrancea ş. a.
Î n Bucovina, în semn de preţuire şi omagiu, Consiliul Local Siret îi acordă
Doinei-Margareta Onica Diploma de ·cetăţean de Onoare, în cadrul manifestării
"Zi lele culturii siretene" , ediţia a IX-a, 2 1 -25 septembrie 2000. Scrisoarea trimisă,
cu această ocazie, din Suedia este o mărturisire a afecţiunii şi a legăturii intime cu
lumea românească: "Am avut întotdeauna sentimentul că Siretul a avut o vitalitate
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şi o capacitate de renaştere ieşită din comun, ceea ce i-a stimulat pe oamenii care
s-au născut sau [au] trăit acolo. De multe ori m-am întrebat: de ce? Poate că
gândurile au fost lăsate să circule mai liber, legătura dintre oameni a fost mai bună,
mai creatoare, natura mai generoasă. [ . . . ] Starea de bucovinean, în general, şi cea
de siretean, în particular, a devenit un fel de noţiune. Chiar peste generaţii această
stare îşi găseşte rezonanţe. Deşi diaspora secolului XX i-a împrăştiat pe sireteni în
multe colţuri ale lumii, nu puţini sunt aceia care păstrează nostalgie şi sentimente
calde pentru aceste locuri. Pentru noi, care trăim în altă parte, Siretul ne oferă
mental o altă dimensiune"30 •
Î n România, după 1 989, semnează referinţe la viaţa şi activitatea sa creatoare:
- Michaela Bocu, Călătoria în spectacolul lumii, "Adevărul de Cluj " , anul XVII,
nr. 43 57, 3 martie 2005, p. 5; - Silvestru Pânzariu, Vocaţia spirituală a unui oraş
străvechi, "Orizont siretean" , periodic de informare editat sub egida Casei Culturii
Siret, Siret, anul I, nr. 1 , 2000, p. 2;
Emil Satco, Onica Doina-Margareta, în
Enciclopedia Bucovinei, voi. II, Iaşi, Editura Princeps, 2005, p. 1 6 1 ; - Bogdan
Alexandru Schi por, Doina M Teris, O sută de ani în Bucovina. Cronică de familie,
Cluj-Napoca, Editura Mediamira, 2003, 1 68 p. , în "Revista de istorie socială" ,
Institutul Român de Studii Strategice, anul IV-VII, 1 999-2002, Iaşi, Editura
Polirom, 2004, p. 505-507; - Vasile 1. Schipor, Doina M Teris, O sută de ani în
Bucovina. Cronică de familie, Cluj-Napoca, Editura Mediamira, 2003, 1 68 p. , în
"
"Analele Bucovinei , Bucureşti, anul X, nr. 2, 2003 , p. 546--549; - Vasile 1 .
Schipor, Familii înrudite din Bucovina: Tomaschek, Cilievici ş i Totoescu. Memorie
şi conştiinţă genealogică, în " Revista de istorie socială" , Institutul Român de Studii
Strategice, anul IV-VII, 1 999-2002, laşi, Editura Polirom, 2004, p. 1 28- 1 49; 
Vasile 1. Schipor, In honorem Dr. Doina-Margareta Onica, strălucit reprezentant
al şcolii româneşti de biochimie, în " 7 zile bucovinene" , periodic judeţean de
informaţii şi publicitate, Rădăuţi, anul IV, nr. 1 39, 3-9 iulie 2003 , p. 6--7 .
-

30 Doina Onica, Gânduri despre Siret, î n "Orizont siretean", Siret, anul I , nr. 1 , 2000, p . 3 .
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IN MEMORIAM

P.S. GHERASIM PUTNEANUL, EPISCOP VICAR
AL ARHIEPISCOPIEI SUCEVEI ŞI RĂDĂUŢILOR

P.S. Gherasim Putneanul, pe numele de mirean Ion Cucoşel, s-a născut la 3 0
mai 1 924 în satul Râşca (şi nu Bogdăneşti, cum a fost înregistrat în actul de
identitate), j udeţul Baia, astăzi j udeţul Suceava. Este al cinci lea copil şi singurul
băiat dintr-o fam i l ie modestă de ţărani . Tatăl său, Constantin Cucoşel, cărăuş, este
fiul lui Petrea, originar din Râşca şi al Ioanei Cucoşel din Ciumuleşti. Mama sa,
Maria, este fi ica lui Nicolae şi a Ioanei Mov i leanu din satul Ciumuleşti, astăzi
Vadul Moldovei . Tatăl său moare într-un accident de muncă în pădure, unde lucra
pentru a asigura existenţa familiei şi, rând pe rând, se prăpădesc trei dintre surorile
sale. După acest tragic eveniment, aj utată de noroc, mama se întoarce în satul natal,
locui nd împreună cu cei doi copi i şi părinţii săi într-o casă strămutată" . Peste ani,
"
P.S. Gherasim Putneanul va evoca nostalgic universul acestei case tradiţionale
româneşti, în care şi-a petrecut copilăria: "Nu aveam decât un pat pe patru ţăruşi
bătuţi în pământ şi o saltea, un mindir din paie de ovăz, o masă, o bancă şi două
scăunele cu câte trei picioare. Plita era în prima odaie; ferestrele mici, jos l ipite cu
Analele Bucovinei, XII, 1, p. 279-284, Bucureşti, 2005
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pământ şi pe-un perete aveam un bl idar pentru străchini. La răsărit o icoană
afumată şi două-trei ştergare pe pereţi. La pat aveam poclăzi de cânepă, iar pe un
perete un macat de lână. Ne înveleam vara cu o cergă, iar iarna cu ogheal
(plapumă), fără cearşaf, nici la ogheal, nici la pat. Aşa era la ţară" .
Î n C iumuleşti, Ion Cucoşel urmează şcoala primară ( 1 93 1 - 1 93 8), păstrând o
caldă afecţiune învăţătorului Gheorghe Jitaru. Amintirile din ani i venerabilei sale
senectuţi evocă un univers mirific din care a început aici, trainic, devenirea [sa]
"
întru devenire" : "Ciumuleştii mei era cel mai frumos sat din lume; Moldova,
Şomuzul, drumurile, cantoria/livada cu cireşi, Calma cu ghiocei, dealurile cu
ogoarele în lung şi-n lat, cărările ce duceau mai de-a dreptul în satele vecine,
şcoala, spitalul construit de Carol l, lângă şcoală [ . . . ], lanurile de grâu, de păpuşoi,
răzoarele cu bostani, haldanii de cânepă; apoi deniile din Săptămâna Patimilor,
lecţiile de istorie românească în care ni se evoca Ardealu l suferinţelor, pe Avram
Iancu, pe Horia, Cloşca şi Crişan, apoi fanfarele din sat conduse de Manole ori
Enache, convoiul de căruţe cu cai, la nunţi, spre biserică, Moşii de vară şi de iarnă,
serbări le şcolare, scrânciobul de la Paşti, jocurile cu mingea făcută din păr de vite
năpârlite, jocurile din câşlegile de iarnă sau cele de la Crăciun. Şi, nu mai spun,
umblatul cu Steaua şi de Sf. Vasile, cu uratul de la casă la casă, umplând traista de
colăcei, nuci şi mere alături de câte un bănuţ primit de la intelectuali i satului ! "
La vârsta de 1 4 ani, în toamna anului 1 938, Ion Cucoşel pleacă la Schitul
Boureni-laşi pentru a deprinde rânduiala cântărilor bisericeşti. Aici îl are ca
profesor pe renumitul duhovnic Vartolomeu Dolhan. Din lipsa posibilităţilor
materiale pentru susţinerea examenelor necesare la Şcoala de Cântăreţi de la
Mănăstirea Neamţ, se înscrie la Şcoala de Radiotelegrafişti din Iaşi ( 1 942- 1 943 ) şi
este încorporat în armată, participând la operaţiuni militare, după evenimentele din
23 August 1 944. La 23 aprilie 1 945 este demobi lizat şi se întoarce în satul natal.
După o matură chibzuinţă, la 1 iulie 1 945, intră în obştea Mănăstirii Neamţ,
ucenicind în preajma unor mari duhovn ici, "moşnegi cu chip de icoană", care îl
iniţiază în tainele şi rigoarea călugăriei: Teofil Boghean, Gherasim Cârjă, Dionisie
Creţu, Vasian Iosub, Damaschin Trofin. La 23 martie 1 946 îşi depune voturile
monahale, primind numele Gherasim. În acelaşi an, la 1 septembrie, este hirotonit
în ierodiacon de către arhiereul Valerian Moglan. În februarie 1 949 ierodiaconul
Gherasim se înscrie la Seminarul Monahal de la Mănăstirea Neamţ, unde îi sunt
profesori, în primii ani, cei cinci arhierei exilaţi aici: Emilian Antal, Partenie
C iopron, Atanasie Dincă, Eugeniu Laiu şi Pavel Şerpe. După risipirea" arhiereilor,
"
îi sunt dascăli alte nume de prestigiu ale Teologiei româneşti, profesori distinşi,
părinţi trăitori cu adevărat şi veşnic vrednici de pomenire: Sofian Boghiu, Benedict
Ghiuş, Ghenadie N iţoiu, Nicodim Sachelarie, Andrei Scrima, Petroni u Tănase,
Arsenie Papacioc, Varachil Jitaru, Miron Rotaru. Aici, după o practică veche,
învaţă totodată meseria de zeţar, sub ascultare la tipografia mănăstirii. La
1 1 noiembrie 1 952, la propunerea consiliului profesoral al Seminarului Monahal
Superior, este hirotonit în ieromonah.
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În perioada 1 953-1 957, ieromonahul Gherasim frecventează cursurile
Institutului Teologic Universitar Bucureşti. Profesorilor de aici le va purta mereu
"
"o vie consideraţie : Iustin Moisescu, Vartolomeu Popescu, Grigore Cristescu,
Gheorghe Moisescu, Liviu Stan, Ene Branişte, Nicolae Balca, Dumitru Stăniloaie,
I. Coman, I. Rămureanu, Petru Rezuş, Orest Bucevschi, Alexandru Elian. Î n 1 957 îşi
susţine licenţa cu teza Catalogarea şi prezentarea manuscriselor româneşti din
J;fănăstirea Secu, elaborată sub îndrumarea ştiinţifică a Pr. Dr. Gheorghe Moisescu.
In vara anului 1 957, proaspătul licenţiat este numit, pentru un scurt timp, egumen la
Schitul Vovidenia. Î l cunoaşte aici pe scriitorul Mihail Sadoveanu, care îşi petrecea
împreună cu familia vacanţele la Vovidenie, în casa confiscată de la Mitropolitul
Bucovinei Visarion Puiu, condamnat la moarte de regimul comunist de la Bucureşti
şi pribeag în exil (Franţa). La 1 august 1 957 ieromonahul Gherasim devine egumen
al Mănăstirii Neamţ şi, la începutul iernii, profesor la Seminarul Monahal.
Î n perioada 1 962-1 976, este stareţ şi arhimandrit (din 1 965) la Mănăstirea
Putna, aproape pustie după Decretul 4 1 0/ 1 959. Aici, desfăşoară activităţi extrem de
utile, prin pilduitoare "împreună lucrare" a vieţuitorilor, între care neîntrecut ghid a
fost Î .P.S. Pimen: reorganizarea Muzeului, salvarea tezaurului cultural-artistic,
organizarea marilor serbări prilejuite de împlinirea a 500 de ani de la zidirea
mănăstiri i, restaurarea întregului complex mănăstiresc: biserica, turnul-tezaur, turnul
"
Î
" Eminescu , clopotnita, chiliile. n anul 1 977 arhimandritul Putnei Gherasim este
ales arhiereu vicar la Arad, unde păstoreşte până la sfârşitul anului 1 984. La
1 ianuarie 1 985, arhiereul Gherasim Hunedoreanul este numit episcop misionar
responsabil cu problemele stiliştilor din Moldova. În acelaşi an,la 1 7 noiembrie este
detaşat ca arhiereu vicar la Episcopia Buzăului, cu titlul Gherasim Vrânceanul. De la
1 iulie 1 992, este transferat ca Episcop vicar la Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor.
La Rădăuţi, în cel mai rodnic popas arhieresc, P.S. Gherasim Putneanul
participă la festivitatea de canonizare a Cuviosului Leontie de la Rădăuţi şi a
Binecredinciosului Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt (2 iulie 1 992), organizează un
muzeu etnografic-religios la Mănăstirea " Sfântul Gheorghe" din Cămârzani-Vadul
Moldovei, ctitoria sa, îndrumă prin înţeleaptă "împreună lucrare" şi fără de odihnă
"
"dragoste lucrătoare viaţa Eparhiei, ia parte activ la viaţa culturală a Bucovinei.
Î n spiritul marilor tradiţii ale Ortodoxiei Româneşti, P.S. Gherasim Putneanul
scrie la Rădăuţi şi tipăreşte cărţi cu o largă adresabilitate: Catalogarea
manuscriselor româneşti din Biblioteca Mănăstirii Secu ( 1 994 ), În duhul evlaviei
ortodoxe ( 1 999), Cuvinte şi tâlcuiri arhiereşti (prefaţă, Omul ca pâinea: Constantin
Hrehor, postfaţă Preot Veniamin Pribeagu ( 1 999), Mierea din drumul pelinului.
Convorbiri după vecernie (în colaborare cu Constantin Hrehor, 2000), Iarba din
roata amurgului. Alte convorbiri de seară (în colaborare cu Constantin Hrehor,
200 1 ), Precizări tipiconale (2002), Tămâie şi exil. Dialoguri despre pribegia
fraţilor (2003), Tihna însemnărilor. Articole (predici, evocări, corespondenţă, dări
de seamă, 2004).
Continuând vechea tradiţie a mecenatului, P.S. Gherasim Putneanul
sponsorizează cărţi utile: Vasile M. Sandu, Monografia satului Vadu Moldovei
·
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( 1 995), Ierom. Nicodim Grosu, Întâmplări auzite şi povestite de părintele Cleopa
( 1 999), Gheorghe Jitariu, Viaţa unui dascăl (2000), Serapion Blaga, Prinţesa
Tamaz. Floriile (romane, 2000), Serapion Blaga, Vlada şi fiul ei (roman, 2000),
Virginia Bârleanu, Moştenite din bătrâni, din români, din oameni buni (culegere de
folclor din Vadul Moldovei, 200 1 ), Constantin Hrehor, Pianul înzăpezit (versuri,
2002), Vasile-Eugen Miron, Mănăstirea Cămârzani (studiu monografie, cu anexe
şi bibliografie, 2004)
De-a lungul anilor, P.S. Gherasim Putneanul publică peste 1 50 de articole în
periodice cu profil teologic şi laic din Iaşi, Timişoara, Suceava, Buzău, Cluj , Sibiu,
Rădăuţi, bucurându-se de o largă apreciere profesională şi în viaţa publică.
Fundaţia Culturală a Bucovinei îi decernează Premiul pentru publicistică" (2000)
"
iar Societatea Scriitorilor Bucovineni "Diploma de excelenţă" pentru valorificarea
memorialistică a vieţii monahale (200 1 )
După o suferinţă grea, P .S. Gherasim Putneanul se stinge din viaţa
pământească, trecând către Domnul, în seara zilei de 5 decembrie 2004 şi este
înmormântat la Cămârzani, aproape de ctitoria sa.
Scrierile P.S. Gherasim Putneanul, elaborate târziu, au o importantă valoare
documentară şi pastoral-misionară. Prin "convorbirile de după vecernie" , " roman
complet" al unei j umătăţi de secol controversat, construit pe formula interviului
"
fluviu" , el evocă oameni ai vremii sale (monahi, monahii, preoţi, ierarhi, profesori,
scriitori, artişti, politicieni), evenimente, fapte şi întâmplări, momente importante
din viaţa unor instituţii ecleziale şi din viaţa României postbelice. "U ltimul
cronicar" însemnat al Bucovinei, face din scrisul său "o confesiune de viaţă şi
credinţă tulburătoare" purtând încă mărcile vechiului scris cronicăresc: oralitatea,
limpezimea, simplitatea într-un amestec cuceritor de h ieratism şi savoare populară.
Cucernicia sa cuvioasă, nesfârşita bunătate, corectitudinea nedezminţită,
onestitatea, sinceritatea, curajul în rostirea adevărului, demnitatea rară înseninează
o bună parte a istoriei contemporane şi o perioadă grea din istoria monahismului
d in România. Opera acestui ierarh cuminte este "guvernată de o benefică
fenomenologie a iubirii creştine şi a virtuţilor ei terapeutice" , adresându-se generos
unui public interesat încă de literatura sfătoasă, sapienţială, trăind vremuri greu de
"
înţeles şi de explicat" şi apăsat mereu de "teroarea istoriei " .
Întreaga operă a P.S. Gherasim Putneanul aduce mai aproape de sufletul unui
popor în derivă un model cultural aflat în amurg Bunul Păstor, care luminează
discret paginile tuturor cărţilor sale. Poate cea mai frumoasă şi dreaptă apreciere a
vieţii şi faptelor sale aparţine scriitorului şi publicistului Grigore Ilisei, originar şi
el din ţinutul Fălticenilor: "Viaţa unui pământean ales, P.S. Episcop Gherasim
Cucoşel Putneanul, s-a învârtit pe drumul pelinului şi a ajuns la timpul amurgului,
vremea când te întorci pe cărările străbătute şi cauţi a vedea ce-ai lăsat în urmă. A
fost pentru Prea Sfinţia Sa, un om plecat de jos, din prea umila şi atât de nobila
lume ţărănească, o râvnă de albină ce nu ostoieşte să culeagă mierea sortită altora
spre dedulcire. P.S. Gherasim a rămas toată viaţa cu darul simplităţii şi cuviinţei,
cu o sinceritate ce este sigiliul personal ităţii sale" .
.

.
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Despre monahul şi arhiereul Gherasim Putneanul, un fost ucenic de-al său la
Mănăstirea Neamţ mărturiseşte: "Î l vedeam adeseori, la vremea sluj belor, trecând
către biserică sprijinit în bastonul cu mâner de argint. Slujea frumos, cu multă pace
şi cu rânduielile de demult. Privegherile de la Neamţ erau parcă slujbele din
B izanţul pe care l-am moştenit şi l-am continuat noi, în mănăstirile şi bisericile de
pe întreg cuprinsul românesc. În anii aceia trăiau la Neamţ părinţi venerabili,
sluj itori cu pricepere şi cu bogată experienţă. Ei au păstrat, împreună, tradiţia
multiseculară a mănăstirii acesteia, încărcată de sfinţenie şi istorie. [ . . . ] Dumnezeu
are în toate vremurile şi-n toate locurile oameni aleşi, pe care Darul Duhului Sfănt
i-a umbrit în drumul vieţii lor" . Despre acest "bunic potopit de fluturi heruvi, între
uşile împărăteşti citind veşnicii din Evanghelia nesfârşită a Cuminţeniei" glosează
şi cei doi preoţi de mir apropiaţi în anii de la Rădăuţi : "Izbânzile şi bucuriile nu I
au semeţit, necazurile, greutăţile şi mâhnirile nu I-au abătut da la calea sa, ci
permanent, pe unde a trecut, nu s-a făcut stăpân ci a rămas aceeaşi inimă caldă,
deschisă şi iubitoare", cu "chipul său blând, [cu] vorba sa calmă şi ziditoare", cu
"
"bunăvoinţă părintească ; "Drumurile smeritului străjer de candelă, liturghiile la
număr cât zilele sale, care i-au umplut existenţa cu o perpetuă intimitate mistică
hristică, zăbava pe bucoavne de taifas înţelept, olăritul sufletelor în tronul
Mărturisirii, isprăvile sale în regimentul de elită al Măriei Sale de la Putna, toate
acestea şi atâtea altele neştiute au făcut [din el] un cruciat al simplităţii, un nume
care va sta printre primele în Calendarul bunei-cuviinţe dintotdeauna" .
Dincolo de aprecierile frumoase, sincere şi întemeiate ale contemporanilor
săi, care I-au văzut mai ales ca "om de şantier" cu vocaţie de ctitor, "veghetor de
foc duhovnicesc şi de românism", "povăţuitor de taină" ori "cuminte personaj de
Pateric" , P. S. Gherasim Putneanul rămâne omul care ne-a ajutat adeseori să
înţelegem câte ceva din taina amurgului de lume veche, despre destinul ultimului
Episcop de Rădăuţi, pribeag pe " drumurile împărăteşti " ale Bucovinei, şi, mai cu
seamă, despre destinul omului supus mereu vremii şi vremuirii.
Despre viaţa şi faptele P.S. Gherasim Putneanul referinţe diverse (cronici,
recenzii, note de lectură, mărturisiri) semnează, printre alţii, în anii din urmă:
arhim. Timotei Aioanei, Episcopul-vicar Gherasim Putneanu - octogenar, "Crai
Nou", Suceava, XV, 3672, 28 mai 2004, p. 5; Luca Bejenaru, O cronică " inedită,
"
"
" 7 zile bucovinene , Rădăuţi, 1, 5, 200 1 ; Ion Boroda, Mărturisirea între primejdie
şi sublim, "Convorbiri literare" , serie nouă, Iaşi, CXXXIV, 2 (62), februarie 200 1 ,
p . 3 5 şi 43 ; Niadi Cemica, " Cerul înstelat deasupra mea şi legea morală în mine ",
"
"Crai Nou , XI, 2756, 1 4 octombrie 2000, p. 5; Angela Furtună, De veghe la
renaşterea poporului său, "Bucovina literară", serie nouă, Suceava, XI, nr. 5-6
( 1 23-1 24), mai-iunie 200 1 , p. 28-29; Constantin Hrehor, Înţeleptul cu barbă de
nufăr, "Crai Nou ", XV, 3 678, 5 iunie 2004, p. 4; Constanţa Marcu, Cronica
izgonirilor, ibidem, XV, 3 648, 24 aprilie 2004, p. 5; George L. Nimigeanu, .. ... Şi
fântână şi cuptor de pâine ", apud Iarba din roata amurgului, 200 1 , p. 230-232 ;
Obştea Sfintei Mănăstiri Cămârzani, Scumpă este înaintea Domnului moartea
"
cuviosului Lui ", "Crai Nou ", XV, 3 8 1 0, 9 decembrie 2004, p. 7; Emil Satco,
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Cucoşel Gherasim, în Enciclopedia Bucovinei, voi. l, laşi, Editura Princeps, 2004,
p. 3 0 1 ; Emil Satco, Mierea din drumul pelinului, "Monitorul de Suceava",
suplimentul "Arte" , VI, 245 ( 1 499), 1 8 octombrie 2000, p. 7 B; Vasile 1. Schipor,
In honorem P.S. Gherasim Putneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi
Rădăuţilor, " 7 zile bucovinene" , IV, 1 34, 29 mai-4 iunie 2003 , p. 6-7; Vasile I.
Sch ipor, Gherasim Putneanul, .. Tămâie şi exil ". Dialoguri despre pribegia
fraţilor, Botoşani, Editura Geea, 2003, 268 p., " Analele Bucovinei " , Rădăuţi
Bucureşti, X, 1 , 2003, p. 339-342; Petre Sovejanu, [Tihna însemnărilor. Articole] .
Comentariu, " Bucovina noastră" , Rădăuţi, I II, 1 08, 27 mai-2 iunie 2004, p. 2.
Consemnând trecerea către Domnul a P.S. Gherasim Putneanul, Episcop
Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, redacţia periodicului Analele
"
Bucovinei" îi omagiază, totodată, cu pietate, viaţa şi activitatea consacrate creşterii
credinţei noastre strămoşeşti şi, arhipăstoririi semenilor în pribegia lor spre
Pământu1 Făgăduinţei.
Vasile 1. Schipor
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