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EDITORIAL 

BUCOVINA, „CHEIA MOLDOVEI", SUB STĂPÂNIREA 
AUSTRIEI HABSBURGICE (1775-1918) 

Acad. ŞTEF AN ŞTEF ĂNESCU 

Ilustrul om de ştiinţă bucovinean, academicianul Vladimir Trebici, care în 
zilele noastre a avut un rol deosebit în tot mai buna cunoaştere a istoriei şi culturii 
din Bucovina, ţinea să sublinieze ceea ce au afirmat cei mai mulţi dintre 
predecesorii săi, savanţi români. Teritoriul „care, din 1775 a căpătat denumirea de 
Bucovina (Buchenland = Ţara Fagilor) era, la data anexării de către habsburgi, o 
parte din Principatul Moldovei, anume ţinuturile Sucevei şi Cemăuţilor, din Ţara 
de Sus. Toponimul slav «Bucovina» este atestat documentar, pentru prima dată, 
într-un act emis de domnitorul Moldovei, Roman I, la 30 martie 1392"1

• 

În urma Războiului Ruso-Turc din 1768-1774 şi încheierea Păcii de la 
Kuciuk-Kainargi (21 iulie 1774), Austria, care-şi păstrase, în timpul desfăşurării 
ostilităţilor ruso-turce, neutralitatea, a pretins - pentru bunele oficii făcute Porţii -
cedarea Bucovinei către Imperiul Habsburgic. 

Prin Convenţia din 7 mai 1775, încheiată de Austria cu Sublima Poartă, sub a 
cărei suzeranitate se afla Moldova, Bucovina a fost cedată şi alipită coroanei 
austriece. O suprafaţă de 1 O 443 km2 din nordul Moldovei a intrat în stăpânirea 
Imperiului Habsburgic. Era un succes al diplomaţiei Curţii de la Viena, care-şi baza 
cererea pe abile argumente, mincinos ticluite. 

De multă vreme, Austria urmărea, dacă nu totala anexare a Principatelor 
Române, măcar o parte din teritoriul acestora. În 1718, la tratativele de pace de la 
Passarowitz, Austria cerea răşluirea munţilor Moldovei - aşa cum avea să facă în 
1918. Ridicând pretenţii de extindere la est de Carpaţi, Austria îşi justifica cererile 
ca fiind vorba, de fapt, de restituirea unei întinderi de două comitate „smulse pe 
nedrept de moldoveni" şi care ar fi aparţinut altădată Pocuţiei, pe care Austria o 
stăpânea după prima împărţire a Poloniei (1772). În anul 1773, viitorul împărat 
Iosif al II-iea, în urma unei călătorii întreprinse în Transilvania, a devenit susţinător 

1 Vladimir Trebici, Demografie. Excerpta el selecta. Academicianul la vârsta de 80 de ani, 
Bucureşti, 1996, p. 108; Istoria românilor, voi. VI, Românii între Europa Clasică şi Europa 
Luminilor (1711-1821), Bucureşti, 2002, p. 682. 

Analele Bucovinei, XIII, 1, p. 7-14, Bucureşti, 2006 
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8 Acad. Ştefan Ştefănescu 2 

al necesităţii dobândirii „colţului" din partea de sus a Moldovei, necesar unei mai 
lesnicioase comunicaţii a Curţii de la Viena cu Galiţia2 • 

Diplomaţia austriecilor, prin intrigi, bani şi date mincinoase, a obţinut de la 
turci - deşi aceştia nu aveau nici un drept s-o facă - cedarea Bucovinei. La 
1 octombrie 1775, trupele austriece au început să mute „vulturii", pajurile 
imperiale - semnele lor de graniţă -, ocupând partea de nord a Moldovei, cu toate 
că noul domn al acesteia, Grigore al Iii-lea Ghica da de ştire turcilor despre această 
încălcare teritorială. 

Austria a stăruit ca domnul Moldovei, bănuit că ar fi filorus, să nu figureze în 
comisia de delimitare a hotarului. Poarta l-a numit pe Tahir Aga, iar ca 
supraveghetor al hotărnicirii pe paşa de Hotin, ambii cumpăraţi de autrieci cu mari 
sume de bani. Domnul, în speranţa de a scăpa măcar Suceava, a încercat şi el să 
câştige cu bani bunăvoinţa celor doi dregători otomani. 

Delimitarea frontierei s-a înfăptuit prin două noi Convenţii, din vara anului 
1776. Hotarul ţării ciuntite a fost stabilit prin pierderea a încă 46 de sate, faţă de 
pretenţiile iniţiale ale Austriei. Se ceda, astfel, austriecilor, din trupul Moldovei, un 
teritoriu mănos, cu 75 OOO de locuitori, în marea lor majoritate români. 

Guvernul habsburgic a denumit, la început, noul teritoriu „Moldova 
austriacă" (Osterreichische Moldau). Curând însă, pentru a masca anexiunea, 
Austria a denumit acest teritoriu din nordul Moldovei, cu numeroase vestigii ale 
istoriei româneşti, „ţara clasică a trecutului român propriu-zis" - în expresia lui 
Dimitrie OnciuJ3 

- Bucovina, după denumirea pădurilor de fagi de la Cosmin. 
Până în 1786, Bucovina a fost menţinută sub administraţie militară austriacă, 

iar după această dată a fost alipită Galiţiei, ca o simplă circumscripţie 

administrativă a acestei provincii, al 19-lea „cerc" (Kreis) al Galiţiei, având în 
frunte un Kreishauptmann, desemnat de guvernatorul din Liov. 

Înglobarea Bucovinei din punct de vedere administrativ Galiţiei ( 1786--1848) 
s-a răsfrânt negativ asupra situaţiei românilor pe planul vieţii social-politice şi 

culturale. „Moştenirea moldovenească" avea să-şi păstreze însă vitalitatea şi să 

genereze puternica rezistenţă a locuitorilor în faţa încercărilor de înăbuşire a 
dezvoltării conştiinţei lor naţionale. 

Biserica s-a dovedit instituţia salvatoare a fiinţei etnice româneşti; lupta 
pentru autonomia bisericească a coincis în fapt cu lupta pentru apărarea limbii, 
formarea şi dezvoltarea conştiinţei naţionale. Biserica a fost şcoală şi totodată a 
creat şcoală. Spiritualitatea românească din Bucovina s-a menţinut şi s-a îmbogăţit 
din ea. 

2 Ion Nistor, Istoria Bucovinei, editie şi studiu biobibliografic de Stelian Neagoe, Bucureşti, 
Editura Humanitas, 1991, p. 9 şi urm.; Mihai Iacobescu, Din istoria Bucovinei, voi. I, De la 
administraţia militară la autonomia provincială (177 4-1862), Bucureşti, Editura Academiei Române, 
1993, p. 60 şi urm. 

3 Vladimir Trebici, op. cit., p. 141-142. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Prin trecerea eparhiei bucovinene sub stăpânire austriacă, capul Bisericii a 
trebuit să se ocupe nu numai de treburile duhovniceşti ci şi de apărarea intereselor 
publice, naţionale, culturale şi economice, care înainte erau în sarcina Domniei şi a 
Sfatului domnesc. 

Biserica din Bucovina cuprindea numeroase ctitorii domneşti, deţinătoare de 
întinse domenii funciare, care totalizau o jumătate din teritoriul ţării. Împăratul 
Iosif al II-iea, prin decretul din 29 aprilie 1786, a întemeiat Fondul religionar 
(bisericesc) greco-oriental compus din moşiile mănăstireşti, care se găseau în ţară 
şi care fuseseră dăruite de voievozii şi boierii moldoveni. Deşi avea denumirea 
confesională „greco-orientală", Fondul religionar, prin patrimoniul lui, era o avuţie 
a Bisericii Ortodoxe Române din Bucovina. Aceasta, în virtutea autonomiei 
bisericeşti, garantată la anexarea Bucovinei de Austria, putea dispune - numai ea -
de modul cum erau folosite veniturile Fondului religionar. 

Din rândul slujitorilor Bisericii Ortodoxe din Bucovina s-au distins câteva 
personalităţi, care au avut vie conştiinţa responsabilităţii de cărturari români într-o 
provincie supusă stăpânirii străine. Ei au desfăşurat o bogată activitate pe diverse 
planuri ale vieţii religioase şi politico-culturale pentru apărarea drepturilor 
româneşti. Este cazul lui Dosoftei Herescul, episcop de Rădăuţi, care a devenit, în 
1782, „episcop exempt al Bucovinei", cu sediul la Cernăuţi, oraş pe care Iosif al Ii-lea 
1-a ales capitală a Bucovinei. În vremea păstoririi Bisericii de Dosoftei Herescul, s-a 
stabilit Regulamentul duhovnicesc, care realiza un compromis între puterea de stat 
şi cea bisericească. A luat fiinţă o şcoală clericală la Mănăstirea Sf. Ilie de lângă 
Suceava. Aceasta avea să se mute la Cernăuţi şi să se dezvolte într-un Institut 
Teologic ( 1827), care, în 1875, a fost ridicat la rangul unei Facultăţi de Teologie în 
cadrul Universităţii „Francisca Iosefina", nou create. Prin stăruinţa episcopului 
Dosoftei Herescul a crescut permanent numărul şcolilor româneşti, întreţinute din 
„Fondul bisericesc al Bucovinei". „În faţa istoriei nepărtinitoare - considera 
distinsul istoric bucovinean I. Nistor - Dosoftei Herescul apare ca cel mai mare şi 
mai merituos arhiepiscop al bisericii bucovinene'.4. 

Preocuparea elitei intelectuale româneşti pentru dezvoltarea învăţământului în 
limba română se încadra oarecum în preocuparea Curţii imperiale de la Viena din 
vremea Mariei Tereza şi Iosif al II-iea de a face din învăţământ - se înţelege din cel 
german, îndeosebi - un mijloc de întărire a Austriei ca stat german. Se pornea de la 
ideea că învăţământul nu putea fi decât în limba germană, în alte limbi din ţară, din 
monarhie, ar fi „vorbit numai ţăranii"5 • 

În 1784 a fost declarată obligativitatea învăţământului primar şi în Bucovina, 
care urma să se desfăşoare numai în limba română şi germană6 • După 1786, şcolile 

4 I. Nistor, Istoria Bisericii din Bucovina şi a rostului ei naţional-cultural în viaţa românilor 
bucovineni, Bucureşti, Editura Casa Şcoalelor, 1916, p. 32; Şt. Ştefănescu, Valori ale culturii 
româneşti din Bucovina. Pagini de istorie, în „Academica'', Bucureşti, nr. 23, 2004, p. 35. 

5 Jacques Droz, Histoire de l'Autriche, Paris, Presses Universitaires de France, 1961, p. 26-27; 
M. lacobescu, op. cit., p. 104. 

6 M. lacobescu, op. cit., p. 104. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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au fost subordonate guvernului galiţian, care, în 1793, a decretat desfiinţarea 
obligativităţii învăţământului primar, fapt ce a condus la stagnare în domeniul 
şcolar în perioada dominaţiei galiţiene7 • 

În fruntea elitei politice româneşti a Bucovinei, cu rol însemnat în păstrarea 
tradiţiilor, a limbii şi sentimentelor naţionale, s-a situat familia Hurmuzachi, aflată 
în miezul evenimentelor care au pregătit şi prin care s-a manifestat revoluţia din 
1848 în întreg spaţiul românesc8

• 

După Revoluţia din 1848, prin Constituţia austriacă din 4 martie 1849, 
Bucovina a fost declarată „ţară a Coroanei" (Kronland), cu titlul de Ducat 
(Herzogtum). Prin patenta imperială din 29 septembrie 1850, i se asigura un statut 
de autonomie provincială şi se stabilea un regulament pentru alegerea deputaţilor în 
Dietă sau camera ei legislativă. 

Descătuşarea spiritului de libertate naţională şi-a găsit expresia în înmulţirea 
şcolilor publice, în creşterea calităţii învăţământului şi în introducerea limbii române 
ca limbă didactică pentru toate materiile de studiu de la Institutul Teologic din 
Cernăuţi, care luase fiinţă în 1827, în locul fostei şcoli clericale ortodoxe, ca şi în 
crearea Catedrei de limba şi literatura română la Liceul Latino-German din Cernăuţi. 
Primul titular al Catedrei a fost refugiatul transilvănean Aron Pumnul, fost profesor 
de filozofie la Blaj, cu rol însemnat la Adunarea de la Blaj, din 3/15 mai 18489

• 

La Cernăuţi a luat fiinţă o şcoală normală - Preparandia - românească, cu 
misiunea de a pregăti candidaţi pentru cariera de învăţători pentru şcolile de sub 
conducerea consistoriului ortodox din Bucovina. La Preparandie, cursurile se 
făceau în limba română de către profesorii de la Institutul Teologic10

• 

Pentru susţinerea revendicărilor naţionale, a apărut la Cernăuţi, la 4 
octombrie 1848, gazeta „Bucovina" - „gazetă românească pentru politică, religie şi 
literatură" - sub îngrijirea fraţilor Gheorghe, Alexandru şi Eudoxiu Hurmuzachi. 
La această foaie, gândită a fi „o oglindă a activităţii intelectuale a românilor", 
aveau să colaboreze reprezentanţi ai scrisului românesc de pretutindeni. Printre ei 
s-au numărat Vasile Alecsandri, Vasile Pogor, Mihail Kogălniceanu, Andrei 
Şaguna, Andrei Mureşanu, Aron Pumnul, iar dintre bucovineni, pe lângă fraţii 

Hunnuzachi, Iraclie Porumbescu, tatăl lui Ciprian Porumbescu şi alţii 11 • 
În Bucovina, mai mult decât în Transilvania şi Basarabia, românii au reuşit, 

în ciuda dificultăţilor de tot felul, să-şi asigure condiţii de viaţă politico-statale 
propm. 

7 Lazăr Ureche, Situaţia învăţământului românesc din Bucovina în perioada administraţiei 
militare austriece (1775-1786), în „Suceava". Anuarul Muzeului Judeţean, anul IV, 1977, p. 141; Ilie 
Luceac, Familia Hurmuzaki: între ideal şi realizare. O istorie a culturii româneşti din Bucovina în 
cea de a doua jumătate a secolului al XIX-iea, Cernăuţi, Timişoara, 2000, p. 30. 

8 M. lacobescu, Idealul de libertate şi unitate naţională la românii din nordul Moldovei sub 
habsburgi (1774-1918), l, în „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie «AD. Xenopol>>", Iaşi, 

anul XXV, 2, 1988, p. 72-73; Ilie Luceac, op. cit., p. 34 şi urm. 
9 Vladimir Trebici, op. cit., p. 111; Istoria românilor, voi. VII, 1, p. 785-786. 
w Istoria Românilor, voi. VII, 1, p. 786. 
11 Ilie Luceac, op. cit., p. 50--51; Istoria Românilor, voi. VII, I, p. 355. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Recunoscută din 1849 ca provincie autonomă, Bucovina îşi avea, din 1862, 
stemă şi drapel proprii. Împăratul de la Viena adăuga, în titulatura sa, şi calitatea de 
„duce al Bucovinei" (Herzog der Bukowina)12

• 

Ca şi în alte ţări ale Coroanei austriece, Bucovina avea în frunte un 
guvernator, „preşedinte", şi era supusă, în privinţa administraţiei publice, direct 
guvernului central de la Viena. În Dieta Bucovinei, corpul reprezentativ al ţării, 
românii au deţinut, până în 1912, majoritatea absolută a deputaţilor dietali, iar 
preşedintele Dietei - „căpitanul ţării" - a fost totdeauna un deputat român. 
Bucovina era reprezentată în Parlamentul central de la Viena de un număr de 
deputaţi români şi, totodată, în Delegaţiunea austriacă care, împreună cu cea 
ungară, ţinea sesiunea ei anuală alternativ, când la Viena, când la Budapesta13

• 

Bucovina era reprezentată şi în Casa magnaţilor de la Viena, prin mitropolitul ei şi 
printr-un membru al boierimii bucovinene, căruia i se recunoscuse demnitatea de 
şambelan - Kămmerar - imperial, fiindcă reuşise să dovedească o descendenţă 
nobilă moldovenească de 16 generaţii 14 • 

Un rol important în definirea statutului politico-cultural al Bucovinei în 
Imperiul Austriac a continuat să-l aibă Biserica. Cu sprijinul Fondului bisericesc a 
fost susţinută dezvoltarea învăţământului şi culturii, menite să slujească idealului, 
pregătirii actului de unire a Bucovinei cu Regatul României. 

Ca expresie a propăşirii culturale din Bucovina a fost înfiinţarea unor celebre 
instituţii şi organe de cultură: Biblioteca Ţării, în 1852; Muzeul provincial al 
Bucovinei (Bukowiner Landesmuzeum), în 1863; constituirea Societăţii pentru 
Cultura şi Literatura Română în Bucovina, recunoscută prin decretul imperial din 6 
mai 1864, apariţia, la l martie 1865, a organului ei de expresie „Foaia Societăţii 
pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina", menită a fi „piatra fundamentală 
la edificiul măreţ al culturii naţionale". În „Foaia Societăţii" a fost publicată poezia 
lui Vasile Alecsandri: „Dulce Bucovină,Neselă grădină,/Cu pomi roditori/Şi 
mândri feciori", pusă pe note muzicale de Carol Miculi - elev, la Paris, al lui 
Chopin - şi cântată prima oară la Teatrul din Cernăuţi de actorul Vlădicescu. 

Teatrul românesc de la Cernăuţi, prezenţa şi activitatea lui Aron Pumnul şi a 
discipolilor săi, originea bucovineană a familiei lui Mihai Eminescu, etatizarea şi 
laicizarea învăţământului public în Bucovina, înfiinţarea Mitropoliei Bucovinei şi 
Dalmaţiei, au fost tot atâtea subiecte însemnate în viaţa culturală a Bucovinei15

• 

Un moment cultural-ştiinţific deosebit în întărirea încrederii în triumful 
idealului naţional l-a reprezentat manifestaţia studenţească de la Putna, din 1871, 

12 Istoria Românilor, voi. VI, p. 685; voi. VII, I, p. 209. 
IJ Isoria Românilor, voi. VII, I, p. 781; voi. VII, 2, p. 356-357. 
14 Vladimir Trebici, op. cit., p. 110; Marian Olaru, Mişcarea naţională a românilor din 

Bucovina la sfârşitul secolului al XIX-iea şi începutul secolului al XX-iea, Rădăuţi, Editura 
Septentrion, 2002, p. 67-69. 

15 Constantin Loghin, Istoria literaturii române din Bucovina, 1775-1918 (În legătură cu 
evoluţia culturală şi politică), Cernăuţi, 1966; D. Vatamaniuc, Eminescu şi Bucovina, în „Analele 
Bucovinei", Bucureşti, Editura Academiei Române, II, I, 1995, p. 26. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro



12 Acad. Ştefan Ştefănescu 6 

prilejuită de împlinirea a 400 de ani de la fundarea mănăstirii (15/28 august 1869). 
Din comitetul de iniţiativă a făcut parte Mihai Eminescu16

, iar la marea serbare 
populară au participat cărturari din toate provinciile româneşti, printre ei numărându
se Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, A. D. Xenopol, Grigore Tocilescu, Iacob 
Mureşanu, Ciprian Porumbescu ş.a. I-a revenit lui A. D. Xenopol - care, prin studiile 
sale se anunţa a fi figura emblematică a istoriografiei româneşti a vremii- onoarea să 
redea, într-un discurs celebru, năzuinţele românilor. Adresându-se mulţimii, care se 
strânsese din toate colţurile pământului românesc, A. D. Xenopol s-a referit în 
principal la speranţa poporului român într-un viitor mai bun, la graniţele injust 
trasate, care atunci îi despărţeau pe români, dar care „începuseră a cădea", o dovadă 
fiind prezenţa conaţionalilor din provinciile subjugate la mormântul lui Ştefan cel 
Mare, la datoria pe care o aveau intelectualii de „a lumina partea pasivă a naţiunii", la 
datoria de a lichida neînţelegerile şi „relele materiale şi morale". „Răul - a spus 
Xenopol - nu este atât în afară, cât înlăuntrul nostru ... În dezbinarea dinlăuntru stă 
slăbiciunea tuturor". Făcând un apel la unirea tuturor românilor, el a spus: „Pe 
mormântul lui Ştefan cel Mare, pe astă amintire comună tuturor, venim noi deci 
astăzi cu credinţa în un viitor comun" 17

• 

Ciprian Porumbescu, deşi nu avea decât 15 ani, a cântat şi el în faţa aceleiaşi 
sublime mulţimi. Când ultimul acord al fermecătorului său arcuş s-a pierdut în 
pădurea Putnei, urmat de ropote de aplauze, tânărul compozitor, cu ochii în lacrimi, 
s-a aruncat la pieptul tatălui său, strigând cu nespusă mândrie: „Tată, am cântat la 
întreaga Dacie"18

• 

Un loc deosebit de important a ocupat în mişcarea cultural-ştiinţifică din 
Bucovina înfiinţarea, la Cernăuţi, a Universităţii Francisca Iosefina, universitate de 
limbă germană, al cărei prim rector a fost românul Constantin Tomaşciuc. Prin 
înfiinţarea Universităţii - aşa cum am spus deja -, Institutul Teologic a fost 
transformat în Facultate Teologică pe lângă Universitate. Aceasta, prin celebritatea 
unora dintre profesorii pe care îi avea, prin valoarea tinerimii studioase, prin 
spiritul pe care-l cultiva, de largă înţelegere şi preţuire a valorilor naţionalităţilor 
care trăiau în Bucovina, s-a bucurat de o meritată reputaţie internaţională, creând, 
într-un anumit fel, modelul unei viitoare atitudini spirituale, care este astăzi 

preconizată în Europa19
• 

La Facultatea Teologică, unică în felul ei în întreg sud-estul european şi în 
toate ţările balcanice, s-au pus bazele studiilor teologice ortodoxe şi s-au format 
fruntaşii clerului din România, ca şi din Bulgaria, Serbia, Dalmaţia şi Bosnia20

. 

16 D. Vatarnaniuc, op. cit„ p. 27; Alain Ruze, Ukrainiens el Roumains (IX-XX). Rivalites 
carpathopontiques, Paris, 1999, p. 173-174. 

17 Şt. Ştefănescu, Mari istorici şi ideea naţională: A. D. Xenopol, în „Glasul Bucovinei". 
Revistă trimestrială de istorie şi cultură, Cernăuti - Bucureşti, anul X, nr. 1-2 (37-38), 2003, p. 37. 

18 Ibidem. 
19 Radu Grigorovici, Bucovina, fereastră către Vest a Moldovei, în „Analele Bucovinei", I, I, 

1994, p. 10-13. 
20 Ibidem, p. 10. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Studenţii români, al căror număr a crescut an de an la Universitatea din 
Cernăuţi, s-au organizat - după sistemul german - în societăţi academice: 
„Arboroasa", „Junimea'', „Bucovina", „Moldova", „Dacia"21

• 

Prin întărirea păturii de intelectuali români a fost întreţinută vie şi a pătruns 
adânc în popor conştiinţa naţională românească. 

Anul 1904, prin marcarea, în cadrul unor grandioase manifestări, a 400 de ani 
de la moartea lui Ştefan cel Mare, a atras din nou atenţia asupra rolului important 
pe care îl ocupa Bucovina în pregătirea actului de împlinire naţională, care avea să 
se înfăptuiască în 191822

• 

Istoricul bucovinean Dimitrie Onciul, titularul Catedrei de istoria românilor 
de la Universitatea din capitala României, prin evocarea la Putna a faptelor lui 
Ştefan cel Mare - ca şi A. D. Xenopol în cuvântarea pe care a ţinut-o la marea 
serbare populară din 15 august 1871 - a căutat să întărească în rândul celor veniţi 
la mormântul voievodului din toate ţinuturile locuite de români şi întregii suflări 
româneşti, speranţe într-un viitor mai bun, care să fie al împlinirii naţionale. 

„Venit-am la acest mormânt - spunea D. Onciul - ca la un izvor de viaţă şi de 
virtute, izvor de însufleţire şi de îndemn spre fapte patriotice şi creştineşti. Venit
am pentru ca, preamărindu-l pe el, sufletele noastre să le înălţăm şi să le întărim, 
neamul să ni-l cinstim, ca şi ţara ce în sânul ei păstrează acest prea scump odor"23

. 

Destrămarea monarhiei austro-ungare în contextul fazei finale a Primului 
Război Mondial, a accelerat înfăptuirea unirii Bucovinei cu România. La 15/28 
noiembrie 1918, în Palatul Mitropolitan din Cernăuţi, „fală şi podoabă" a Capilalei 
Bucovinei, s-au deschis lucrările Congresului general al Bucovinei, la care au luat 
parte, pe baze democratice, 74 de delegaţi ai Consiliului Naţional Român, care îl 
avea în fruntea lui pe Iancu Flondor, 13 delegaţi ai comunelor ucrainiene, 7 ai 
Consiliului Naţional German şi 6 ai Consiliului Naţional Polonez. „În numele 
suveranităţii naţionale" s-a votat „Unirea necondiţionată şi pentru vecie a Bucovinei, 
în vechile ei hotare până la Ceremuş, Colacin şi Nistru, cu Regatul României". 

Reprezentaţii polonilor, salutând unirea Bucovinei cu România, arătau: 

„Recunoaştem pe deplin drepturile băştinaşe ale poporului român asupra ţărilor din 
sudul Nistrului, în general şi în special asupra Bucovinei"24

. La rândul său, 
Consiliul Naţional al Germanilor din Bucovina, prin glasul lui Alois Lebouton, a 
dat citire unei declaraţii în care se spunea: „Consiliul Naţional German, în numele 
germanilor din Bucovina, se pronunţă pentru alipirea Bucovinei la Regatul 
României"25

• 

21 Istoria Românilor, voi. VII, 1, p. 845. 
22 N. Iorga, Istoria lui Ştefan cel Mare povestită neamului românesc, Bucureşti, 1904, p. 314-

315; N. Iorga, Orizonturile mele. O viaţă de om aşa cum a fost, ediţie îngrijită de Valeriu şi Sanda 
Râpeanu, Bucureşti, 1976, p. 328-330. 

23 Şt. Ştefănescu, Ştefan cel Mare văzut de Dimitrie Onciul, în „Academica", nr. 24, 2004, p. 10. 
24 Constantin Şerban, Unirea Bucovinei cu România (1918), în „Studii şi articole de istorie'', 

Bucureşti, anul LXII (serie nouă), 1995, p. 37. 
25 Ibidem; Istoria Românilor, voi. VII, 2, p. 506. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Actul unirii Bucovinei cu România a fost salutat de întreg poporul român. 
Camera Deputaţilor, întrunită la Bucureşti, sub preşedinţia lui Nicolae Iorga, a 
adoptat Legea asupra Unirii Bucovinei cu România, în care se prevedea, chiar în 
articolul I, că „Bucovina în cuprinsul graniţelor sale istorice este şi rămâne de-a 
pururea unită cu Regatul României"26

• 

Unirea Bucovinei cu România a realizat cadrul propice pentru o mai 
accentuată dezvoltare în „Ţara Fagilor" a economiei, a ştiinţei şi culturii româneşti, 
ridicarea acestora la rangul de universalitate. 

Universitatea din Cernăuţi - „Heidelberg-ul românesc" - a continuat să fie, 
în perioada interbelică, o veritabilă pepinieră de valori naţionale, unele şi 

universale. 

26 /bidem. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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FILIMON RUSU (1882-1957) - ISTORIC, MEMORIALIST, 
CULEGĂTOR DE FOLCLOR ŞI PUBLICIST 

VASILE I. SCHIPOR 

Motto: „Rosmarin mândru crengos, I M-o tăcut marna frumos I Nemţilor de bun folos. 
li Când i-am fost mamei mai dulce, I M-o jurat neamţu pe cruce; I Când i-am fost mamei mai 
drag, I M-o jurat neamţu la steag; I Şi când am [i]eşit din sat, I Mulţi în râs că m-o luat. I Alţii 
m-o grăit că-s bat, I Alţii-o zis că-s supărat. I Of1 nu mă mai supăraţi, I Că voi sunteţi vinovaţi, 
I Tot de rău m-aţi sfătuit, I De părinti m-aţi despărţit I Ca şi cerul de pământ. I Da lua-mi-oi 
ziua bună I De la stele, de la lună, I De la neamuri împreună, I De la frunza cea de fag, I De la 
tătuţul cel drag, I De la frunza cea de fragă, I De la mămuţa cea dragă, I De la strat cu lămâiţă, I 
De la mândra copilită. I Înapoi când oi veni, I De bătrân negru ce-oi fi, I Nimărui n-oi trebui" 1

• 

În Bucovina ultimelor decenii, Filimon Rusu este menţionat în câteva lucrări 
biobibliografice elaborate la Suceava2

• Cu toate acestea, „destinul acestui vajnic 
animator cultural din nordul ţării"3 rămâne încă acoperit de o nedreaptă uitare. În 
zarea aniversării a 125 de ani de la naşterea sa, comunicarea noastră îşi doreşte să 
ducă la bun sfârşit începutul unui act de recuperare a acestui „spirit polivalent, 
desprins din esenţa stării de spirit a vremii'.4 în care a trăit şi creat, act de 
recuperare început în anii '80 de Dragoş Rusu (1910-1994), m.o. al Academiei 
Române, şi abandonat ulterior. 

Filimon Rusu se naşte la 25 decembrie5 1882 în Tereblecea, „un sat mare şi 
frumos din apropierea oraşului Siret", întemeiat, potrivit tradiţiei („după spusele 

1 Poezie poporală din Bucovina, în „Dochia", Bucureşti, anul II, 1897. 
2 [Eugen Dimitriu, Petru Froicu, Ioan Pînzar], Ştiinţa în Bucovina, voi. III, Suceava, Biblioteca 

Judeţeană, 1984, pp. 267-268; Emil Satco, Ioan Pînzar, Dicţionar de literatură Bucovina, Suceava, 
Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera", 1993, p. 197; Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, voi. II, Iaşi -
Suceava, Editura Princeps Edit- Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera", 2004, p. 331-332. 

3 Nicolae Oprea, Postfaţă la volumul Amintiri. Oameni şi locuri din Ţara Fagilor, Rădăuţi, 
1957, p. 223. Manuscris, Direcţia Judeţeană Suceava a Arhivelor Naţionale (DJSAN), Colecţia de 
manuscrise, Fond nr. 146/53. 

4 Ibidem. Vezi şi Filip Ţopa, Povestea Bucovinei, III, Bucureşti, 1984, p. 97-105, manuscris. 
5 Dragoş Rusu, Amintiri. Oameni şi locuri din Ţara Fagilor, p. 9. Despre data naşterii şi rostul 

lui în viată, autorul mărturiseşte aici: „Eu sunt născut în anul 1882 [ ... ), luna decemvrie, ziua 25, 
adică în noaptea spre Crăciun. Zi mare, nu-i aşa? Dar eu n-am fost nici mare de statură şi nici mare în 
fapte, ci am urmat aşa, o cale mijlocie, după puterile mele. Gândesc, însă, fără fală şi fără remuşcări 
de cuget, că dacă fiecare om, acolo unde se găseşte, ar face atâta cât am tăcut eu în viată, poporul 
nostru ar înainta mult, atât pe teren cultural cât şi material". 

Analele Bucovinei, XIII, /, p. 15-36, Bucureşti, 2006 http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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unor bătrâni") înainte de Roman 16
, proprietate a Mănăstirii Putna. Părinţii săi sunt 

„agricultori, gospodari buni"7
: Toader Rusu (1844-1922), descendent la a patra 

generaţie al unui plugar, Ion Rusu, originar din Rebra Mare şi stabilit în 1763 în 
Tereblecea8

• Mama sa, Ecaterina, este fiica lui Vasile Gabor din Tereblecea, 
originar şi el din Ardeal, ca şi alţi consăteni (Nimigean, Creţu, Dornean), cum 
afirmă autorul9

• Filimon este al treilea dintre cei cinci copii ai acestor agricultori 
harnici, „trăind în deplină armonie". Ceilalţi copii sunt, în ordinea naşterii lor, 
Vasile, Matrona, Dumitru şi Maria. În universul acestei „familii onorabile" care îşi 
creşte copiii „în rânduieli gospodăreşti şi înţelepte" 10 şi al satului tradiţional, 
întemeiat pe „mare rânduială şi cinste", Filimon Rusu îşi petrece copilăria. Clasele 
primare le urmează în perioada 1889-1894, sub îndrumarea învăţătorului superior 
Constantin Botezat, la şcoala deschisă în Tereblecea, în anul 1812, ca şcoală 
particulară, de către preotul Filip Dubău şi recunoscută ca şcoală romano-catolică 
în 1816, unde preda „un învăţător bun, harnic şi deştept", Vasile Ţintită, 

întemeietorul calendaristicii din Bucovina11
• Îşi continuă studiile la Liceul din 

Suceava (1894-1898), având „profesori remarcabili", „aproape toţi autori de cărţi 
didactice, fiecare în domeniul său" 12 : Animpodist Daşchievici (1853-1916)13

, 

Eusebie Popovici (1863-1937)14
, Gherasim Buliga (1849-1918)15

, Vasile Bumbac 
(1837-1918)16

, Simion Florea Marian (1847-1907) 17
, Lazăr Vicol (1859-?)18

, 

6 Filimon Rusu, Amintiri. Oameni şi locuri din Ţara Fagilor, p. l. 
7 Ibidem, p. 7. 
8 Ion I. Nistor, Bejenari ardeleni în Bucovina, în „Codrul Cosminului". Buletinul Institutului 

de istorie şi limbă al Universităţii din Cernăuţi, anul II-III, 1925-I926, Cernăuţi, 1927. Familia Rusu 
este menţionată în Consignaţiunea emigranţilor transilvăneni care s-au aşezat în districtul 
bucovinean, p. 522-523, evidenţă întocmită Ia 3 noiembrie 1778, din ordinul generalului Enzenberg. 
Aici se menţionează că fostul plugar Ion Rusu a părăsit Ardealul cu 15 ani în urmă, cu două suflete, 
plecând din comuna Rebra Mare cu situaţia de „supus" şi s-a stabilit în Tereblecea, primind în 
proprietate individuală trei fălci de pământ arabil şi 15 de făneţe. Sub titlul Refugiaţi transilvăneni în 
Bucovina, aceste evidenţe, numite şi Consignaţiuni sau Consignaţiunile lui Enzenberg, sunt 
republicate în periodicul sucevean „Lumea carpatică", volumul I, fascicola 1, 2002, p. 41-56. 
Emigranţii aşezaţi în Tereblecea sunt prezentaţi Ia p. 53-54. 

9 Filimon Rusu, Amintiri, p. l. În Consignaţiunile lui Enzenberg (27 ianuarie 1778 şi 15 
decembrie 1778) nu figurează nici un emigrant cu numele Gabor, Dornean, care să se fi stabilit în 
Tereblecea ori în altă localitate din Bucovina. Un Ion Creţu, plugar din Sf. Gheorghe, se stabileşte aici 
în 1771, împreună cu alte două persoane. În dreptul său apare menţiunea: „Reg 2 Rom", şi nu cea de 
„supus" ori „iobag", ca în alte cazuri (vezi Consignaţiunea din 17 ianuarie 1778). 

1° Filimon Rusu, op. cit., p. 8-9. 
11 Ibidem, p. 5. 
12 Ibidem, p. 47. 
13 Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, voi. I, p. 312. 
14 Ibidem, voi. II, p. 247. 
15 Ibidem, voi. I, p. 166-167. 
16 Ibidem, p. 167-168. 
17 Ibidem, voi. II, p. 26-27. 
18 Ibidem, p. 573. 

http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Ieronim Munteanu, Severin Procopovici (1856--1933) 19
, Vasile Tamavschi (1859-

1945)20, Arsenie Comoroşan, Samuil Isopescul (1842-1914)2 1
, Ion cav. de 

Cuparencu, Constantin Cosovici (1855-1926)22
, Constantin Procopovici (1853-

1936)23, Dimitrie-Arcadie Isopescu. Pe unii dintre aceştia îi va evoca „în tuşe 
expresive"24, în 1946, într-o conferinţă25 consacrată personalităţii lui George Tofan 
( 1880-1920). În Amintirile sale, tuturor le va păstra „o pioasă amintire": „Aproape 
toţi erau autori de cărţi didactice, fiecare în domeniul său. Prin acest fel de 
activitate extraşcolară, au contribuit şi ştiinţific, mai ales în acel timp, când şcolile 
româneşti din Bucovina - mă gândesc la cele medii - abia începeau să fie tolerate 
de stăpânire. [ ... ] Să le păstrăm o pioasă amintire, ca unora care au fost buni 
îndrumători şi povăţuitori ai multor generaţii"26 • 

În toamna anului 1898, „în împrejurări oarecum turburi"27, dar, în realitate, 
influenţate de resurecţia mişcărilor naţionale din Bucovina, Filimon Rusu 
părăseşte Liceul din Suceava. Explicaţia o găsim în manuscrisul Amintirilor: 
„Cam de la anul 1898 începuse a sufla prin Suceava un duh mai pronunţat al 
naţionalismului. Pe lângă brâiele tricolore ale elevilor îmbrăcaţi în portul 
românesc, mai purtau toţi elevii şi câte o cordică mică, tricoloră, la pălărie. Dar 
nu numai elevii români, ci toţi, indiferent de naţionalitate. Obiceiul acesta al 
purtării tricolorului s-a răspândit şi între particulari ... Apoi fetele şi flăcăii când 
veneau la târg, joia sau duminica, de prin satele din apropiere, toţi erau 
împodobiţi cu tricolor. Aceasta se vede că stăpânirii i-a fost cam bătător la ochi şi 
cine alţii puteau fi atacaţi din acest motiv, decât profesorii liceului? Mai ales unii 
dintre ei, cum era Simion Florea Marian sau Euseb[ie] Popovici, bine cunoscuţi 
stăpânirii ca români înflăcăraţi şi care fiind notaţi în condicile acesteia cu 
observaţia „Heiss. Rumăne", trăgeau deseori ponosul pe nedrept. Ştim aceasta, că 
Marian în ora lui, pe lângă lecţie ne mai da şi povaţa să nu ne arătăm români pe 
pântece (aluzi[e] la brâul tricolor), iar Popovici mergea şi mai departe şi 

lăcrămând ne apostrofa: «Voi învăţaţi lecţiile, nu vă împodobiţi trupul!» Obiceiul 
purtării tricolorului a avut apoi repercursiuni şi mai adânci. În urma acestui fapt, 
o dată cu încheierea anului şcolar, elevii recalcitranţi au fost eliminaţi, alţii 

ameninţaţi cu eliminarea, iar unii şi-au anunţat ieşirea de bună voie din liceu, pe 

19 Ibidem, p. 273-274. 
20 Ibidem, p. 481-482. 
21 Ibidem, voi. I, p. 554-555. 
22 Ibidem, p. 270. 
21 Ibidem, voi. II, p. 272-273. 
24 Filimon Rusu, op. cit., p. 2. 
25 Ibidem, p. 2-3, 206. 
26 Ibidem, p. 47-48. 
27 Nicolae Oprea, op. cit., p. 225. 
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motiv că doresc să urmeze alte şcoli. Astfel au părăsit liceul vreo 30 de elevi, 
între care şi eu şi Ion Ţigâră, înscriindu-ne în toamnă la alte şcoli; cea mai mare 
parte dintre ei, la Şcoala Normală din Cemăuţi"28 • 

Aşadar, din toamna anului 1898 şi până în 190 l, Filimon Rusu studiază la 
Şcoala Normală din Cernăuţi, avându-i ca profesori pe Leonida Bodnărescu ( 1872-
1945)29, Eugen Botezat (1871-1964)30

, Calistrat Coca (1853-1918)31
, Dimitrie 

Isopescu ( 1839-190 l )32
, Raimund Friedrich Kaindl (l 866-1930)33

, Ilie Lu ţi a 
(1845-1910)34

• 

În 190 l, Filimon Rusu devine învăţător. Timp de 18 ani, funcţionează la 
Cajvana, districtul Gura Humorului, „sat mare"35

, cu „oameni foarte de treabă, 
foarte omenoşi ş1 buni gospodari'', al căror cusur de căpetenie era 
conservatorismul extrem: „Satul Cajvana e un sat mare, care, în acea vreme, 
1902, avea aproape 3 OOO de locuitori. Copii de şcoală erau aproape 500, iar 
şcoala s-a făcut în 1899. Curios! Un sat aşa de mare, să deschidă şcoală aşa de 
târziu! Nu ştiu cine avea interes să lase satul fără şcoală; ştiu însă că în sat 
mergea vorba: «Nu ne mai trebuie încă un păduche în cojoc!» Bănuiam că cel 
dintâi păduche era slujitorul bisericii, căci alte instituţii în acel timp nu erau în 
sat. Pe nedrept, însă, li se atribuia zicala de mai sus, căci oamenii erau foarte de 
treabă, foarte omenoşi şi buni gospodari. Ce e drept, aveau şi cusururi. Erau 
conservativi până la extrem, cunoscuţi prin împrejurimi că nu ştiau a face 
deosebire între ce-i al lor şi ce-i străin, dar nici nu se divulgau unul pe altul, fiind 
în aceasta împinşi la păcat"36 • Aici tânărul învăţător, înzestrat cu predispoziţia de 

28 Filimon Rusu, op. cit., p. 46--47. Pentru istoricul şi analiza problemei, vezi Teodor Balan, 
Conflictul pentru Tricolor. Un capitol din istoria politică a Bucovinei, 1898-1904, în „Glasul 
Bucovinei", Cernăuţi-Bucureşti, anul X, nr. 3-4 (35-36), 2002, p. 121-153; Marian Olaru, Lucrarea 
lui Teodor Ba/an „ Conflictul pentru Tricolor. Un capitol din istoria politică a Bucovinei", ibidem, 
anul X, nr. 3-4 (35-36), 2002, p. 119-120; Marian Olaru, Identitate şi simbolistică naţională în 
Bucovina. Lupta pentru Tricolor, în volumul Mişcarea naţională a românilor din Bucovina la 
sfârşitul secolului al XIX-iea şi începutul secolului al XX-iea, cu un Cuvânt înainte de acad. Gheorghe 
Platon, Rădăuţi, Editura „Septentrion", 2002, p. 123-146. 

29 Emil Satco, op. cit., voi. I, p. 129-130. 
30 Ibidem, p. 142-143. 
31 Ibidem, p. 244-245. 
32 Ibidem, p. 552-553. 
33 Ibidem, p. 569. 
34 Ibidem, p. 65~51. 
35 Filimon Rusu, Amintiri, p. 51. Potrivit autorului, satul avea în 1902 aproape 3 OOO de 

locuitori, majoritatea români, cu puţini locuitori din „neamuri străine": „un neamţ fierar şi şase familii 
de evrei, care aveau şi patru crâşme, dintre care una a Fondului Bisericesc, arendată unui evreu, a ars 
odată împreună cu biserica, precum şi o prăvălie cu mărunţişuri; un evreu era negustor de vite". 

36 Ibidem, p. 50-51. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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a învăţa de la alţii37, este preocupat să înţeleagă „factorii [care] ţineau în loc 
cursul vremii" într-un „sat înapoiat şi lipsit de lumină", care îi oferă „câmp vast 
de lucru"38

• Despre activitatea sa şcolară din aceşti ani Filimon Rusu notează în 
Amintiri: „Se arătau şi talente, mai ales la matematică şi istorie, dar talente 
pierdute, căci atunci când le vorbeam părinţilor de aplicaţia fiilor lor, ei 
răspundeau prompt că din ţăran n-a văzut nimeni să iasă ceva bun"39

• Cu răbdare 
şi argumente pline de o înţelepciune practică, învăţătorul Filimon Rusu le 
„schimbă părerea oamenilor" despre şcoală (frecvenţă, disciplină, igienă, 

învăţătură, progres şcolar), care devine curând o „mică universitate'', unde predă 

37 Ibidem, p. 51-52. Amintirile autorului despre oamenii începutului său de apostolat trebuie 
reţinute: „După două zile, am plecat la Gura Humorului să depun jurământul. Inspectorul, lsidor 
Dolinschi, un om cu foarte mult tact şi prevenitor, după ce mi-a primit jurământul, m-a invitat la el la 
masă. Era a doua oară când îl văzusem. Nu ştiu prin ce îi voi fi impus de a făcut acest gest faţă de 
mine. M-a oprit până la ora 5 când aveam tren, dându-mi o carte să citesc. Înainte de plecare, mă 
întrebă: «- Ai bani?» «- Am, zic eu». El însă îmi dă două coroane şi-mi zise: «- Îţi mai dau două 
coroane să ai la vreme de nevoie. Când vei primi leafa, mi le vei da înapoi». Am învăţat de la el două 
lucruri necesare în viaţa de toate zilele: să fii cruţător şi să citeşti în timpul liber. Iar cele două coroane 
erau, pentru un om sărac, hrana pe cel puţin zece zile". Inspectorul Isidor Dolinschi, „un excelent 
pedagog şi un adevărat părinte al subalternilor săi", este încă un nume, uitat pe nedrept, din istoria 
învăţământului românesc din Bucovina. Potrivit aprecierii lui Filimon Rusu, „el a înzestrat 
bibliotecile şcolilor primare cu cărţi pedagogice şi în special cu cele 12 volume din Istoria românilor 
a lui A.O. Xenopol", vezi Amintiri, p. 130. Pentru referinţe mai vechi, vezi G. Tofan, Învăţământul 
primar şi roadele lui în „Viaţa românească", laşi, anul II, nr. 11, 1907, p. 282; I.V. Goraş, 
Învăţământu/ românesc în ţinutul Sucevei, 1775-1918, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 
1975, p. 117: „Districtul Humor stă în fruntea districtelor din punctul de vedere al densităţii şcolilor, 
aceasta datorându-se şi activităţii deosebite a inspectorului şcolar român lsidor Dolinski". 

38 Ibidem, p. 52. Despre dificultăţile apostolatului din Cajvana, Filimon Rusu notează în 
Amintiri: „Frecvenţa şcolară era sub orice critică, deoarece dintr-o clasă de 50-60 [de] copii, până Ia 
20 nu se prezentau deloc, iar cei ce frecventau, totuşi, cursurile o făceau foarte neregulat. Cum 
pedepsele băneşti sau, în lipsa acestora, închisoarea erau mijloace de constrângere, ura asupra şcolii şi 
învăţătorilor era de nedescris. De aceea trebuia să fii precaut, ca nu cumva să întârzii şi să te apuce 
noaptea prin sat" (pp. 52-53). Vezi şi Constantin Ungureanu, Ştiinţa de carte în Bucovina la începutul 
secolului al XX-iea, „Glasul Bucovinei", Cernăuţi-Bucureşti, anul XII, nr. 2 (46), 2005, p. 44-64. 
Potrivit autorului, în anul 1900, în districtul Gura Humorului ponderea neştiutorilor de carte era de 
69,7%, aproape de cea înregistrată în întreaga Bucovină (70,3%). Interesante sunt datele privind 
analfabetismul în rândul principalelor naţionalităţi din Bucovina în anul 1900: 41,7% dintre germani 
erau neştiutori de carte, 52,8% dintre polonezi, 66,3% dintre maghiari, 76,7% dintre români, 83,1% 
dintre ruteni. Dintre românii şi rutenii (ucrainenii) bucovineni cu vârsta de până la 30 de ani doar 5-
10% ştiau carte. 

39 Ibidem, p. 53-54. Vezi şi Gheorghe Pîţu, Ana Pîţu, Un secol de învăţământ la Cajvana. 
Studiu monografic, Suceava, f. ed„ 2000, care valorifică, pentru această perioadă, şi însemnările din 
cronica parohială: „Oamenii din Cajvana dovedeau dezgust faţă de şcoală, nu înscriau copiii la 
cursuri, căci le venea comic a trimite copiii la şcoală, ei fiind obişnuiţi cu folosirea lor în gospodărie. 
Oamenii şi mai ales vomicul Filip Ureche, om fără simţurile bune şi fără tragere de inimă pentru 
şcoală, nu voiau să lărgească şcoala sau de a închiria o casă privată" (p. 28). Principala explicaţie 
oferită de autori ar fi că românii de aici, locuind într-o „mare majoritate", „nu simţeau concurenţa 
catolică" (p. 29). http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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mai multă materie decât prevedea programa şcolară şi unde introduce, din proprie 
iniţiativă, lecţii practice despre lucrarea raţională a pământului40• În timpul liber 
Filimon Rusu citeşte, fiind pasionat de istorie, geografie şi limba română, face 
sport, vânează, se ocupă de gospodărie. Din această perioadă datează şi 

preocupările sale de culegător de folclor41
• 

În 1907, Filimon Rusu se căsătoreşte cu Lucreţia, născută la 31 octombrie 
1889, fiica lui Constantin Neamţu, şi el descendent al unor bejenari ardeleni42

, şi a 
Miliximei, născută Popovici, din Udeşti. Provenind dintr-o familie numeroasă, cu 
încă patru surori şi trei fraţi, Lucreţia aduce în căminul învăţătorului „spiritul 
familial şi gospodăresc", însoţit „cu o notă deosebită, de sobrietate, modestie, 
hărnicie şi cu o putere de muncă excepţională"43 • 

Iniţiat în problemele „culturii poporului", în reuniunile informale cu 
învăţătorii din împrejurimi, ţinute la Pârteşti44 , sub îndrumarea lui Alexandru 
Ignătescu, învăţător „cu o experienţă bogată şi foarte cinstit", Filimon Rusu 
întemeiază la Cajvana Cabinetul de lectură „Tudor Vladimirescu" (1905). Astfel, îi 
aduce la şcoală şi pe adulţi şi, împreună cu preotul Ioan Iliuţ, înfiinţează Banca 
populară (I 906)45

• Bun cunoscător al psihologiei umane, învăţătorul-apostol 
Filimon Rusu exploatează disponibilităţile şi energiile creatoare ale satului în 
folosul binelui comunitar. Numai aşa poate construi destul de repede Casa 
Naţională (1909-191 O), „cea mai răsărită casă din sat"46

: „După ce s-a îndătinat 
obiceiul şi oamenii veneau de umpleau clasa, am început a strânge taxele, care nu 
erau decât de 50 de bani. Apoi am avut tot sprijinul, atât al preotului Ioan Iliuţ, cât 

40 Ibidem, p. 55-56. 
41 Ibidem, p. 55: „Eu mă ocupam pe atunci şi cu folclorul, având o colecţie de peste 300 de 

poezii populare". 
42 În Consignaţiunea din 15 decembrie 1778, este înregistrat Toader Neamţu, plugar din 

Budec-Someş, care se stabileşte în Udeşti în anul 1778, împreună cu alte două persoane. 
43 Filimon Rusu, op. cit., p. 144-145. 
44 Ibidem, p. 60: „La Părteşti aveam o societate secretă, unde discutam felurite probleme în 

legătură cu cultura poporului, aşa că şedinţele noastre, care se ţineau uneori săptămânal, alteori o dată 
la două săptămâni, aveau un caracter de cultură generală. Eram opt sau zece învăţători de prin satele 
din împrejurimi. Preşedintele nostru, în a cărui locuinţă se ţineau întrunirile, era învăţătorul Alexandru 
lgnătescu, mai în vârstă decât noi, cu experienţă bogată şi foarte cinstit. Aveam şi fonduri băneşti, 
care erau depuse la bancă pe numele lui". 

45 În Amintiri, p. 60, Filimon Rusu notează: „Natural că patru crâşme în sat nu puteau aduce 
decât jale şi ravagii. Ce-au stricat ele în cine ştie câte decenii, nu se putea repara peste noapte. În 
zilele de sărbătoare şi în sărbătorile băbeşti, în preajma crâşmelor erau baricadate drumurile de 
mulţimea oamenilor şi a femeilor. Acestea din urmă ocupau mai ales malurile şanţurilor. Atunci mi-a 
venit un gând. Ce bine ar fi când am vedea aşa o mulţime la şcoală sau la casa de lectură, unde ar 
putea auzi lucruri folositoare. Deci, la lucru!" Potrivit lucrării Băncile şi creditu/funciar românesc în 
Bucovina (1840-1918), publicate de Ioan Cocuz şi Dumitru Cucu, Suceava, Grupul Editorial 
Muşatinii-Bucovina Viitoare, 1999, p. 107, însoţirea sătească de tip reiffeisen din Cajvana avea 161 
de membri în anul 1907. 

46 Ibidem, p. 77. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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şi al celorlalţi învăţători. Eu am fost ales preşedinte, iar vicepreşedinte, unul ce era 
învăţat cu paharul, cum se spune, precum calul cu ovăz. După un an am înfiinţat, 
cu ajutorul tuturor intelectualilor, Banca populară, la care preotul Ioan Iliuţ era 
director, iar eu, vistiernic. Tot aşa, în consiliul de administraţie al băncii au fost 
luaţi cei dedaţi cu băutura, ca prin această metodă să fie depărtaţi de asemenea 
apucături. Comitetul cabinetului lucra mână în mână cu administraţia băncii, aşa 
că, în câţiva ani, s-au făcut progrese frumoase. Aveam cărţi şi ziare chiar şi din 
vechiul regat. Administraţia «Revistei pedagogice» ne-a trimis revista un an întreg 
gratuit, numai pentru faptul că societatea noastră purta numele «Tudor 
Vladimirescu». În decurs de doi ani, după înfiinţarea băncii, i-am convins pe 
membri să renunţe la procentul de 6% de la părtăşii în favoarea băncii şi a 
cabinetului, ca să putem ridica un local pentru ele. [„ .] Toate transporturile de 
tablă, scânduri pentru uşi şi ferestre, fierării, mă rog, tot ce trebuia, le făcea gratuit 
gospodarul Pantelimon Ureche. El n-avea nevoie nici de Bancă şi nici de Cabinet, 
dar, deşi în vârstă de 65 de ani, şi cel mai bun gospodar din sat, era foarte ataşat 
intelectualilor"47

• 

Cel dintâi „moment de cumpănă" din „existenţa sa lineară'.4 8 îl constituie 
Primul Război Mondial. Declanşarea acestuia, consemnată în Amintiri, surprinde 
nu doar receptarea evenimentului în provincia de la marginea răsăriteană a 
Imperiului Austriac, ci şi sfârşitul unei epoci, a unei realităţi aflate într-un amurg 
inexorabil (Bucovina istorică): „Dar nu ne-am bucurat mult timp de roadele muncii 
noastre, căci după atentatul de la Sarajevo, din 28 iunie 1914 asupra lui Franz 
Ferdinand, moştenitorul tronului habsburgic, lumea vorbea de război: N-a trecut 
decât o lună şi s-a decretat mobilizarea generală, la 2 august 1914. Era într-o vineri. 
Oamenii, veniţi la târg după treburi, alergau în dreapta şi-n stânga tăcuţi, de parcă-i 
mâna cineva spre locuri necunoscute. [„.] Jale mare în cele două zile ce au urmat, 
lumea buimăcită, femei cu copiii mai mari şi cu alţii mici în braţe, cu ochii 
înlăcrămaţi, mai mult în tăcere, se priveau unele pe altele. Numai feciorii mai 
tineri, ce nu cunoşteau greul şi necazul, arătau feţe mai vesele. Oamenii mai bătrâni 
clătinau din cap şi ziceau: «-Să nu dea Dumnezeu să vedeţi şi voi ce-am văzut 
noi!. .. ». Aluzie la războiul din Bosnia, din 1878'.49

• 

47 Ibidem, p. 62, 63. 
48 Nicolae Oprea, op. cit„ p. 3. 
49 Filimon Rusu, op. cit„ p. 63-14. Aceeaşi viziune a unui sfârşit de lume, caracterizată prin 

bună rânduială, stabilitate şi multumire, o găsim şi la Franz Wiszniowski, Radautz die deutscheste 
Stadt des Buchenlandes, Miinchen, Verlag „Der Siidostdeutsche der Landsmannschaft der 
Buchenlanddeutschen", 1966, p. 35-36: „Rădăutii se dezvoltaseră în ultimele decenii şi ajunseseră un 
important centru comercial internaţional pentru lemn, cereale, cai, vite, articole de industrie casnică şi 
diferite ustensile de agricultură şi industria lemnului. Iarmaroacele anuale nu se mai ţineau, de vreme 
ce târgurile săptămânale luaseră proporţii ce abia mai puteau fi depăşite. Negatul şi meseriile erau în 
floare peste tot şi între toate domnea o animaţie plină de voioşie, cum stau dovadă strălucitele serbări 
din Grădina Vânătorilor - semn de bunăstare şi de viată mulţumită a locuitorilor. La toate le-au pus 
capăt gloanţele de la Sarajevo. Ultimul târg mare a avut loc vineri, în 31 iulie 1914". http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Filimon Rusu este recrutat în 4 decembrie 1914 şi, după peripeţii pe drumurile 
împărăteşti ale Monarhiei (Gura Humorului, Doma Watra, Bistriţa, Leoben, Graz, 
Sighet, Cernăuţi), „rememorate cu umor şi ironie spre bătrâneţe", lăsat la vatră, ca 
inapt pentru serviciul militar cu arma, în 13 iulie 191550

• Reîntors în Cajvana, în 
perioada 15 iunie 1916--2 februarie 1918, vreme de „nelinişte continuă [care] a 
chinuit toată lumea"51

, împreună cu soţia şi cei doi copii (Viorica, n. în 1908 şi 
Dragoş, n. în 191 O) cunoaşte ocupaţia rusească şi privaţiunile acesteia. La 26 
octombrie 1917, Filimon Rusu se mută la Udeşti, la părinţii soţiei, de unde revine în 
Cajvana în aprilie 191852

. În acest an se naşte cel de al treilea copil al său, Octavia53
. 

so Amintiri, p. 64-76. Depunerea jurământului de credinţă faţă de împărat este una dintre 
scenele memorabile ale memorialisticii acestui autor bucovinean. O reproducem integral pentru 
ineditul informaţiilor şi savoarea stilului: „La o bucată de noapte numai ce auzim: «Deşteptarea! 
Pregătiţi-vă de plecare!» Adică ce era de pregătit? Să iei traista sau rucsak-ul de sub cap, să-l pui în 
spate şi, gata de plecare. Mai era ceva. S-a ordonat: «Românii deoparte». Dar ei ocupaseră aproape 
întreaga încăpere. «Ruşii deoparte ... » Erau vreo 15 huţani. «Nemţii şi evreii deoparte». Au mers într-un 
cotlon vreo şapte nemţi, fără nici un evreu. «Tăcere!» a strigat un militar. «Voi trebuie să depuneţi 
jurământul că veţi fi credincioşi împăratului. Fiecare va zice după mine jurământul în limba lui. Mai 
întâi românii. Ziceţi după mine: Jur - Jiur; că mă voi supune - că m-oi pune; la toate legile şi 
ordinaţiunile - la lejile şi ortaşiunile; că voi trece - că oi treşe; prin foc - prin foc; prin apă - prin apă; 
şi la toate ocaziunile - şi la toate magazinile; când va fi nevoie - cân va fi şi nevoie; Aşa s-ajute 
Dumnezeu - Aşa să v-ajute Dumnezeu». După ce au terminat jurământul şi ceilalţi, ne-au ordonat să 
ieşim în rând câte patru. Am fost conduşi la gară. Aici ne aşteptau vagoanele de vite" (p. 65). 

51 Ibidem, p. 76. 
52 În Amintiri, Filimon Rusu relatează drama familiei sale din anii războiului: „Părinţii s-au trecut 

din viaţă astfel: mama, în 1917, în vârstă de 69 ani; tata, în 1922, în vârstă de 77 Y:z ani. Nici unul dintre 
băieţi n-a fost la înmormântarea mamei. Primul război mondial ne-a aruncat în toate vânturile. Vasile era 
prizonier în Rusia, iar fratele Dumitru era într-un lagăr din Austria Eu eram în partea Bucovinei neocupată 
de ruşi şi abia în primăvara anului 1918 am putut pleca la Tereblecea să-i văd mormântul. Şi ce curioasă 
întâmplare! În decurs de şase săptămâni din toamna anului 1917, mama mea, sora ei, cât şi fratele s-au 
trecut din viaţă chiar în aceeaşi ordine cum au fost născuţi: întâi mătuşa Ana, cea mai mare; la trei 
săptămâni, unchieşul Ion, cel mijlociu, iar la alte trei săptămâni după el, mama, cea mai mică dintre fraţi. La 
înmormântarea tatei am fost toţi copiii, cu nevestele şi cu ginerii, cât şi copiii noştri" (p. 6). 

53 Ibidem, p. 7. Aici autorul consemnează „spiţa neamului" său, începând cu bejenarul ardelean 
Ion Rusu, născut în 1753. Sunt consemnaţi şi ceilalţi copii ai învăţătorului Filimon Rusu: Virginia, 
născută în 1921, şi Felicia, născută în 1923. Pentru perioada de până la 1918, anul unirii Bucovinei cu 
România, în Amintiri nu aflăm prea multe date şi informaţii referitoare la alte mari evenimente din viaţa 
provinciei. Filimon Rusu participă la serbarea de la Putna, în 1904, consacrată comemorării a 400 de ani 
de la moartea lui Ştefan cel Mare, dar consemnează numai polemica întreţinută cu George Tofan pe 
probleme de ortografie (vezi p. 83, 96-100, 101). George Tofan refuzase să-i publice în „Junimea 
literară" un material referitor la ortografia limbii române, care propunea inovaţii înainte de adoptarea 
ortografiei fonetice de către Academia Română, în octombrie 1904. Despre evenimentele de la sffirşitul 
anului 1918 informaţiile sunt puţine: „Dezastrul din Italia a făcut ca şi încorporarea fixată pentru luna 
octombrie să fie amânată. Î1faceeaşi lună, un fost elev al meu, student la Teologie în ultimul an, îmi scria 
o carte poştală din Cernăuţi: «În sfărşit, ne vom bucura în curând. Trăiască România!» Şi ce e mai 
curios, că toate oficiile cât şi armata austriacă erau în Cernăuţi, iar cartea poştală şi-a urmat drumul 
nestingherită. În curând s-a arătat şi o patrulă românească. Patru soldaţi, între care unul Ionescu. S-a 
convocat o mare adunare la Gura Humorului, la care, în aclamaţia mulţimii, parohul din Cajvana, Ioan 
Iliuţ, a fost ales preşedinte. Era în 6 noiembrie 1918. Adunarea a cerut ca să se intervină pe lângă 
guvernul român să triqiită trupe de ocupaţie, în vederea menţinerii ordinii. Trupele române au sosit în 
ziua de 11 noiembrie. Ştim că asemenea adunări s-au ţinut şi în celelalte oraşe ale Bucovinei" (p. 82). 

http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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În I 9 I 9, Filimon Rusu, se transferă la Sinăuţii de Jos, districtul Siret, fiind 
sprijinit de Radu Sbiera (1876-1946)54 şi Gheorghe Tofan. În 1920 este numit 
director. Până în 1922, repară clădirea şcolii devastată în timpul războiului. Despre 
ajutorul primit din partea primarului, în aceşti ani, scrie în Amintiri: „Uneori un om 
de răspundere realizează mai mult decât întreaga ierarhie a oamenilor fără 

răspundere"55 • În iunie 1924, Filimon Rusu organizează sărbătorirea a 40 de ani de la 
deschiderea şcolii primare, acordându-i lui Alexandru Voevidca (1862-1931 )56

, 

primul învăţător şi director al şcolii din Sinăuţi, o diplomă de recunoştinţă. Ca peste 
tot în epocă, serbarea este realizată de elevi, care prezintă o piesă de teatru, cântece şi 
dansuri. În ani grei de reconstrucţie a ţării, Filimon Rusu este activ în viaţa 
comunităţii. Timp de mai mulţi ani (1920--1925), „în mod cu totul gratuit" face 
serviciul de secretar comunal, este preşedinte al comisiei pentru reforma agrară 
(1921-1923 ), cunoaşte consecinţele unor manifestări negative ale oamenilor şi ale 
sistemului social, surprinzător de actuale: birocraţia, abuzurile, intoleranţa, 

delaţiunea, politicianismul. Învăţătorul acuzat, ca şi Alexandru Voevidca, de 
„românizare"57

, îi învaţă pe copiii satului carte temeinică dar şi lucruri practice: 
semănarea ogorului, altoirea şi curăţirea pomilor, scărmănarea lânii, încărcarea 

fânului etc. 
După 15 ani de apostolat la Sinăuţii de Jos, Filimon Rusu se transferă în 1934 la 

Rădăuţi58 • Aici funcţionează timp de cinci ani ( 1934--1939), ca învăţător şi director la 
Şcoala de Băieţi nr. 3 din str. Sf. Treime, până la pensionarea pentru limită de vârstă. 

54 Emil Satco, op. cit., voi. II, p. 355-356. 
55 Filimon Rusu, op. cit., p. 84. 
56 Emil Satco, op. cit., voi. II, p. 587. 
57 Filimon Rusu, op. cit., p. 89-91. Autorul notează, printre altele: ,,În chestiuni şcolare, multi 

mă urmăreau pas cu pas. Unul dintre aceştia era chiar corespondentul ziarului rutean «Ceas». El a 
comunicat respectivului ziar despre jubileul şcolii, din 1924, învinuindu-mă atât pe mine, cât şi pe 
Voevidca, de «românizare» şi sustinând că toate cuvântările noastre erau pline numai de minciuni" 
(p. 89-90). Filimon Rusu introduce în Amintiri fragmente din corespondenta cu Alexandru Voevidca 
din perioada organizării serbării din 1924. Printre datele şi informatiile furnizate se află referiri la 
conflictul cu Omelian (Emil ian) Popovici ( 1856--1930), om politic şi activist cultural, referent şi 
inspector al şcolilor rutene din Bucovina (p. 87-88), conflict ivit pe tema eliminării limbii române din 
programa şcolii. Tot aici Alexandru Voevidca prezintă relatia şcoală - comunitatea locală din primii 
ani de învătământ public la Sinăuti: ,,În vacanta din anul 1885, reprezentanta comunală a cerut 
sistarea şcolii pe motivul că nu constată nici un folos din înfiintarea şcolii în sat şi că învătătura care 
se preda copiilor sinăuţeni nu le aduce nici un avantaj pentru procurarea mijloacelor de trai. 
Sinăuţenii, fiind în hotar cu România şi hrănindu-se în cea mai mare parte prin contrabandă, au 
pretins ca şcoala să dea copiilor instrucţiunea necesară ca ei să poată exercita contrabanda în mod mai 
lesnicios decât aceia fără ştiinţă de carte. De asemenea, pretindeau ei, copiii şă ştie a redacta buletine 
false de provenienţa animalelor, să facă peceţi, să poată imita iscălituri etc." (p. 87-88). 

58 În Amintirile sale, referitor la anii de apostolat trăiţi la Sinăuţii de Jos, Filimon Rusu notează: 
„N-am putea generaliza că tot satul era împotriva şcolii sau a învăţătorilor, erau şi mulţi oameni de 
suflet, înţelegători şi unii chiar cu o adâncă judecată înţeleaptă.[ ... ) Roadele şcolii s-au arătat şi în pofida 
pretentiilor celor ce susţineau că ar trebui să se înveţe cum se falsifică buletinele de provenienţă a 
animalelor, peceţile etc., aşa cum ne povestea antecesorul meu, Alexandru Voevidca" (p. 91, 92). http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Filimon Rusu activează, în această perioadă ca preşedinte al Asociaţiei 

Judeţene a Învăţătorilor (1933-1945) şi vicepreşedinte al Asociaţiei Regionale a 
Învăţătorilor Cernăuţi (1933-1939), dovedindu-se „un neîntrecut animator al 
învăţământului"59 din Bucovina. Despre anii apostolatului său, mărturiseşte: „După 
o carieră de 38 de ani de învăţământ, dintre care cea mai mare parte i-am servit la 
sate, pot spune, cu gândul şi conştiinţa curate, că este mult mai greu serviciul la sat, 
decât cel de la oraş. Aş putea spune chiar că nu se poate compara. La sate, trebuie, 
mai întâi, să lupţi, să-i convingi şi să-i determini pe părinţi să trimită copiii la 
şcoală. Apoi, vine partea a doua, să-i faci să înţeleagă că trebuie să le cumpere 
rechizitele necesare şi, în fine, partea a treia şi cea mai grea, să-i obişnuiască pe 
copii să înveţe acasă lecţiile predate. La oraş, copiii fiind crescuţi în cu totul alt 
mediu, sunt mai vioi şi, prin urmare, aş spune mai greu de stăpânit. Dar aceasta se 
poate rezolva cu uşurinţă prin severitatea învăţătorului. În rest, însă, el n-are de 
luptat cu toate inconvenientele celor de la sate',60. 

Realizarea cea mai însemnată din anii de la Rădăuţi o reprezintă construirea 
Casei Învăţătorilor, „operă naţională şi de interes obştesc'.6 1 • Construirea Casei 
noastre, cum mai este cunoscut proiectul, era o problemă mai veche a învăţătorilor 
din Rădăuţi şi împrejurimi. Adunarea generală a Asociaţiei Învăţătorilor din 1934 
aprobă cuantumul contribuţiei fiecărui învăţător, care se depune regulat la Banca 
învăţătorilor. La 30 mai 1937 este aprobat regulamentul casei, apoi, cu mari 
dificultăţi, comitetul restrâns al asociaţiei (Filimon Rusu, Ştefan Leontovici, 
Dimitrie Hâncu şi George Tudose) obţine terenul pentru construcţie. La 19 iunie se 
încheie contractul de construire, iar lucrările încep la 21 iunie 193 7. La 4 noiembrie 
1937, clădirea este terminată la roşu şi acoperită. 

Recepţionarea lucrărilor se face la 9 decembrie 1939. Istoria acestei „opere 
naţionale şi de interes obştesc", creată pentru „adăpostirea societăţilor culturale" şi 
pentru nevoi practice (locuinţă pentru elevii sărmani, fii de învăţători, locuinţă de 
serviciu pentru învăţătorii aflaţi la Rădăuţi în delegaţie)62 cunoaşte şi, după această 
dată, probleme dificile (sistarea încasărilor contribuţiei membrilor asociaţiei), 

şicane, abuzuri, presiuni politice, dar şi sprijin din partea unor binevoitori (Ion I. 
Nistor, Visarion Puiu, mitropolitul Bucovinei, Ilie Vişan). După câţiva ani, la 
I martie 1946, se fac ultimele încercări pentru finalizarea lucrărilor de construcţie. 
Martor la un nou sfârşit de lume, învăţătorul-apostol Filimon Rusu, înzestrat cu 
vocaţia marilor construcţii, de utilitate publică, scrie cu amărăciune despre acest 
proiect neterminat: „Biata Casă ... O strădanie a tuturor învăţătorilor din judeţ, la 
care râvneau acum alţii, care, deşi aveau posibilităţi, n-au contribuit cu nimic la ea. 
[ ... ] Am observat un fel de nepăsare a învăţătorilor pentru această operă şi poate 

59 Nicolae Oprea, op. cit., p. 3. 
60 Filimon Rusu, op. cit., p. 94--95. 
61 Ibidem, p. 112. 
62 Ibidem, p. 118. 
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aveau şi dreptate, căci deveniseră stăpâni ai Casei alţi oameni, care nu contribuiseră 
nici cu un fir de păr la construcţia ei'.63

• 

În 1944, „biografia lineară" a lui Filimon Rusu cunoaşte o nouă „cumpănă 
mare". La 25 martie, la evacuarea oraşului Rădăuţi, se refugiază „cu familia şi cu 
cât a încăput într-o traistă" la Giurgiu, la fiica sa Viorica, devenită, prin căsătorie, 
Patraş. La I O septembrie 1945, Filimon Rusu se reîntoarce la „vatra părăsită"64 • În 
cadrul ciclului de conferinţe organizat de Societatea pentru Cultură şi Căminul 
cultural „Tudor Flondor", începând din noiembrie 1946, Filimon Rusu susţine, în 
sala Casei Naţionale din str. Bogdan Vodă şi la Liceul „Eudoxiu Hurmuzachi", 
conferinţele George To/an, viaţa şi opera, 8 decembrie I 946, Simion Florea 
Marian, viaţa şi opera, 4 mai 1947. La 10 februarie 1947, participă la ultima 
şedinţă a comitetului Societăţii pentru Cultură, în cancelaria Liceului „Eudoxiu 
Hurmuzachi", împreună cu Octavian Olinici, Ilie Vişan, Orest Gherasim, Dragoş 
Vicol. Momentul este evocat în Amintiri: „La orele l O, unul din membri exclamă: 
În acest moment, se hotărăşte soarta României! Cei din jurul mesei au rămas o 
clipă abătuţi de la lucrările noastre, iar directorul Ilie Vişan, care era cu spatele la 
sobă, privea cu ochii ridicaţi în tavan, clipind mereu, căci îl podideau lacrimile. 
Cine ştie ce momente neplăcute îi răscoleau sufletul şi-i scăldau ochii în lacrimi? 
Era vorba de semnarea tratatului de pace cu România în urma celui de-al doilea 
război mondial"65

• 

După această dată îl mai găsim activând în comitetul Asociaţiei pensionarilor 
solidari, fiind ultimul ei preşedinte, până în 24 iunie I 949, când, în baza Deciziei 
nr. 427 a Consiliului de Miniştri, din 6 mai I 949, aceasta este dizolvată, iar averea 
sa trecută în bugetul Statului. 

Comisia de revizuire a pensionarilor de pe lângă Sfatul Popular al judeţului 
Rădăuţi constată la 12 martie 1950 că „pensionarul Rusu Filimon posedă o suprafaţă 

63 Ibidem, p. 118, 119. Istoria acestui proiect acoperă mai multe pagini din manuscrisul 
Amintirilor, p. 109--121, oferind cercetării istoriei contemporane date şi informaţii valoroase. 
Motivaţia acestei istorii, inclusă în corpul Amintirilor, ca povestire în povestire, aduce precizări 

interesante cu privire la sistemul propriu de finanţare a proiectului, solidaritatea de breaslă şi 

unicitatea ctitoriei: „Am descris evoluţia Casei noastre în amănunt, din două motive. Mai întâi, ea nu 
a fost scrisă până acum nicăieri, iar dacă aş fi făcut aceasta într-un caiet separat, se putea pierde mai 
uşor, aşa că cei interesaţi în viitor n-ar putea afla adevărul asupra celor întâmplate cu clădirea ei. Al 
doilea, ea este strict legată şi de activitatea mea, căci trebuiau mari eforturi şi o tactică deosebită ca să 
poţi obliga pe toţi învăţătorii judeţului, în număr de aproape 600, să fie solidari şi să facă o astfel de 
jertfă. Nici o asociatie din întreaga ţară n-a întrebuinţat acest sistem, ci în toate judetele, unde s-a 
clădit o casă a învăţătorilor, ea a avut şi sprijinul altor persoane în afară de învătământ. Poate că şi noi 
l-am fi avut, dar învătătorii au hotărât să nu facem apel decât la bunăvointa şi la puterile noastre 
proprii. Să se înteleagă, însă, că nu numai eforturile mele au contribuit la aceasta, ci sprijinul şi 

ajutorul colegilor, care m-au înţeles. Mai e semnificativ faptul că nici un judet nu avea pe toţi 

învăţătorii, prezenti şi viitori, ca ctitori, aşa cum prevedea articolul 2, alin. 2 din Regulamentul Casei 
noastre" (p. 120-121). 

64 Ibidem, p. 123. 
65 Ibidem, p. 127. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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de pământ pentru exploatarea căruia întrebuinţeaz.ă muncă salariată',66 şi îi anuleaz.ă 
dreptul de pensie. Apelurile învăţătorului-apostol rămân fără rezultat. În perioada 
martie 1950-septembrie 1953, rămâne fără pensie. Conform Hotărârii Consiliului de 
Miniştri nr. 308 din 1953, Filimon Rusu predă statului suprafaţa de 3,50 ha de teren 
din Sinăuţii de Jos, în ziua de 19 martie 1953. Abia acum Ministerul Muncii îi admite 
cererea de contestaţie şi îl repune în drepturi cu data de 1 octombrie 1953. 

Pentru a supravieţui în această perioadă de „bogate nevoi'', cum se exprima 
Ion Neculce în Letopiseţul Tării Moldovei, în ani de explozie a preţurilor, de cote şi 
impozite, Filimon Rusu este ajutat de cei cinci copii, care „s-au grăbit fiecare şi [i]-au 
făcut un salariu lunar de 4 430 de lei, egal pensiei, iar în unele luni chiar mai mult", 
dintr-o admirabilă „datorie faţă de părinţi',i;7 . „Tabloul frumos" al reunirii întregii 
familii (16 persoane), în fiecare vacanţă de vară, luminat de „felul de a ft blând, 
modest, plin de discreţie şi distincţie totodată',i;8 al soţiei, îi aduc în anii de 
senectute înţeleaptă „bucurie şi satisfacţie',i;9 • 

Învăţătorul Filimon Rusu se stinge din viaţă la 4 noiembrie 1957 la Rădăuţi70 . 
În timpul vieţii, el s-a bucurat de recunoaşterea publică a meritelor sale. 

Mărturisirea sa, în acest sens, ni-l înfăţişează, în multe privinţe, ca pe un contemporan 
al nostru: „În decursul carierei mele, am primit de la minister, inspectoratul şcolar al 
Ţării, inspectoratul şcolar judeţean şapte decrete de laudă, mulţumiri şi distincţii, pentru 
activitatea şcolară. N-am primit nici o decoraţie, căci acestea se dădeau numai 
partizanilor politici ai partidelor de la putere. Eu, însă, n-am făcut politică şi, prin 
urmare, n-avea[u] pentru ce să mă decoreze. Întrebarea şi-o poate pune orice cititor al 
acestor rânduri, cum de n-am făcut politică, când aproape toţi învăţătorii făceau 

politică, în urma căreia se alegeau cu foloase şi onoruri: senatori, deputaţi, inspectori 
etc ... Răspunsul e foarte simplu. Sistemul cum se făcea propagandă pentru alegeri, prin 
ponegriri şi huiduieli ale oamenilor de valoare din ţară, m-a dezgustat, încât mi-am zis 
că pentru un om cinstit nu face să se bălăcească în atare mocirlă. Eu eram pentru 
sistemul să combaţi adversarul cu idei şi mijloace cinstite, iar nu prin cuvinte ordinare, 
de râdeau şi cei mai săraci cu duhul. Ne compromiteam intelectualitatea şi oamenii de 
cultură în faţa oamenilor de rând, noi, care eram cu cuvintele pe vârful limbii că 
luminăm poporul. E drept [că] politica ce se făcea pretindea să ai 99 [de] feţe, cum zice 

66 Ibidem, p. 140. 
67 Ibidem, p. 143. 
68 Ibidem, p. 146. 
69 Ibidem, p. 143-144. 
70 În Registrul de morţi, 1957-1958, al Sfatului Popular al Oraşului Rădăuţi, decesul este 

înregistrat în Actul de moarte nr. 235, anul 1957, luna noiembrie, ziua 4. Potrivit acestui document, 
Filimon Rusu încetează din viaţă în locuinţa din str. I. V. Stalin, nr. 82, la orele 5. Cauza morţii: 
pneumonie, emfizem pulmonar, miocardită cronică. Moartea este declarată de către fiica sa, Felicia 
Dumitriu. În lucrările biobibliografice, care îl mentionează pe învătătorul-cărturar bucovinean 
Filimon Rusu, nu se mentionează locul morţii sale. Mai precizăm că, de-a lungul anilor, strada pe care 
a locuit Filimon Rusu în Rădăuti s-a numit: Ulita Domnească, Herrengasse, Regele Ferdinand I, 
I. V. Stalin, Calea Prieteniei. Astăzi se numeşte Calea Cemăutilor. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Xenopol în Istoria românilor, dar nu pe orişicine îl lasă obrazul să aibă atâtea feţe. Eu 
cred că poţi fi mai de folos neamului din care faci parte lucrând în tăcere, fără 
împopoţonări de titluri nemeritate"71

. 

Preocupările lui Filimon Rusu acoperă mai multe domenii. Scrierile sale, 
publicate în presa vremii ori rămase în manuscris, ni-l înfăţişează ca pe un dascăl 
exigent, înzestrat cu spirit de observaţie şi spirit critic, „preocupat să confere 
învăţământului eficienţă şi rigoare"72

• Spirit pragmatic, el „a intuit mersul 
învăţământului modern către îmbinarea teoriei cu practica'', convins fiind că 

„învăţătura [trebuie să treacă] dincolo de pereţii clasei şi scoarţele cărţilor"73 • De 
aceea, perfecţionarea învăţătorilor în materie de ortografie, programe analitice, 
metodă, condiţia socială a învăţătorului, a şcolii şi a învăţământului din Bucovina, 
calitatea actului de îndrumare şi control (care trebuie să promoveze oameni ai şcolii 
şi nu ai partidelor politice), legislaţia şcolară, raporturile dintre şcoală şi alte 
instituţii ale statului, solidaritatea de breaslă, educaţia morală a concetăţenilor, 
emanciparea culturală a lumii satului tradiţional constituie probleme aduse în 
dezbaterea cercurilor, conferinţelor şi congreselor pedagogice ori tratate în articole 
tipărite în periodice, timp de peste trei decenii: „Şcoala", Cernăuţi, 1907-1923 74

; 

„Voinţa Şcoalei", Cernăuţi, 1924-194075
; „Şcoala şi viaţa", Bucureşti, 193676

; 

„Moldova literară", Mihăileni, 1932-193477
• 

71 ibidem, p. 124-125. 
72 Nicolae Oprea, op. cit„ p. 13. 
73 ibidem. 
74 Învăţătorimea bucovineană şi reforma agrară, nr. 1, 1922, p. 13-16; Necesitatea cursurilor 

pregătitoare pe lângă liceu, nr. 13-14, 1922, p. 259-260; Încălzitul în şcoalele noastre, nr. 21-22, 1922, 
p. 408--409. 

75 Daţi-ne inspectori!, nr. I, 1923, p. 2; Cui să te plângi?, nr. 24, 1924; O „ lecţie practică", 
nr. 39, decembrie 1924; Cursurile de adulţi, nr. 5, 1925; Programa analitică, nr. 5, 6, 7, 12, 1926; 
Învăţământul- o punte de trecere, nr. 1, 1927; Programa analitică, nr. 2-3, 1927, p. 23-24; Programa 
analitică, nr. 8-9, 1927, p. 101-102; Programa analitică, nr. 1-2, 1928, p. 22-23; Programa analitică, 
nr. 3, 1928, p. 65; Conferinţele generale, nr. 8, 1929; Sărmane salariu!, nr. 8, 1930, p. 4; Aceeaşi 
poveste - comitetele şcolare, nr. 6, 1931, p. 2; Tot comitetele şcolare, nr. 8, 1931, p. 3; Programa 
analitică a şcoalei primare, nr. 9-1 O, 1931, p. 11-13; Sufletul învăţătorului, nr. 4, 1931, p. 3-4; Jos cu 
directorii bătrâni!, nr. 21, 1932, p. 2-3; Ritmul nou, nr. 16, 1932, p. 3; Congresul de la Câmpulung, 
nr. 17, 1932; Direcţiunile şcolare, posturi politice, nr. 24, 1933; Legea învăţământului primar, nr. 16, 
1934, p. 6; Un drum spre„. dezorganizare, nr. 7, 1934, p. 3; Fişa individualităţii şcolarului, nr. 14-15, 
1936; Plata salariilor îrrvăţătorilor decedaţi, nr. 12-12, 1936; Comitetele şcolare, nr. 5, 1937; Noua 
programă analitică, 1-11, nr. 11-12, 13, 1937; Înapoi la slujbă!, nr. 7-8, 1938; Blocare şi deblocare, nr. 
9, 1938; Situaţia morală şi materială a şcoalei şi a învăţătorului, raport la Congresul regional al 
învăţătorilor Câmpulung, nr. 21-24, 1938; Pensionări, nr. 25, 1938; Cantinele şcolare, nr. 5~, 1939; 
Cercurile culturale, nr. 13, 1939; Examene, nr. 20-21, 1940; Situaţia materială a şcoalei primare şi a 
învăţătorilor, raport la Congresul regional Suceava, nr. 22-24, 1940. 

76 Situaţiunea materială a învăţătorilor, nr. 4-5~, 1936, p. 213-215. 
77 Politica şi cultura, nr. 10-11, 1929, p. 49-50; Mucenicii, nr. 11-12, 1931; Cum învăţăm a 

scrie corect, nr. 1-2, 1932; Legalitate, nr. 3-4, 1932, p. 1-2; Reguli ortografice de la 1904 la 1932, 
nr. 1-2, 1933, p. 1-2; Cum se/ac recenzii, nr. 3-4, 1933, p. 28-30. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Câteva excerpte din materialele publicate aici ni-l înfăţişează pe învăţătorul 
Filimon Rusu ca pe un intelectual curajos, actual prin idei şi viziune: „Locul de 
vrednicie e aşa cum şi-l face omul singur. E adevărat că în zilele noastre, când toată 
lumea umblă numai după afaceri, când după acestea se socoteşte vrednicia omului, 
e greu ca prin vrednicie să iei un loc de cinste. Totuşi, noi, în concertul lumii, aşa 
cum ne aflăm, ocupăm un loc de cinste. Căci cinste este pentru noi, când dezvoltăm 
cu inima copiilor sentimentul iubirii de patrie ... ,sentimentul naţional românesc şi 
sentimentul unirii sufleteşti. Acestea sunt calităţile cele mai dezvoltate de învăţător 
în viitorul poporului acestei ţări. Dar afară de această operă mare înfăptuită de 
învăţătorime, în micul popor, ea mai are o datorie mare şi sfântă să fie unită. 

Adesea se arată deasupra ei nouri negri, care în furia lor descarcă fulgere ce parc-ar 
vrea nu s-o dezbine, ci s-o nimicească. Şi de câte ori au lăsat şi lasă urme adânci în 
corpul nostru aceste fulgere! Conduse de alte mâini, străine de corpul nostru, le 
face chiar o plăcere să ne vadă dezbinaţi! 

Noi creăm suflete mari şi suntem creatori ai atâtor instituţii în folosul nostru. 
În jurul acestora să ne strângem; acestea să le păzim şi lor să le urmăm. Avem şi o 
armă, nu pentru a ataca, ci. pentru a ne apăra cu ea. 

Pentru a avea peste an mai multe zile albe printre cele atât de multe negre, vă 
îndemn, mai ales pe cei cu puţină experienţă, să vă strângeţi în jurul instituţiilor 
noastre, să lăsaţi să zăngănească arma ce-o aveţi în mână, căci numai aşa veţi 
impune celor ce vor să ne umilească"78 ; „Eu, învăţător în şcoală, fac politică de 
cultură naţională; tu, profesor secundar, o perfecţionezi, iar tu, profesor universitar, 
o desăvârşeşti. Tu, agronom, faci politică economică alături de perceptor (dar nu în 
buzunarul tău), tu, judecător, faci politica dreptăţii (dar nu cu ajutorul avocatului, 
ce vede dreptatea prin prisma banului) ... şi iată-ne, toţi la un loc contribuim la 
politica mare de principii a ţării. Artiştii mari n-au decât să le armonizeze. Dar noi 
vrem şi recompense. Ce anume? Tu, inspector, ai grijă acolo sus ca examenele să 
fie ţinute la timp, după lege, nu cu amânări de an pe an. Numirile şi transferările să 
se facă după lege, nu după ochi, rubedenii şi servicii ... Fiecare, dar fiecare, acolo 
unde se găseşte, să-şi facă datoria fără părtinire şi fără şovăire, şi, iată-ne, cu toţii, 
facem politică în sensul legii şi în folosul patriei. Aşadar, înapoi la şcoală; înapoi 
toţi la slujbele lor!"79

; „De politică se vorbeşte la noi în ţară întocmai aşa cum se 
vorbea odată de turci şi tătari. De atunci a rămas şi zicala: vin turcii sau vin tătarii, 
iar de aceea se zice: fugi, că faci politică. [ ... ] În loc de case de citire sau cabinete 
de lectură, cum se numeau în Bucovina, azi se fac cuiburi politice, unde se fac 
agitaţii contra preoţilor, învăţătorilor, a celorlalţi intelectuali şi, în multe cazuri, 
contra şcoalei şi a limbii statului! [ ... ] Şcoala e pentru mulţime; nu e pentru 
învăţător. Iar mulţimea, în lipsă de cultură, crescută la şcoala politicei false, 

78 Filimon Rusu, Un îndemn, în „Vointa Şcoalei", nr. 4, 1936, p. 4. 
79 Filimon Rusu, Înapoi la slujbă!, în „Vointa Şcoalei", nr. 7-8, 1938, p. 21. 
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adresează aceste grave învinuiri conducătorilor ei fireşti"80 ; „Foarfeca nemiloasă se 
năpusteşte asupra salariaţilor. Şi ţie, ţie, învăţătorule, tot salariat îţi zic, deşi salariul 
tău e a treia parte din cel al garderobierului de la Parlament sau al uşierului vreunui 
minister. Şi ţie ţi se aplică cinstea să ajuţi ţara cu 12%. De unde? Din salariul de 
mizerie"81

; „Nu i-am putea numi învăţători, căci învăţătorii au alt epitet ... , cel de 
apostol; dar nici apostoli nu-i putem numi, căci nu pot face nici apostolat. 
Învăţăturile lor nu sunt doctrine, ci sunt licăriri ce se zbat în neputinţă. Fără vina 
lor, aceşti mucenici ai vremii sunt condamnaţi de puternicii zilei, în loc de 
apostolat, să facă mucenicie"82

• 

Preocupările cărturăreşti ale învăţătorului Filimon Rusu datează din primii 
ani de activitate şcolară. Acum lucrează la un manual de istorie pentru clasa a VI-a, 
tratând istoria românilor mult mai pe larg decât prevedea programa analitică şi în 
paralel cu istoria Austriei. Manualul are 120 de pagini şi circulă, înainte de 1906, în 
manuscris printre învăţătorii apropiaţi83 . Împreună cu Silvestru Danielescu (1874-
1929)84, învăţător superior la Storojineţ, scriitor şi publicist, pregăteşte pentru tipar 
Istorioare pentru copii, trei caiete a câte 60 de pagini, cu prelucrări după scriitorul 
romantic german E.T.A. Hoffmann (1776-1822). Din lipsa banilor pentru 
imprimare, autorii nu reuşesc, însă, tipărirea volumului85

. 

În multe din scrierile sale, Filimon Rusu ni se dezvăluie, uneori surprinzător, 
ca „un cronicar obiectiv al timpului său"86, interesat de toate aspectele vieţii sociale 
şi, „cu o meticulozitate rară", începând din 1924, ţine zilnic un caiet de notiţe, 

8° Filimon Rusu, Politica şi cultura, în „Moldova literară", nr. I 0-12, 1929, p. 49-50. 
Complementar, vezi şi articolele Criza, „Moldova literară", nr. 8-10, 1931 (Criza care „roade la 
rădăcina statului nostru" rezultă din „criza de buni gospodari", „criza de autoritate" şi „criza de 
severitate"); Legalitate, în „Moldova literară", nr. 3-4, 1932, p. 1-2 (Autorul susţine, cu argumente, 
că la noi „oamenii merg rău, nu ţara"). La DJSAN, Colecţia de manuscrise, Fond nr. 146/54, se 
găseşte un volum de Extrase din articolele publicate sub nume sau sub pseudonimele: F. Robescu, F. 
Rareş, Firu, Ion Suru, cuprinzând 52 de pagini dactilografiate. Şi acest document a fost donat de 
Dragoş Rusu, fiul învăţătorului Filimon Rusu. Cuprinsul acestuia este organizat în zece capitole, pe 
criteriul tematic. Identificarea articolelor, selectarea extraselor şi adnotările au fost efectuate de 
Dragoş Rusu, ante 1982, după colecţiile de publicaţii aflate la Biblioteca Academiei Române. 
Capifolul VIII, Problema Amintirilor, p. 38-41, prezintă, printre altele, subiectul memorialisticii 
publicate în „Moldova literară" şi neincluse în volum (colonizarea satului Tereblecea, rânduielile 
gospodăreşti ale nemţilor din Tereblecea Nouă, obiceiurile acestora, conglomeratul de naţiuni din 
„Austria Felix") şi concluzia autorului: „să recunoaştem că neamţul e mai bun gospodar decât 
românul!" (p. 41). Volumul este util cercetătorului interesat de investigarea acestui domeniu din 
activitatea învăţătorului bucovinean Filimon Rusu. 

81 Povestea unui învăţător, în „Voinţa şcoalei'', nr. 5, 1934. 
82 Mucenicii, în „Moldova literară", nr. 11-12, 1931. 
83 Filimon Rusu, Amintiri, p. 95. 
84 Emil Satco, op. cit., voi. I., p. 310. Învăţătorul Silvestru Danielescu, originar din lgeşti

Storojineţ, este autorul unei culegeri de Poveşti poporale şi al unui Tratat de corespondenţă şcolară 
oficială, destinat învăţătorilor. 

85 Filimon Rusu, Amintiri, p. 100-102. 
86 Nicolae Oprea, op. cit, p. 11. 
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conştient că ceea ce este în prezent va deveni curând istorie. De interes general, 
folositoare şi astăzi, sunt mai cu seamă câteva. Monografia târgului Mihăileni, 
scrisă în 1932, cu ocazia împlinirii a 140 de ani de la întemeierea localităţii de către 
Mihail Sturza, a fost publicată în revista „Moldova literară", anul VI, nr. 7-8, iulie
august 193287

• Ion I. Nistor scrie elogios despre această lucrare în „Junimea 
literară", iar Nicolae Iorga face observaţii pe marginea sa, într-o scrisoare 
concepută ca Prefaţă: „E o greşeală să se creadă, la noi, că o istorie înseamnă o 
înşirare de fapte mari ale oamenilor peste măsura obişnuită. Orice viaţă omenească 
bine înfăţişată poate să aibă interes chiar pentru aceia care n-au legătură deosebită 
cu dânsa. Din istoria locurilor mici se înjgheabă apoi aceea a ţării celei mari. Ce 
face aici D[omnul] Filimon Rusu e un lucru bun şi folositor. Ar putea adăuga la 
actele publice despre Mihăilenii săi scrisori particulare, de care se vor fi găsit prin 
săltarele târgoveţilor de azi. Multe pot fi interesante, şi câte una chiar frumoasă"88 • 

Lucrare a anilor din urmă, la care Filimon Rusu mai lucra cu câteva luni 
înainte de a muri, rămasă în manuscris, este Monografia oraşului Rădăuţi din 
vremurile cele mai îndepărtate până în I 944, partea I ( 1957). Lucrarea cuprinde 
152 de pagini dactilografiate şi este rodul muncii sale din anii 1943-1957. 
Bibliografia cuprinde 62 de izvoare. Ilustrarea volumului urma să se facă prin 50 
de clişee89 • În partea a II-a a lucrării, despre care găsim menţiuni în Amintiri, 
autorul intenţiona să urmărească o perioadă de aproximativ douăzeci de ani, 
înregistrând „schimbările mari petrecute şi la Rădăuţi, cum sunt şi se văd de altfel 
în toată ţara"90 • În vecinătatea acestora, trebuie menţionată Geografia judeţului 
Rădăuţi, manual pentru clasa a doua primară, redactat în colaborare cu Constantin 
Ungureanu şi editat în 1942, precum şi un manuscris pierdut în evacuare, 
Monografia judeţului Rădăuţi, proiect la care a lucrat împreună cu profesoara 
Victoria Gavrilescu şi patronat de prefectură91 • 

Cea mai importantă lucrare a învăţătorului Filimon Rusu, din păcate încă în 
manuscris, Amintiri. Oameni şi locuri din Ţara Fagilor, aparţine vârstei senectuţii, 
fiind elaborată în ultimii ani de viaţă (1955-1957). Geneza acestui veritabil 
Bildungsroman o găsim în perioada 1927-1933, când autorul caută modalitatea de 
valorificare a notiţelor zilnice, le ordonează şi apoi publică în „Moldova literară" 
( 1929-1931) câteva schiţe şi povestiri, intitulate generic Amintiri, sub pseudonimul 
F. Robescu: Amintiri (19 I 5), anul III, nr. 1-2, ianuarie-februarie 1929, p. 1; 
Amintiri (19 I 5), anul III, nr. 3-4, 1929; Amintiri, anul III, nr. 5-6, 1929; Amintiri 
(19 I 5), anul III, nr. 7-8-9, 1929; Amintiri. Oameni şi locuri, anul III, nr. 10-12, 

87 În „Junimea literară", Cernăuţi, anul XXI, nr. 7-12, iulie decembrie 1932, p. 350, Gheorghe 
Antonovici şi Mircea Streinul scriu în cadrul rubricii Reviste despre „Moldova literară": „D. Filimon 
Rusu semnează în nr. 7-8 un deosebit de interesant istoric al târgului Mihaileni". 

88 Apud Filimon Rusu, Amintiri, p. 102. 
89 Manuscrisul lucrării se găseşte la DJSAN, Colecţia de manuscrise, Fond nr. 146/52. 
9° Filimon Rusu, Amintiri, p. 103-104. 
91 Ibidem, p. 103. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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1929; Amintiri. Oameni şi locuri, anul IV, nr. 2-3, 1930; Amintiri. Spre patrie, anul 
V, nr. 4-5, 193l;Amintiri, anul V, nr. 6-7, 1931, p. 5. 

În prima parte a Amintirilor sale, „pătruns de plăcerea povestirii liniare"92 şi 
a fluxurilor memoriei, Filimon Rusu înfăţişează, obiectiv şi cu naturaleţe, „fapte 
obişnuite din viaţa unui om obişnuit"93 , uneori detaşându-se de biografie, prin 
ironie şi autoironie, comunicându-şi „încrederea în semnificaţia funciară a 
evenimentelor comune"94

• Acest povestitor bucovinean, pe nedrept ignorat, are 
„conştiinţa actului în sine al povestirii cu finalitate estetică, dar şi în mai mare 
măsură este conştient de funcţia pragmatică a amintirilor, funcţia morală, a cărei 
proprietate decurge dintr-o experienţă de viaţă împlinită"95 . Pentru perioada de 
dinainte de 1918, reconstruită memorialistic, Filimon Rusu etalează o memorie 
prodigioasă şi surprinde magistral, la fel ca Lucian Blaga ori Vasile Posteucă, 
„momentul conştientizării de sine", „punctul de plecare al procesului 
rememorativ"96

: „Aşadar, de la trei ani, copiii încep a trăi conştient, îşi aduc aminte 
de oameni, lucruri şi locuri unde au petrecut. Ei se trezesc că sunt în viaţă. Cam la 
aceeaşi vârstă m-am trezit şi eu. Dar cum ... Plângând. Cine ştie cât m-a amăgit 
mama cu felurite jucării, ca să tac. Deodată, pare că mi s-au deschis ochii, mintea 
şi ... am tăcut. Atunci, abia, mi-am dat seama că eram lângă mama, care avea în 
mână o bucată de pânză pe care cosea. Eram pe o pajişte verde, iar înaintea noastră 
erau câteva pânze albe. Mama ghilise pânzele, le întinsese pe iarbă să se zbicească 
şi le păzea, ca, atunci când se vor usca, să le dea din nou în apă"97 • 

Remarcabilă este aici capacitatea transpunerii autorului-personaj în vârstă, 

introducerea în timpul nealterat al amintirii. Între timpul naraţiunii şi timpul 
întâmplării există o identitate perfectă. Memoria preponderent vizuală, economia şi 
expresivitatea dialogurilor, umorul ce exploatează inteligent „instrumentarul 
ironiei", talentul de portretist, care izbuteşte din câteva tuşe să contureze 
temperamente şi tipologii umane, oralitatea (izvorând din utilizarea judicioasă a 

92 Nicolae Oprea, op. cit., p. 5. 
93 Ibidem. 
94 Ibidem. 
95 Ibidem. 
96 Ibidem, p. 6. Vezi Lucian Blaga, Opere, voi. I, Poezii, Cuvânt înainte de Şerban Cioculescu, 

ediţie îngrijită de Dorii Blaga, Bucureşti, Editura Minerva, 1974. Textele la care facem trimitere sunt: 
Biografie, din volumul Lauda somnului, 1929 („Unde şi când m-am ivit în lumină, nu ştiu, I din 
umbră mă ispitesc singur să cred I că lumea e o cântare".), p. 188, Naştere, din volumul La cumpăna 
apelor, 1933 („Făptură nouă, iată pe frunte I întâia lumină te-a uns! I Pe noi repede soartă ne mână - I 
tu fără pas ne-ai ajuns".), p. 264-265, Trezire, din volumul La curţile dorului, 1938 („Cine vântură de 
pe muncel I atâta lumină peste el? // Ca lacrimi - mugurii l-au podidit. I Soare, soare, de ce l-ai 
trezit?"), p. 294-295 şi Cântare pentru trecut, în Addenda, p. 428-429: „Lângă un veac trecut mai 
stăruie casa I unde mi-am făcut intrarea în cântecul zilei". Pentru cel de al doilea exemplu invocat, 
vezi Vasile Posteucă, Băiatul drumului, roman, Ediţie îngrijită şi prefaţată de Ion Creţu, întregită cu 
un glosar de Vianor Bendescu, Câmpulung Moldovenesc, Biblioteca „Mioriţa'', 2000, capitolele 
Mărul domnesc, p. 5-9, Vaca Domnului, p. 10-13, Vin ruşii, p. 14-19. 

97 Filimon Rusu, Amintiri, p. IO. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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cuvintelor, sintagmelor populare şi expresiilor plastice98
) fac deliciul lecturii în 

numeroase pagini. Filimon Rusu are, indiscutabil, în prima parte a Amintirilor, 
vocaţia unui povestitor cultivat, care stăpâneşte pe deplin procedeul depănării 

amintirii după principiul discontinuităţii fluxului memone1. Introducerea 
digresiunilor cu caracter istoric evidenţiază adeseori „o conştiinţă de narator 
omniscient care nu pierde din vedere nici unul din detaliile" capabile să restaureze 
adecvat spiritul vremii99

, într-o „operă de maturitate a unei conştiinţe senine"100
• 

Pline de pitoresc şi savoare, amintind de marii povestitori moldoveni, sunt câteva 
din povestirile introduse în fluxul memorialistic: istorisirea cu dragostea românilor 
din Tereblecea pentru gospodăria prosperă şi creşterea cailor (p. 7-8), moartea 
prinţului moştenitor Rudolf (p. 15), păţania cu gologanul găsit pe drum şi bătaia 

primită la şcoală de la învăţătorul Emilian Antonovici (p. 16), povestea Marandei, 
văduva săracă din Siret (p. 17-18), pelerinajul la moaştele Sfântului Ioan cel Nou 
de la Suceava (p. 18-19), învăţarea lecţiilor seara în familie (p. 21 ), excursiile 
elevilor şi învăţătorilor („frumos obicei" din „frumoase timpuri") în pădurea de la 
Cetatea Tătarilor (p. 24-25), povestea cu evreul adormit în tren la Hadikfalva 
(p. 33-34), „ştrengăriile tinereşti" ale elevilor aflaţi în gazdă la Suceava (p. 29 
sqq), depunerea jurământului de credinţă faţă de împărat (p. 65), inspecţiile şcolare 
ale vremii, la Cajvana (p. 55) şi la Sinăuţi (p. 92-93). 

În partea a doua a Amintirilor, autorul operează cu un alt „unghi de vedere". 
Exceptând povestirea amănunţită despre construirea Casei învăţătorilor din 
Rădăuţi, puţine mai amintesc de marile disponibilităţii ale povestitorului din prima 
parte. Partea aceasta este, preponderent, „o contribuţie documentară" şi „o analiză 
istorică şi sociologică", autorul devenind „un cronicar obiectiv al timpului său"101 , 
interesat de toate aspectele vieţii sociale. Rareori, aici, studiul sociologic ori cel 
economic urmărind salarizarea învăţătorilor este întrerupt de istorisirea unor fapte 
autentice, cum ar fi, de exem~lu, istoria cu mămăliga de un milion de lei din „ziua 
memorabilă de 8 iulie 1947"1 2

• 

În cadrul preocupărilor sale de istorie a culturii, trebuie menţionate, pentru 
valoarea lor documentară, şi unele schiţe („filme"), cele câteva conferinţe care s-au 

98 În selecţia noastră, iată o listă a acestora: „îl întrecea în sărăcie" (p. 3 ), [oamenii] „fugeau de 
şcoală ca dracul de tămâie" (p. 5), „ochii îi umblau ca la veveriţă şi trăncănea ca o meliţă" (p. 11), „a 
rupe calea" (a tăia drumul cuiva, p. 11), „a se duce cu sloboda" (a pleca fuă bagaje, p. 30), „urla 
foamea în noi" (p. 32), „colac peste pupăză" (p. 33), „a-şi pune în rânduială socotelile stomacului" 
(p. 4), „sărăcia e soră dreaptă a elevilor" (p. 36), „zicea bine din fluier" (cânta bine la fluier, p. 37), „a 
da raita" (p. 39), „a înghiţi găluşca" (p. 40), „a-şi descărca amarul pe cineva" (p. 44), „a trage 
ponosul'' (p. 46), „urzicar" (în Bucovina, copil din flori, p. 48), „a merge vorba prin sat" (p. 53), „a se 
codi" (p. 54), „a fi învăţat cu paharul precum calul cu ovăz" (p. 61-62), „a avea o foame de lup" 
(p. 67), „a fi pus în rândul oamenilor ce nu fac trei parale" (p. 73), „a măsura din ochi pe cineva" 
(p. 73), „a-şi spune cuiva păsul" (p. 73), „a se răţoi la cineva cătăneşte" (p. 74), „ a ticlui un denunţ" 
(p. 75), „a arunca o vorbă" (p. 83), „a fi drept şi curat ca lumânarea" (p. 88). 

99 Nicolae Oprea, op. cit., p. 9-11, passim. 
100 Ibidem, p. 19. 
ioi Ibidem, p. 11. 
102 Filimon Rusu, Amintiri, p. 142. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro



19 Filimon Rusu (1882-1957) - istoric, memorialist, culegător de folclor şi publicist 33 

păstrat în manuscris, precum şi necrologurile consacrate unor învăţători sau oameni 
de cultură: Mihai Chisanovici, în „Voinţa Şcoalei'', nr. 14, 1928; N. Iorga, în 
„Moldova literară'', nr. 6-7, 1931, p. 1-2; Dl G.T. Niculescu-Varone, în „Moldova 
literară'', nr. 5-6, 1932; Spiru Haret, în „Moldova literară", nr. 11-12, 1932; Nicolae 
/eremievici-Dubău, în „Viaţa Şcoalei", nr. 11, 12-13, 1934; Liviu Rebreanu, în 
„Moldova literară'', nr. 5, 1935, p. 23; Din vremurile Sucevei de altădată, în „Voinţa 
Şcoalei", nr. 9-11, 1939; Simion Florea Marian, George Tofan. 

Un domeniu în care Filimon Rusu „a fost disponibil şi s-a angajat efectiv"103 

este cel de culegător de folclor. Iordan Datcu şi S.C. Stroescu nu-l menţionează în 
Dicţionarul folcloriştilor. Folclorul literar românesc, Bucureşti, Editura Ştiinţifică 
şi Enciclopedică, 1979. Iordan Datcu o face, însă, mai târziu, în Dicţionarul 

etnologi/or români, voi. II, Bucureşti, Editura Saeculum I.O., 1998, p. 191, unde îi 
rezervă un scurt articol. 

„Conştient că obârşia culturii române se află în creaţia orală de neasemuită 
frumuseţe a poporului român"104

, învăţătorul Filimon Rusu notează în caietele sale 
multe creaţii auzite în locuri diferite din Bucovina, în diverse împrejurări. Matthias 
Friedwagner, în prefaţa la Rumănische Volkslieder aus der Bukowina. Liebeslieder 
(Cântece populare româneşti din Bucovina. Cântece de dragoste), Wtirzburg, 
Konrad Triellisch Verlag, 1940, îl menţionează printre culegătorii fruntaşi, care au 
contribuit la realizarea colecţiei, întâmpinând mari dificultăţi în redarea exactă a 
pronunţării populare a cântecelor şi izbutind să respecte particularităţile graiului 
(p. X, XXXVII). Filimon Rusu îi trimite lui Matthias Friedwagner 300 de cântece. 
Doar nouă dintre acestea se tipăresc, fiind incluse în şase capitole: cap. 11-1 text 
(var. 3); IV-3 texte (60, 80, 125); IX-1 text (32); XVl-2 texte (8, 14); XVIII-I 
text (8); XXVI-I text (25). Şapte poezii sunt culese din Cajvana, iar două din 
Cacica. Dintre cele nouă poezii publicate aici, două sunt traduse şi în limba 
gennană 105 . În Anexa I la Amintiri, autorul include folclor şi jocuri de-ale copiilor: 
26 de strigături, culese din Cajvana, Rădăuţi şi Satu Mare, 11 cântece auzite de la 
soldaţi în anul 1941, 38 de cântece culese din Cajvana, între anii 1902 şi 1912, 
precum şi şapte jocuri şi năzdrăvănii copilăreşti (jocul cu bumbi, jocul în pietre, de-a 
poarca, de-a cioacna, de-a fugitul, jocul în bani, de-a uliul), p. 153-176. 

În Monografia oraşului Rădăuţi, în subcapitolul Superstiţii, credinţe, 
obiceiuri, folclor, se află opt texte, strigături şi cântece, auzite de la Grigore 
Botezat din Rădăuţi (p. 71 ). 

103 Nicolae Oprea, op. cit., p. 17, 18-19. 
104 Ibidem, p. 18. 
105 Filimon Rusu scrie în Amintiri: „Am trimis 300 de poezii populare, dintre care au fost 

publicate numai nouă de acelaşi gen, menite pentru primul volum, celelalte rămânând pentru un alt 
volum, care, însă,n-a mai apărut. Autorul a murit, iar materialul ce a rămas se găseşte la fiica lui 
Friedwagner, care trăieşte în Italia. Dar cea mai mare parte s-a pierdut în urma evenimentelor 
primului război mondial. Din cele nouă poezii publicate, două au fost traduse, în acelaşi volum, şi în 
limba germană" (p. 104). Iordan Datcu, în lucrarea menţionată la pagina 15, afirmă că materialul 
nepublicat se află acum la Biblioteca Naţională din Bucureşti (p. 190). · http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Material folcloric şi articole care dovedesc „o concepţie mai cuprinzătoare 
asupra creaţiei populare"106

, a obiceiurilor populare mai cu seamă, Filimon Rusu 
publică în reviste cu profil de folclor: Datine şi credinţe. 15. La peţit, „Tudor 
Pamfile", Dorohoi, nr. 5, iunie, 1923 (aici debutează învăţătorul bucovinean şi 
colaborează constant la rubrica Datine şi credinţe); Vergelatul, „Tudor Pamfile", 
nr. 11-12, decembrie, 1923; Cântece (var. 35, 36, 37), în „Tudor Pamfile", nr. 1-3, 
1925; Datine şi credinţe. Ielele. Descântece de iele, în „Tudor Pamfile", nr. 9-12, 
septembrie-decembrie, 1926, p. 95-100; Cântece, în „Tudor Pamfile", nr. 1-4, 
1927 (var. 72-78), nr. 5-12, 1927 (var. 87, 88), nr. 1-6, 1928 (var. 89, 90); 
Folclor, în „Doina", Jorăşti-Covurlui, anul I, nr. 4, 1928, p. 92. 

Publicistica lui Filimon Rusu este, de asemenea, un domeniu care ar merita 
mai multă atenţie107 • Principiile sale călăuzitoare, deviza („adevărul şi dreptatea"), 
problematica predilectă, arta polemicii şi a pamfletului („revigorarea genului în 
literatura română din perioada interbelică l-ar putea revendica printre corifei"108

), 

schiţa satirică („filmele" sale sunt „scurte caracterologii" care vizează, sub aspect 
caricatural, realităţi ale vremii: cosmopolitismul, stâlcirea limbii, incompetenţa 

unor funcţionari ai statului, modernismul rău înţeles etc.), particularităţile stilului 
ni-l înfăţişează ca pe un publicist talentat, surprinzător de modern şi actual. Cu 
numele adevărat şi/sau sub diverse pseudonime (F. Rareş, F. Robescu, F.R., Ion 
Suru, Firu) colaborează la „Revista tinerimii" (mai târziu, „Moldova literară" al 
cărei întemeietor şi conducător a fost), „Doina" (Jorăşti-Covurlui), „Foaia 
poporului" (Mihăileni), „Tribuna învăţătorilor" (Buzău), „Tudor Pamfile" 
(Dorohoi), „Ideea" (Bucureşti), „Glasul Bucovinei", „Şcoala'', „Tribuna'', „Voinţa 
poporului", „Voinţa Şcoalei", „Freie Lehrerzeitung" (Cernăuţi). 

În paginile Amintirilor sale, ce acoperă peste şapte decenii din viaţa 
Bucovinei, aflată sub trei regimuri, Filimon Rusu lasă informaţii de interes şi 
pentru istoria presei. Cele referitoare la „Revista Tinerimii" (l 927-1935), devenită 
ulterior „Moldova literară" (1929), nu sunt toate cunoscute ori sunt prezentate cu 
erori în lucrările noastre istoriografice109 şi se referă la un proiect de succes, 

106 Nicolae Oprea, op. cit., p. 19. 
107 Pentru cunoaşterea lui Filimon Rusu, ca om al epocii sale şi cărturar pasionat de istoria 

Bucovinei, de interes este şi corespondenta sa. La biblioteca Complexului Muzeal Bucovina din 
Suceava, în cadrul Fondului „Ioan Vicoveanu'', în Dosarul nr. 186, „Filimon Rusu", se află două 
scrisori, expediate din Rădăuţi, în 8 şi 28 februarie 1955, prin care acesta solicită diverse lucrări 
istorice, dicţionare şi colecţii de documente, necesare în cercetările sale. 

108 Ibidem, p. 16. 
109 Vezi Lucian Predescu, Enciclopedia României „ Cugetarea". Material românesc. Oameni şi 

înfăptuiri, editie anastatică, Bucureşti, Editura Saeculum I.O. - Editura Vestala, 1999, p. 563; Ioan V. 
Cocuz, Matei Hulubei, Presa românească în Bucovina, 1809-1944, Suceava, f. ed., 1991, p. 81; Emil 
Satco, Ioan Pînzar, Dicţionar de literatură. Bucovina, Suceava, Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera", 
1993, p. 192; I. Hangiu, Dicţionarul presei literare româneşti, 1790-1990, ediţia a II-a revizuită şi 
completată, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996, p. 396. Informaţii sumare, dar 
importante despre acest periodic şi în lucrarea lui Filimon Rusu, Monografia oraşului Rădăuţi, Rădăuţi, 
1957, manuscris, p. 112. Redacţia revistei: Sinăuţii de Jos şi Mihăileni (1927-1933), Rădăuţi (1934-
1935). „Moldova literară" este imprimată la Dorohoi, Siret, Cernăuţi şi Rădăuţi. 
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exemplar pentru „localismul creator" din perioada interbelică a veacului trecut. 
Acestea privesc circumstanţele în care a apărut periodicul lunar, cu profil literar
cultural, de la Mihăileni, colegiul de redacţie, activitatea redacţională şi 
administrativă, tipărirea şi difuzarea. Colaboratorii revistei (învăţători, profesori, 
preoţi, avocaţi, magistraţi, elevi şi studenţi, „toţi entuziaşti şi pasionaţi ai 
scrisului") sunt menţionaţi în ordine alfabetică: Gheorghe Antonovici, Eusebiu 
Camilar, Traian Chelariu, George Drumur, Dumitru Furtună, Petru Iroaie (I. Pană), 
Aurel Lambrino, George Lesnea, Teofil Lianu, Petru Manoliu, Aspazia Munte, 
George Nimigean, Lucian Predescu, Ion Roşca, Neculai Roşca, Mircea Streinul, 
Iulian Vesper, E.Ar Zaharia. Alături de aceştia mai sânt menţionaţi, pentru „o 
colaborare susţinută, vrednică de a fi menţionată": Ion Băncescu, Ghedeon 
Buzneanu, econ. C. Ciocoiu, Erast Cosmiuc, Constantin R. Crişan, Grivas D. 
Cruceanu, N. Dimitriu-Fotin, Valerian Doboş-Boca, Orest Gherasim, Ion Longhin 
Neculau, O.G. Mihuţă, Toma Nor, Ioan Pohonţu, I. Popovici-Tecuciu, Dragoş 
Rusu, Tr. Romulus Scriban, Alex. Şendrea, V. Simiganovschi, Costache Ţicaliuc, 
Manea Udrea Stroie110

• 

Opera învăţătorului Filimon Rusu oferă cercetării ştiinţifice date şi informaţii 
valoroase, prezentând interes pentru istoria socială, genealogie, istoria 
învăţământului din Bucovina, istoria presei, istoria literară, literatură, folcloristică, 
sociologie. 

Filimon Rusu (1882-1957)-
historian, memoir-writer, folklorist and publicist 

(Summary) 

The study is conceived as a distinctive part of a project of retrieving the work of Filimon Rusu, 
a primary schoolteacher-apostle in Bukovine. 

Exploring exquisite archive documents, the study offers rich biographic information and 
presents the primary schoolteacher's activity in the schools in Cajvana (1901-1919), Sinăuţii de Jos 
( 1919-1934) and Rădăuţi, where he became, as well, conspicuous as a dauntless cultural animator. 

The most outstanding part of the study is dedicated to his scholarly concems and projects. 
Some ofthem, of great interest during his times, were never printed, as it is the case with the textbook 
Istoria românilor pentru clasa a VI-a (The History of the Romanian People for the 61

h Grade) and 
also with the volume Istorioare pentru copii (Short Stories for Children), the latter including 
adaptations from the romantic German writer E.T.A. Hoffmann (together with Silvestru Danielescu, a 
senior schoolteacher in Storojinet). Filimon Rusu's genuine works are published in his time's 
magazines. Monografia târgului Mihăileni (The Monograph of the Mihăileni Borough), written in 
1932 and published in „Moldova literară" ("Literary Moldavia"), Mihăileni, year 6th, nr. 7-8 of the 
very same year is highly appreciated by Ion I. Nistor and Nicolae Iorga. Monografia oraşului Rădăuţi 
din vremurile cele mai îndepărtate până 1944 (The Monograph of the Town of Radauti from the 

110 Ibidem, p. 105-107. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Furthest Times up to 1944), Part I, is the fruit of his work between 1943 and 1957 and can still be 
found the archives in Suceava. Geoşrafia judeţului Rădăuţi (The Geography of the Radauti County), 
textbook for the primary school, 2" grade, written together with Constantin Ungureanu, was printed 
in 1942. The manuscript of Monografia judeţului Rădăuţi (The Monograph of the Radauti County) 
which was written together with Victoria Gavrilescu, a primary schoolteacher herself, was !ost during 
de World War II eviction. 

Filimon Rusu's most important genuine work, still in manuscript, Amintiri. Oameni şi locuri 
din Ţara Fagilor (Memories. People and Places in the Country of Beech Trees), was written in his 
late age (1955-1957). Some fragments were published as short stories in „Moldova literară" 

(„Literary Moldavia") ( 1929-1931 ), under the pseudonym F. Robescu. Here, the author proves his 
propensity of a cultivated storyteller. His prodigious memory streams, the economy and expressivity 
of dialogues, his humor that intelligently exploits „the arsenal of irony'', his talent for creating 
portraits, and his style, all make the relish of reading a great amount of pages. A great deal of the 
short stories introduced in the stream of his memories is full of picturesque and charm, evoking the 
great storytellers in Moldavia. 

From the very first years of his career, Filimon Rusu becomes „aware that the origin of the 
Romanian culture is to be found in the oral creation of incomparable beauty of the Romanian people" 
as he asserts himself. In his notebooks, he puts down folklore productions heard in different locations 
in Bukovine. He sends 300 songs to Matthias Friedwagner. Only nine of these are printed in the 
collection Rumanische Volkslieder aus der Bukowina. Liebeslieder ( 1940). Out of the nine poems 
published here, two are translated into German as well. In Anexa I (Appendix I) to Amintiri 
(Memories), as well as in Monografia oraşului Rădăuţi (The Monograph of the Town of Radauti), 
Filimon Rusu also includes folklore creations. He publishes, as well, folklore from Bukovine and 
articles with reference to some traditional customs in the magazines „Tudor Pamfile" (Dorohoi) and 
„Doina" (Jorăşti-Covurlui). 

His work, scattered in a great number of joumals of his time, presents us Filimon Rusu as 
being an exacting schoolteacher, endowed with a high spirit of both minute observation and of 
criticism. Arnong the problems he dealt with - the orthography reform, the modemization of the 
curricula, the high quality standards in counseling and verification, the social condition of the 
schoolteacher, of the teaching system in Bukovine, the school legislation, the connections between 
school anther govemmental institutions, teachers' solidarity, the cultural emancipation of the people 
within the traditional village. A great number of his articles show Filimon Rusu to us, today even, as a 
brave intellectual, present through his ideas and vision. In this field, Filimon Rusu's activity can be 
listed as that of the founder and manager of the „Moldova literară" („Literary Moldavia") magazine 
(1927-1935), a quite successful project, example for the „local creativity" during the between wars 
period ofthe past century, which enjoyed distinguished collaborations. 

Filimon Rusu's work offers scientific data and precious infonnation for the scientific research, 
attracting concern for the social history, genealogy, and the history of the education in Bukovine, 
history ofthe media, history of literature, folklore, and sociology. 
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VLADIMIR TREBICI (1916-1999) 

D. VATAMANIUC 

Academicianul Vladimir Trebici, de la naşterea căruia s-au împlinit anul 
acesta, în februarie, 90 de ani, iar de la trecerea sa în eternitate şapte ani, este 
personalitatea bucovineană reprezentativă în demografia din ţara noastră. 

Originar din Horecea-Mănăstirii, de lângă Cernăuţi, a făcut liceul şi 

Universitatea în capitala Bucovinei, a susţinut doctoratul la Universitatea din 
Bucureşti, în 1971, cu o teză privind creşterea populaţiei în România, între 1948 şi 
1969. Devine membru titular al Academiei Române în noiembrie 1992 şi director 
al Centrului de Cercetări Demografice al Academiei Române, înfiinţat în 1995. 
Tipăreşte lucrări fundamentale în specialitatea sa: Bazele teoriei generale a 
statisticii (1962), Modele moderne de analiză demografică (1970), Modele 
matematice în demografie (1976), Demografie şi etnografie (1986). Unele lucrări 
sunt traduse şi în franceză. 

Academicianul Vladimir Trebici a contribuit la reactivarea Societăţii pentru 
Cultura şi Literatura Română în Bucovina în 1990, fiind ales preşedinte de onoare. 
A susţinut înfiinţarea Centrului de Studii „Bucovina" şi a întocmit cel dintâi proiect 
al Enciclopediei Bucovinei, prevăzută să se realizeze sub egida instituţiei 

academice de la Rădăuţi. Membru în Colegiul de redacţie al „Analelor Bucovinei", 
alături de academicienii Radu Grigorovici, Gheorghe Platon, Ştefan Ştefănescu şi 
Liviu Ionesi, colaborează la revista noastră şi întocmeşte studiul monografic 
Bucovina. Populaţia şi procesele demografice 1775-1993, tipărit în 1994. 

Academicianul Vladimir Trebici era şi un conferenţiar cu orizont larg al 
discursului, cu asociaţii neaşteptate şi cu mult umor, dintr-o viaţă plină de peripeţii. 

Academicianul Radu Grigorovici şi cu mine am stăruit în mai multe rânduri, 
în deplasările noastre la Cernăuţi, să facem împreună un drum şi până la Horecea
Mănăstirii. Doream să vedem casa părintească a academicianului Vladimir Trebici, 
unde s-a născut şi şi-a petrecut copilăria şi anii studiilor cernăuţene. A acceptat cu 
greu. Casa, situată în marginea pădurii, ne-a evocat pe cele ale pădurarilor de la 
ocoalele silvice. Avea însă gardul dinspre şosea, marginile ferestrelor şi un fel de 
policandru atârnat deasupra uşii, la intrare, toate vopsite ţipător, în culori specific 
ucrainene. Se instalase aici cine ştie ce pribeag din părţile galiţiene. Am stat o 
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vreme, împreună, pe o buturugă, dincoace de şosea. Nu am simţit dorinţa să păşim 
în curte sau să intrăm în casă. Ne-am întors Ia Cernăuţi, fiecare cu gândurile sale. 

- Am venit la Cernăuţi în mai multe rânduri. Acum revăd, prima dată, casa 
părintească ... 

Academicianul Vladimir Trebici purta în suflet o rană nevindecată şi care nu 
se putea vindeca. 

Centrul de Studii „Bucovina" a instituit tradiţia de a nu-i uita pe cei care i-au 
fost aproape, nici după ce trec hotarele acestei lumi. 
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VIAŢA POLITICĂ. CULTURALĂ, LITERARĂ ŞI ARTISTICĂ 

OBŢINEREA AUTONOMIEI BUCOVINEI ÎN DEZBATEREA 
ELITEI MULTIETNICE PROVINCIALE.1848-1861 

MIHAI-ŞTEFAN CEAUŞU 

Spre mijlocul veacului al XIX-iea, Bucovina era o zonă marginală a 
Monarhiei de Habsburg, făcând parte, sub raport politico-administrativ, din 
provincia Galiţia. Includerea în marea provincie galiţiană s-a produs la un deceniu 
şi ceva de la anexare, prin hotărârea împăratului Iosif II din anul 1786. În perioada 
scursă din 1786 şi până în 1848, s-au acumulat în societatea bucovineană şi, mai 
ales, în rândul elitei, numeroase nemulţumiri şi tensiuni pe tema subordonării faţă 
de Lemberg. În toată perioada, nu s-a acceptat ideea pierderii individualităţi 
politice a provinciei, prin includerea în regatul Galiţiei, de care bucovinenii se 
simţeau separaţi de o întreagă evoluţie istorică diferită. Această situaţie a favorizat 
acumularea treptată a unor profunde stări de nemulţumire în provincie şi mai ales 
în rândul elitei. 

În deceniile patru-cinci ale secolului XIX, structura socială a elitei 
provinciale oglindea pe deplin situaţia economică a provinciei. La acea dată 
Bucovina avea o economie bazată în cea mai mare parte pe agricultură, cu toate 
eforturile făcute de statul austriac, încă din ultimele decenii ale secolului al XVIII-iea, 
pentru o dezvoltare industrială, comercială şi urbană mai accentuată. Marea 
proprietate funciară, aflată în cea mai mare parte în stăpânirea stării nobiliare, 
continua să deţină un loc de prim ordin în cadrul sectorului agricol. Starea nobiliară 
bucovineană prezenta acum o structură şi o componentă etnică mult diferită de 
aceea de la începutul stăpânirii habsburgice, în cadrul acesteia distingându-se o 
nobilime românească veche, de sânge, la care se adaugă noua nobilime, eterogenă 
sub raport etnic1

• Cea din urma provenea, mai ales, din rândul marilor negustori de 
origine aromână, armeană, polonă etc. ce au fost înnobilaţi de Curtea din Viena2

• În 
cadrul elitei bucovinene, atât noua cât şi vechea nobilime bucovineană, se prezenta 
acum ca o clasă socială cu un nivel ridicat de cultură şi educaţie, desăvârşit fie la 
Universitatea din Viena, fie la alte universităţi din monarhie, doritoare să joace un 

1 Pentru schimbările survenite în cadrul stării nobiliare bucovinene vezi studiul nostru: Mutaţii 
etno-sociale în structura nobilităţii din Bucovina (sfârşitul sec. XVI!/ - începutul sec. XIX), în 
„Arhiva Genealogică", Il(VII), nr. 3~. Iaşi, 1995, p. 167 şi urm. 

2 Haus-Hof-und Staatsarchiv Wien, Adelsarchiv, Bukowiner Majestăten Buch, passim. 
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rol mult mai important, în structurile puterii politice executive din provincie, decât 
cel pe care l-a avut până la acea dată. Alături de aceasta, spre mijlocul secolului 
XIX, începe să se afirme tot mai evident burghezia urbană, destul de eterogenă sub 
raportul provenienţei sociale şi naţionale, în rândul căreia intelectualitatea joacă un 
rol tot mai important. Elita provincială considera că ar fi putut să-şi atingă mai uşor 
ţelurile, numai în condiţiile în care Bucovina dobândea un alt statut în cadrul 
Monarhiei de Habsburg, prin despărţirea de Galiţia şi constituirea sa într-o 
provincie imperială de sine stătătoare. 

Climatul politic favorabil satisfacerii cerinţelor popoarelor din imperiu, 
instituit la Viena în urma înlăturării regimului absolutist, prin revoluţia din martie 
1848 şi promulgarea cu titlu provizoriu, o lună mai târziu, a unei Constituţii 

liberale3
, au fost factori ce au influenţat puternic opinia publică din Bucovina, 

determinând, pe de o parte o puternică mişcarea politică care avea drept ţel 

principal ideea autonomistă, iar pe de altă parte, una socială ce urmărea eliberarea 
ţăranilor de sarcinile clăcăşeşti. În noile condiţii, elita politică românească, 
recrutată în principal din rândul clasei nobiliare şi al clerului ortodox de rang înalt 
şi mijlociu, s-a aflat în fruntea tuturor acţiunilor politice provinciale din anii 1848-
1849 ce au avut în vedere obţinerea autonomiei Bucovinei4

• Acesteia i s-au raliat o 
serie de reprezentanţi din rândul celorlalte naţionalităţi existente în provincie: 
germani, armeni, poloni, evrei etc. Liderul de necontestat al elitei politice 
provinciale a fost Eudoxiu Ritter von Hurmuzaki. Alături i-au stat mereu fraţii săi 
Alexandru şi Gheorghe von Hurmuzaki, fondatorii primei gazete provinciale 
româneşti pentru politică, religie şi literatură, intitulată sugestiv „Bucovina"5

, 

precum şi numeroşi alţi reprezentanţi ai elitei politice bucovinene. 
Pe fundalul unei stări politice şi, mai ales, sociale, foarte încordate, în cursul 

lunii mai 18486
, liderii bucovineni vor căuta să ralieze în jurul programului politic 

autonomist cât mai mulţi aderenţi, din toate naţionalităţile provinciei şi, pe cât 
posibil, din toate clasele sociale. Apelând la calea petiţionară pentru afirmarea 
drepturilor locuitorilor provinciei, după mai multe întruniri politice, aceştia au 
formulat principalele doleanţe ale lor, într-un amplu memoriu destinat împăratului, 
redactat la sfârşitul lunii mai 1848. Memoriul intitulat „Petiţia Ţării Bucovina", era 
semnat de episcopul Hacman, de o serie de marii proprietari funciari în frunte cu 
Doxachi von Hurmuzaki, de reprezentanţii burgheziei urbane precum doctorul 
Cristof Petrovici, arhitectul Joseph Mi.iller, farmacistul Wilhelm von Alth, 

3 Erich Zollner, Istoria Austriei, voi. I, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1997, p. 436-438. 
4 Mihai Iacobescu, Din istoria Bucovinei. De la administraţia militară la autonomia 

provincială (1774-1862), voi. I, Bucureşti, 1993, p. 375 şi urm.; Ştefan Purici, Mişcarea naţională 
românească în Bucovina între anii 1775-1861, Suceava, 1998, p. 184 şi urm. 

5 Teodor Balan, Fraţii Gheorghe şi Alexandru Hurmuzachi şi ziarul „Bucovina'', Cernăuţi, 
1924, passim; Petru Rusşindilar, Hurmuzăcheştii în viaţa culturală şi politică a Bucovinei, Iaşi, 1995, 
p. 69 şi urm. 

6 Arhivele Naţionale - Direcţia judeţeană Suceava, colectia Documente, XIl/23. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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tipograful Ferdinand Eckhart şi de alţi peste 230 de bucovineni din toate stările 
sociale şi naţionalităţile existente în provincie. După ce exprimau, în numele părţii 
bucovinene, sentimentele de mulţumire faţă de patenta imperială din 15 martie 
1848, ce promitea satisfacerea drepturi lor politice şi cetăţeneşti ale tuturor 
locuitorilor monarhiei, cei mai de vază locuitori ai Bucovinei cereau împlinirea 
revendicărilor lor politice, cuprinse în cele 12 puncte ale petiţiei7 . 

Primul punct al „Petiţiei Ţării" cerea autonomia provincială a Bucovinei, prin 
despărţirea sa de Galiţia, în conformitate cu patenta împăratului Leopold al II-iea 
din 19 noiembrie 1790, ce stabilea ca acesta „să fie privită şi tratată întotdeauna ca 
o provincie de sine stătătoare'', precum şi încuviinţarea reunirii anuale, în Cernăuţi, 
a unei diete proprii. Sub influenţa ideilor liberale ale momentului, se cerea ca în 
viitoarea Dietă a Bucovinei să fie reprezentate, în egală măsură, toate stările 

sociale existente în provincie, „fără deosebire de religie, şi anume: clerul, 
moşierimea, intelighenţia, starea burgheză şi cea ţărănească"8 , depăşindu-se astfel, 
într-o anumită măsură, modelul anterior de alcătuire a dietei care avea un caracter 
mai mult aristocratic, exclusivist, de sorginte medievală. De competenţa legislativă 
a Dietei provinciale era declarată chiar reglementarea situaţiei ţăranilor, cu condiţia 
sancţionării legii de împărat (punctul 5), precum şi controlul asupra modului de 
folosire a veniturilor rezultate din administrarea Fondului Bisericesc ortodox al 
Bucovinei (punctul 12), cel mai mare proprietar funciar din provincie9

• Numai prin 
rezolvarea doleanţelor lor se considera că locuitorii din această provincie mică, ce 
trecea însă drept reprezentantă a naţionalităţii româneşti, vor putea păşi pe calea 
progresului, sub semnul libertăţii, fapt ce putea constitui un puternic impuls pentru 
milioanele de români din afara graniţelor monarhiei. 

În raportul său din 3 iulie 1848, privitor la cererile din „Petiţia Ţării", 
căpitanul districtului bucovinean, Gheorghe von Isăcescul, pornind de la situaţiile 

anterioare, considera că autonomia şi desprinderea de Galiţia erau doleanţe 
justificate atât de deosebirile de limbă, religie şi obiceiuri, cât şi de statutul anterior 
anexiunii austriece, când Bucovina întotdeauna a constituit o parte a principatului 
Moldovei şi niciodată nu a fost unită cu regatul Poloniei. Isăcescul considera, 
totodată, necesară instituirea unei diete proprii a Bucovinei, în care să fie reunite 
toate stările, drept singura formă de reprezentare a tuturor intereselor provinciale10

• 

La rândul său, contele Agenor Goluchowski, vicepreşedintele guvernului Galiţiei, 
în raportul său adresat la 14 iulie 1848 preşedintelui Consiliului de Miniştri şi 
Ministrul de Interne, Anton Freiherr von Doblhoff, recunoştea că autonomia şi 

7 Arhivele Naţionale - Direcţia judeţeană Suceava, colecţia Documente, XIIl/35; vezi şi textul 
documentul publicat integral, însă fără semnături, la Cornelia Bodea, 1848 la români. O istorie în 
date şi mărturii, voi. I, Bucureşti, 1982, p. 609 şi urm. 

8 Ibidem. 
9 Ibidem. 
10 Arhivele Istorice Centrale, Bucureşti, fond Guvernământul Bucovinei, Ministerul de Interne, 

mapa 2, dosar nr. 2/1848, f. 5. 
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instituirea unei diete erau chestiuni de maximă importanţă, de un deosebit interes 
pentru politica externă a imperiului, cu referire specială la principatul Moldovei 
învecinate, „care simpatizează cu Bucovina, ca aparţinând unuia şi aceluiaşi neam 
şi cu Austria - mai ales de când aceasta a intrat în rândul statelor constituţionale" 11 • 

Luând în discuţie revendicările din „Petiţia Ţării", Ministerul de Interne din 
Viena notifica Guvernământului Galiţiei, la 1 august 1848, faptul că cererile 
locuitorilor Bucovinei, privitoare la autonomie şi la instituirea unei reprezentanţe 
provinciale, nu mai erau de domeniul competenţei guvernului central, ci al 
Parlamentului. Ca urmare, în aceeaşi zi, Doblhoff a prezentat petiţia bucovinenilor 
Prezidiului Parlamentului Constituant din capitala imperiului, spre a fi pusă, la 
timpul său, în discuţia adunării. În condiţiile în care aceasta se constituise în 
adunare constituantă ce urma să delibereze în toate chestiunile referitoare la 
împărţirea monarhiei în provincii, la înfiinţarea unor diete provinciale ş.a„ se 
considera că numai acest înalt for legislativ putea să dea satisfacţie doleanţelor din 
„Petiţia Ţării", prin proiectatul act al viitoarei constituţii a imperiului 12

• 

Odată cu retragerea, sub presiunea maselor, a Constituţiei din aprilie 1848, 
la jumătatea lunii mai, Curtea imperială din Viena a fost nevoită să decreteze 
ţinerea unor alegeri generale pentru desemnarea deputaţilor în viitoarea Dietă 
imperială, a cărei sarcină principală era să alcătuiască o nouă constituţie, menită 
să fie o expresie a voinţei populare. Prin legea electorală din I iunie 1848 se 
stipulau condiţiile în baza cărora urmau să se desfăşoare alegerile, stabilindu-se 
faptul că acestea urmau să aibă loc până la începutul lunii iulie. Pentru 
exercitarea dreptului de vot, în condiţiile unui cens foarte scăzut, persoanele 
masculine îndreptăţite de lege a se bucura de deplinătatea exercitării drepturilor 
lor electorale, trebuiau să aibă domiciliul stabilit în circumscripţia electorală în 
care urmau să aleagă sau să fie aleşi, de cel puţin şase luni şi vârsta de peste 24 
de ani. Alegerea deputaţilor urma să se facă indirect, prin intermediul electorilor. 
Bucovina, deşi făcea parte din marea provincie Galiţia, a primit o circumscripţie 
electorală proprie, de nivel regional, la fel ca şi Cracovia. Din cei I 08 deputaţi 
cât reveneau în total marii circumscripţii galiţiene 13 , Bucovinei, cu o populaţie de 
peste 400 OOO de locuitori, i-au revenit opt deputaţi. La rândul său, circumscripţia 
bucovineană a fost împărţită în mai multe districte electorale. Prevederea 
expresă, în lege, a unui prag electoral de 20 OOO de locuitori pentru alegerea unui 
deputat în mediul urban şi de 50 OOO pentru alegerea unui deputat în mediul rural, 
a făcut ca în Bucovina, doar oraşul Cernăuţi să se poată constitui într-o 
circumscripţie electorală urbană, putând alege un reprezentant propriu, în timp cc 
celelalte oraşe bucovinene, cu o populaţie mult mai mică, au fost incluse în 

11 Ibidem, f. 12. 
12 Arhivele Naţionale - Direcţia judeţeană Suceava, colecţia Documente, X 11/·Ul. X 111.i I. 

Xll/42. 
13 Andreas Gottsmann, op. cit., p. 582. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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cadrul celor şapte circumscripţii electorale rurale, ceea ce nu le-a putut asigura o 
reprezentare corespunzătoare 14 • 

Alegerile s-au desfăşurat, în Bucovina, într-un climat social tensionat de 
ameninţarea unor violente tulburări ţărăneşti, precum şi de diversele presiuni făcute 
de unii reprezentanţi ai autorităţilor galiţiene care doreau ca Bucovina să rămână 
definitiv încorporată în marea provincie Galiţia. În urma alegerilor din iunie-iulie 
1848 pentru Parlamentul din Viena, s-a ajuns ca, din cele opt locuri de deputaţi cât 
au revenit Bucovinei, şapte să fie ocupate de ţărani şi doar unul singur de un 
reprezentat din altă categorie socială, respectiv de profesorul cernăuţean Anton 
Kral. Rezultatul scrutinului electoral a fost expresia situaţiei sociale şi a 
antagonismelor existente în provincie, precum şi a puternicelor divergenţe de 
opinie din societatea bucovineană, privitoare la primordialitatea revendicărilor. 
Aceste divergenţe consensuale au fost consecinţa diferenţei dintre interesul elitei 
provinciale, preocupate de aspectul politic (obţinerea statutului de provincie 
autonomă, cu toate cele ce decurgeau din acesta) şi interesul masei ţărăneşti care 
avea în vedere doar aspectul social (desfiinţarea obligaţiilor clăcăşeşti). Pe de altă 
parte, se poate afirma că în mentalul ţărănesc, în conformitate cu mai vechea 
tradiţie bucovineană a plenipotenţilor, domina ideea că interesele sătenilor în faţa 
claselor avute puteau fi apărate numai de un reprezentant provenit din rândurile 
sale şi nicidecum de unul din cercurile nobiliare sau a clasei de mijloc15

. 

În cazul activităţii desfăşurate în Dieta constituantă imperială din Viena de 
deputaţii bucovineni, în special de cei şapte ţărani, întâlnim o anumită dualitate a 
opţiunilor, dictată, în parte, de predominarea influenţei grupului social aparţinător, 
de slaba dezvoltare a conştiinţei lor naţionale, precum şi de precaritatea orizontului 
lor cultural şi politic. Această situaţie a făcut ca aceştia, pe de o parte, să susţină în 
comun anumite proiecte de legi, precum cel elaborat de deputatul silezian Hans 
Kundlich, privitoare la eliberarea ţăranilor din raporturile de dependenţă faţă de 
stăpânii de moşii, făcând chiar anumite propuneri de amendare a lor16

, iar pe de altă 
parte, în chestiunea constituţional-politică privitoare la statutul Bucovinei, să 

acţioneze divizat, în funcţie de convingerile proprii. Ca atare, problema despărţirii 
Bucovinei de Galiţia şi a obţinerii statutului de provincie autonomă, cu un 
guvernământ şi o dietă proprie, în conformitate cu cerinţele formulate de elita 
politică bucovineană în „Petiţia Ţării" din iunie 1848, a fost susţinută permanent în 
forul legislativ central, în principal de deputatul Anton Kral, căruia i se vor adăuga 
şi deputaţii ţărani români Mihai Bodnar, Miron Ciupercovici17 şi, într-o mai mică 

14 Mihai-Ştefan Ceauşu, Gavril şi Sevastiţa Irimescu, Vasile Miron, Din tezaurul documentar 
sucevean. Catalog de documente. 1393-1849, Bucureşti, 1983, nr. 2 008, p. 630--631. 

15 Olexandr Masan, Deputaţii bucovineni în Parlamentul austriac în anii 1848-1849, în 
„Analele Bucovinei", anul IV, 3/1997, p. 766. 

16 Ibidem, XW36, XIl/44. . 
17 Zinaida Pungă, Contribuţii la biografia unui paşoptist bucovinean, Miron Ciupercovici, în 

„Ion Neculce". Buletinul Muzeului de Istorie a Moldovei, Seria nouă, tomul I, Iaşi, 1995, p. 124 şi unn. 
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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măsură, Gheorghe Timiş 18 • În schimb, ceilalţi patru deputaţi ţărani bucovineni care 
nutreau anumite sentimente şi afinităţi pro ucrainene, ceea ce îi făcea să se simtă 
oarecum solidari cu marea masă a conaţionalilor galiţieni, s-au pronunţat 

permanent împotriva despărţirii de Galiţia şi a autonomiei Bucovinei 19
• 

Atitudinea pro galiţiană a deputaţilor ţărani, în special a celor de origine 
etnică română, s-a datorat unui accentuat deficit de pregătire intelectuală, în cea 
mai mare parte fiind analfabeţi, dar şi politică, ceea ce a condus la transformarea 
lor în nişte instrumente în slujba unor forţe străine interesate în perpetuarea 
vechiului sistem, aşa după cum avea să declare mai târziu deputatul cernăuţean 
Anton Krat2°. Aceste forţe erau reprezentate de funcţionărimea şi nobilimea 
galiţiană, cu interese specifice în zonă21 , precum şi de mişcarea naţională 
ucraineană din Galiţia, aflată în plin proces de afirmare, ce revendica, pentru o 
ipotetică provincie ucraineană, şi teritoriul Bucovinei22

• Una dintre ideile de bază, 
prin care forţele care se manifestau împotriva separării de Galiţia reuşeau să 

manipuleze atât pe deputaţi ţărani, cât şi masa ţărănească, era aceea că în cazul în 
care Bucovina ar deveni provincie autonomă, nobilimea funciară şi preoţii ar prelua 
conducerea şi ar căuta, prin intermediul dietei provinciale, să înrăutăţească situaţia 
social-economică a ţăranilor, reintroducând vechiul sistem de obligaţii de natură 
feudală23 • În acest fel s-a reuşit atragerea în tabăra pro galiţiană, în octombrie 1848, 
şi a deputatului român Gheorghe Timiş24 • 

La începutul noii sesiuni a Parlamentului imperial constituant, mutat în 
noiembrie 1848 de la Viena la Kremsier, în urma schimbărilor survenite ca urmare 
a demisiei lui Ciupercovici şi a atragerii lui Gheorghe Timiş de partea celor ce 
militau pentru menţinerea vechilor stări de lucruri, de la mijlocul lunii noiembrie 
1848 şi până la începutul lui februarie 1849, cauza autonomiei Bucovinei în 
Parlamentul constituant din Kremsier a fost susţinută numai de deputaţii Anton 
Kral şi Mihai Bodnar. Profitând de faptul că deputaţii pro autonomişti erau în 
minoritate, la 15 decembrie 1848, deputaţii pro galiţieni au înaintat prezidiului 
Dietei imperiale un memoriu în care cereau, în numele alegătorilor lor, menţinerea 
Bucovinei în componenţa provinciei Galiţia25 . Această cerere ce venea în totală 
contradicţie cu cererile fundamentale cuprinse în „Petiţia Ţării", pentru care 
subscriseseră sute de cetăţeni responsabili din toate categoriile sociale şi 
naţionalităţile din Bucovina, a prilejuit reacţia promptă a elitei politice româneşti, 

18 Vezi în acest sens mai multe detalii, tratate pe larg, în lucrarea lui Ştefan Purici, op. cit„ 
p. 188 şi urm. 

19 Olexandr Masan, op. cit„ p. 768-769. 
20 „Bucovina". Gazetă românească pentru politică, religie şi literatură, Cernăuti, nr. I O/ 1849. 
21 Zinaida Pungă, op. cit., p. 125. 
22 Ştefan Purici, op. cit., p. 193-194. . 
23 Arhivele Naţionale - Direcţia judeţeană Suceava, colecţia Documente, XIl/48; Mihai-Ştefan 

Ceauşu, Gavril şi Sevastiţa Irimescu, Vasile Miron, op. cit., nr. 2 031, p. 634. 
24 Ştefan Purici, op. cit., p. 191. 
25 Ibidem, p. 201. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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în frunte cu fraţii Hurmuzaki. În paginile ziarului „Bucovina" ce apărea bilingv, în 
română şi germană, la Cernăuţi, ei au dat expresie indignării opiniei publice 
bucovinene faţă de „trădarea de patrie şi dobitoceasca orbire" a celor patru deputaţi 
ţărani care, în urma acţiunilor lor, nu mai erau socotiţi a fi în drept să mai poată 
reprezenta interesele generale ale provinciei: „ţara nu sunt acei 4 neghiobi care, ca 
urmare a nefericitei legi electorale, şed, spre nenorocirea şi ocara Bucovinei, ca 
reprezentanţi ai noştri, cu legislatorii împărăţiei austriece în Parlament şi s-au făcut 
uneltele unor intriganţi politici, spre a cere încorporarea Bucovinei la Galiţia"26 • 

În condiţiile în care majoritatea deputaţilor ţărani, aflată sub influenţa 
cercurilor pro galiţiene, refuza să sprijine cauza autonomiei provinciale, liderii 
mişcării pro autonomiste au căutat şi alte soluţii pentru atingerea ţelului propus, pe 
lângă susţinerea sa parlamentară de deputaţii Kral, Bodnar şi Ciupercovici. În acest 
sens, Eudoxiu Hurmuzaki a căutat să acţioneze pe lângă anumite cunoştinţe ale sale 
aflate în posturi influente, precum ministrul Alexander von Bach, a căruia frate, 
Eduard, fusese numit în februarie 1849 în funcţia de căpitan al districtului 
Bucovina27

, spre a putea obţine sprijinul autorităţilor centrale pentru ideea 
autonomiei provinciale. Pe de altă parte, elita politică românească a căutat să 
profite şi de momentul înscăunării noului împărat, Franz Iosef. Ca urmare, 
deputăţia sosită la ceremonia de înscăunare de la OlmUtz, după ce a adus noului 
împărat, la 20 ianuarie 1849, omagiul Bucovinei din partea românilor bucovineni, 
i-a prezentat printr-o adresă scrisă în limba română şi germană şi doleanţele sale 
esenţiale, transformarea Bucovinei într-o provincie de sine stătătoare a coroanei 
austriece, prin despărţirea de Galiţia. Deputăţia a primit din partea împăratului 
asigurarea că doleanţele sale justificate vor fi rezolvate pozitiv28

. 

Câteva zile mai târziu, la 9 februarie 1849, aceeaşi deputăţie ce îl avea în 
frunte pe episcopul ortodox al Bucovinei, Eugenie Hacman, iar în compunerea sa 
pe profesorii de teologie: Ion Calenciuc, Constantin Popovici şi Nicolae Hacman; 
pe marii proprietari: Eudoxiu von Hurmuzaki, Iordachi von Vasilco, Iacob von 
Miculi, Cristof von Petrovici, Mihai von Zotta şi Alexandru von Goian; precum şi 
pe deputaţii: Mihai Bodnar şi Anton Kral, Ciupercovici nefiind încă ajuns, a 
înaintat Dietei constituante reunite la Kremsier, un amplu Promemoriu la „Petiţia 
Ţării" din iunie 1848. Prin această nou petiţie, în redactarea căreia un rol 
fundamental a revenit istoricului Eudoxiu Hurmuzaki29

, elita politică bucovineană 
solicita, în conformitate cu trecutul istoric şi cu principiul naţionalităţilor, în primul 

26 „Bucovina". Gazetă românească pentru politică, religie şi literatură, Cemăuti, supliment la 
nr. 12/1848. 

27 Arhivele Nationale - Directiajudeteană Suceava, colectia Documente, XII/65. 
28 „Bucovina''. Gazetă românească pentru politică, religie şi literatură, Cemăuti, nr. 1/1849; 

I. G. Sbiera, O pagină din istoria Bucovinii din 1848-1850 dimpreună cu nişte notiţe desprefamiliea 
Hurmuzachi, Cemăuti, 1899, p. 17-18. 

29 Petru Rusşindilar, Hurmuzăcheştii în viaţa culturală şi politică a Bucovinei, laşi, Editura 
Glasul Bucovinei, 1995, p. 55-56. 
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rând, imperioasa despărţire a Bucovinei de Galiţia şi constituirea sa într-o provincie 
autonomă de coroană, cu o administraţie şi o dietă provincială proprie, precum şi 

satisfacerea şi a altor cerinţe ale programului naţional, aducând, pe parcursul celor 
20 de file ale memoriului, numeroase şi temeinice argumente de natură istorică, 
politică, naţională şi economică, menite să întărească justeţea acestor cereri30

. 

În urma insistenţelor reprezentanţilor elitei politice bucovinene, Dieta 
imperială a luat în dezbatere, spre sfărşitul lunii februarie, problema statutului 
acestui teritoriu în cadrul Monarhiei de Habsburg. Comisia desemnată să hotărască 
organizarea viitoare a Austriei, după audierea raportului asupra celor patru memorii 
contra şi patru pentru despărţirea Bucovinei de Galiţia, pe 24 februarie 1849 a 
decis, la propunerea deputatului polon Francisc Smolka, să propună plenului 
Adunării constituante să accepte înscrierea Bucovinei în proiectul de Constituţie, 
drept una dintre cele 14 provincii constitutive ale imperiului. În luarea acestei 
hotărâri au primat raţiunile de politică externă, considerându-se că, prin intermediul 
unei Bucovine autonome, prospere economic şi cultural, s-ar putea realiza 
atragerea românilor din Principatele Române în sfera de influenţă politică austriacă 
şi ar putea fi diminuată influenţa Rusiei asupra ucrainenilor rusofili31

• Propunerea, 
supusă votului pe 28 februarie 1849, a întrunit majoritatea voturilor membrilor 
Comisiei Constituţionale, la care s-au adăugat cele ale deputaţilor bucovineni: 
Anton Kral, Mihai Bodnar şi Miron Ciupercovici. Împotrivă s-au pronunţat 
deputaţii: Ioan Dolenciuc, Vasile Murgoci, Vasile Cârste şi Gheorghe Timiş care, 
pe 3 martie, au înaintat chiar un protest împotriva acestei hotărâri, fără nici o 
urmare însă, asupra deciziei luate32

• 

Cu toate că, în primele zile ale lunii martie 1849, împăratul Franz Iosif a 
respins proiectul de constituţie elaborat de Parlamentul imperial constituant din 
Kremsier care, la rândul său, a fost dizolvat prin hotărâre imperială, Curtea din 
Viena a reţinut dorinţa ce-i fusese exprimată cu puţin timp înainte de reprezentanţa 
naţională bucovineană şi, ca urmare, Bucovina a fost înscrisă în Constituţia impusă, 
din 4 martie 1849, ca una din ţările sau provinciile constitutive ale coroanei 
imperiului Austriei, cu titlul de ducat şi cu un guvernământ propriu în oraşul 
Cernăuţi, desemnat drept capitală a provinciei33

. În noile condiţii, la 13 martie 
1849, Ministerul de Interne, printr-un decret ministerial, făcea cunoscute 
prevederile constituţionale privitoare la Bucovina, atât căpitanului acesteia, dl ~i 
şefului Administraţiei regatului Galiţiei. Decretul specifica că Administraţia 

ţinutală sau cercuală din Cernăuţi urma să se constituie în Administraţia \ării sau a 
provinciei Bucovina. Aceasta urma să rezolve, sub directa îndrumare a Ministerului 

30 Arhivele Nationale - Directia judeţeană Suceava, colec\ia Documcnll". \ 11 h I. ~11hai 
Iacobescu, Din istoria Bucovinei, p. 402-403. 

31 I. G. Sbiera, op. cit„ p. 22-23. 
32 Ştefan Purici, op. cit„ p. 205. 
33 Reichs-Gesetz-Blatt, Wien, nr. 50/1849. 
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de Interne, toate afacerile politice provinciale, până la organizarea definitivă a 
organelor administrative34

• 

Noua lege fundamentală urmărea transformarea ansamblului Monarhiei de 
Habsburg într-un stat constituţional modem, după teoria dreptului public din 
secolul XIX, dorind să pună o temelie unitară imperiului, într-o viziune centralistă, 
în care provinciilor le era garantată autonomia în limitele prevederilor 
constituţionale. Puterea legislativă, în problemele ce priveau monarhia în întregul 
său, urma să fie exercitată de împărat şi de Dieta imperială (Reichstag), iar în 
chestiunile care priveau viaţa economico-socială şi politică a provinciilor, de 
monarh în uniune cu fiecare dietă provincială (Landtag), luată separat35

• Însă, 
datorită instaurării regimului neoabsolutist în Austria, prin Patenta imperială din 31 
decembrie 1851, ce suspenda Constituţia din 1849 şi toate legile rezultate din 
aceasta, problema dietei provinciale a rămas nerezolvată36 . 

La începutul deceniului şapte al secolului XIX, regimul neoabsolutist s-a 
prăbuşit, ca incapabil să facă faţă situaţiilor externe şi interne cu care se confrunta 
imperiul, întreprinzându-se paşii de politică internă necesari introducerii 
constituţionalismului, prin numirea unui guvern de orientare federalistă şi 

adoptarea unei noi constituţii în octombrie 1860. Pe fundalul puternicei crize 
financiare prin care trecea statul austriac, guvernământul ducatului Bucovina a fost 
desfiinţat, prin decretul Ministerului de Interne din 26 aprilie 186037

, iar provincia 
a fost inclusă din nou în regatul Galiţiei, ca un simplu district administrativ. 
Măsura luată a produs nelinişte în rândul populaţiei bucovinene. Reacţia elitei 
politice româneşti, în frunte cu fraţii Hurmuzaki şi a opiniei publice bucovinene 
faţă de hotărârea ministrului Goluchowski, de desfiinţare a autonomiei Bucovinei, 
a fost dfosebit de vehementă38 . Liderilor români li s-au raliat reprezentanţi ai 
tuturor naţionalităţilor din provincie, inclusiv ai rutenilor39

, în acţiunea de 
revendicare a autonomiei provinciale. 

Chiar înainte de publicarea decretului, în Bucovina se aflase deja, pe diferite 
căi, despre intenţia ministrului, de desfiinţare a administraţiei provinciale şi de 
punerea sa în subordonarea directă a guvernământului galiţian. În aceste condiţii, la 
sfârşitul lunii martie 1860, Nicolae von Buchenthal, Dumitru von Perjul, Anton 
Lukasiewicz, Leon von Capri, Vasile von Teutul, Ioan von Mikuli, protopopul 

34 Arhivele Naţionale - Direcţia judeţeană Suceava, colecţia Documente, XIl/69. 
35 Erika Weinzierl, Foderalismus und Zentra/ismus in dem Verfassungs Kiimpfen des 19. 

Jahrhunderts, în volumul Der Osterreichische Foderalismus und seine historischen Grundlagen, 
Wien, Verlag Ferdinand Hirt, 1972, p. 110. 

36 Hugo Hantsch, Die Geschichte Osterreichs, vol.2, Graz-Wien-Kăln, 1955, p. 368-369. 
37 Reichs-Gesetz-Blatt, Wien, nr. 107/1860. 
38 Raimund Fr. Kaindl, Geschichte der Bukowina, voi. III, Czernowitz, 1898, p. 28; Mihai 

Iacobescu, Din istoria Bucovinei. De la administraţia militară la autonomia provincială, voi. I, 
Bucureşti, 1993, p. 427 şi urm. 

39 Ştefan Purici, Mişcarea naţională românească în Bucovina intre anii 1775 şi 1861, Suceava, 
1998, p. 227. 
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Vasile Drabitzki, preotul Leon Turturean şi alţi peste douăzeci şi cinci de semnatari 
din diferite stări sociale şi etnii au înaintat împăratului Franz Joseph o petiţie, în 
numele locuitorilor Bucovinei, prin care solicitau păstrarea în continuare a 
autonomiei provinciei40

. În memoria colectivă a locuitorilor provinciei era încă vie 
amintirea perioadei anterioare a dependenţei de Galiţia, când, în calitate de al 19-lea 
district galiţian, Bucovina a fost tratată ca un teritoriu lipsit de interes de la 
periferia monarhiei, a cărui limbă, obiceiuri, religie, situaţie socială şi materială nu 
au fost înţelese de administraţia galiţiană, iar ca atare, aceste interese nu au fost nici 
apărate şi nici promovate. Acelaşi lucru urma să se întâmple şi pe viitor, în cazul 
desfiinţării autonomiei provinciale, fapt ce ar fi însemnat jertfirea intereselor sale 
naţionale, politice şi private, ca şi a oricăror speranţe de modernizare politică, 
socială şi culturală, de dragul unor economii bugetare41

• Semnatarii petiţiei 
considerau că, la acea dată, în viaţa popoarelor bătea un alt puls, decât cel ce avea 
în vedere doar interesele materiale şi că impulsul spre autoconservare şi 

autoguvernare le punea în acţiune şi le mişca mai mult decât orice nevoie urgentă 
financiară. Totodată, în condiţiile în care Bucovina vărsa în vistieria statului, ca 
impozit anual, peste I 900 OOO de florini, la care se adăugau 12 609 .florini de la 
Fondul Bisericesc greco-oriental, costurile pentru întreţinerea unei administraţii 

provinciale autonome puteau fi pe deplin acoperite. În spijinul păstrării 
individualităţii Bucovinei erau aduse şi argumente ce aveau la bază raţiuni de 
politică externă. Un tratament politic inadecvat, precum pierderea autonomiei, 
putea avea influenţe negative asupra provinciilor de aceeaşi origine etnică din 
interiorul şi din exteriorul monarhiei. Acest fapt fusese remarcat anterior de unul 
din marii oameni de stat ai Austriei, contele Stadion care, sprijinind ideea 
autonomiei Bucovinei ca provincie de coroană, făcuse o recomandare cu valoare de 
axiomă. „Bucovina - spunea el - ar putea să devină o imagine cu valoare de 
exemplu, în care ar putea să se oglindească ţările vecine'.42

, aluzie directă la 
Principatele Române. 

La 1 aprilie. 1860, din porunca împăratului, petiţia bucovinenilor a fost 
înaintată spre rezolvare ministrului de Interne, cu recomandarea să fie luată în 
consideraţie, la fel ca şi alte cereri asemănătore din alte provincii de coroană, 
atunci când se discuta problema. Pe 24 aprilie, Goluchowski punea rezoluţia de a fi 
clasată la dosar cererea, motivul fiind acela că, încetarea funcţionării 
guvernământului provinciei era deja o chestiune în executare legală43 • Prin punerea 
în aplicare a decretului de desfiinţare a administraţiei autonome provinciale, 
Bucovina pierdea cea mai mare parte dintr-un valoros corp funcţionăresc, alcătuit 
pe parcursul a mai bine de un deceniu, aceştia fiind redistribuiţi în alte provincii. O 

40 Arhivele Istorice Centrale, Bucureşti, fond Guvernământul Bucovinei, Ministerul de Interne, 
mapa 2, dosar nr.6/1860, 3-8 ff. 

41 Ibidem. 
42 Ibidem, f. 7. 
43 Ibidem, f. 1-2. 
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dată cu introducerea administraţiei districtuale, locul preşedintelui provinciei a fost 
luat de un căpitan districtual. În această funcţie a fost numit un reprezentat al elitei 
bucovinene, Iacob von Miculi, care anterior avusese rangul de consilier al 
guvernământului şi de locţiitor al preşedintelui ţării44 • Prin aceasta se căuta să se 
dea o palidă satisfacţie bucovinenilor. 

Prin mesajul tronului, din 1 iunie 1860, au fost deschise lucrările Consiliului 
Imperial întărit din Viena45

• În condiţiile în care s-a aflat că acesta urma să ia în 
discuţie şi forma de organizare a statului, după ce, în prealabil, probabil va fi 
sondat, fără efecte pozitive, poziţia deputatului bucovinean Alexandru N. von 
Petrino, elita politică bucovineană a intervenit pentru sprijinirea drepturilor 
Bucovinei pe lângă ceilalţi doi români reprezentanţi în consiliu, episcopul ardelean 
Andrei Şaguna şi marele proprietar bănăţean Alexandru von Mocioni. Făcându-i 
cunoscută lui Şaguna părerea opiniei publice bucovinene, care considera că prin 
desfiinţarea autonomiei provinciale şi prin unirea cu „Polonia austriacă", ducatul 
Bucovinei „este în oara aceasta ameninţat de o lovitură de moarte în tot ce-i este 
mai scump, în lege, în biserică, în limbă, în toate interesele naţionale, morale şi 

materiale", Eudoxiu şi Gheorghe Hurmuzaki îi cereau, la 2114 iunie 1860, să 

prezinte împăratului petiţia pe care urmau să i-o trimită. De asemenea, episcopul 
ardelean era solicitat să sprijine verbal acţiunile elitei politice bucovinene care 
vizau redobândirea statutului de provincie autonomă46 • 

În septembrie 1860 a fost luată în discuţia Consiliului Imperial forma de stat 
pe care urma să o ia monarhia, prezentându-se un raport al majorităţii, ce se 
pronunţa pentru forma federalistă şi unul al minorităţii, ce opta pentru centralism47

. 

Atunci când, în cadrul dezbaterilor din consiliu, pe 14 septembrie 1860, s-a luat în 
discuţie şi problema autonomiei Bucovinei, deputatul bănăţean Mocioni s-a 
pronunţat în favoarea sa. Cunoscând situaţia din memoriile bucovinenilor, acesta 
îşi argumenta poziţia invocând faptul că în memoria bucovinenilor era încă vie 
amintirea perioadei anterioare de unire administrativ-politică cu Galiţia. Aceasta 
era percepută ca o perioadă negativă, când posturile de conducere au fost ocupate 
de persoane din afara provinciei, care nu cunoşteau nici limba, nici obiceiurile şi 
nici situaţia politică locală, fapt ce a determinat o lipsă totală de interes pentru 
propăşirea intereselor culturale, economice, sociale şi politice ale acestei zone. De 
aceea, considerând că „încorporarea Bucovinei la Galiţia pare a fi nepotrivită şi 

făcută împotriva majorităţii populaţiei", Mocioni a solicitat ca problema 
autonomiei Bucovinei să fie înaintată împăratului spre soluţionare48 • În aceeaşi 

44 Ibidem, f. 21. 
45 Gustav Kolmer, Parlament und Verfassung in Osterreich, voi I. 1849-1869, Wien-Leipzig, 

1902, p. 31. 
46 Teodor Balan, Redobândirea unei autonomii, în ,,Revista Arhivelor'', tomul VII, nr. 1/1946, 

Bucureşti, p. 66--67. 
47 Gustav Kolmer, op. cit„ p. 32. 
48 Teodor Balan, op. cit„ p. 61-62. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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şedinţă, o poziţie contrară a avut-o deputatul bucovinean Alexandru von Petrino, 
cel care, într-o şedinţa anterioară, pe 1 O septembrie, a susţinut, alături de Şaguna şi 
Mocioni, cauza înfiinţării unei mitropolii ortodoxe unice pentru românii din 
Imperiul Austriei, ce urma să-i cuprindă atât pe cei din Ardeal, cât şi pe cei din 
Bucovina şi Banat49

, fapt ce era în asentimentul ideii sale federaliste, de realizare a 
unei autonomii naţionale a românilor prin biserică. Situându-se de partea 
guvernului federalist şi a poziţiei ministrului Goluchowski, căruia probabil îi era 
dator pentru numirea în consiliu, Petrino nu a pledat pentru sprijinirea redobândirii 
autonomiei Bucovinei. Acest lucru l-a făcut însă în nume personal, fără a susţine că 
aceasta era şi poziţia opiniei publice din provincia a cărei reprezentant era, 
declarând că: „dacă un organism birocratic funcţionează numai pentru a asigura 
autonomia, atunci eu, pentru persoana mea, pot renunţa la el"50

. 

Elita politică românească care reuşise să aducă alături de sine şi pe 
reprezentanţii celorlalte naţionalităţi din Bucovina, sub stindardul luptei pentru 
restaurarea autonomiei provinciale, nu a renunţat să militeze pentru această idee, 
chiar şi după ce includerea în Galiţia şi introducerea administraţiei districtuale a 
devenit un fapt împlinit. Restaurarea autonomiei Bucovinei a continuat să fie 
obiectivul esenţial urmărit de liderii politici ai românilor bucovineni, la fel ca în 
cazul românilor din Transilvania, înainte şi mai ales după dualism51

• Calea de 
exprimare politică aleasă a rămas în continuare cea petiţionară. În acţiunea 
petiţionară au fost antrenate şi unele instituţii şi organizaţii provinciale care erau 
afectate, direct sau indirect, de schimbarea de statut produsă, precum: Primăria 
municipiului Cernăuţi, Camera de Comerţ şi Industrie sau Asociaţia pentru Cultura 
Ţării. Între acestea, Camera de Comerţ, în frunte cu farmacistul Wilhelm von Alth, 
ca reprezentantă a burgheziei urbane, s-a manifestat cel mai activ în direcţia 

redobândirii autonomiei, alături de elita nobiliară românească52 • Pentru a contracara 
acţiunile revendicative ale fruntaşilor opoziţiei bucovinene, în octombrie 1860, 
ministrul Goluchowski a cerut căpitanului districtului Bucovina, Iacob Miculi, să 
cerceteze cine instiga pe bucovineni împotriva unificării administrative cu Galiţia. 
Totodată, el a dispus ca Oficiul de poştă din Cernăuţi să nu mai expedieze la Viena 
petiţiile cu revendicări autonomiste. Aceleaşi măsuri restrictive erau comunicate şi 
de autorităţile galiţiene, care cereau administraţiei bucovinene să interzică 

difuzarea în provincie a unui manifest întocmit de Eudoxiu Hurmuzaki, prin care 
bucovinenii erau chemaţi să sprijine acţiunea autonomistă53 . 

49 Ion Nistor, Istoria Bucovinei, Bucureşti, Editura Humanitas, 1991, p. 124. 
50 Teodor Balan, op. cit., p. 60. 
51 Mihai Bărbulescu, Dennis Deletant, Keith Hitchins, Şerban Papacostea, Pompiliu Teodor, 

Istoria României, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1998, p. 407. 
52 Arhivele Istorice Centrale, Bucureşti, fond Guvernământul Bucovinei, Ministerul de Interne, 

mapa 2, dosar nr. 6/1860; mapa 5, dosar nr. 2/1855. 
51 Ştefan Purici, op. cit., p. 230--231. 
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Măsurile represive la adresa patrioţilor bucovineni nu au putut stăvili 

mişcarea pentru redobândirea vechiului statut al Bucovinei. Ca atare, pe 10 
noiembrie 1860, Eudoxiu von Hurmuzaki, în calitate de preşedinte al Asociaţiei 
pentru Cultura Ţării, Wilhelm von Alth, ca preşedinte al Camerei de Comerţ, 
Joseph Lepszy în numele Magistratului oraşului Cernăuţi, profesorul Ioan 
Calinciuc, Ignatz Weismann, asesorul consistorial Theoctist Blajevici, marii 
proprietari Iordache von Vasilco, Ioan von Costin, Gustav Marin, Gheorghe 
Hurmuzaki şi alţi zeci de semnatari din toate categoriile sociale au întocmit o nouă 
şi amplă petiţie pe tema autonomiei provinciale, ce relua în mare parte argumentele 
din memoriul din martie 1860, pe care au înaintat-o împăratului Franz Joseph54

• 

Demiterea cabinetului de orientare federalistă Rechberg-Goluchowski, la 
13 decembrie 1860, şi numirea unui nou guvern în frunte cu şeful liberalilor 
germani, Anton von Schmerlig55

, care se situa, în privinţa organizării de stat, pe 
poziţia centralismului, vizând ca guvernul şi parlamentul central să aibă un mai 
mare control asupra provinciilor, a dat un nou avânt elitei politice bucovinene în 
acţiunea sa de revendicare a despărţirii Bucovinei de Galiţia şi de reinstalare a 
guvernământului provincial. În acest sens, căpitanul districtului bucovinean, 
Miculi, raporta Guvernământului galiţian din Lemberg, la 27 decembrie 1860, că 
„retragerea excelenţei sale a domnului ministru de stat conte von Goluchowski se 
însoţea în Bucovina cu o vie mişcare". Pe 26 martie „s-au adunat un mare număr de 
moşieri, mare parte de naţionalitate română, în casa baronului Iordachi von 
Vasilco-Sereţchi" care, după un scurt consiliu, au hotărât să semneze o petiţie 

întocmită de Doxachi von Hurmuzaki. La această petiţie au subscris şi orăşenii din 
Cemăuţi56 . Guvernământul Galiţiei raporta la rândul său Ministerului de Interne, la 
sfârşitul lunii decembrie, faptul că participanţii la această adunare au hotărât ca 
petiţia de mari dimensiuni întocmită, care cerea autonomia provinciei, să fie 
înaintată împăratului de o deputăţie ce urma să plece la Viena în acest scop57

• O 
altă petiţie, pe aceeaşi temă, a fost trimisă pe 28 decembrie ministrului de stat 
Schmerling de Wilhelm von Alth, în calitate de preşedinte, şi de Andreas Miculici, 
ca secretar al Camerei de Comerţ şi Industrie a Bucovinei58

• La rândul său, 
consiliul magistratului oraşului capitală Cernăuţi, în numele locuitorilor săi, a 
adresat pe 30 decembrie două petiţii, una şefului guvernului, iar alta împăratului, 
prin care solicitau redobândirea statutului de provincie de coroană59 • 

54 Arhivele Istorice Centrale, Bucureşti, fond Guvernământul Bucovinei, Ministerul de Interne, 
mapa 2, dosar 6/1860, f. 11 şi urm. 

55 Erich Zăllner, op. cit., p. 501-502. 
56 Arhivele Istorice Centrale, Bucureşti, fond Guvernământul Bucovinei, Ministerul de Interne, 

mapa 5, dosar nr.2/1855, f. 18. 
57 Ibidem, f. 17. 
58 Ibidem, f. 21 şi urm. 
59 Ibidem, f. 42 şi urm. 
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Acţiunile elitei politice româneşti au depăşit graniţa provinciei şi ele au vizat 
chiar, ca prin intermediul presei, să încerce o sensibilizare a atenţiei opiniei publice 
din Viena şi din imperiu, în chestiunea Bucovinei. Pe această linie se înscrie 
articolul lui Eudoxiu von Hurmuzaki, intitulat Cu privire la problema anexării 
Bucovinei la Galiţia, publicat în numărul din 30 decembrie I 860 al cotidianului 
vienez de mare tiraj, „Die Presse'.6°. Dând expresie publică satisfacţiei produse în 
mediile bucovinene de înlăturarea de la putere a lui Goluchowski, cel ce iniţiase 
acţiunea de încorporare a Bucovinei în Galiţia, Hurmuzaki evidenţia faptul că 
anularea autonomiei a provocat opoziţia celei mai mari părţi a societăţii 

bucovinene. Acest fapt a fost reliefat şi de numeroasele petiţii adresate împăratului, 
care au fost întocmite în mod independent, de proprietatea funciară, de orăşenime, 
de comercianţi sau de cler, prin care se cerea păstrarea autonomiei provinciale. În 
provincie a existat însă şi o fracţiune redusă de anexionişti, legată prin interese 
private de poziţia de mare influenţă a lui Goluchowski. Dezbaterile din Consiliul 
Imperial, precum şi atitudinea de suspicionare a „patrioţilor" de unii funcţionari ai 
Administraţiei Bucovinei, demonstrase pe deplin acest lucru. De aceea, Hurmuzaki 
cerea înlăturarea din administraţie a acelora ce se dovediseră a fi uneltele lui 
Goluchowski, în condiţiile în care noul ministru de stat se pronunţase cu o zi în 
urmă pentru restabilirea guvernământului provincial61

• În aceeaşi idee a lămuririi 
opiniei publice asupra necesităţii redobândirii statutului de provincie de coroană, 
Eudoxiu Hurmuzaki, aflat în capitala imperiului spre a interveni în chestiunea 
bucovineană pe lângă fostul său coleg din vremea studenţiei, Anton von 
Schmerling, a publicat în ianuarie 1861, în tipografia „Carl Gerold' s Sohn" din 
Viena, broşura intitulată Die Emanzipationsruf der Bukowina (Chemarea la 
emancipare a Bucovinei). Aceasta cuprindea „petiţia bucovinenilor către împărat", 
semnată de 250 de reprezentanţi din toate „clasele, naţiunile, stările şi confesiunile 
Bucovinei'', ce fusese prezentată monarhului Austriei de o deputăţie formată din 
moşierii Eudoxiu cavaler von Hurmuzaki, Alexandru baron von Vasilco-Sereţchi, 
Dumitru von Popovici şi Gustav Marin62

, „promemoria deRutăţiei bucovinenilor" şi 
„adresa bucovinenilor către ministrul de stat Schmerling" 3

, toate susţinând în mod 
argumentat necesitatea redobândirii statutului de provincie autonomă şi a instituirii 
unei diete provinciale cu atribute sporite. 

În urma insistenţelor elitei politice bucovinene, în frunte cu Eudoxiu von 
Hurmuzaki, noile autorităţi centrale din Viena au îmbrăţişat ideea revenirii 
Bucovinei la statutul anterior, de provincie autonomă a coroanei austriece. După ce 
ministrul de Interne, Schmerling, prin circulara din 29 decembrie 186064

, a făcut 

60 Teodor Balan, op. cit„ p. 68 şi urm. 
61 Ibidem, p. 69-70. 
62 Arhivele Istorice Centrale, Bucureşti, fond Guvernământul Bucovinei, Ministerul de Interne, 

mapa 5, dosar nr. l/1861, f. 23. 
63 Die Emanzipationsruf der Bukowina, Wien, Carl Gerold's Sohn, 1861. 
64 Teodor Balan, op. cit., p. 70. 
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cunoscut că, imediat ce condiţiile vor permite, se va reintroduce administraţia 
provincială autonomă pentru ducatul Bucovinei, el a reafirmat acelaşi lucru, pe 6 
ianuarie 1861, într-o scrisoare adresată preşedintelui Camerei de Comerţ a 
Bucovinei, Alth, prin care dădea un răspuns cererilor formulate în petiţia înaintată 
de acesta, pe 28 decembrie 1860, pe adresa ministrului65

• 

Noul guvern austriac se străduia, la începutul anului 1861, să revigoreze viaţa 
politică a imperiului, prin introducerea constituţionalismului şi a 
parlamentarismului. În acest scop el a alcătuit un nou proiect de constituţie şi o 
nouă lege electorală, prezentate a fi o completare a prevederilor diplomei imperiale 
din 20 octombrie 1860. Aceste proiecte vizau, între altele, să instituie un parlament 
central în capitala Monarhiei de Habsburg, sub forma Consiliului Imperial, ce urma 
să cuprindă reprezentanţi din toate provinciile imperiale, inclusiv din ţările 

coroanei maghiare. Totodată, se avea în vedere ca în fiecare provincie de coroană 
să se constituie o dietă sau, mai bine zis, o cameră legislativă, ca un corolar al 
autonomiei provinciale. În cele din urmă, intenţiile guvernului Schmerling au fost 
transpuse în practica politică prin Constituţia imperială din 26 martie 1861, ce a 
reconfirmat pentru Bucovina statutul de ţară de coroană, cu rangul de ducat, având 
o dietă provincială proprie şi reprezentanţi în Parlamentul din Viena66

. 

În concluzie, putem afirma că obţinerea autonomiei provinciale a Bucovinei a 
fost rezultatul nemijlocit atât al eforturilor elitei politice locale, făcute vreme de 
mai bine de un deceniu, cât şi al influenţelor pozitive sau negative rezultate din 
evoluţia situaţiilor politice concrete din imperiul Austriei, între revoluţia din 1848 
şi instituirea deplină a regimului constituţional, în 1861. Pe parcursul perioadei, în 
momentele cheie pentru înfăptuirea programului autonomist, la nivelul elitei 
politice bucovinene s-a realizat un consens ideologic uniform, în sensul că elitele 
nu au dat expresie publică a nici unui dezacord politic profund, ci, din contră, ele 
şi-au conformat declaraţiile cu un ideal unic şi explicit, stabilit „oficial" de cei 
aflaţi în fruntea sa. 

Das Erringen der Selbstăndigkeit der Bukowina 
in der Debatte der multietnischen Elite der Provinz. 1848-1861 

(Zusammenfassung) 

Mehr als ein Jahrzehnt nach der Einverleibung der Bukowina in die Habsburgermonarchie, 
wurde die Bukowina der grăsseren Provinz Galizien unterordnet. In der Zeitspanne 1786-1848 
sammelten sich in der Bukowiner Gesellschaft zahlreiche Unzufriedenheiten und Spannungen wegen 

65 Arhivele Istorice Centrale, Bucureşti, fond Guvernământul Bucovinei, Ministerul de Interne, 
mapa 5, dosar nr. 2/1855, f. 19-20. 

66 Reichs-Gesetz-Blatt, Wien, 20/1861, Beilage II, p (Bukowina). 
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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der politisch-administrativen Unterstellung gegeniiber Lemberg an. 1848 brachte die Revolution in 
die Diskussion der multiethnischen Elite der Provinz die Problematik derTrennung von Galizien und 
die Erringung der Selbstăndigkeit, wie es auch aus den in den Jahren 1848-1849 an die zentralen 
kaiserlichen Autorităten eingesendedten Gesuche herausgeht. Durch die kaiserliche Verfassung vom 
M!lrz 1849, wurde die Bukowina als selbststăndige Provinz der Cisterreichischen Krone anerkannt. Die 
interne Krise durch die das Cisterreichische Kaiserreich ging, hatte als Ergebniss die Authebung der 
provinziellen Selbstăndigkeit, im Jahre 1860, und die administrative Vereinigung der Bukowina mit 
Galizien. Den Beschluss der von dem Grafen Goluchowski gefiihrten Regierung, haben anhand von 
Petitionen die Reprăsentanten der provinziellen Elite, seien sie Rumănen, Armenen, Deutsche oder 
Juden, zu bek!lrnpfen versucht. Ihre Bemiihungen wurden zuletzt durch einen Erfolg gekrtint, da die 
Bukowina im Jahre 1861 den Status eines selbstăndigen Herzogtums innerhalb Cisleithaniens erhielt. 
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INTEGRAREA MINORITĂTILOR NATIONALE 
A ' A ' 

DIN BUCOVINA IN ROMANIA MARE: 
ABORDAREA NATIONAL-LIBERALĂ 

' 

DANIEL HRENCIUC 

Revenirea provinciilor la Regatul României Mari, în contextul evenimentelor 
anului 1918, a pus statul român în faţa unor probleme greu de anticipat: existenţa 
unui procent semnificativ de comunităţi etnice, populaţiile alogene depăşind 

numeric, în spaţiul Bucovinei istorice, populaţia românească autohtonă. În 
Bucovina istorică, procentul minoritarilor era superior celui al românilor (între 
52% şi 55% revenind alogenilor, conform unor surse diferite), situaţie statistică 

radical schimbată de momentul anexării la Austria (1774). Perspectiva 
integraţionistă efectiv centralizatoare a guvernărilor naţional-liberale, care s-au 
succedat direct sau indirect la conducerea României Mari între 1918 şi 1928, a 
implicat (re)impunerea identitarismului, disimulat în noua ofensivă culturală în 
structurile specifice ale statului românesc, provocând reacţiile comunităţilor etnice 
din Bucovina. Unirea Bucovinei cu Regatul Român s-a realizat în mod democratic 
în baza deciziei Congresului General al Naţionalităţi/or din Bucovina, reunit în 
Sala Sinodală a Palatului Mitropolitan din Cernăuţi (15/28 noiembrie 1918). 
Rezervele şi soluţiile alternative propuse de către unii lideri politici au putut fi 
surmontate în baza unui context intern şi extern extrem de favorabil 1

, astfel încât 
formula unirii necondiţionate a prevalat în detrimentul unirii condiţionate şi în 
beneficiul întregii naţiuni româneşti2 • 

Variantele integrării au oscilat, iniţial, între păstrarea autonomiei, susţinută de 
către Iancu Flondor, spirit tolerant, suplu şi flexibil şi soluţia promovată de către 
Ion Nistor, spirit erudit, personalitate ştiinţifică remarcabilă, adept al centralismului 
unificator. Soluţia etnocentrismului n-a reprezentat - cum rezultă din analiza 
textelor istorice - varianta cea mai potrivită, iar degradarea rapidă a situaţiei 

internaţionale a complicat evoluţia societăţii multietnice a Bucovinei istorice. 

1 Mihai Chioveanu, Regionalism şi ideologie naţională în cazul României Mari (1918-1938), 
în „Altera", Târgu-Mureş, V, nr. 11, 1999, p. 45. 

2 Irina Livezeanu, Cultură şi naţionalism în România Mare. 1918-1930, Bucureşti, Editura 
Humanitas, 1998, p. 37. 

Analele Bucovinei, XIII, /, p. 55-75, Bucureşti, 2006 
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Românii bucovineni au receptat, în general, pozitiv Unirea din 1918, cu toate că au 
existat multe situaţii în care au regretat sincer dispariţia monarhiei austro-ungare, 
mitul „bunului împărat"3 fiind evocat adesea cu nostalgie în legătură cu ordinea şi 
disciplina de altă dată4 • 

Minorităţile naţionale erau reticente faţă de noua administraţie românească, 
motivele nefiind foarte diferite de acelea împărtăşite chiar de către mulţi români 
bucovineni. Politica centralistă a guvernării liberale, după Unirea din 1918, a lovit 
în interesele comunităţilor etnice din Bucovina, care au resimţit negativ fenomenul 
de românizare drept un atac direct adus identităţii lor culturale, politice şi 

educaţionale, reacţionând în forme şi modalităţi diverse5
. 

La 2 iunie 1919, Iancu Flondor a organizat, cu acordul generalului Nicolae 
Petala, o Adunare publică în sala Primăriei din Cernăuţi, la care au participat 
reprezentanţii germanilor, ucrainenilor şi evreilor6

. Comunităţile etnice au făcut, cu 
acest prilej, un aspru rechizitoriu la adresa administraţiei româneşti: Mayer Ebner, 
Iacob Pistiner din partea evreilor, Albert Kohlruss, Rudolf Gaydosch din partea 
germanilor, Bohatyretz, din partea ucrainenilor şi George Grigorovici din partea 
românilor bucovineni7

• Partizanii lui Iancu Flondor (Stefanelli, Pridie, V. 
Grigorcea, E. Botezat), alături de numeroşi ţăranii, au participat şi ei la această 
Adunare8

• Participanţii au solicitat introducerea unei administraţii proprii a 
Bucovinei, respectarea autonomiei provinciei prin intermediul unui consiliu 
administrativ, format din reprezentanţii minorităţilor etnice şi ai partidelor 
politice9

• Minorităţile, în luările de cuvânt, au criticat măsurile autorităţilor române, 
precizând că nu şi-au dat acordul pentru „învoiala alipirii" la Regatul Român, care 
reprezenta „puterea de ocupaţie"10 • O poziţie extrem de acidă, însă realistă, a 
adoptat şi Mayer Ebner, liderul evreilor sionişti. Participanţii au redactat şi au 
trimis o adresă către Conferinţa Păcii de la Paris. Iancu Flondor s-a exprimat în 
favoarea introducerii unui „cordon sanitar", mărturisindu-şi regretul faţă de faptul 
că a votat „unirea necondiţionată a Bucovinei cu Regatul Român", condamnând, de 
asemenea, intervenţia trupelor române în Pocuţia11 • Adunarea a adoptat o Moţiune, 
dezaprobată de către Nicolae Iorga. În răspunsul adresat acestuia, Iancu Flondor a 
precizat că rostul Adunării a fost acela de a atenua nemulţumirile naţionalităţilor, 
insistând asupra faptului că s-a criticat modul în care era guvernată Bucovina: prin 

3 Jacques Le Rider, Modernitatea vieneză şi crizele identităţii, editia II-a revăzută şi adăugită, 
Iaşi, Editura Universită\ii „Al. I. Cuza", 2003, p. 239. 

4 Directia Judeţeană a Arhivelor Naţionale (în continuare se va cita: D.J.A.N.S.), Suceava, 
Fond Serviciul special de Siguranţă Câmpulung, dosar 3/1919, f. 50. 

s Octavian Olinici, Românizarea oraşelor, în „Frernătul literar'', Siret, V, nr. 1--6, 1937, p. 49. 
6 Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare se va cita: A.N.I.C.), Fond Casa regală, 

dosar 14/1919, f. l. 
7 Ibidem. 
8 Ibidem. 
9 Ibidem. 
10 Ibidem. 
11 Ibidem, f. 11. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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decrete-legi, fără Parlament12
• Nemulţumirile comunităţilor etnice au vizat 

conţinutul şi ritmul operei de centralizare vs. românizare a fostei Bucovine istorice, 
precum şi pe „noii veniţi", în special români din Vechiul Regat, plasaţi în diferite 
funcţii în scopul recuperării şi reimpunerii identitarismului românesc. Promovarea 
consensului într-un spaţiu plurietnic, în raport cu angajamentele internaţionale 
asumate prin tratatul minorităţilor, din 9 decembrie 1919, a reprezentat un 
deziderat cu adevărat provocator pentru autorităţile române, în sensul creării acelor 
mecanisme social-participative capabile să asigure coeziunea organismului social 13

• 

Complexul de măsuri adoptate în plan legislativ, educaţional, politic, administrativ, 
adoptat de către guvernările liberale părea, între 1918 şi 1923, să corespundă 

aşteptărilor comunităţilor etnice, cu atât mai mult cu cât, dintre comunităţile etnice 
ale Bucovinei, doar polonii şi germanii se pronunţaseră pentru formula unirii 
necondiţionate (vezi textele Moţiunilor de Unire redactate de către Consiliul 
Naţional Polon - Stanislaw Kwiatkowski şi, respectiv, de către germani: Consiliul 
Naţional German - Alois Lebouton). Acestea conţineau solicitări clare vizând 
asigurarea şi respectarea drepturilor specifice minorităţilor naţionale. 

Între 16 şi 18 mai 1920 a avut loc vizita, în Bucovina, a perechii regale 
române Ferdinand I şi Maria de Hohenzollern. Au fost vizitate mai multe localităţi 
bucovinene, în frunte cu oraşul Cernăuţi unde, în incinta Palatului Mitropolitan, 
liderii minorităţilor etnice - polonii fiind reprezentaţi de către Kwiatkowski şi 

Gornecki - l-au asigurat pe regele Ferdinand de loialitatea lor, iar monarhul a 
declarat că „nu face nici o deosebire de naţionalitate: pentru el toţi locuitorii ţării 
sunt cetăţeni români cu drepturi egale" [s.n. - D. H.] 14

• Perechea regală a vizitat 
Casa Polonă din Cernăuţi şi celelalte edificii ale minorităţilor, participând, în 
acelaşi timp, la serviciile religioase ale minorităţilor, având discuţii şi întâlniri cu 
membrii fiecărui cult religios în parte. În discuţia cu inspectorul şcolar-şef, 
Constantin Mandicevschi, regele Ferdinand I şi-a exprimat încrederea în faptul că 
„naţionalităţile din Bucovina se vor putea dezvolta ca şi până acum, în limba 
maternă" 15 . În iunie 1920, delegaţia Consiliului Naţional Polonez din Bucovina a 
redactat un memoriu adresat prim-ministrului Alexandru Averescu, prin care se 
cerea respectarea drepturilor politice şi culturale ale polonilor din Bucovina16

. 

Memoriul avea şase pagini (printre semnatari, Al. Skibiecowski, A. Panecki, L. 
Kaminieczky, I. Kenkala) şi prezenta solicitările polonilor bucovineni, stabilite în 
cadrul şedinţei Consiliului Naţional Polon, din 14 mai 192017

. Autorităţile române 
înfiinţaseră, la 20 februarie 1919, în Cernăuţi, un liceu de stat polon (Liceul nr. 5) 

12 Ibidem. 
13 Lucian Leuştean, România şi Ungaria în cadrul Noii Europe (1920-1923), laşi, Editura 

Polirom, 2003, p. 153. 
14 Radu Economu, Unirea Bucovinei 1918, Bucureşti, Editura Fundatiei Culturale Române, 

1994, p. 78. 
15 A.N.I.C., Fond P.C.M, dosar 3/1920, f. 50-52. 
16 Ibidem. 
17 Ibidem, f. 51. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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frecventat, la început, numai de elevi din cursul inferior. Elevii poloni din cursul 
superior îşi tăceau studiile la Liceul German din acelaşi oraş. Din păcate, acest 
liceu s-a desfiinţat în 192218

, fiind condus în acel an de către profesorul de istorie
geografie Isidor Pochmarski 19

• Măsurile autorităţilor române au determinat reacţia 
fermă a polonimii bucovinene: la 28 noiembrie 1923, a avut loc o Adunare 
Naţională a polonilor, condusă de Tytus Czerkawski, în faţă clădirii Casei Polone 
(„Dom Polski") din Cernăuţi (strada Iancu Flondor). Adunarea a adoptat o Moţiune 
care condamna politica de „românizare" a copiilor de etnie polonă prin intermediul 
sistemului de învăţământ. Conţinutul documentului tăcea referire, printre altele, şi 
la problema învăţătorilor şi profesorilor poloni repartizaţi la posturi în şcolile din 
Vechiul Regat sau Dobrogea, unde erau românizaţi20 . Autorii documentului au 
criticat măsurile adoptate de către autorităţile române de a recurge la pensionarea 
cadrelor didactice de etnie polonă şi măsura desfiinţării clasele polone de la şcolile 
din Cernăuţi2 1 • Polonii mai invocau românizarea numelor de familie şi interzicerea 
folosirii limbii materne de către elevi în diverse împrejurări, implicit a practicării · 
religiei romano-catolice - acuzaţii, care n-au fost confirmate, se înţelege, de către 
cercetările oficiale ulterioare, realizate chiar de către autorităţile şcolare româneşti22 • 

Liderii evreilor bucovineni, Benno Straucher, deputat în Reichsratul austriac, 
Iacob Pistiner, liderul socialiştilor, alături de Mayer Ebner, lider al sioniştilor, au 
întemeiat Consiliul Naţional Evreiesc, un organism reprezentativ care urma să se 
ocupe de problemele organizatorice şi politice ale evreilor din Bucovina în faţa 
autorităţilor române. În cadrul acestui Consiliu23 s-au manifestat mai multe curente 
ideologice: socialişti, poale-sionişti şi sionişti. Atitudinea Înaltelor Puteri Aliate şi 
Asociate în chestiunea minorităţilor a provocat, în mod constant, polemici şi luări 
de poziţie în coloanele ziarelor din Bucovina24

, potenţând curentul antisemit în 
spaţiul românesc (inclusiv în Bucovina) în anii '20. Începând cu 1919, în „Glasul 
Bucovinei" au apărut articole care avertizau despre pericolul evreiesc. În această 
viziune, evreii s-au aflat în centrul atenţiei ziarului „Glasul Bucovinei'', oficiosul 
P.D.U. Ziarul „Ostjiidische Zeitung", din 28 iunie 1919, încercând să fractureze 
discursul antisemit, sublinia că ,jidanii, cu toată prigoana şi oprimarea la care sunt 
supuşi în România, sunt unul dintre cele mai culte şi progresiste elemente ale ţării". 
Încă din noiembrie 1919, Consiliul Naţional Evreiesc25 a fost pus sub o atentă 

18 Ibidem, p. 75. 
19 Ioan Scurtu, Liviu Boar (coordonatori), Minorităţile Naţionale din România 1918-1925. 

Documente, Bucureşti, Editura Arhivelor Naţionale Istorice Centrale, 1995, p. 452. 
20 Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe (în continuare se va cita: A.M.A.E.), 

Bucureşti, Fond România. 1920-1944, voi. 385, f. 10--13. 
21 Ibidem, f. 12. 
22 Ibidem, f. 13. 
23 Carol Iancu, Emanciparea evreilor din România (1913-1919), Bucureşti, Editura Hasefer, 

1998, p. 267. 
24 G. Rotică, Scutul minorităţilor, în „Glasul Bucovinei", Cernăuţi, II, nr. 194, 18 iulie 1919, p. 1. 
25 A.M.A.E., Fond România 1920-1944, voi. 372, f. 284. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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supraveghere de către autorităţile române, el alegând, în aceste condiţii, formula 
boicotării alegerilor. Totuşi, pe lista electorală a lui Ion Nistor, a candidat Jakob 
Hecht, afacerist cu material lemnos, decizie care a determinat reacţia violentă a 
comunităţii evreieşti26, cu atât mai mult cu cât Hecht, în nume propriu, a declarat că 
evreii bucovineni recunosc unirea necondiţionată a Bucovinei cu România27

, 

atrăgându-şi sintagma de „trădător"28 . Acest fapt reflectă poziţia evreilor 
bucovineni faţă de Unirea cu Regatul Român, în pofida unei declaraţii ulterioare 
(1923) aparţinând lui Mayer Ebner prin care acesta îi includea pe evrei, alături de 
poloni şi germani printre naţionalităţile care au receptat pozitiv actul Unirii29

. 

După încheierea Primului Război Mondial, situaţia învăţământului din 
Bucovina era precară din mai multe motive. În primul rând, în urma traumelor şi 
distrugerilor provocate de război, bucovinenii nu mai manifestau aceeaşi disciplină 
şi interes faţă de şcoală şi învăţământ. Acest fapt este certificat de un interesant 
Raport trimis, în 15 septembrie 1919, de către autorităţile şcolare din Prefectura 
Suceava către Secretariatul de serviciu pentru instrucţiune publică din Cernăuţi30 . 
În al doilea rând, numeroase şcoli suferiseră distrugeri în timpul războiului3 1 • În al 
treilea rând, unii învăţători erau angrenaţi în afaceri profitabile şi neglijau 
învăţământul32 • Situaţia şcolară a judeţului Suceava, în 1919, se răsfrângea indirect 
asupra întregii Bucovine, care suportase, în totalitatea ei, rigorile războiului. La 
data întocmirii raportului (15 septembrie 1919), în judeţul Suceava existau 39 de 
şcoli româneşti, 6 germane şi una polonă33 • Bucovina moştenise de la Imperiul 
Austriac o bună organizare a învăţământului, care nu corespundea însă cu cea din 
Regatul României, deoarece componenţa multietnică a Imperiului Austro-Ungar a 
determinat organizarea învăţământului primar şi secundar pe criteriul limbilor 
naţionale. De exemplu, elevii bucovineni din clasele I şi a II-a ale şcolilor primare 
comunale erau grupaţi în funcţie de limba lor maternă. Încă de la sfârşitul secolului 
trecut, în primele două clase, limba de predare era limba naţională (româna, 
germana, polona sau ucraineana). Elevii a căror limbă maternă nu era limba 
germană, învăţau în clasa I trei ore pe săptămână limba germană, iar în clasa a doua 
patru ore pe săptămână. Începând cu clasa a treia, germana devenea limbă de 
predare, iar limba naţională obiect de studiu34

• 

26 Mariana Hausleitner, Die Rumănisierung der Bukowina. Die Durchsetzung des national-
staatlichen Anspruchs Grossrumăniens 1918-1940, R. Oldenbourg Verlag Miinchen, 2001, p. 91. 

27 Ibidem. 
28 Ioan Scurtu, Liviu Boar, op. cit., doc. nr. 27, p. 192. 
29 Dumitru Hâncu, Evreii bucovineni, în voi. Contribuţia evreilor din România la cultură şi 

civilizaţie, Bucureşti, Editura Hasefer, 2004, p. I 33. 
30 D.J.A.N.S., Fond Prefectura Judeţului Suceava, dosar 9/1919, f. 36. 
31 Ibidem, f. 36--37. 
32 Ibidem. 
33 Ibidem. 
34 Mircea Grigoroviţă, Învăţământul în nordul Bucovinei (1775-1944), Bucureşti, Editura 

Didactică şi Pedagogică, 1993, p. 47. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Unificarea sistemului de învăţământ din România Mare a reprezentat o 
prioritate pentru guvernele româneşti care s-au succedat la conducerea statului 
imediat după 1918. Din acest motiv, începând cu anul 1918, guvernul român a 
încredinţat autoritatea unui Secretar de Stat al Instrucţiunii, iar prin Decretul-lege 
din 18 decembrie 1918 se stipula, la art. 7, că pentru administrarea Bucovinei, se 
instituia, sub conducerea şi organizarea Ministrului Delegat al guvernului, un 
serviciu administrativ alcătuit din 9 secretari de serviciu, din care unul era 
însărcinat cu instrucţia publică. (internele, educaţia, justiţia, finanţe, culte, lucrări 
publice, industrie, comerţ, îngrijiri sociale, domenii alimentare şi sănătate publică, 
refacere). Acestea au fost desfiinţate, la 4 aprilie 1920, de către guvernul 
Alexandru A verescu35

• · 

La conducerea învăţământului din Bucovina a fost desemnat un secretar 
general al instrucţiunii pentru Bucovina, apoi un director general. Prin decizia 
Ministerului Instrucţiunii Publice, din 16 aprilie 1923, se înfiinţau, cu începere de 
la 1 mai acelaşi an, 16 inspectorate regionale, Bucovina formând, împreună cu 
Inspectoratele Dorohoi şi Hotin, Inspectoratul XIV Cernăuţi36 . 

În domeniul învăţământului de stat au fost adoptate legi care urmau să 
armonizeze legislaţia din Vechiul Regat cu cea din provinciile revenite la 
România37 cu toate că, între anii 1919 şi 1922, actele care priveau învăţământul 
(instrucţiuni, ordine, regulamente, legi, procese verbale, tabele de funcţii etc.) au 
continuat să fie redactate în limbile română şi germană38 . Reţeaua şcolilor primare 
şi secundare din Bucovina a cunoscut transformări şi modificări permanente după 
1918, în funcţie de filosofia educaţională a guvernanţilor: şcolile minoritare 
trebuiau desfiinţate sau numărul lor limitat. Într-un articol publicat în „Glasul 
Bucovinei" se arăta că exista o disproporţie vădită între instituţiile şcolare 
româneşti şi cele aparţinând minoritarilor, existând nouă licee curat germane care, 
alături de cele evreieşti, furnizau „proletariat intelectual"39

. Între 1919 şi 1922, 
remarcăm o reducere a numărului de şcoli care funcţionau în limba maternă (statul 
român era interesat de o reducere a cheltuielilor bugetare în paralel cu o 
subvenţionare mai consistentă a învăţământului în limba oficială), datorită şi 

faptului că a fost întreruptă finanţarea şcolilor minoritare din surse private (cazul 
şcolilor confesionale). În anul şcolar 1927 /1928, numărul şcolilor40 a scăzut la 545, 
comparativ cu anul şcolar 191311914, când funcţionau 652, diferenţele datorându-se 
comasării unor secţii şcolare care funcţionaseră în mod independent până atunci. 
Din patru Şcoli Normale (în realitate secţii germană, română, germană, 

ucraineană), cu 12 clase, având 480 de elevi, câte funcţionau în 1913/1914 s-a 

35 „Şcoala", Cernăuti, nr. 3, nr. 4, 1 şi 15 februarie 1922, p. 70. 
36 Emanuil Iliut, Învăţământul primar şi normal-primar în Bucovina după Unire, în voi. 

Ion Nistor, Zece ani de la Unirea Bucovinei (1918-1928), Cemăuti, 1928, p. 302. 
37 Gh.Giurcă, Istoria învăţământului din Suceava, Suceava, Tipografia Rof, 2004, p. 205. 
38 D.J.A.N.S., Fond Inspectoratul şcolar Rădăuţi (1905-1949), f. I. 
39 Ibidem. 
40 Emanuil Iliut, op. cit., p. 307. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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ajuns la 7, cu 27 de clase şi 817 de elevi în 1921-1922. Aici erau înscrişi: 408 
români, 164 de ucraineni, 153 de germani (printre ei 16 evrei) şi 92 de poloni41

• 

Începând cu anul şcolar 192211923 (ordinul nr. 4 908 din 7 septembrie 1922) s-au 
desfiinţat toate secţiile Şcolii Normale cu alte limbi de predare decât româna, 
organizându-se un institut unitar, cu clase fundamentale şi clase paralele, format 
dintr-o Şcoală Normală de băieţi şi o Şcoală Normală de fete42

• La 26 iunie 1924, la 
Cernăuţi, un grup de profesori urma să se prezinte pentru susţinerea examenului de 
limbă (Gottlieb B., Friedman D., Feller, Wolfram M., Eisenkraft, M. Bruckt D.)43

• 

Adresele oficiale informau despre faptul că Iuliu Hudereck44 (de la Liceul de Fete 
din Cernăuţi) nu a obţinut amânarea, iar Paulusievici a reuşit la acest examen45

• De 
la Liceul particular german din Rădăuţi urmau să se prezinte la examen profesorii: 
Rosar Eve, Gasner Sabina, Sontag Lucian, Murlaub Beniamin, Schustter L., Otto 
Gertrud, Schaltter Henriette, Gaschel S., Rusindelar Rudolf6

; de la Liceul Real din 
Cernăuţi: Lohmer Franz, Salter Valdemar, Parola Josif, Docher Salo47

; Katz 
Sigmund de la Liceul Economic din Cernăuţi şi Hahen Iosif de la Liceul particular 
evreiesc din Suceava48

• De la Liceul particular din Storojineţ s-au prezentat la 
examene profesorii Weissinger Moise, Tromar Michael, Zettel Josif, Jungmann 
Max, Bercovici Moise, Schorr A.49

• 

Potrivit dispoziţiilor Ministerului Instrucţiunii Publice, în şcolile primare şi 

secundare urmau să predea „foarte buni cunoscători ai limbii române, care în timp, 
să fie pătrunşi de spiritul călăuzitor al ideii de stat"50

. Pentru neromâni se cerea 
trecerea unor examene la limba română, istoria şi geografia României, drept 
constituţional susţinute în faţa unei comisii formate din profesori secundari, 
prezidată de către un profesor universitar51

. O astfel de Comisie şi-a desfăşurat 
activitatea între august şi decembrie 1925, promovând 90% dintre candidaţi52 • 

Doctorul Constantin Angelescu, membru al Partidului Naţional Liberal şi 

ministru al Instrucţiunii Publice, a fost personalitatea care, datorită deciziilor sale, a 
inflamat spiritele în rândurile comunităţilor etnice. Măsurile sale - dorindu-se a fi 
în spiritului celor aplicate de către Spiru Haret (într-o perioadă istorică şi în funcţie 
de cu totul alte condiţionări) - au urmărit remodelarea învăţământului din 
Bucovina, Transilvania şi Basarabia în funcţie de sistemul educaţional al Vechiului 
Regat. Constantin Angelescu a urmărit şi a reuşit, pe parcursul a două mandate 

41 Ibidem, p. 309. 
42 Ibidem, p. 3 I O. 
43 A.N.I.C„ Fond Ministerul Instrucţiunii Publice, dosar 327/1924, f. 369. 
44 Ibidem, f. 3 71. 
45 Ibidem. f. 375. 
46 Ibidem, f. 398-400. 
47 Ibidem. 
48 Ibidem. 
49 Ibidem, f. 406. 
50 Ibidem. 
51 Ibidem. 
52 Ibidem. 
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ministeriale, unificarea treptată a sistemului de învăţământ, prin diminuarea 
ponderii educaţiei în limba maternă, eliminând, în mod constant, disparităţile dintre 
provinciile unite cu Regatul Român. Acest lucru s-a făcut prin intermediul unor 
decizii adoptate succesiv, la finalul cărora sistemul educaţional românesc a căpătat 
un caracter unitar, adecvat intereselor şi preocupărilor guvernării naţional-liberale. 
Creşterea numărului de şcoli şi sporirea numărului de cadre didactice au diminuat 
mult calitatea învăţământului românesc într-o strânsă legătură cu inexistenţa unei 
baze materiale adecvate. 

Între 1918 şi 1922, în judeţul Cernăuţi, numărul şcolilor primare în limba 
română a crescut de la 38 la 138, ale ucrainenilor de la 17 la 55, ale germanilor 
de la două la 7, iar în cazul polonilor de la două la 6. O asemenea evoluţie indica 
foarte clar finalitatea măsurilor adoptate de către Constantin Angelescu în 
domeniu şcolar53 • În 1924, era elaborată, de acelaşi ministru, Legea pentru 
Şcolile Elementare de Stat, inspirată din convingerea că „şcoala trebuie să fie la 
fel de unitară ca şi statul"54

• Măsura afecta un segment important al 
învăţământului primar, unde obiectele prevăzute de programa şcolară nu mai 
erau predate în limba maternă. Potrivit ministrului Constantin Angelescu, această 
lege era necesară, întrucât, se arăta în Expunerea de motive, „şcoala trebuie să 
provoace pretutindeni o primenire a sufletelor, să trezească conştiinţa naţională la 
cultura şi viaţa românească. Numai luminând şi întărind conştiinţa naţională vom 
spori puterile de viaţă ale neamului şi vom rezista la toate asalturile dinafară şi 
dinăuntru şi vom asigura trăinicia stăpânirii noastre în noile graniţe ale 
regatului"55

• În spiritul prevederilor acesteia, se introducea predarea limbii 
române în orele de citire, de scris şi gramatică, în timp ce obiecte precum „Istoria 
românilor", „Geografia României" şi „Educaţia civică" trebuiau obligatoriu 
predate în limba română56 • Angelescu a iniţiat şi introdus - ca o măsură nouă -
„zone de cultură", iniţiativă potrivit căreia era stimulată predarea în zonele 
multietnice de către învăţătorii români care primeau un plus de 50% la salariu, 
având dreptul de a solicita, în baza aceleaşi măsuri, acordarea unei parcele de 
pământ de 1 O ha57

• Consecinţa era diminuarea învăţământului în limba maternă în 
zonele în care minorităţile etnice trăiau în mod compact. În martie 1925, atenţia 
s-a mutat asupra învăţământului particular, predilect asupra celui organizat şi 

susţinut de către comunităţile maghiare, ucrainene şi evreieşti, indirect afectând 
şi celelalte minorităţi etnice. În plus, predarea obiectelor de istorie, geografie, 
educaţie civică trebuia să se facă obligatoriu în limba statului, aceasta luându-şi 
sarcina de a angaja profesori de etnie română. Protestele maghiarilor, evreilor şi 
germanilor, formulate inclusiv printr-o petiţie adresată Ligii Naţiunilor, nu a 

53 Irina Livezeanu, op. cit., p. 83. 
54 A.M.A.E., Fond România, 1920-1944, voi. f. nepaginată. 
55 Emanuil Iliuţ, op. cit, p. 304. 
56 Mariana Hausleitner, op. cit., p. 63. 
57 A.M.A.E., Fond România, 1920-1944, voi. 372, f. 454. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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primit o rezolvare favorabilă58 . În toamna anului 1925, această iniţiativă au fost 
deja promulgată, având caracter de lege59

• 

Revendicările comunităţii evreieşti în domeniul educaţional erau legate de 
reţeaua de învăţământ în limba ebraică din Cernăuţi: la 12 ianuarie 1919, liderii 
Consiliului Naţional Evreiesc au solicitat autorităţilor române înfiinţarea unui liceu 
evreiesc în Cernăuţi, deschiderea unei şcoli reale, respectiv numirea unei inspector 
şcolar aparţinând acestei etnii pentru întreg învăţământul din Bucovina. Măsurile 
întreprinse de către noul ministru-delegat pentru Bucovina (Ion Nistor, din aprilie 
1919) au pus în dificultate reţeaua de învăţământ evreiesc din Bucovina: la Liceul 
nr. 3 din Cernăuţi erau înscrişi, în 1922, 1 054 de elevi în 28 de clase; în 1925-
1926, erau 17 clase cu 534 de elevi60

. În aceste condiţii, comunitatea evreiască a 
optat - nevoită de împrejurări - pentru soluţia şcolilor particulare, cu toate că nici 
această alternativă nu a garantat întotdeauna suficientă siguranţă. La nivelul 
Cernăuţiului funcţionau: o şcoală primară ebraică, particulară, patronată de 
comunitate, „Safra Evriya"; un seminar pedagogic (din 1922); şcoala profesională 
„Morgenroit", cu limba de predare idiş, cercuri de învăţare a limbii şi culturii idiş 
prin intermediul asociaţiei „Jiiddischer Schulverein - „Asociaţia şcolară de limbă 
idiş". Asociaţia desfăşura conferinţe naţionale cu adepţii limbii idiş, unul dintre 
iniţiatori fiind Schlomo Bickel61

• 

Elevii şi cadrele didactice aparţinând etniei evreieşti frecventau şi alte 
instituţii de învăţământ precum Liceul de Stat „Eudoxiu Hurmuzaki" din Rădăuţi62 

şi Liceul din Suceava63
. La aceste instituţii elevii evrei învăţau în limba germană, 

frecventând clasele cu predare în limba germană (neexistând clase cu predare în 
limba ebraică în învăţământul de stat). O situaţie similară era şi la Liceul „Aron 
Pumnul" din Cernăuţi64 sau Liceul-Internat „Regele Ferdinand" din Storojineţ65 • În 
Suceava, între 1920 şi 1928, a funcţionat Liceul Modern Evreiesc66

. La Rădăuţi, 
datorită interdicţiei, impusă încă din 1919, evreimii de a frecventa şcolile şi liceul 
german, a determinat comunitatea locală să înfiinţeze un Gimnaziu particular 
evreiesc - „Z. Weinstein" -, care a funcţionat între 1919 şi 1924. El a fost 

58 Mariana Hausleitner, op. cit., p. 63. 
59 Ibidem, p. 68. 
60 Irina Livezeanu, op. cit., p. 91. 
61 Mariana Hausleitner, op. cit., p. 95. 
62 „Anuarul II al Liceului de Stat «Eudoxiu Hurmuzaki» din Rădăuţi pe anul şcolar 1922/1923, 

tipărit de directorul liceului Emanoil lsopescu (Anuarul XXXVII al Liceului de Stat)", Cernăuţi, 
1924, Institutul de Arte Grafice şi Editură „Glasul Bucovinei", p. 12-15. 

63 „Anuarul Liceului Ort. Or. «Ştefan cel Mare», din Suceava, publicat la finele anului şcolar 
1925-1926, de directorul liceului Vasile Burduhos, p. 92-93. 

64 Liceul Statului nr. 1 „Aron Pumnul" în Cernăuţi, „Anuarul pe anii şcolari 1921-1922 şi 
1922-1923 redactat de dirigintele liceului, Gheorghe Palamarescu", Cernăuţi, 1924; idem, anii 
192311924. 

65 „Anuarul Liceului-Internat «Regele Ferdinand» din Storojineţ pe anul 1931-1932, publicat 
de dr. Tudor Cătălin, directorul liceului'', Storojineţ, Editura proprie, 1932, p. 7-50. 

66 Gh.Giurcă, Istoria învăţământului din Suceava, Suceava, Tipografia Rof, 2004, p. 379. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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desfiinţat în 1924, la presiunile guvernului naţional-liberal. În 1925, ministrul 
naţional-liberal al Instrucţiunii Publice, doctorul Constantin Angelescu, a 
reintrodus examenul de bacalaureat67

, înregistrându-se un număr ridicat de elevi 
(mulţi de confesiune mozaică) la liceele din Cernăuţi, Suceava, Rădăuţi şi Gura 
Humorului. În cursul acestor examene s-au semnalat manifestări antisemite68

. 

Fenomenul nu era nou, însă el îngrijora întreaga comunitate mozaică mai ales că, în 
anumite medii naţionaliste, se auzeau voci în favoarea unui numerus clausus69

• 

Germanii s-au bucurat întotdeauna de preţuirea şi consideraţia sinceră a 
românilor70

, alături de care convieţuiau, datorită spiritului lor practic, gospodăresc, 
a meticulozităţii şi talentului tehnic, ei având o contribuţie importantă în 
modernizarea Bucovinei. În spiritul prevederilor Rezoluţiei de la Alba-Iulia, 
adoptată de către Marea Adunare Naţională la 18 noiembrie/I decembrie 1918, 
germanii urmau - la fel ca şi celelalte minorităţi etnice - să primească însemnate 
drepturi şi libertăţi71 • Între teorie şi practică s-a manifestat mai mereu (în cazul 
românesc, cel puţin) o reală discrepanţă: în urma reformei din 1921, saşii 

transilvăneni72 s-au văzut privaţi de însemnate proprietăţi (2/3), orele de limbă 
germană au scăzut sensibil, alături de posibilitatea utilizării limbii materne în 
spaţiul public; reforma administrativă din 1925 a disparat în mod intenţionat -
conform textelor istorice - comunitatea germană din zonele unde aceasta trăia în 
mod compact. 

În noiembrie 1918, solicitarea Consiliului Naţional German de înfiinţare a 
unei universităţi în limba germană, a fost respinsă de către autorităţile române73

• 

Alma Mater Cernoviensis, cel mai înalt for cultural al provinciei, a fost 
transformată într-o universitate românească printr-un Decret-lege ce a intrat în 
vigoare la 1 octombrie 191974

• Inaugurarea oficială a noii instituţii a fost însă 
amânată până la 24 octombrie 1920. Încă din septembrie 1919, 31 dintre cei 35 de 
profesori (56 după alte surse) au decis să părăsească Universitatea din Cernăuţi, 
datorită, în principal, măsurii introduse de către autorităţi de a-şi însuşi limba 
română în termen de doi ani. Doar patru profesori austrieci (geologul Karl Alfons 
Penecke, farmacologul Fritz Netolitzky, Herzog şi Karl Siegel), au consimţit să 
depună jurământul de credinţă faţă de autorităţile române şi să-şi continue 
activitatea la noua instituţie românizată. În 1927 mai funcţionau doar 31, pentru ca 

67 „Ostjtidische Zeitung", Cernăuţi, nr. 386, din 12 iulie 1925, p. 1. 
68 Ibidem. 
69 Ibidem, p. 3. 
70 Stelian Dumistrăcel, Germanul în mentalul rural românesc, în voi. ldentitate/alteritate în 

spaţiul cultural românesc, Culegere de studii editată de Al. Zub, Iaşi, Editura Universităţii 

„Al. I. Cuza", 1996, p. 222. 
71 Vasile Ciobanu, Contribuţii la istoria saşilor transilvăneni (1918-1944), Sibiu, Editura 

Hora, 2001, p. 53. 
72 Ibidem, p. 120. 
?J Mariana Hausleitner, op. cit., p.71. 
74 „Monitorul Bucovinei'', Cernăuţi, 30 septembrie 1919. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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în 1928 să rămână doar una (Roşa - suburbie a Cernăuţi ului). În 1928, din 3 100 de 
elevi germani evanghelici au mai rămas 450 de elevi care învăţau în limba 
matemă75 • În această situaţie, minoritatea germană s-a adresat forului genevez în 
materie de minorităţi76 . Un articol publicat în „Taglische Rundschau'', din 
10 august 1927, se referea la măsura închiderii şcolilor germane din România. 
Plângerile comunităţii germane la adresa politicii în domeniul şcolar a cabinetului 
Alexandru Averescu au continuat77

• Un caz reprezentativ a fost consemnat la 
Luisenthal, colonie întemeiată la 1808 între localităţile Pojorâta şi Fundu 
Moldovei. Limba română a fost introdusă mai întâi ca o specialitate distinctă în 
şcoala germană din localitate. Mai târziu, unele materii trebuiau predate numai în 
limba română. În final, conform amintirilor lui Arthur Pfeifer, numai învăţământul 
religios se preda în limba germană78 • În 1928, odată cu alternanţa la putere a 
naţional-ţărăniştilor, speranţele într-o reglementare a situaţiei au renăscut: într-un 
expozeu asupra învăţământului în limba germană, Hans Otto Roth arăta că elevii 
etnici germani vor fi nevoiţi să înveţe în patru limbi în ciclul inferior şi în şase 
limbi în restul. În plan politic, germanii bucovineni erau organizaţi în Volskraturi -
Consilii Populare. Germanii au dat dovadă de un remarcabil ataşament faţă de 
statul român, indiferent de problemele pe care le-au întâmpinat, nedezvoltând 
acţiuni sau atitudini separatiste ori revizioniste. În pofida acestei atitudini, Consiliul 
Naţional German a refuzat să acorde sprijin grupării politice conduse de Ion Nistor 
la alegerile organizate în noiembrie 1919. Excepţia a reprezentat-o Norbert 
Kipper79

, acesta acceptând să candideze totuşi pe listele parlamentare ale lui Ion 
Nistor. Hans Otto Roth a făcut o propagandă intensă în favoarea unificării politice 
a germanilor din România (inclusiv din Bucovina)80

, manifestându-şi nemulţumirea 
pentru faptul că orice petiţie trebuia obligatoriu adresată autorităţilor în limba 
română81 . S-a înfiinţat un Comitet German din care făceau parte Alois Lebouton şi 
Anton Kohlruss. În anul următor, germanii bucovineni au încheiat o înţelegere 
electorală cu Partidul Poporului, condus de către generalul Alexandru Averescu, 
astfel încât Alfred Kohlruss, preşedintele Consiliului Naţional German din 
Bucovina, a reuşit să intre în Parlament (mai 1920)82

. Aici, el a pledat pentru 
respectarea autonomiei culturale, promisă anterior de către autorităţile române 

75 Mariana Hausleitner, op. cit„ p. 63. 
76 A.M.A.E„ Fond România 1920--1944, voi. 382, f. 17. 
77 Ibidem, f. 108. 
78 Oskar Hadbawnik, Die Zipser in der Bukowina. Anfang, Aujbau und Ende ihres 

buchenlăndischen Bergbaues in der Nordkarpaten, Stuttgart, Druckerei Kamler, 1992, p. 229. 
79 Karl M. Reineth, Zur politischen Entwick/ung der Deutschen in Rumănien: 1918-1928. Aus 

einer siebenburgisch-săchsischen Sicht, Heraugegeben von der Arbeitsgemeinschafts for 
sudostdeusche Vo/ks und Heimatforschung Bad TO/z, Thaurffirol, Wort und Welt Verlag, 1993, p. 105. 

80 Vasile Ciobanu, op. cit„ p. 131. 
81 A.N.J.C„ Fond D.G.P„ dosar 1/1920, f. 108. 
82 Ibidem. 
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comunităţilor etnice, fapt care a determinat reacţia virulentă din partea ziarului 
„Glasul Bucovinei"83

• 

Conştienţi de necesitatea unor acţiuni solidare în faţa autorităţilor române, 
germanii bucovineni au depus o activitate intensă pentru colaborarea cu saşii din 
Transilvania şi şvabii din Banat. În acest scop, la 14 martie 1919, ziarul „Deutsche 
Volkbund" a adresat chemări la unificarea mişcării politice germane din Bucovina84

• 

În aceste condiţii, la 21 septembrie 1919, a luat fiinţă Uniunea Germanilor din 
România Mare, condusă de către Rudolf Brandsch şi Hans Otto Roth (în calitate de 
secretar), cu reşedinţa la Sibiu, având drept organ de presă „Deutsches Ta~espost". 
Uniunea a avut o vastă reţea organizatorică, extinsă la nivelul întregii ţări 5

. La 18 
septembrie 1921 a avut loc, la Cernăuţi, Adunarea Uniunii Germanilor din România 
Mare, fapt care a avut un puternic efect mobilizator asupra membrilor Uniunii86

. 

Potrivit statutului său, Uniunea Germanilor din România reprezenta „autoritatea 
centrală a naţiunii germane din România". Adunarea Generală a Uniunii era alcătuită 
din delegaţi aleşi pe zone geografice: Vechiul Regat - 25, Banat - 7, Bucovina - 8, 
Dobrogea - 1, Satu Mare - 3, Transilvania - 25. Adunarea Generală alegea 
Comitetul Central, iar acesta, la rândul său, desemna Comitetul Director, format din 
câte un membru numit de cele şapte consilii naţionale regionale şi din trei 
parlamentari numiţi de către Partidul German. În paralel, a fost înfiinţată Asociaţia 
Femeilor Germane, cu scopul de a atrage şi mobiliza participarea femeilor în 
activităţile politice. În 1921, la conducerea Uniunii Germanilor Creştini a fost aleasă 
o învăţătoare. Până în 1926, germanii au fost organizaţi în Volksgemeinschafts der 
Deutschen in der Bukowina87

• 

În cadrul minorităţii germane, opţiunea social-democrată - tradiţională din 
vremea administraţiei austriece - a fost reprezentată de către Rudolf Gaidosch88

, 

care a intrat în Parlament pe listele PSD din partea Cernăuţiului. În februarie 1923, 
Rudolf Bransch şi Hans Otto Roth au venit special la Cernăuţi pentru a încerca 
rezolvarea problemelor menţinerii şcolilor germane din Rădăuţi, Câmpulung
Moldovenesc şi Vatra Dornei89

. Preşedintele Societăţii Creştine Germane din 
Bucovina susţinea ca examenele de competenţă impuse de către autorităţile române 
să se limiteze la examenul de limbă, altfel pedagogii „neromâni sunt păgubiţi din 
punctul de vedere al stării lor cetăţeneşti, precum şi al garanţiei de profesiunea lor 
faţă de cei români, de la care nu se cere nici o probă, cunoştinţe speciale la fel"90

. 

83 Mariana Hausleitner, op. cit., p. 86. 
84 A.N.I.C., Fond D.G.P., f. 201. 
85 A.M.A.E., Fond România 1920-1944, voi. 382, f. 88. 
86 Karl M. Reineth, op. cit., p. 129. 
87 Ştefan Delureanu, Germanii din România, în „Revista istorică", Bucureşti, seric nouă., 

tomul VIII, 1-2 ianuarie 1997, p. 7. 
88 Petru Rusşindilar, George Grigorovici şi social-democraţia în România, Bucureşti, Editura 

Fundaţiei „Constantin Titel Petrescu'', 1998, p. 127. 
89 Mariana Hausleitner, op. cit., p. 86. 
90 Irina Livezeanu, op. cit., 97. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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La 27 februarie 1923, Hans Otto Roth şi Hans Heydrich, în numele Partidului 
Parlamentar German (acesta grupa parlamentarii germani indiferent de zona 
geografică) au adresat - în timpul discuţiilor pentru votarea proiectului de 
Constituţie - o solicitare premierului Ionel Brătianu în sensul garantării drepturilor 
colective ale minorităţilor (libertatea de întrunire pe baze naţionale sau 
confesionale)91 şi înlocuirea ambiguităţii formulării de drept de „român" prin aceea 
de „cetăţean al statului român" (art. 5)92

. Documentul viza menţionarea autonomiei 
Bisericii evanghelice şi romano-catolice, solicitând reprezentarea proporţională a 
minorităţilor în domeniul electoral, folosirea limbii materne. Într-o scrisoare de 
protest a deputaţilor germani, din 21 noiembrie 1923, se preciza „lipsa de toleranţă 
în politica de astăzi faţă de minorităţi", făcându-se, exagerat, o comparaţie aspră 
între măsurile şovine antebelice adoptate de guvernul ungar şi cele ale guvernului 
român93

. Demersurile germanilor n-au avut succes, însă ele au urmărit aspecte 
esenţiale pentru păstrarea identităţii şi spiritualităţii germane în spiritul respectării 
prevederilor Rezoluţiei de la Alba Iulia din I decembrie 1918. Nerezolvarea 
acestor solicitări a amplificat nemulţumirile Uniunii Germanilor din România 
Mare94 faţă de politica autorităţilor române. Ambiguităţile proiectului de constituţie 
se datorau faptului că nu se preciza, în mod explicit, posibilitatea Bisericii 
Romano-Catolice de a înfiinţa şi întreţine şcoli confesionale, instruirea copiilor 
minoritari în limba lor maternă (art. 25), respectarea dreptului de asociere potrivit 
criteriului naţional şi religios (art. 30) şi principiul reprezentării proporţionale a 
minorităţilor în cazul alegerilor parlamentare (art. 57 şi 69)95

• Folosirea limbii 
materne nu era garantată, nici ea, în mod clar în proiectul de constituţie (art. 128). 
În timpul şedinţei Parlamentului din 12 martie 1923, Adolf Schullerus a ţinut un 
discurs în numele minorităţii germane, în care a reiterat poziţia conaţionalilor săi 
faţă de România Mare, manifestând, în numele comunităţii pe care o reprezenta, 
trei cerinţe: 1. Recunoaşterea individualităţii politice şi asigurarea dezvoltării etnice 
şi constituţionale a minorităţii germane; 2. Folosirea limbii materne în justiţie, 
administraţie şi învăţământ; 3. Alegerea funcţionarilor publici din rândurile 
comunităţii din care fac parte96

. 

Aceste aspecte semnalate şi solicitate de către minoritatea germană, 

coroborate cu numeroase plângeri venite din partea maghiarilor ( 40 adresate 
Societăţii Naţiunilor), nostalgici după ordinea imperială şi privilegiile lor, au 
configurat tabloul premergător dezbaterii şi adoptării Constituţiei Unificării din 
1923. Tentativelor de a se introduce - la solicitarea comunităţilor etnice -
prevederi exprese în corpul textului Constituţiei li s-a opus Partidul Naţional 

91 Karl M. Reineth, op. cit., p. 154-161. 
92 Mariana Hausleitner, op. cit., p. 87. 
93 Franz Wiszniowski, Rădăuţi, cel mai german oraş din Ţara Fagilor, Waiblingen, Tipografia 

„W. Fisele", 1966, p. 281. 
94 Ibidem, p. 88. 
95 Ioan Scurtu, Liviu Boar, op. cit., doc. nr. l l 5, p. 555. 
96 „Czemowitzer Allgemeine Zeitung", Cernăuţi, nr. I 632, din 14 martie 1923, p. I. 
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Liberal, aflat la putere, arhitectul proiectului, Vintilă Brătianu, susţinând - în 
timpul unor astfel de dezbateri - că s-ar fi încercat slăbirea „caracterul unitar 
naţional al statului român, transformând România într-o «nouă nenorocită Austro
Ungarie»'m. Această realitate a devenit evidentă când noua constituţie a fost 
aprobată într-o formă care a ţinut seama exclusiv de voinţa majorităţii naţionale. 
Constituţia din 1923 a proclamat Regatul Român stat naţional unitar şi indivizibil, 
ideea unităţii naţionale devenind o axiomă ideologică şi politică a identităţii 

naţionale româneşti. Nici o prevedere cu privire la drepturile minorităţilor nu a fost 
inclusă în mod explicit, din păcate, în textul legii fundamentale. Mai mult, 
Constituţia a atribuit toată puterea în stat „naţiunii", singura naţiune recunoscută, la 
care se făcea referire în text, fiind cea română. În acelaşi timp, a fost instaurat, 
treptat, un sistem administrativ-teritorial centralist, fără drepturi sau prerogative 
speciale pentru zonele locuite compact de către minorităţile etnice. 

Învăţământul a reprezentat una dintre problemele care au preocupat în mod 
constant şi comunitatea ucraineană: Isidor Lupuleac din Hliboca a declanşat, în 
nume personal, o operaţiune de strângere de fonduri pentru a intenta statului român 
un proces, întrucât acesta refuza „introducerea limbii ucrainene în şcolile 

primare"98
• Alte familii aparţinând comunităţi ucrainene aveau în vedere adoptarea 

unei decizii tranşante: refuzul trimiterii copiilor la şcoală fână ce autorităţile 
române nu reintroduceau limba ucraineană în şcolile primare9 

• În 1925, locuitorii 
ucraineni ai unor comune din Bucovina (Crisceatec, Lucavăţ etc.) au redactat şi 

înaintat un protest Ministerului Instrucţiunii Publice, solicitând reintroducerea 
învăţământului în limba ucraineană în şcolile din aceste localităţi 100 • Documentul 
poartă semnăturile olografe ale solicitanţilor (Michailo, Luczek Stefan, Chimiczuk 
Nicolai, ş.a.) 101 • Inspectoratul Şcolar Cernăuţi, prin decizia nr. 98 09915 octombrie 
1925, a refuzat să arorobe aceste solicitări, considerându-le simple „manipulaţii" ale 
lui Vasile Dutceak 02

, întrucât aceste solicitări fuseseră întocmite (şi autentificate) 
la Biroul de avocatură al acestuia din Cernăuţi. În aceste condiţii, Vasile Dutceak a 
alcătuit un document intitulat Expunere istorică asupra chestiunii limbii ucrainene 
în şcolile din Bucovina103

, în care arată că, la nivelul anului 1913, exista următoarea 
situaţie: jud. Cernăuţi - 38 de şcoli primare ucrainene; Coţmani - 27; Siret - 16; 
Storojineţ - 18; Văşcăuţi - 26; Zastavna - 31; Vijniţa - 43. Numărul total de elevi 
era de 400 OOO în 199 de şcoli primare104

• 

În noiembrie 1921, în Văşcăuţi pe Ceremuş s-a înfiinţat o Şcoală Normală, în 
locul Gimnaziului particular ucrainean cu drept de publicitate105

• Argumentul 

97 Ibidem. 
98 Ibidem, p. 20-23. 
99 Ibidem, p. 24. 

100 A.M.A.E„ Fond România, 1920-1944, voi. 386, f. 316. 
101 Ibidem, f. 325. 
102 Ibidem, f. 330. 
103 Ibidem, f. 332. 
104 Ibidem, f. 347. 
105 Emanuil Iliut, op. cit„ p. 311. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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pentru aceste decizii a fost acela că instituţii le şcolare sus-amintite erau frecventate 
de elevi originari, în marea lor majoritate, din Galiţia, încălcându-se prin aceasta 
prevederile legislaţiei şcolare româneşti. În pofida acestor măsuri, ponderea 
elevilor români la şcolile primare şi secundare din Bucovina nu mulţumea 
autorităţile, în anul şcolar 1920/1921 doar 22% dintre elevi fiind de origine 
română. Calculele făcute ne indică un recul al şcolilor ucrainene din Cernăuţi între 
1919 şi 1922: numărul lor a scăzut de la 109 la 55. În cazul şcolilor româneşti 106 s-a 
înregistrat, în schimb, o creştere de la 59 la 138. Această situaţie era explicabilă 
datorită introducerii unui sistem de învăţământ românesc, adaptat altor realităţi şi 
obiective decât cel din Imperiul Austro-Ungar. Elevii ucraineni aveau, însă, 
posibilitatea să frecventeze şcolile româneşti de stat107

, instituţii în care, este drept, 
nu se folosea limba maternă. Privată de contribuţia şi forţa liderilor săi - trecuţi în 
Galiţia -, comunitatea ucraineană din Bucovina a refuzat, până în anul 1920, orice 
colaborare cu autorităţile statului român. În această situaţie, în legislatura 
191911920 a Parlamentului României Mari, mandatul de deputat a fost atribuit 
comunităţii polone. Opţiunile politice ale comunităţii ucrainene s-au situat, în 
prima parte a perioadei interbelice, la stânga spectrului politic ucrainean. Este 
vorba de Konstantin (Costi) Kracalija şi Ion Heşca, aparţinând fracţiunii ucrainene 
a Partidului Social Democrat108

, aleşi deputaţi în urma alegerilor parlamentare din 
mai 1920. Konstantin Kracalija fusese arestat de către autorităţi înainte de alegeri, 
pentru „activitate duşmănoasă faţă de stat", întrucât intervenise în favoarea 
socialiştilor ucraineni de la ziarul „ Borot'ba", interzis de către Divizia a 8-a. De 
asemenea, el a organizat - din proprie iniţiativă - un recensământ al populaţiei 
ucrainene109

• Ziarul „Voinţa Poporului", aparţinând social-democraţiei ucrainene, 
avea un tiraj de 4 OOO de exemplare. 

În plan politic, ucrainenii s-au dovedit a fi foarte activi. În şedinţa Camerei 
Deputaţilor din 12 august 1920, Konstantin Kracalija (social-democrat) a solicitat 
organizarea unui plebiscit în zona cuprinsă între Prut şi Nistru aparţinând 

Bucovinei precum şi în Banat şi în Maramureş110 • În 1923, din cauza presiunilor 
naţional-liberale, Costi Kracalija şi Grigore Andreiaşciuc s-au asociat cu Partidul 
Ţărănesc 1 

li. O parte dintre social-democraţii ucraineni s-au orientat spre varianta 
ideologică a socialismului, propagată prin intermediul ziarului „Hromada" 
(„Societatea"), având legături cu membrii organizaţiei Sojus. O sută dintre membrii 
acestei organizaţii au fost arestaţi în 1921, sub acuzaţia de a fi manifestat împotriva 

106 „Anuarul II al Liceului de Stat „Eudoxiu Hurmuzaki" din Rădăuti pe anul şcolar 1922/1923 
tipărit de directorul liceului Emanoil Isopescu (Anuarul XXXVII al Liceului de Stat), Cernăuţi, 1924, 
Institutul de Arte Grafice şi Editură „Glasul Bucovinei", p. 46. 

107 Ibidem. 
ios Petru Rusşindilar, George Grigorovici şi social-democraţia in România, Bucureşti, Editura 

Fundaţiei „Constantin Titel Petrescu", 1998, p. 127. 
109 Mariana Hausleitner, op. cit., p. 84. 
110 A.M.A.E., Fond România 1920-1944, voi. 386, f. Dimitrie Ţopa, Românismul in regiunea 

dintre Prut şi Nistru şi din fosta Bucovină, Bucureşti, Editura Casa Şcoalelor, 1928, p. 9. 
111 Mariana Hausleitner, op. cit., p. I 07. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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unei strângeri de fonduri destinate cumpărării unui cadou pentru prinţul de coroană 
(probabil viitorul rege Carol al Ii-lea). O parte a liderilor politici ucraineni, cei cu 
viziuni de stânga radicale, au fost nevoiţi să părăsească Bucovina. 

În 1921, a fost înfiinţat Partidul Popular Ucrainean (S. Mihulea, S. Koralevici 
şi R. lvasiuc), acesta având o existenţă scurtă. În anul următor, a fost înfiinţat 
Partidul Popular Democratic Ucrainean (P.P.D.U.). Liderii partidului s-au 
preocupat de acţiuni în domeniul educaţional, cultural şi social. În I 922, s-a 
înfiinţat Organizaţia Naţională Ucraineană, având ca orga de presă „Ridnii Krai" 
(„Patria"). Ea a fost condusă de Lev Kohut şi Vasile Dutceak. La începutul lunii 
mai 1924, Lev Kohut s-a preocupat de organizarea şi desfăşurarea unei serbări 

naţionale alături de membrii societăţii „Cemomore", în cinstea lui Ivan Franko 112
• 

Unul dintre cei mai activi lideri ucraineni din Bucovina, în perioada 
interbelică, a fost avocatul cernăuţean Vasile Dutceak - considerat „sufletul 
mişcării ucrainene" de către conaţionalii săi -, aflat într-o luptă permanentă cu 
autorităţile române. Demersurile sale s-au materializat într-o serie de memorii 
adresate, la Geneva, Societăţii Naţiunilor113 • Vasile Dutceak şi-a adus o contribuţie 
însemnată la înfiinţarea Partidului Social Democrat Ucrainean114

• La 16 august 
1922, el a organizat, la Cernăuţi, o Adunare a ucrainenilor din Bucovina, prezidată 
de către Iavorschi 115

• Această Adunare, arăta Dutceak, avea rolul de a „lămuri 
politica guvernului (român - n.n.) în ce priveşte folosirea limbii ucrainene şi de a 
dovedi că această politică nu numai că scurtează drepturile naţionale ale 
ucrainenilor din Bucovina, dar năzuieşte la aceea pentru a cauza cu timpul 
desăvârşirea nimicirii poporului ucrainean din Bucovina"116

• „Stricăciunea acestei 
românizări - preciza Dutceak - o simte fiecare unitate a poporului ucrainean, că 
astfel de proceduri în oficiile administrative judeţene unde trăiesc ucraineni, sunt, 
în cea mai mare parte, de a nega drepturile lor şi că nu pot lua parte la întărirea 
încrederii poporului faţă de oficiile şi de administraţiile respective nu poate avea 
nici o îndoială. Acestea toate trebuie să le simtă poporul ucrainean din Bucovina ca 
o nedreptate neauzită şi nemeritată şi trebuie să aducă contra unei astfel de 
proceduri"117

• 

Adunarea naţională a ucrainenilor - la care am făcut referire în rândurile de 
mai sus - a exprimat opinii foarte critice faţă de politica autorităţilor în domeniul 
cultural, educaţional, indicând introducerea limbii române în şcolile ucrainene, 
pronunţându-se „împotriva deplinei românizări a 90 de şcoli primare în limba 
ucraineană, cu 28 de clase frecventate de 16 OOO de elevi ucraineni"118

• Aceste 

112 D.J.A.N.S„ Fond Prefectura Judeţului Rădăuţi, f. 8. 
113 A.M.A.E., Fond România 1920-1944, voi. 386, f. 90, 90v. 
114 lbidem. 
115 Ibidem. 
116 Ibidem. 
117 Ibidem. 
118 Ibidem. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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critici erau îndreptate împotriva mutării - sub diverse pretexte - a învăţătorilor de 
etnie ucraineană în partea de sud a Bucovinei sau în Vechiul Regat119

, zone 
populate compact de români. Adunarea s-a încheiat cu intonarea Imnului naţional 
al Ucrainei (Ucraina încă n-a murit!120

). 

În preajma discutării proiectului legii fundamentale, Vasile Dutceak a 
elaborat un Anteproiect al Constituţiei din 1923, în care se regăseau opiniile şi 

dorinţele comunităţii ucrainene relativ la garantarea şi protecţia drepturilor 
minorităţilor etnice. Un alt text, scris şi difuzat în nordul Bucovinei, avându-l drept 
autor pe Vasile Dutceak, se lega de modalităţile de obţinere a cetăţeniei române, 
legea fiind considerată restrictivă de către liderul politic ucrainean 121

• Astfel, textul 
legii privitoare la dobândirea şi pierderea cetăţeniei române, din 24 februarie 1924, 
preciza „condiţiile necesare pentru naturalizare şi cele în care o persoană pierdea 
cetăţenia română (art. 1-53). Legea din 1924 reconfirma tuturor cetăţenilor din 
provinciile unite, dacă ei nu optaseră pentru cetăţenie străină (art. 56), cetăţenia 
română; totodată, ea admitea românilor din localităţile care, prin trasarea 
frontierelor de stat ale ţării, rămăseseră în componenţa altui stat, posibilitatea de a 
obţine cetăţenia română, numai dacă ei optau în acest sens (art. 56)122

• În 
chestiunea apărării drepturilor comunităţii ucrainene, s-a implicat şi Evgheni 
Petruşevici, liderul Comitetului Ucrainean de la Viena123

• În 1926, liderii partidului 
s-a aliat cu Partidul Poporului reuşind să-i trimită în Parlament pe Anton 
Lukaşevyci şi Yurij Lysan. Dezbaterea s-a mutat în Parlamentul României Mari 
(şedinţa din 19 decembrie 1926), în care senatorul ucrainean Anton Lukaşevyci a 
făcut referire la cei un milion de ucraineni care, după declaraţiile sale, trăiau pe 
teritoriul Regatului Român, confruntaţi cu perspectivele unor dileme identitare, în 
condiţiile în care, afirma senatorul ucrainean, şcolile ucrainene din nordul 
Bucovinei (Cernăuţi, Coţmani, Vijniţa, Văşcăuţi, Sadagura) erau românizate124

• La 
acestea se adăuga desfiinţarea de către autorităţile române a catedrei de slavistică 
de la Universitatea din Cernăuţi, a Şcolilor de agricultură şi de ucenici de la 
Coţmani 125

• Anton Lukaşevyci se întreba retoric: „oare suprimarea limbii materne 
constituie un mijloc pentru propăşirea culturii ucrainene în Bucovina?"126

• 

Argumentele celui mai de seamă istoric al Bucovinei, Ion Nistor, privind vechimea 
şi originea galiţiană a ucrainenilor nu erau agreate de către Anton Lukaşevyci, mai 
mult, el protestând - în calitate de reprezentant al ucrainenilor - faţă de catalogarea 
lor drept „bolşevici", criticând, prin urmare, introducerea stării de asediu în 

119 Ibidem. 
120 Ibidem. 
121 Ibidem. 
122 Dumitru Şandru, Populaţia rurală a României între cele două războaie mondiale, l~i, 

Editura Academiei Române, 1980, p. 48. 
123 A.M.A.E., Fond România 1920-1944, voi. 386, f. 90v. 
124 Ibidem, f. 314. 
125 Ibidem. 
126 Ibidem. 

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



72 Daniel Hrenciuc 18 

Bucovina127
• În anul 1926, s-a înfiinţat Partidul Naţional Ucrainean, condus de 

către senatorul Vladimir Zalozeţki, dispunând de un organ de presă propriu, „Ceas" 
(redactor-şef- Iurie Serbeniuk)128

. Partidul a susţinut dezvoltarea învăţământului în 
limba maternă, înfiinţarea de cooperative şi bănci populare ucrainene. El se afla în 
relaţii strânse cu mişcarea naţională ucraineană din Polonia (Galiţia), activând 
pentru unirea ucrainenilor într-un singur stat. Senatorul Vladimir Zalozeţki şi-a 

stabilit drept principal scop „stabilirea în mod fatal a unei legături strânse între 
toate aceste populaţii" 129, referindu-se la ucrainenii care trăiau în România, Polonia 
şi Cehoslovacia. O dată cu venirea Partidului Naţional Ţărănesc la guvernare, 
comunitatea ucraineană a constatat o îmbunătăţire a situaţiei sale, fără a se declara, 
însă, pe deplin mulţumită130 • Iniţiativa de a înfiinţa, în cadrul Casei Naţionale 
Ucrainene din Cernăuţi, servicii de consultaţii medicale gratuite pentru săracii 

comunităţii ucrainene a fost, de asemenea, interzisă de către autorităţile române131
. 

La 5 februarie 1928, în cadrul fracţiunii ucrainene a Partidului Social
Democrat din Cernăuţi a fost criticată politica Partidului Naţional Liberal de către 
Nicolai Rusnak, Simion Haliţki şi Ivan Stasiuk, care au declarat că „poporul 
ucrainean de peste Prut este terorizat de către autorităţile române"132 iar comunităţii 
ucrainene i s-au luat de către autorităţi „drepturile precum şi şcolile" 133 , iar tinerii 
acestei comunităţi „nu pot citi nici măcar o carte în ucraineană" 134 acuzând 
„guvernul liberal are intenţia să românizeze poporul ucrainean", solicitând celor 
prezenţi să „lupte pentru dreptate şi pentru a înlătura guvernul prezent"135

• Această 
Adunare nu a fost - aspect relevant - una exclusiv ucraineană: au participat atât 
evrei (Iacob Pistiner, Goldenberg), români (Teodor Roznovanu, Romulus Dan) cât 
şi germani (Rudolf Gaidosch), criticându-se guvernul liberal datorită politicii sale 
economice (pe fondul crizei porumbului din Bucovina) sociale şi naţionale136 • 
Participanţii au luat în dezbatere adoptarea unei strategii politice (apropierea de 
PNŢ sau „iorghişti" prin introducerea în program a unor puncte comune)137 ş.a. 

După Unirea din 1918, maghiarii din Bucovina au devenit cetăţeni români, 
modelul educaţional, politic, instituţional al fostei provincii austriece înregistrând 
importante transformări, dar şi diferenţieri sensibile, în raport cu realităţile similare 
aparţinând fostului Imperiu Austro-Ungar. Relaţiile dintre Regatul României Mari şi 

127 Ibidem. 
128 Idem, voi. 388, f. 187. 
129 Idem, voi. 389, f. 57. 
130 Ibidem. 
131 Ibidem, f. 139. 
132 Arhiva de Stat a Regiunii Cernăuţi (în continuare se va cita: A.S.R.C.),Cemăuţi, fond 38, 

inv. 2, dosar 1248, f. 22-22v. 
133 Ibidem. 
134 Ibidem. 
135 Ibidem. 
136 Ibidem, f. 24. 
137 Ibidem, f. 24v. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Republica Ungară - se ştie - s-au desfăşurat pe alte coordonate, impregnate de 
iredentismul părţii maghiare în problema Transilvaniei, respectiv de măsurile 
specifice integrării adoptate de către autorităţile române în problema provinciilor 
unite cu Vechiul Regat. Comunitate mică - cu activităţi preponderent agricole, 
desfăşurate în mijlocul unei societăţi multietnice, intrată sub influenţa unor mişcări 
de regândire a alcătuirii politice, administrative, educaţionale, spirituale -, maghiarii 
bucovineni au intrat într-o nouă etapă din existenţa lor. Aşezaţi în partea de sud a 
Bucovinei istorice şi intraţi în componenţa judeţelor Rădăuţi şi Suceava, maghiarii s-au 
adaptat din mers noilor realităţi, acţionând pentru păstrarea identităţii lor etnice şi 
spirituale, prin intermediul Bisericii romano-catolice şi a învăţământului în limba 
maternă. Localităţile lor şi-au recăpătat denumirile lor vechi româneşti, sau au fost 
pur şi simplu românizate: Măneuţi (Andrâsfalva), Dorneşti (Hadikfalva), Ţibeni 
(lstensegits), Vornicenii Mari (J6zseffalva138

), respectiv lacobeşti (Fogodisten). 
Legăturile cu patria-mamă (Ungaria) s-au desfăşurat anevoios, problemele 
maghiarilor din Transilvania monopolizând în mare măsură atenţia Budapestei. Pe de 
altă parte, maghiarii bucovineni erau destul de izolaţi prin însăşi aşezarea lor 
geografică, plasaţi foarte departe de frontiera româno-ungară. În cursul cercetărilor 
noastre nu am reuşit să identificăm existenţa unor preocupări din partea Ungariei 
pentru maghiarii bucovineni. Este drept, agenda diplomatică a Budapestei era 
ocupată de negocierea Tratatului de la Trianon ( 4 iunie 1920), încercând să prezinte 
dovezi convingătoare pentru a determina Înaltele Puteri Aliate şi Asociate să nu 
recunoască dreptul României asupra Transilvaniei. Instalarea în Ungaria a guvernului 
Bela Kun, intervenţia trupelor române - drept reacţie la atacul trupelor maghiare -
finalizată prin ocuparea Budapestei (august 1919) au reţinut atenţia opiniei publice 
interne şi internaţionale. Şcolile de la Fogodisten şi J6zseffalva, mai izolate, au avut 
însă de suferit din cauza aşezării lor în zone cu populaţie compact românească. 
Introducerea obligativităţii studierii istoriei, geografiei şi a educaţiei civice în limba 
română, atât în şcolile publice cât şi în cele private, a determinat protestele 
maghiarilor alături de cele ale germanilor şi evreilor, fiind receptată drept o imixtiune 
a statului în treburile interne ale comunităţilor respective139

. În plus, secuilor -
consideraţi a fi români maghiarizaţi- li s-a refuzat dreptul la şcoli proprii 140

• 

Un subtil dar inerent proces de românizare, sub impactul unor măsuri 
administrativ-politice specifice României Mari, a caracterizat destinul comunităţii 
maghiare din sudul Bucovinei istorice. Identitatea maghiarilor bucovineni n-a avut 
de suferit, după cum nici autorităţile române n-au· dezvoltat măsuri de asimilare, 
tradiţia şi specificul societăţii bucovinene fiind astfel conservate. Maghiarii 
bucovineni au trăit, în continuare, în relaţii normale cu românii şi alte etnii, 

IJ8 D.J.A.N.S., Fond Colecţia de Stare Civilă lacobeşti. Registrul de născuţi, căsătoriţi, 
decedaţi 1876-1912, f. 2. (Antonius Gallfaber) 

139 Mariana Hausleitner, op.cit„ p. 68. 
140 Ibidem, f. 67, nota 357. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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continuând să desfăşoare aceleaşi meşteşuguri şi activităţi preponderent agricole, 
aprovizionând cu legume şi fructe pieţele din Rădăuţi, Suceava şi Siret. Au fost 
înregistrate căsătorii mixte între maghiari din Măneuţi şi germani, locuitori ai 
localităţii Frătăuţii Noi. 

Activitatea politică a maghiarilor s-a desfăşurat - cel mai probabil - în cadrul 
partidelor politice din Bucovina şi, ulterior, din România Mare. Reforma agrară din 
1921 a împroprietărit şi 606 locuitori de origine etnică maghiară141 (317 din judeţul 
Zastavna, în nordul Bucovinei şi restul din judeţul Rădăuţi). Un tabel după 
naţionalitate la nivelul judeţului Rădăuţi ( 6 iunie 1921) ne indică următoarea 

situaţie142 : Rădăuţi - 29 de maghiari, Satu Mare-Vechi - 135, Măneuţi - 2 247 
Frătăuţii Vechi - 82)143

• Această statistică întocmită de către funcţionari aparţinând 
Ministerului de Interne este greşită, de vreme ce totalul este de 2 122 de maghiari, 
ori un simplu calcul ne demonstrează eroarea: Erick Colban a fost interesat - în 
cursul unei călătorii efectuate în România, la 27 iulie 1923 - să afle date 
suplimentare despre maghiarii bucovineni, apreciaţi la 1 O OOO de suflete şi rară să 
aibă (spre deosebire de fraţii lor) sentimente revizioniste144

. Ei erau apreciaţi drept 
cetăţeni loiali, care nu intraseră în contact cu confraţii lor din Transilvania. În 1924, 
28 de secui au emigrat în America de Sud (la 800 kilometri de Sao Paulo, la 
Boldosszonyfalva)145

• La 11 noiembrie 1924, cu prilejul dezvelirii Monumentului 
Unirii din Cernăuţi, a participat primarul localităţii Măneuţi, Marton Laszlo, în 
fruntea unei delegaţii compusă din 11 maghiari146

• 

În concluzie, politica centralistă a guvernăriilor liberale după Unirea din 1918 
a lovit în interesele comunităţilor etnice din Bucovina, care au resimţit negativ 
fenomenul de românizare văzut ca un atac direct adus identităţii lor culturale, 
politice şi educaţionale, reacţionând în forme şi modalităţi diverse. Fizionomia 
aparte a Regatului României Mari a fost determinată de continua sa oscilaţie între 
modele similare occidentale respectiv perpetuarea tradiţiilor politice autohtone. O 
idealizare a democraţiei interbelice - atât cât a fost - nu poate fi, la urma urmei, 
decât o întreprindere nefericită, menţionând, în contextele respective, realizările. 
Abordarea liberală a problemei minorităţilor a reflectat supralicitarea ideii 
naţionale, dimensiune care în practică a dus la erori şi excese care au umbrit, de 
cele mai multe ori, părţile pozitive, punând în dilemă modalităţile de integrare a 
comunităţilor etnice. 

141 A.M.A.E., Fond România 1920-1944, voi. f. 394v. 
142 D.J.A.N.S„ Fond Prefecturajudeţului Rădăuţi, dosar 30/1921, f. 12. 
143 Ibidem. 
144 Gheorghe Iancu, Problema minorităţilor etnice din România în documente ale Societăţii 

Naţiunilor (1923-1932), Cluj-Napoca, Editura Napoca, 2002, p. 81. 
145 Ibidem. 
146 Mihai-Aurelian Căruntu, Un eveniment din viaţa Cernăuţiului de odinioară: serbările 

prilejuite de dezvelirea Monumentului Unirii (I I noiembrie 1924). Documente, în „Suceava. Anuarul 
Complexului Muzeal «Bucovina»'', Suceava, XXIX-XXX, voi. II, 2002-2003, p. 316. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Integration of the National Minorities from Bukowina ioto the Great 
Romania: the national-liberal approach 

(Abstract) 

75 

In the historic Bukovina the percentage of the minorities was superior to that of Romanian 
(52%--55%), so that the Romanian authorities found it difficult to handle things. These problems were 
only noticed after the enthuziasm of the union to Romania and the appearance of a large set of 
economic, social, politica! and spiritual circumstances. The Union had been done but the process of 
unification was only beginning. The integrational centralizing perspective of the National-Liberal 
gouvernements that took part either directly or indirectly to leading Great Romanian between 1918--
1928 allowed the manifestation of the identity, hidden in the new cultural assault on the state 
structures and making the ethnic communities react. The alternative solutions proposed by some 
politica! leaders could be solved due to an internai and externai favourable context so that the formula 
of the uncoditionnal union prevailed over the conditioned union (which was evoked by Iuliu Maniu 
and had its partisans in Bukovina, too) for the benefit of the entire Romanian nation. The former 
Kingdom didn't have any experience in managing the motive's problems and The National Liberal 
Party immediately voted for a centralization formula and the liquidation of the autonomy and regional 
leadership, which had negative effects on the ethnical communities. The Romanian Kingdom has 
adhered to the Minorities Treaty (December 9th 1919). After the treaty, they should have insured a 
natural rapid integration of the ethnics into the Roman ian state, which was involved in a real identity 
problem after 1918. The conservative view adopted by the liberals over the economic and social 
issues, reflected in the maintaining ofthe traditional Romanian structures, stopped the necesary fusion 
with the values of the economi cal civilization from the Occident. No doubt about it, the degree of the 
integration of the minorities depended essentially on the existence and persistence of the difference 
between the economy and also the mentality ofthe towns versus the villages, between urban and rural 
economy in the low social mobility, in the fluidity and perenity of the internai and externai 
circumstances in which evolved Great Romania and also in the instability of the central-european 
space. The passage from a politica! system like the Austrian one, built on administrative order, as a 
resuit of a German culture, to a French system applied to a mentality at the crossroads of the East and 
West represented a challenge and had some reactions even from the Romanian people in Bukovina, 
who were used to the order and discipline of the former empire. The complains of the ethnic were 
about the content and the speed of centralization and of „Romanizations" of the historic Bukovina, 
and about the newcomers, especially the Romanian from the former Kingdom who occupied leading 
positions meant to install Romanian identities. This became obvious when the new Constitution was 
approved in a form that concerned only the national majority. The 1923 Constitution proclaimed the 
Romanian Kingdom as a national united and indivisible state, the idea of the national unity having 
become a politica! and idealistic law of the national Romanian identity. Unfortunatelly no law about 
the mights of the minorities was explicitly included in the text of the Constitution. lt gave all the state 
power to the „nation", the only acknowledged nation being the Romanian one. At the same time, 
centralist administrative system was passed on with no special prerogatives for the areas inhabitated 
mostly by ethnic minorities. The National Liberal Party's policy followed the insurance of the state 
power over both Romanians and minorities. The law of the new regime was built on a ethnocentral 
idealistic formula which excluded -- in real terms as well as in symbolistic terms - the citizens of a 
different ethnic status. 
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TEATRUL NAŢIONAL DIN CERNĂUŢI 
(1924-1935) 

ALIS NICULICĂ 

Primul Război Mondial a fost ocazia ideală care a favorizat procesul 
destrămării celor două mari imperii, Austro-Ungar şi Ţarist, pe ruinele lor apărând 
o serie de state naţionale independente, altele desăvârşindu-şi unitatea statală. Între 
ultimele s-a aflat şi România care, prin reintegrarea în graniţele fireşti a Basarabiei, 
Bucovinei, Ardealului şi Banatului, a ajuns la capătul unui proces istoric, care a 
durat destul de mult, faţă de alte state europene. 

În ceea ce priveşte Bucovina, dacă procesul de integrare, din punct de vedere 
administrativ, juridic şi chiar politic a fost mai anevoios şi destul de îndelungat, în 
cel cultural s-a făcut, relativ, mai uşor şi mai repede, pentru că a început a se 
înfiripa încă din timpul evenimentelor petrecute la 18481

• În privinţa teatrului 
românesc, instituţie cu un impact educativ deosebit, lucrurile erau clare. Forţe 
artistice existau, ele fiind grupate şi „rodate", în celebra Societate muzicală 

Armonia din Cernăuţi. De asemenea exista şi o tradiţie a spectacolelor de teatru în 
limba română, la formarea căreia, pe lângă Armonia au contribuit şi alte formaţiuni 
de teatru de amatori din Bucovina, dar mai ales trupele de teatru profesionist venite 
din Regat, de regulă la invitaţia fie a Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română 
în Bucovina, fie a altor societăţi sau chiar la iniţiativa unor întreprinzători 

particulari. 
După realizarea Unirii, lucrurile nu mergeau chiar în ritmul în care s-au 

aşteptat bucovinenii. Trecuseră aproape doi ani de zile şi totul, sau aproape totul, 
părea să fi încremenit în vechile tipare. Aproape nimic nu lăsa să se întrevadă acele 
schimbări profunde care să amintească faptul că acum e vorba de România, şi nu 
de vechiul Imperiu Austro-Ungar. În oraşe, multe dintre străzi îşi păstrau vechile 
denumiri anacronice, firmele erau inscripţionate în limba germană, iar noile 
autorităţi depuneau eforturi disperate pentru ca viaţa să-şi urmeze cursul 

1 Mihai lacobescu, Din istoria Bucovinei, voi. I, (1774-1862), Bucureşti, Editura Academiei 
Române, 1993, p. 338-361; Ştefan Purici, Mişcarea naţională românească în Bucovina între anii 
1775-1861, Suceava, Editura „Hurmuzachi", 1998, p. 208-224; Emanuel Turczynski, Geschichte der 
Bukowina in der Neuzeit, Wiesbaden, Editura Harrasowitz, 1993, p. 227-230. 

Analele Bucovinei, XIII,/, p. 77-96, Bucureşti, 2006 
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nonnal2
• În această situaţie, văzând că demersurile făcute atât pe lângă guvernul 

provinciei, cât şi la ministerul de resort din Bucureşti, întârzie să se concretizeze, se 
ia hotărârea, pe plan local ca, în locul teatrului gennan, care se afla în agonie, să se 
constituie Teatrul municipal românesc. Acesta trece în administraţia autorităţilor 
române. La conducerea lui a fost numit scriitorul Constantin Berariu, susţinut şi de 
către artiştii de la Societatea Armonia. De altfel, cu sprijinul artiştilor de la 
Armonia se vor pune în scenă primele reprezentaţii cu piese din repertoriul naţional 
şi universal. Un cronicar al „Junimii literare" avea să consemneze: „Câte lupte nu 
s-au dat la noi, în Cernăuţi, până am căpătat un teatru al nostru, un focar de cultură 
românească! Câte străduinţe s-au depus pentru realizarea acestei dorinţi a tuturor 
românilor bucovineni! Şi noroc că direcţiunea a încăput pe mâini pricepute, ale 
domnului profesor universitar Constantin Berariu, care el singur (este) un poet, 
trăieşte în teatru şi numai pentru teatru"3

. Tânăra instituţie s-a confruntat încă de la 
înfiinţare cu probleme de ordin financiar. Subvenţiile statului nu puteau acoperi în 
întregime toate nevoile, mai ales cele legate de decoruri, costume, întreţinerea 
localului, deplasări ş. a. Deşi exista o lege a teatrelor (Legea din 191 O, modificată 
în 1913 şi apoi în 1919 prin Decretul Lege nr. 3226) care specifica, la art. 45, 
obligaţia primăriilor oraşelor de a prevedea anumite sume în buget pentru 
subvenţionarea instituţiilor de cultură, aceasta era ignorată. În plus, multitudinea 
societăţilor şi fundaţiilor (în judeţul Suceava existau, spre exemplu, în 1921, nu 
mai puţin de 41) care apelau mereu la subvenţii, făcea imposibilă aplicarea legii4

• 

Pentru a suplini lipsa unei trupe închegate care să ofere publicului stagiuni 
pennanente, Constantin Berariu5 a depus eforturi deosebite pentru a angaja trupe de 
la alte teatre. Astfel a adus o trupă de la Teatrul Naţional din Chişinău, condusă de 
scriitorul L. Dauş, o echipă de actori de la Teatrul Naţional din Bucureşti, condusă 
de R. Bulfinsky, companiile P. Sturzu, Ion Manolescu, C. Nottara, C. Demetriade, 
precum şi artişti ai Operei din Cluj. Cum publicul cemăuţean era mare amator de 
teatru muzical (operă, operetă), stagiunea 1922-1923 s-a axat pe asemenea 
spectacole. Capul de afiş l-a ţinut Nicolae Leonard6

, cel mai în vogă artist liric al 

2 România se confrunta cu grave probleme financiare. Ocupaţia militară germană din timpul 
războiului şi pierderea tezaurului au fficut ca situaţia României, stat victorios, să fie mai grea decât 
cea a unuia învins. La acestea se adăugau imensele distrugeri provocate de război şi faptul că 

provinciile revenite în graniţele ţării prezentau stadii diferite de dezvoltare economică. 
1 Al. Paşchivschi, Teatrul nostru, în „Junimea literară", XIV, nr. 5-7, 1925, p. 240. 
4 Arhivele Statului Suceava, Fond Primăria Suceava, d. 8/1925, f. 12; d. 7/1926, f. 30; d. 

5/1928, f. 3. 
5 C. Berariu (21.03.1870, Ceahor - 12.11.1929, Cernăuţi), scriitor, ziarist şi dramaturg; doctor 

în drept; a fost profesor de drept constituţional la Universitatea din Cernăuţi. A scris lucrări dramatice 
de inspiraţie folclorică (Făt-Frumos în grădina Sfintei Vineri ş.a.) şi libretul la opereta lui Tudor 
Flondor, Moş Ciocârlan (împreună cu Temistocle Bocancea). Vezi Emil Satco şi Ioan Pînzar, 
Dicţionar de literatură Bucovina, Suceava, 1993, p. 22, 23. 

6 Nicolae Leonard (13.XII.1886, Galaţi - 24.XII.1928, Câmpulung-Muscel) - mare tenor, 
supranumit „prinţul operetei româneşti". Angajat în trupele Bărcănescu, Grigoriu şi Leonard
Maximilian. Teatrul muzical din Galaţi îi poartă azi numele. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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vremii. Se spune că simpla sa prezenţă pe scenă, fără a spune nici un cuvânt, 
impresiona puternic nu numai publicul ci şi pe colegii săi, actori. Astfel, 
reprezentaţiile cu operele Werther, Cavaleria rusticana, Pag/iacei, Rigoletto, au 
completat pe cele de operetă, Leonard punându-şi în valoare marile sale calităţi 
interpretative. Au urmat reprezentaţiile cu Fântâna Blanduziei de Alecsandri, Ciuta 
de Victor Ion Popa, Hero şi Leandru, Le maitre de forges, Castelana de Capus, 
Păpuşile de Wolf ş. a. La acestea se adaugă reprezentaţiile companiei Bulandra din 
17-19 aprilie cu L'Aiglon de Rostand, Marchizul Priola de Lavedan şi Diavolul de 
Fr. Molnar. În perioada 19-21 octombrie a urmat turneu trupei Manoilescu. 
Sfârşitul anului 1923 a reprezentat chiar o culme a reprezentaţiilor teatrale. Astfel, 
s-au jucat operele Tosca, Boema, Povestirile lui Hoffman, De-aş fi rege, Vlaicu 
Vodă şi Hamlet, cu actorul Aristide Demetriad (1871-1930), unul dintre 
inegalabilii interpreţi ai lui Hamlet, un tragedian cu resurse interpretative 
extraordinare. Alături de acestea au văzut lumina rampei piesele O scrisoare 
pierdută de Caragiale, Scampolo de D. Nicodemi, Roşcovanul (Poil de carotte de 
J. Renard), şi Gringoire de Banville, în traducerea lui Şt. O. Iosif. Iată că, după 
mulţi ani, capitala Bucovinei şi o dată cu ea şi alte localităţi mai importante, s-au 
bucurat de o prezenţă masivă a teatrului românesc, după care a tânjit mereu7

• Şi în 
anul următor pe scena teatrului cernăuţean continuă seria spectacolelor de bună 
calitate. Astfel, sunt reprezentate operele Tosca şi Traviata, opereta Mirica de 
N. Ghica, piesele Scandalul de H. Bataille, Necunoscuta de Al. Bisson, Orfelinele 
de D'Ennery. 

Nicolae Leonard a rămas o prezenţă constantă pe scena Teatrului Naţional 
din Cernăuţi. La 20 februarie 1924, marele interpret, al cărui sfârşit nu va fi 
departe, a fost sărbătorit cu fast în capitala Bucovinei, cu prilejul împlinirii a 20 de 
ani de carieră artistică. În aceeaşi lună şi în următoarea, Mărioara Voiculescu, 
împreună cu trupa sa repurtează succese de public în Capcana de Kismaekers şi 

Vijelia de Henri Bernstein8
. În luna mai se înregistrează un turneu al Teatrului 

Naţional din Bucureşti, cu piesele Când vine viforul de Gh. Tătărăscu şi Fraţii 

Karamazov. Un alt turneu bucureştean cu actorii N. Bălţăţeanu, I. Sârbu, Luncescu 
şi Vasile Brezeanu a cuprins întreaga Bucovină. Au fost prezentate piesele 
Sacrificiul de Roberto Bracco şi Ursul de Cehov. Reprezentaţiile au avut loc în 
iunie la Cernăuţi, Siret, Storojineţ, Rădăuţi, Suceava, Vatra Dornei, Câmpulung şi 
Gura Humorului9

. Multitudinea reprezentaţiilor, existenţa unui public cultivat, 
precum şi nenumăratele demersuri ale intelectualilor bucovineni, susţinuţi de către 
autorităţi şi în mod special de ministrul Ion I. Nistor, au dus la acea hotărâre a 
Ministerului Instrucţiunii Publice, Cultelor şi Artelor de înfiinţare a Teatrului 

7 Teatrul cernăuţean, în „Junimea literară", XII, 1923, p. 133-134; nr. 10-11, p. 400-401 şi 
nr. 12, r· 462. 

Leca Morariu, Teatrul cernăuţean, în „Junimea literară", XIII, 1924, nr. 1-2, p. 76-77. 
9 Idem, Teatrul nostru, în „Junimea literară", XIII, 1924, nr. 5--6, p. 284. 
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Naţional din Cernăuţi. El se adăuga altor două instituţii fundamentale de cultură 
românească: Universitatea şi Conservatorul. Ultimul, înfiinţat în 1924, avea nu 
numai menirea de a pregăti cadre necesare mişcării artistice, ci şi de a suplini lipsa 
unei Filarmonici şi a unei Opere10

• 

Pe scena Teatrului Naţional vor evolua mulţi dintre marii artişti ai scenei 
româneşti. Prima stagiune permanentă s-a inaugurat în ziua de 29 octombrie 1925, 
cu piesa Chemarea codrului de G. Diamandi, aleasă pentru subiectul său. Este 
vorba despre o legendă eroică din epoca lui Petru Rareş, în care este înfăţişată viaţa 
patriarhală a boierilor, din care nu lipsesc scenele de dragoste şi, firesc, mesajele 
patriotice. Actorii Gina Sandri, Mia Teodorescu, Jeanne Sandri, Lily Bulandra11

, 

Radu Popea, Nae Bulandra12 şi Atanasie Mitric au asigurat, prin jocul lor excelent, 
succesul de public. După cum se vede, ansamblul de actori este de provenienţă 
bucureşteană, cu excepţia lui Atanasie Mitric13

. Au urmat piesele Ca frunzele de 
Giuseppe Giacoza (în care au apărut Petre Sturza, Ovid Brădescu, Gina Sandri şi 

Petre Bulandra), Un poet romantic, comedie într-un act de C. Millo, Un drăcuşor 
de fată, comedie în 2 acte de Alice Sturza, Păianjenul de A. D. Herz, Văpaia de 
Kistemackers, Scandalul de H. Bataille, Un faliment de B. Bjoemson, Ariciul şi 
sobolul de Victor Eftimiu, Doctor fără voie şi Căsătorie secretă de Moliere, 
Moartea civilă de Paolo Giacomette, O noapte furtunoasă de I. L. Caragiale, 
precum şi alte câteva reprezentaţii care au fost incluse în repertoriu pentru a 
satisface gusturile unui anumit public14

• 

De-a lungul celor câţiva ani de existenţă, Teatrul Naţional din Cernăuţi a fost 
slujit de actorii: Ion Anastasiad, Lulu Aurelian, Anca Balaban (1929-1934), Mircea 
E. Balaban15

, Gheorghe Băcleşeanu (1926), Aura Bălăceanu, Ştefan Braborescu, 

IO Z.(avulovici) A.(lexandru), Conservatorul din Cernăuţi, în „Junimea literară", XIV, 1925, 
nr. 11-12, noiembrie-decembrie, p. 426-427. 

11 Actriţă de talent, Lily Bulandra a jucat, la rându-i, în aproape toate piesele puse în scenă 
între 1925 şi 1935: Ploaia, Pygmalion, O noapte furtunoasă, Visul unei nopţi de vară, Nora ş.a. În 
paralel cu activitatea din teatru preda ore şi la Conservatorul de Muzică şi Artă Dramatică. În 1935 se 
transferă la Cluj. 

12 Nae Bulandra, descendent al unei vechi familii de bucovineni, absolvent al Conservatorului 
de Artă Dramatică din Bucureşti, a jucat pe scena naţionalului cernăuţean în toţi cei zece ani de 
existenţă a acestuia. Între rolurile interpretate s-au aflat: Serebriakov din Unchiul Vania, Baronul din 
Azilul de noapte, Volpone din piesa omonimă, Tipătescu din O scrisoare pierdută etc. A fost unul 
dintre actorii de bază ai Teatrului Naţional din Cernăuţi. 

13 Atanasie Mitric s-a născut în 1901 la Crasna Putnei, Storojineţ şi a murit la 18.06.1944, în 
Bucureşti. Şi-a făcut ucenicia scenică la Cernăuţi, fiind angajat, apoi, la Teatrul municipal din 
Bucureşti. A realizat dramatizări şi scenarii radiofonice. Vezi şi Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, 
laşi, Editura Princeps Edit, 2004, voi. II, p. 71. 

14 Em. Cososcki, Teatrul Naţional Cernăuţi. Cronică, în „Junimea literară", XV, 1926, nr. 1-2, 
ianuarie-februarie, p. 42-47. 

15 Anca şi Mircea Balaban au jucat între anii 1929 şi 193 5. Au fost distribuiţi în aproape toate 
premierele din aceşti ani. Mircea Balaban s-a remarcat prin calităţi scenice deosebite. Ion lancovescu, 
impresionat de jocul său, îi propune un angajament, care l-a tentat pe actor, acesta părăsind Cernăuţii 
pentru a pleca la Bucureşti. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Ovid Brădescu (1925-1929)16
, Lily Bulandra (1925-1934), Nae Bulandra (1925-

1934), Leny Caier, Annie Capustin (1927-1937), Jules Cazaban17
, Gheorghe 

Carrusy, Tudor Călin ( 1928-1931 )18
, Antoaneta Căi inescu ( 1925-1934 ), Margareta 

Cărăuşu, Constantin V. Cristel 19
, Ilie Cernea (1925-1934 ), Ion Constantiniu ( 1925-

1929), Virgil Cordea (1926-1935), Victoria Cossoschi (1926), Zina Crăciunescu, 
Constantin Cristobald, Ilie Economu ( 1925-193 7), Iancu Economu ( 1925-1933 ), 
Mişu (Mihail) Fotino (1930--1935) Silvia Fulda (1925-1930), Mihai Grosariu, 
Geta Kernbach (1925-1930), Nuşa Kososski (1925-1929), Vasile Lazărărescu 

16 Ovid Brădescu, prezent la Cernăuţi între 1925-1928, a jucat într-o serie de piese care i-au 
adus succese de public: Avarul de Moliere, Unchiul Vania de Cehov, Conul Leonida faţă cu 
reacţiunea de I. L. Caragiale ş. a. Artist talentat, plin de iniţiativă, a avut, în 1935, la desfiinţarea 
Teatrului Naţional, intenţia de a pune bazele unui Teatru liber, în care să joace actorii şomeri. Din 
păcate, eforturile sale au dat greş. 

17 Jules Cazaban (16.III.1903, Fălticeni - 1.IX.1963, Bucureşti), a avut una dintre cele mai 
strălucite cariere actoriceşti. A urmat Conservatorul la Iaşi, timp în care e remarcat de poetul Mihai 
Codreanu, care-l recomandă conducerii Teatrului Naţional. După absolvire este angajat la Teatrul 
Naţional din Cernăuţi, unde abordează o gamă variată de genuri, de la comedie la tragedie: Fred din 
Pygmalion de G. B. Shaw, Moca din Volpone de Ben Johnson, Antolicul din Poveste de iarnă de 
Shakespeare, Moş Tănase din Răzvan şi Vidra de Bogdan Petriceicu-Hasdeu, Alioşa din Azilul de 
noapte de M. Gorki ş. a. În 1929 a adresat o cerere primarului din Suceava, rugându-l să-i aprobe o 
subvenţie din fondul cultural al oraşului, pentru a pleca pentru două luni la studii în străinătate. În 
cerere, solicitantul precizează: „ ... Vă rog să aveţi în considerare că de 4 ani fac parte din acest Teatru 
din capitala Bucovinei şi că numai cu mijloacele mele materiale nu-mi pot satisface această 

necesitate". Pe verso este o notă semnată de Victor Ion Popa, care „recomandă cu toată căldura 
cererea de faţă a d-lui Jules Cazaban, artist tânăr şi plin de însuşiri frumoase pentru scenă, (iar) o 
călătorie de studii ar fi, în aceste condiţiuni, nu numai o învăţătură preţioasă pentru tot lungul carierei 
şi un stimulent bine venit". La 25 mai actorul adresa o nouă cerere de ajutor primăriei Suceava care, 
însă, n-a dat curs doleanţei sale, specificând că: „Fondul local este destinat numai pentru teatrele 
locale (înţelegându-se aici, probabil, Reuniunea Muzical-Dramatică „Ciprian Porumbescu" din 
Suceava, n. n.) şi având în vedere că la întocmirea bugetului pe anul 1929 acest fond s-a repartizat 
deja între instituţiile culturale locale, nu se mai poate aviza din acest fond nici un ban". Oferindu-i-se 
posibilităţi mai mari decât cele aflate la Cernăuţi, actorul pleacă, în 1929, la Bucureşti, răspunzând 
invitaţiei Mariei Ventura, care înfiinţase o companie teatrală. Vezi Arhivele Statului Suceava, F. 
Primăria oraşului Suceava, d. 17/1929, f. 13 şi Eugen Dimitriu, Cazabanii - o cronică de familie, 
Bucureşti, Regia Autonomă Monitorul Oficial, 2004, p. 127-137. 

18 Călin Tudor, un actor deosebit de dotat, a fost adus la Cernăuţi de V. I. Popa Inteligent, cu o 
pregătire intelectuală de excepţie, reuşea să electrizeze spectatorii, prin puterea de a se transpune în pielea 
personajului, prin fluidul care-l degaja. Şi-a început cariera la Craiova, oraş cu o bogată tradiţie teatrală. În 
1928 vine la Cernăuţi, unde stă aproape patru ani, după care pleacă la Iaşi şi, de aici, la Bucureşti. 

19 Constantin Cristel, viitorul soţ al scriitoarei Lucia Demetrius. Născut în Mahala, Cernăuţi, la 
23 mai 1912, după ce a studiat la liceul „Aron Pumnul" din Cernăuţi, a urmat Conservatorul de Muzică 
şi Artă Dramatică din acelaşi oraş, clasa profesoarei Lily Bulandra. Este distribuit în piese la Naţionalul 
cemăuţean încă student fiind, apoi devine actor profesionist la acelaşi teatru. După desfiinţarea 
Naţionalului joacă, un timp, la Teatrul străjeresc din acelaşi oraş, sub direcţia lui G. Podhorschi ( 1938--
1939), în Bucureşti şi din nou la Cernăuţi, la Teatrul Muncă şi lumină (1941-1944), la care a fost şi 

director. Între rolurile interpretate amintim: Glanetaşul din Ion, dramatizare de Al. Mitric după romanul 
omonim de Rebreanu, Ion din Năpasta de I.L. Caragiale, Pepelea din Arvinte şi Pepelea de 
V. Alecsandri, Colonelul din Magda de Suderman, Chirică din Omul cu mârţoaga de G. Ciprian ş.a. 
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(1927-1930), Virgil Handoca, Laurenţiu Măr~ineanu, Vasile şi Mioara Lăzărescu, 
Ecaterina Mironescu (1926), Nicolae Mihuţă2 , Dimitrie Mleşniţă, Atanasie Mitric, 
Dimitrie Moruzan (1925-1934), Jenny Moruzan (1925-1930), George Mugur 
(Chiseliţă), George Podhorschi (1925-1930), Constantin Ramadan, Cezar 
Rovinţescu (1927-1930), Jenny Roşu, Nicolae Sireteanu, Gina Sandry (Getta Sion 
sau Bulandra)21

, Medinee Şaban, Liuba Ştefanov, Coca Ştefănescu, Mia 
Teodorescu, Grigore Vasiliu Birlic22 precum şi regizorii Nello Bucevschi şi 
Cristofor Vitencu (actor şi regizor)23

• 

Directorii teatrului au fost: Constantin Berariu ( 1922-1925), Dimitrie 
Marmeliuc (1925-1926), Dragoş Protopopescu (1926-1927), Victor Ion Popa 
(1927-1929), Eugen Bădărău (1929-1931), Mişu Fotino (1931-1932)24

, Ilie 

20 Nicolae Mihuţă (1905, Şcheia, Suceava - 1980, Arad), a absolvit Şcoala Normală din 
Cernăuţi. Elev fiind, a fost atras de mirajul scenei. În timpul turneului companiei lui Leonard în 
Cernăuţi, s-a angajat ca figurant. Numit învăţător în satul Lipoveni din apropierea Sucevei, activează 
ca actor amator la Reuniunea Muzical-Dramatică „C. Porumbescu", unde îşi face „ucenicia''. Se 
perfecţionează, apoi, la Conservatorul din Iaşi ( 1928-1931 ), timp în care joacă la Naţionalul din 
localitate. În 1931 este angajat la Teatrul Naţional din Cernăuţi, unde joacă în piese ca Magda, Zorile, 
Necunoscuta, Baba Hârca ş.a. În 1935 pleacă la Bucureşti, la compania lui Iancovescu, apoi la Satu 
Mare şi, de aici, se întoarce, pentru scurt timp, la Cernăuti, la Teatrul Muncă şi lumină. Actorul 
bucovinean a avut o carieră lungă, în care a interpretat peste 300 de roluri. Emil Satco, op. cit„ voi. II, 
p. 60, 61; N. Massoff, Teatrul românesc, voi. VIII, Bucureşti, Editura Minerva, 1981, p. 38, 553. 

21 Elevă a lui Jules Cazaban, Getta Sion sau Gina Sandry sau Getta Bulandra, cum a fost 
cunoscută în teatrul românesc, a fost una dintre cele mai talentate artiste din epocă. A jucat la 
Bucureşti, dar şi pe scene pariziene, la Cluj, Iaşi şi Chişinău. Avea un mare succes în piesele cu 
subiecte istorice. A apărut în rolurile principale din Hamlet, Regele Lear, Răzvan şi Vidra, Săptămâna 
luminată, Învierea ş.a. 

22 Grigore Vasiliu (24.1.1905, Fălticeni - 14.II.1970, Bucureşti) îşi va adăuga, mai târziu şi 
numele Birlic, de la un personaj care i-a prilejuit un adevărat triumf. Actorul, care a făcut parte din 
galeria interpretilor de geniu ai teatrului şi filmului românesc, şi-a făcut ucenicia la Conservatorul de 
Muzică şi Artă Dramatică din Cernăuţi şi pe scena Nationalului din capitala Bucovinei. Aici a jucat 
sub îndrumarea regizorilor Ion Maican şi V. I. Popa, care l-au distribuit în piese ca: Amantul, Ţăranul 
baron, Andrache şi leul, TaifUn, O noapte furtunoasă, Volpone, Oricine, Visul unei nopţi de vară, Un 
domn pribeag, O scrisoare pierdută, Muşcata din fereastră, Panţarola. Era îndrăgit de public, care se 
anima imediat la aparitia sa pe scenă. Dar notorietatea şi-o va câştiga la Bucureşti, unde a plecat în 
1932. Vezi Virgil Brădătean, Istoria literaturii dramatice româneşti şi a artei spectacolului, 
Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1982, p. 125-127; Napoleon Toma Iancu, Dicţionarul 
actorilor de film, Bucureşti, Editura Ştiintifică şi Enciclopedică, 1977, p. 396, 397; Ana Maria Narti, 
Grigore Vasiliu Birlic, în „Cinema", nr. 7, 1973, p. 20, 21. 

23 Pentru momentele de început ale Teatrului National din Cernăuţi multe informatii se găsesc 
în corespondenta actorului George Podhorschi, aflată în arhivele Bibliotecii Bucovinei, Fondul 
documentar Teatru românesc. 

24 Mişu Fotino (24 iulie 1886, Bucureşti - 1970, Braşov). Absolvent al Institutului de Artă 
Dramatică, clasa C. Nottara; a avut o contributie însemnată la fondarea institutiilor teatrale din Braşov, 
Sibiu şi Brăila. În 1931 este numit director la Teatrul National din Cernăuţi. În 1932 pleacă la Bucureşti. De 
aici se retrage la Braşov, unde rămâne până la sfărşitul vieţii. Artist al poporului. Între piesele jucate pe 
scena cernăuţeană: Fracul de Gabor Dregely, Păianjenul de A. D. Herz., Prostul de L. Fulda, Stiloul de 
Fodor Lăzlo ş.a. Adrian Vatamanu, Mişu Fotino. Biografie şi note, manuscris, Biblioteca Bucovinei „I. G. 
Sbiera" Suceava, Fond documentar „Bucovina", Teatru, f. 66; Emil Satco, op. cit„ voi. I, p. 391, 392. 
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Bacinschi (oct. 1932 - 20 dec. 1932), Leca Morariu (1 dec. 1933 - 1936) şi 
Constantin Cristel ( 1936). 

Cu toate strădaniile actorilor, mulţi dintre ei cu o experienţă de teatru 
remarcabilă, lipsa unui coordonator, a unui regizor de valoare şi-a pus amprenta pe 
stagiunile care s-au deschis sub direcţia lui Dimitrie Marmeliuc şi Dragoş 

Protopopescu. Primul, un folclorist şi filolog recunoscut, profesor la Facultatea de 
Litere şi Filosofie din Cernăuţi, era lipsit de o experienţă în teatru, iar cel de al 
doilea, scriitor şi profesor la Universitatea din Cernăuţi, cu un doctorat luat la 
Sorbona, s-a dovedit a fi şi mai puţin indicat pentru această funcţie. Se punea 
problema găsirii unui om care să scoată teatrul din impas. Alegerea a căzut pe 
Victor Ion Popa, personalitate marcantă a teatrului românesc: regizor, autor 
dramatic, bun organizator25 şi s-a dovedit a fi salutară. Până să fie numit director, 
V. I. Popa26 a montat, pentru acest teatru, o serie de spectacole cu piesele: Henric 
al /V-lea de L. Pirandello (cu: Ovid Brădescu, Silvia Fulda, Antoaneta Călinescu, 
Iancu Constantiniu, Jules Cazaban, D. Mugur, D. Mleşniţă, Ilie Cernea ş.a.); 

Cămila trece prin urechile acului de Fr. Langer (cu: Ecaterina Ionescu, 
I. Constantiniu, J. Cazaban, Lilly Bulandra, N. Bulandra, Teodor Păunescu)27 • Tot 

25 Arhivele Bibliotecii Bucovinei „I. G. Sbiera" Suceava, F.d. „Bucovina'', d. „Personalităţi", 
Or. D. Grecul, Victor Ion Popa, Lupta pentru înfiinţarea teatrului din capitala Bucovinei, manuscris, 
f. 60; V. I. Popa a fost numit director la 22 octombrie 1927. 

26 Victor Jon Popa (1895, Bârlad - 1945, Bucureşti), scriitor, regizor, pictor scenograf, profesor la 
Conservatorul din Cernăuţi şi la Conservatorul de Artă Dramatică din Bucureşti. De numele său se leagă 
cele mai mari succese ale Teatrului din Cernăuţi. Piesele sale (Ciuta, Muşcata din fereastră, Take, lanke 
şi Cadâr), se joacă şi azi cu acelaşi succes de public. Atât opera dramatică, cât şi eseurile despre teatru 
(unele publicate şi în revista „Spectatorul", întemeiată de el, în 1927), reprezintă un capitol important din 
istoria dramaturgiei româneşti. Succesul spectacolelor montate de V. I. Popa se datorează implicării 
totale a acestui om cu o pregătire de excepţie, care nu lăsa nimic să-i scape, ocupându-se nu numai de 
regie, de scenografie, ci şi de lucruri mai mărunte, dar deosebit de importante pentru ca reuşita să fie 
deplină: era sufleur, zidar, maşinist, pictor, croitor, electrician. Eugen Lovinescu îl numeşte, pentru 
preocupările sale multiple, „un om al Renaşterii". V. I. Popa a îmbinat nevoia de noutate a publicului cu 
o încercare, de culturalizare a acestuia. ,,În toate teatrele unde a lucrat, V. I. Popa a creat spectacole de 
mare ţinută artistică. numele lui pe afiş era garanţie de serios tratament al spectacolului". Victor Ion Popa 
a lucrat cu pricepere şi succes în toate „departamentele" teatrului: în teatrul sătesc, unde a descoperit 
magia obiceiurilor şi datinilor ancestrale, în teatrul şcolar, în teatrul muncitoresc (a fost director al 
Teatrului Muncitoresc, care avea secţiuni în toată ţara şi în Cernăuţi, opunându-se, de multe ori, 
intenţiilor Ministerului Muncii, care dorea să ofere distracţii uşoare, fără căi deschise „spre adevărata 
viaţă teatrală". A colaborat la diverse ziare şi reviste cu studii despre teatru; a fost un caricaturist, un 
„cavaler al farsei umane". Era atât de înzestrat cu darul caricaturistului de rasă, încât, cu zâmbetul pe 
care 1-a avut întotdeauna şi cu acelea.şi sintetice linii, cu care şi-a tratat semenii, şi-a primit şi moartea, 
autocaracterizându-se ca un nou Sîant Sebastian, în trupul căruia suliţele erau înlocuite cu sute de 
seringi". Aluzie la tratamentele medicale la care a fost supus. Vezi Radu George Ţeposu, Victor Ion 
Popa, în Dicţionarul scriitorilor români (M-Q), coordonat de Mircea Zaciu, Marian Papahagi şi Aurel 
Sasu, Bucureşti, Albatros, 2001, p. 811-816; Eugen Lovinescu, Scrieri, voi. 2, ediţie îngrijită de Eugen 
Simion, Bucureşti, Editura Minerva, 1970, p. 352, 353; George Călinescu, Istoria literaturii române de 
la origini până în prezent, ediţia a II-a, prefaţă de Al. Piru, Bucureşti, Editura Minerva, 1982, p. 611, 
721, 785, 786, 920; Ion Sava, Teatralitatea teatrului, Bucureşti, Editura Eminescu, 1981, p. 369. 

27 V. I. Popa, Mic îndreptar de teatru, Bucureşti, Editura Eminescu, 1977, p. 58. 
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în regia sa s-au jucat piesele: Pantaloon de James Barrie, Un erou de N. Kiriţescu, 
Daria de Lucian Blaga, Anno Domini de Ion Marin Sadoveanu, Elena de Radu 
Sbiera, Amanetul de Ludvig Holberg, Masca de Ion Sângiorgiu, Cuiburi sfărâmate 
de Sandu Teleajen şi Adrian Pascu, Învierea de Henry-Felix Bataille, după Lev 
Tolstoi. Cei aproape trei ani de directorat (1927-1930), au însemnat şi perioada de 
apogeu a teatrului cernăuţean. Noul director a apelat la un repertoriu deosebit de 
valoros din dramaturgia naţională şi universală. Astfel, prima stagiune din 1927 se 
deschide cu piesa Viforul, de Barbu Ştefănescu Delavrancea, în regia lui Ion 
Maican. Scenografia a fost semnată de cunoscutul, de acum, pictor, actor şi chiar 
regizor, George Lowendat28

• În distribuţie au apărut: Ovid Brădescu (Ştefăniţă), 
Getta Kernbach (Oana}29

, Medinee Saban, Ilie Cernea, Cezar Rovinţescu 
(Moghilă), Antoaneta Călinescu, Th. Păunescu, Vasile Lăzărescu, Atanasie Mitric, 
Jules Cazaban, Nicolae Sireteanu, George Podhorschi3°, Dumitru Mleşniţă, George 
Mugur, Virgil Cordea, Grigore Vasiliu (Birlic). Au urmat piesele Avarul de 
Moliere, Pygmalion şi Leul ghimpat de G. B. Shaw, Amfora de Pirandello, Unchiul 
Vanea de Cehov, Teatru de F. Molnar, Cuceritorii de Charles Mere, Castelul 
Wetterstein de Frank Wedeking, Sora uşuratică (cu Grigore Vasiliu în rolul 
principal), Conu Leonida faţă cu reacţiunea de I. L. Caragiale, În larg de Sutton 
Vane, Miss Hobs de Jerome K. Jerome, Azilul de noapte de Maxim Gorki31

• După 

28 Alexandru Cebuc, Vasile Florea, Negoită Lăptoiu, Enciclopedia artiştilor români 
contemporani, voi. li, Bucureşti, Editura Arc 2000, 1988, p. I 02; George Lowendal a semnat 
scenografia la un număr mare de piese, a realizat o impozantă cortină pictată pentru scena nationalului 
bucovinean şi a lucrat, pentru prima dată în România, o scenă turnantă şi o scenă glisantă. 

29 Getta Kernbach, o actrită talentată, a fost prima soţie a lui V. I. Popa. Cei doi şi fiul lor Sorin 
locuiau într-o casă a Teatrului National, în care se aflau atelierele şi magazia de decoruri. Aici V. I. Popa 
lucra, de multe ori singur, la confecţionarea de decoruri, la alcătuirea schiţelor pentru viitoarele spectacole. 

30 George Podhorschi (Podaru) (IO.XII.1904, Adjud - m.?, Piatra Neamt) a urmat Conservatorul 
din Cernăuti şi, din 1925, până în 1940 a rezidat în acest oraş. A jucat pe scena Nationalului cernăutean 
făcându-se remarcat în roluri ca: Mircea Basarab din V/aicu Vodă de A. Davila, Castriş din Patima roşie, 
Pilde din ljigenia în Taurida de Goethe, Ion din Ion al vădanei de N. ~iriţescu, Lothar Brand din 
Onoarea de Sudennann, Boierul Dumitrache din Cuiburi sfărâmate dii. Sandra Teleajen, Gallus din 
Fântâna Blanduziei de Alecsandri ş.a. A fost profesor la Conservatorul din Cernăuţi, iar după 
desfiinţarea Teatrului Naţional a continuat să joace în diferite roluri, fie la „Armonia", fie la teatrele 
efemere care au funcţionat după aceea. George Podhorschi s-a bucurat de o mare faimă în capitala 
Bucovinei, fiind apreciat ca actor şi tenor, personalităti ale teatrului românesc apreciindu-i talentul: 
G. M. Zamfirescu, I. Şahighian, G. Ciprian, Lucia Sturdza Bulandra, V. I. Popa ş.a. Vezi Emil Satco, 
Arta în Bucovina, voi. II, Suceava, 1991, p. 65, 66; Vezi şi corespondenta actorului George Podhorschi, 
aflată în arhivele Bibliotecii Bucovinei „I. G. Sbiera" Suceava, Fond documentar Teatru românesc. 

31 Montat pentru prima dată la Iaşi, de Aurel Ion Maican, spectacolul a rămas unul de referinţă 
pentru viziunea originală a transpunerii scenice. Pornind de la adevăratul titlu al piesei, La fond. acesta a 
prezentat spectacolul de la înăltime, dând astfel iluzia adâncului. „Un practicabil, paralel cu rampa, tăia 
personajele care evoluau în dosul lui, dând impresia că sub picioarele lor era o groapă", spune Ion Sava, în 
Teatralitatea teatrului, p. 365. Şi mai departe: „Viata, natura, se vedeau numai sus, la opt metri, printr-o 
singură uşă, din care, în scenă, pornea o lungă şi şerpuitoare scară coborând parcă în fundul pământului. 
Paturile de lemn erau suprapuse şi împrăştiate, astfel încât grupările pe ele, ale actorilor, dădeau impresia 
unor ciorchini uscaţi legati între ei de cârcelul hornului spiralat al sobei care se pierdea în susul scenei". http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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cum se poate observa, cu câteva excepţii, piesele puse în scenă erau de o valoare 
literară, estetică, artistică şi educativă de primă mărime. N-a fost neglijat nici 
publicul tânăr, pentru care s-au montat piesele Doctor fără voie de Moliere, Chiţ
Chiţ de Ion Pas, Săptămâna luminată de M. Săulescu, Ulciorul spart de Kleist, 
Tatăl de A. Strindberg, Rodia de aur de Adrian Maniu şi Al. O. Teodoreanu. Anul 
1927 a fost marcat şi de un mare festival „Ibsen", care a prilejuit jucarea pieselor 
marelui dramaturg norvegian Strigoii şi Liga tinerimii. 

În 1927, Teatrul Naţional din Cernăuţi se prezenta deja ca o instituţie solidă, 
cu un loc bine definit în viaţa artistică a oraşului. Acum a început să se tipărească, 
pentru informarea publicului, revista „Spectatorul". Aceasta, alături de „Anuarul 
Conservatorului de Artă Dramatică" au fost singurele publicaţii care au abordat în 
exclusivitate viaţa artistică bucovineană. În „Spectatorul. Revistă săptămânală 
pentru propaganda artistică literară", erau publicate fotografiile actorilor, recenzii 
ale pieselor care se jucau, mici creaţii literare, o rubrică cu lista cărţilor recent 
apărute şi a revistelor literare, premierele care urmau să se joace la Teatrul 
Naţional, ştiri de la teatrele din ţară, programul stagiunii. Anul următor, 1928, a 
marcat o premieră în istoria teatrului românesc: înfiinţarea, de către Victor Ion 
Popa, a unei secţii de teatru pentru păpuşi, sub conducerea tehnică a lui Th. 
Nastasi. Schiţele pentru păpuşi aparţineau lui G. Lowendai32

. Prima reprezentaţie a 
avut loc pe 29 aprilie cu două piese de Mozart. Piesele montate erau destinate atât 
copiilor cât şi adulţilor şi ele au fost prezentate în mai multe localităţi din ţară. Iată 
câteva din ele: Bastien şi Bastienne şi Directorul de teatru, cele două opere într-un 
act de W. A. Mozart, pe care le-am amintit; Ciufu/ici de George Silviu, Meşterul 
Papuc de Lia Hârsu, Motanul încălţat, prelucrare de Adrian Maniu după Carlo 
Gozzi, Familia Chiţ-Chiţ de Ion Pas, Capra cu trei iezi, dramatizare de Ion Pas, 
după Ion Creangă, Greierele şi furnica de Al. Lascarov-Moldoveanu ş.a. Din 
păcate, indiferenţa autorităţilor a dus la destrămarea timpurie a acestei iniţiative 

valoroase, lipsind tineretul de un mijloc important de educaţie. 
Stagiunea teatrală 1927 /1928 a continuat cu o serie de premiere. Astfel, la 

21 aprilie 1928 s-a jucat, în premieră, piesa Tatăl de August Strinberg, în rolurile 
principale apărând Gina Sandry-Bulandra, Ovid Brădescu, Petre Bulandra, Cezar 
Rovinţescu şi N. N. Matei. Regia a aparţinut lui Victor Ion Popa. Penultima 
premieră a fost Rodia de Aur, un basm în versuri, în trei acte, de Adrian Maniu şi 
Al. O. Teodoreanu. În rolurile principale au apărut: Mica Oltea Goraş, Antoinette 
Călinescu, Ecaterina Mironescu, Mimy Rovinţescu, Ilie Cernea, Cezar Rovinţescu, 
I. Anastasiad, N. N. Matei, Ioan Economu, Jules Cazaban. Direcţia de scenă a fost 

32 Artistul decorator şi scenograful Elena Pătrăşcanu Yeachis (1914-1985), care s-a născut la 
Cernăuti şi a trăit evenimentele respective, mărturiseşte că atunci când, împreună cu un grup de 
colaboratori, a fondat teatrul „Ţăndărică" din Bucureşti, a avut ca model teatrul înfiintat de Victor Ion 
Popa la Cemăuti. A se vedea autobiografia sa aflată la Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera" Suceava, 
în F.d. „Bucovina''. 
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semnată de Nello Bucevschi33
• Şi, în sfârşit, ultima premieră a fost piesa Oricine 

(Jedermann) de Hoffmanstahl. Aceasta s-a jucat în aer liber, la Palatul de Justiţie, 
sub direcţia de scenă a lui Victor Ion Popa. Piesa, după o legendă creştină, a văzut 
pentru prima dată lumina rampei în România, pe scena Naţionalului cernăuţean. 
Alegerea sa a fost motivată de regizor astfel: „Piesa a răsunat în mine exact cum 
răsună şi credinţa mea. E foarte a zilelor noastre, mai ales în dezechilibrul moral de 
azi. E în ea opera vieţii, conştiinţa vieţii tale, care te întovărăşeşte în mormânt"34

• 

Rolul principal a fost încredinţat actorului Ronald Bulfinschi de la Teatrul Naţional 
Bucureşti, care corespundea ca fizic, fiind un om robust, care inspira poftă de viaţă, 
de un trai bun, îndestulat. Restul interpreţilor a fost şi el bine selectat, ca şi figuraţia 
necesară. Era, după cum se vede şi o premieră în ceea ce priveşte locul de 
desfăşurare: în aer liber, într-un loc în care subiectul piesei putea fi pus foarte bine 
în valoare. Regizorul a folosit din plin jocul de lumini, zidurile vechi pe care 
umbrele actorilor se profilau într-un joc halucinant, o mulţime de figuranţi, ca o 
continuare a publicului, dându-i impresia acestuia că participă la acţiune, în timp ce 
personajele principale erau astfel distribuite în spaţiu, încât să domine şi figuraţia şi 
mulţimea spectatorilor35

. Prin structura ei, piesa se recomanda a fi interpretată într
o manieră mistică, ceea ce regizorului i-a reuşit pe deplin. Succesul de public 1-a 
determinat pe V. I. Popa să prezinte spectacolul şi la Iaşi, în faţa Palatului 
Episcopiei. Pe 24 mai 1928 a avut loc, poate, cea mai mare reprezentaţie în aer 
liber montată de Victor Ion Popa, cu piesa Apus de soare de B. Şt. Delavrancea, în 
decorul natural al mănăstirii Putna, apoi la ruinele Cetăţii de Scaun Suceava36

. Prin 
aceste spectacole în aer liber Victor Ion Popa a încercat să promoveze folosirea 
spaţiilor neconvenţionale, să-şi pună în aplicare viziunea sa modernă asupra 
extensibilităţii actului teatral dincolo de spaţiul static al scenei. Mai mult, regizorul 
dorea să reînvie tradiţia teatrului antic grec, care se desfăşura în cadru natural. Nu 
întâmplător a montat şi piesa Oedip-Rege de Sofocle, într-un decor natural, descris 
astfel de regizor: „Am găsit un loc unde s-a tăiat un mal. Au rămas acolo nişte 

33 Trifan Nello Bucevschi (31.1.1903, Botoşani - 6.VIII.1959, Bucureşti) a fost un alt mare 
regizor care a marcat, prin personalitatea sa, viaţa artistică a Cernăuţilor. A urmat Conservatorul de 
Muzică şi Artă Dramatică din Bucureşti. Din 1929 şi până în 1939 a fost regizor la Teatrul Naţional 
din Cernăuţi şi la Teatrul German. Între spectacolele montate de el amintim: Doctor fără voie de 
Moliere, Rodia de aur de Adrian Maniu şi Al. O. Teodoreanu (1928); Cântecul ţapului de Franz 
Werfel (1930); Panţarola de T. Muşatescu (1931); Necunoscuta de Bisson, Bunic de vânzare de 
Streicher ş. a. În 1940 pleacă la Bucureşti, la solicitarea lui V. I. Popa. Nello Bucevschi a fost un 
regizor talentat. În capitala Bucovinei, în cei 13 ani cât a rezidat aici, a fost apreciat de public şi a avut 
parte de cronici favorabile. 

34 V. I. Popa, Scrieri despre teatru, ediţie îngrijită de V. Mândra şi Sorin Popa, Bucureşti, 
Editura Meridiane, 1969, p. 201. 

35 Teatrul în aer liber, în „Spectatorul". Revistă săptămânală pentru propagandă artistică şi 
literară, Cernăuţi, anul I, nr. 21, 21 aprilie 1928, p. 335, 336; A se vedea şi Victor Ion Popa, Mic 
îndreptar de teatru, p. 382. 

36 V. Mândra, Victor Ion Popa, Bucureşti, Editura Albatros, 1957, p. 24. 
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forme pe care le pot întrebuinţa admirabil"37
• Spectacolele respective au fost o 

reuşită deplină, de atunci şi până în ziua de azi s-a continuat tradiţia lansată la 
Cernăuţi. Ultima zi a stagiunii, 30 mai 1928, a inclus piesele: Ursul de Cehov, 
Ulciorul spart de Kleist şi Săptămâna luminată de M. Săulescu. 

Cu aceste piese V. I. Popa a organizat repetate turnee în Bucovina. Mai mult, 
în dorinţa ca actul teatral să-şi exercite efectul educativ benefic în toate mediile 
sociale, organizează reprezentaţii speciale pentru soldaţi, muncitori, elevi şi 

funcţionari. A colaborat cu Conservatorul, cu o serie de şcoli, între care Liceul 
Militar „Ştefan cel Mare" (acesta din urmă oferind posibilităţi mai mari având o 
fanfară, un cor şi artişti diletanţi dispuşi la orice colaborare), pentru a organiza 
„audiţii muzical-teatrale". Fiecare audiţie era precedată de câte o prelegere despre 
teatru, ţinută, de regulă, de V. I. Popa. Astfel, la 28 ianuarie 1928 a vorbit despre 
teatrul popular românesc, la 11 februarie 1928 a prezentat „Faţa teatrului francez în 
epoca Racine-Corneille-Moliere"38 etc. A organizat şi pentru muncitori şezători 
„muncitorii fiind ei înşişi cei care se produceau". Corurile şi echipele teatrale 
muncitoreşti erau prezente săptămânal pe scena Teatrului Naţional sau în noul local 
al căminului de ucenici39 „Ion Nistor". A mai iniţiat şi un curs de artă dramatică şi 
dicţiune care avea mai mulţi elevi muncitori decât putea învăţa profesorul cel 
m1mos. 

Stagiunea teatrală 1928/1929 s-a deschis la 21 octombrie 1928 cu piesa 
Neamul Şoimăreşti/or, o dramatizare de Mihail Sorbul, după romanul cu acelaşi 
titlu de Mihail Sadoveanu. Directorul teatrului, Victor Ion Popa, a promovat un 
repertoriu variat şi de calitate, a creat o echipă artistică omogenă, sub raportul 
interpretativ, a modernizat punerea în scenă. La reuşita spectacolelor a contribuit, 
într-o bună măsură şi pictorul George Lowendal prin decorurile sale inspirate, care 
aduceau o notă de modernitate şi sugerau atmosfera specifică fiecărei piese în 
parte. În aceeaşi stagiune Victor Ion Popa pune în scenă o serie de piese valoroase 
din dramaturgia românească şi universală: Omul care a văzut moartea, comedie în 
3 acte de Victor Eftimiu, Metamorfoze, poem dramatic într-un act de Ion Marin 
Sadoveanu, Alexandru Lăpuşneanu, dramă în patru acte de Mircea Ştefănescu, 
Panţarola, comedie în 3 acte de P. P. Negulescu, Omul de zăpadă, comedie în 
3 acte de A. de Herz, Răzvan şi Vidra, dramă istorică în 5 acte de B. P. Hasdeu, Ce 
ştia satul, comedie într-un act de V. A. Jean, Hamlet, tragedie în 14 tablouri de 
W. Shakespeare, Poveste de iarnă, tragedie de W. Shakespeare, Sfânta Ioana de 
G. Bernard Shaw, Clopotul scufundat, dramă în 5 acte de Gerhart Hauptmann, 
Liliom de Ferenk Molnar, Învierea de Henry-Felix Bataille (reluare revăzută), 
Volpone, comedie de St. Zweig după Ben Johnson, Moartea lui Danian, dramă în 
5 acte de Georg Bilchner, Cântecul ţapului de Fr. Werfel, Hokus-Pokus, comedie în 

37 Mircea Ştefănescu, Medalioane vorbitoare. O pagină de regie, Victor Ion Popa, în 
„Vremea", anul I, nr. 9, 19 aprilie 1928, p. 3. 

38 V. I. Popa, op. cit., p. 61, 62. 
39 Ibidem, p. 63. 
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3 acte de Kurt Gătz, Oricine (Jedennann) de Hoffmannsthal, o traducere în versuri 
de C. Berariu, Omul cu mârţoaga de G. Ciprian40

, Vis rău de Dim. Şişmanov, 
Rataţii de Lenormand. Ultima piesă s-a bucurat de o prezentare deosebită a 
regizorului Victor Ion Popa, ea fiind, în concepţia sa, „o stranie încercare de 
cinematograf sufletesc, aproape o negare a ideii de teatru'.4 1

• De ce s-a oprit V. I. 
Popa la piesa autorului francez, H. R. Lenormand ( 1882-1951 ), fiind cunoscut prin 
operele sale de inspiraţie pesimistă, care prezintă cazuri psihologice sau 
psihopatologice, bărbaţi şi femei împinşi de o fatalitate ineluctabilă, care 
conlucrează cu dorinţa lor tainică de autodistrugere?42 În primul rând pentru că ea 
oferea atât regizorului, cât şi actorilor, „un câmp nesfârşit de posibilităţi celor ce 
ştiu să le întrebuinţeze şi au cu ce să le împlinească"43 , fiind un examen dificil de 
montare, de transmitere a mesajului şi de interpretare, care trebuia trecut; în al 
doilea rând, pentru că era vorba de o dramă de natură psihologică, bine receptată în 
Occident, „care putea să fie cântecul tuturor dezmoşteniţilor şi poate să fie, până la 
un punct, schema vieţii oricui'.44 şi, nu în ultimul rând, se simţea dator faţă de 
publicul cernăuţean receptiv, capabil să perceapă fiecare subtilitate de text şi de 
interpretare, căruia trebuia să-i ofere şi altceva decât repertoriul obişnuit. Pentru a 
înţelege mai bine motivaţiile regizorale ale lui Victor Ion Popa, motivaţii care l-au 
făcut celebru în epocă, spectacolelor montate de acesta fiindu-le asigurată reuşita 
deplină în confruntarea cu publicul, redăm câteva din ideile care-l dirijau în 
alegerea repertoriului: „ ... socot că cea dintâi datorie a unui teatru pus la adăpost de 
molima câştigului, e să arate publicului ce-l are, cât mai multe feţe din minunatul 
caleidoscop al dramaturgiei lumii. De altfel, cu toate rezervele mele de până acum, 
cu toată nesfârşita mea nelinişte din preajma premierei, trebuie să mărturisesc că 
mă bizui într-o asemenea împrejurare grea nu numai pe autoritatea operei cât şi pe 
strădania actorilor noştri şi pe interesul arătat de publicul cernăuţean tuturor 
încercărilor făcute în teatrul de aici'.45

• Ca director de scenă a manevrat ceasornicul 
teatral cu precizie, conducând atenţia spectatorului spre zonele esenţiale în care 
acţiunea pulsa de idei. Atent la interpretare, nu uita decorul şi rolul acestuia în 
crearea atmosferei („fiecare scaun şi fiecare pahar de pe masă e cerut de acţiune, e 
necesar unei mişcări, iar zidul camerei nu se vede decât atâta cât este nevoie să 

40 La montarea piesei Omul cu mârţoaga a fost solicitat să-şi dea concursul chiar autorul, 
G. Ciprian, care a adus un plus de autenticitate şi un mare succes de public. Vezi şi „Spectatorul", 
anul I, 23 octombrie 1928, p. 37. Faţă de spectacolul montat la Bucureşti, cel de la Cernăuţi a adus 
elemente noi, atât în decoruri, cât şi în interpretare, mult mai apropiate de dorinţa autorului, astfel că, 
„mediul mic burghez, cu atmosfera lui, cu declasaţii lui, cu năzuinţele lui mici şi neînsemnate în 
aparenţă, şi-apoi durerile din ce în ce mai mari, loviturile până la zdruncinarea temeliilor vieţii 
individului şi-apoi tălăzuirea totală adusă de recompensa vremii, cu toate exagerările nemăsurate ale 
slăbiciunii cugetului omenesc", au putut fi mai puternic reliefate în spectacolul teatral de la Cernăuţi. 

41 Victor Jon Popa, Rataţii, 14 tablouri de Lenormand, în „Spectatorul", anul li, 5 martie 1929, p. 320. 
42 Dicţionar al literaturii franceze, Bucureşti Editura Ştiinţifică, 1972, p. 286. 
43 V. I. Popa, op. cit., 320. 
44 Ibidem, p. 322. 
45 Ibidem, p. 320. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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stabilească locul unde se petrece tabloul şi să nu-i contrazică atmosfera") şi 
contribuţia, uneori decisivă a luminii. Punând accent pe dicţie, pe rostirea corectă şi 
expresivitatea limbii, spectacolul de teatru montat de V. I. Popa era profund 
influenţat de spiritul românesc. Era o artă liberă, a simţirii dar şi a controlării 
actului artistic. „Regia teatrală modernă, în România, a început în teatrele naţionale 
de la Iaşi şi Cernăuţi şi rezultatele n-au fost şi nu sunt cunoscute forurilor teatrale 
din Capitală" - scria renumitul regizor Ion Sava46

• Şi mai departe: „Numai doi 
oameni simţeau neliniştea primăverii teatrale şi văzând aceştia că în Bucureşti 
nimeni nu se lasă dezmorţit din hibernare, se îndreptară spre teatrele provinciale 
din Cernăuţi şi Iaşi". Cei doi nu erau altcineva decât Victor Ion Popa şi Ion Aurel 
Maican47

• Victor Ion Popa, unul dintre cei mai mari regizori români, „regizor 
înnăscut, s-a inspirat de la adevăratele izvoare teatrale, acolo unde apele teatrului 
ţâşnesc libere şi n-a căutat, cum caută alţii, un plasament parazitar pe arborele 
literaturii dramatice. N-a făcut din regie o meserie subalternă, mulţumindu-se cu 
poliţia în timpul repetiţiilor, cu lecţii de dicţie date actorilor peltici şi cu aranjarea 
intrărilor pe uşile decorului ca personajele să nu se lovească nas în nas. A ridicat 
regia teatrală la locul ei de comandament suveran în alcătuirea spectacolului teatral. 
( ... )Ca şi dirijorul modem, care-şi mişcă bagheta fără acrobaţii inutile, Victor Ion 
Popa s-a impus tinerei generaţii care reprezenta un nivel cultural mai ridicat faţă de 
cea veche ( ... ) Victor Ion Popa credea în hârtia pictată, în clei şi draperii, iar 
reflectorul pentru el era un mijloc de a pune în valoare un moment teatral şi nu 
„toalete" ca într-o vitrină pe Lipscani'.48

• Fiecare premieră semnată de el era un 

46 lon Sava, Teatralitatea teatrului, p. 363. 
47 lon Aurel Maican (1893, Avrig - 1952) a fost unul dintre marii regizori din perioada 

interbelică care, alături de V. I. Popa, Soare V. Soare, G. M. Zamfirescu ş.a. a făcut parte din şcoala 
avangardistă de regie, apărută în ţara noastră sub influenţa mişcării teatrale europene. Ei au transformat 
direcţia de scenă, până atunci socotită foarte tehnică, într-o componentă de bază, fundamentală, care 
conferea unitate şi elasticitate spectacolului. Activitatea sa la Teatrul Naţional din Cernăuţi (apoi, la cel 
din Iaşi), se înscrie pe linia tradiţiei inaugurate de Paul Gusty. El a completat fericit iniţiativele lui V. I. 
Popa, realizând spectacole cu mare priză de public. Sub conducerea celor doi regizori, Ion Aurel Maican 
şi V. I. Popa, actorii de la Teatrul Naţional din Cernăuţi au reuşit să echilibreze tradiţia şi modernitatea, 
să demonstreze vitalitate şi disponibilitate stilistică, majoritatea interpreţilor impunându-se printr-un joc 
modem, trecând de la compoziţia psihologică, la stilizare ludică. Om de teatru înnăscut, fără o şcoală de 
regie, pentru că aşa ceva nu exista în acea vreme, Ion Aurel Maican găsea soluţiile cele mai potrivite 
pentru fiecare spectacol. Temele sale erau aproape definitive, nemailăsând loc şi pentru alte adăugiri. 
„Dotat cu o extraordinară putere de muncă, putând repeta, fără întrerupere, cinci zile şi cinci nopţi la 
rând, dezvolta o forţă magică, magnetică, prin care stimula şi închega ansamblul colaboratorilor. ( ... ) 
Avea o atât de vie intuiţie, încât unele „idei" sau „teme" ale spectacolelor, elemente de bază ale regiei 
modeme. pot fi aşezate alături de ideile sau temele marilor regizori mondiali". A funcţionat la Cernăuţi 
în perioada 1926--1928. Între piesele montate amintim: Trandafirii roşii de Zaharia Bârsan, Crimă şi 
pedeapsă, dramatizare de A. I. Maican şi Ilic Cernea după F. M. Dostoievski, Om şi supraom de 
G. B. Shaw, Mugurul de Georges Feydeau, Kiki de Andre Picard (stagiunea 1926/1927), Viforul de 
B. Ştefănescu Delavrancea, Avarul de Moliere, Teatru la castel de Ferenc Molnăr (stagiunea 1927/28). 
Vezi Victor Ion Popa, Mic îndreptar de teatru, p. 352; Dicţionar enciclopedic, voi. IV (L-N), Bucureşti, 
Editura Enciclopedică, 2001, p. 215; Ion Sava, op. cit., p. 364. 

48 Ion Sava, op. cit., p. 368, 369. 
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regal. Pentru a forma un public elevat, capabil să recepteze noul, care să vină la 
teatru nu din snobism, ci pentru a se cultiva, a iniţiat, începând din acelaşi an, 1928, 
o suită de şezători literare, la care erau invitaţi scriitori renumiţi. Erau prezentate nu 
numai biografiile, ci şi operele acestora, cu mesajul lor adresat cititorilor. Mai mult, 
aici, în capitala Bucovinei, Victor Ion Popa a pus, poate, bazele teatrului sătesc. 
Descifrând semnificaţia datinilor de sărbători, a montat, la Revelionul 1928/1929, 
un spectacol magnific cu datini şi obiceiuri populare. Aşa ceva nu se mai văzuse pe 
scena nici unui teatru din ţară şi nu se va mai vedea mult timp de atunci înainte. 

Plecarea la Iaşi a lui Ion Aurel Maican, în 1928, a însemnat o pierdere grea 
pentru teatru. Spre a face economii, V. I. Popa n-a mai angajat alt regizor şi a 
recurs, pentru montarea unor spectacole, la concursul actorului Ovid Brădescu, a 
lui Nello Bucevschi şi a scriitorului George Mihail Zamfirescu. Acesta din urmă a 
montat două spectacole: Patima roşie de Mihail Sorbul şi piesa sa, Cuminecătura49 . 
În 1929 se produce un adevărat „schimb de experienţă" între Teatrele Naţionale din 
Iaşi şi Cernăuţi. Primul, vine la Cernăuţi, la sfârşitul lunii ianuarie, cu trei 
spectacole de mare succes: Procurorul Hallers, Ţiganca şi Amor tomnatic. Teatrul 
din Cernăuţi prezintă la Iaşi cinci spectacole cu Volpone de Ben Jonson, în 
adaptarea lui Ştefan Sweig, Fedra de Racine, Omul care a văzut moartea de Victor 
Eftimiu, Henric al IV-iea de Luigi Pirandello şi Hokus-Pokus de Kurt Gotz. În 
această stagiune s-au mai jucat: Doctorul Knock de Jules Romains; Nevasta lui 
Cerceluş de P. Locusteanu; Să nu te miri de nimic de Ştefan Kiedrzynsky; Bava 
Africanul de Bernard Zimmer; Taras Bulba, dramatizare de Atanasie Mitric, după 
Gogol; Periferie de Frantisek Langer; Oedip-Rege de Sofocle50

; Neam putred de 
Lev Tolstoi; Banii se găsesc pe drum de Rudolf Bernauer şi Rudo! Osterreicher; 
Varoşveanca de Stanislaw Wyspianski; Nodul gordian de I. Valjan; Doamna de 
bronz şi domnul de cristal de Henrry Duvernois. Câteva piese din acest bogat 
repertoriu au fost prezentate în turneul efectuat la Craiova, la sfârşitul lunii ianuarie 
1929, turneu care s-a bucurat de un binemeritat succes. După cum se vede, Teatrul 
Naţional din Cernăuţi, sub conducerea lui V. I. Popa a avut o politică repertorială 
din cele mai bune, o ţinută artistică şi o omogenitate interpretativă deosebite51

. 

49 Amintindu-şi de acel moment, G. Mihail Zamfirescu va scrie: „Mai târziu, fiind director al 
Teatrului Naţional din Cernăuţi, domnul Victor Ion Popa mi-a oferit prilejul să debutez ca director de 
scenă. Mărturisesc sincer că nu-i sunt deloc recunoscător pentru entuziasmul de atunci. Ar fi putut să 
mă întoarcă de pe drumul lui cu blestem„. ". G. Mihail Zamfirescu, Mărturii în contemporaneitate, 
ediţie îngrijită, studiu introductiv, note, comentarii, bibliografie de Valeriu Râpeanu, Bucureşti, 

Editura Minerva, 1974, p. 37. 
50 „Cu Oedip-rege, spune V. I. Popa, Teatrul Naţional din Cernăuţi îşi uneşte cele două capete 

ale activităţii lui făcând să se deschidă în activitatea celor patru ani de existenţă, un nou orizont: acel 
al clasicismului elen". A fost a 15-a premieră din stagiunea 1928/1929. Regizorul a recurs la o 
transpunere scenică cât mai aproape de atmosfera Thebei în vremea evocată de Sofocle. „Decoraţia 
evocă locul, timpul, aşează opera în locui ei în cadrul ei precis din spaţiu„. ". V. I. Popa, Scrieri 
despre teatru, p. 231, 232. 

51 Virgil Petrovici, Note, în Ion Sava, Teatralitatea teatrului, p. 18. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro



15 Teatrul National din Cernăuţi (1924-1935) 91 

Toate acestea l-au propulsat şi pe scenele din capitala ţării, unde a avut câteva 
turnee. V. I. Popa s-a preocupat, cum n-a făcut-o nimeni până la el şi nici după 
aceea, de încurajarea literaturii dramatice originale, de calitatea traducerilor unor 
piese străine, de îmbunătăţirea dotării tehnico-materiale a teatrului (completarea 
garderobei, construirea unei scene turnante etc.). A suplinit, prin munca sa efectivă, 
lipsa unui personal suficient de execuţie52 . Renumita artistă Maria Ventura, după o 
vizită la teatrul cernăuţean avea să declare despre V. I. Popa că este „un îndrăzneţ 
regizor, care a dat realizări de artă surprinzătoare"53 . 

După închiderea stagiunii, teatrul intră într-o criză care, cu timpul, se va 
agrava. Conducerea a fost preluată de Eugen Bădărău, profesor la Facultatea de 
Ştiinţe din Cernăuţi54 • Director de scenă a fost numit G. M. Zamfirescu, un 
dramaturg reputat55

. Stagiunea 1930/1931 a început târziu, în noiembrie, cu piesa 
Vlaicu Vodă. În această stagiune s-au mai jucat: Henric al IV-iea de L. Pirandello, 
Fedra de Racine, Omul care a văzut moartea de Victor Eftimiu, Hokus-Pokus de 
Kurt Gotz, În larg de Sutton Vanne. Cu aceste piese actorii teatrului au plecat şi 
într-un turneu la Craiova. Stagiunea anului 1930 s-a deschis cu premiera dramei Un 
domn pribeag de Nicolae Iorga. În rolul lui Ştefan a jucat, în travesti, Lily 
Bulandra. În alte roluri: Anca Balaban, Grigore Vasiliu Birlic, George Podhorschi. 
S-au prezentat nu mai puţin de 20 de premiere, fapt excepţional pentru timpul 
respectiv. Între piesele jucate s-au aflat: Concediul de vară de Atanasie Mitric, 
Fracul de Gabor Dregely, Fântâna Blanduziei de V. Alecsandri (cu Maria Filotti şi 
Zaharia Bârsan ş.a.). Începând cu luna ianuarie a anului 1931 sunt puse în scenă 
Ion al III-iea de Sacha Guitry, Negustorii de glorie de Marcel Pagnal şi Paul 
Nivoix, Doamna cu camelii (cu Maria Filotti) ş.a. 

La deschiderea stagiunii 1931/1932, teatrul avea un nou director în persoana 
lui Mişu Fotino. Piesa jucată a fost Gheorghe Lazăr de N. lancu. Regia artistică era 

52 V. I. Popa, Mic îndreptar de teatru, p. 62, 63. 
53 Ibidem, p. 65; în „Spectatorul" din 13 aprilie 1929, V. I. Popa scria: ,,Încerc o vagă părere de 

rău, acum când se încheie al treilea an de când chinuiesc bietii actori ai teatrului nostru în câte trei 
repetiţii pe zi şi când ştiu că las în urmă şi mă despart de cazna atâtor sute de repetiţii şi de emoţia 
atâtor zeci de premiere. Dar fiindcă nu mai trăim în vremea înduioşărilor repezi, şi fiindcă afară-i 

soare şi-i cerul limpede, să nu ne îmbătrânim mai mult decât se cuvine, scormonind amintirile bune, 
care te întristează dacă le priveşti la plecare, şi să râdem putin, fără de grijă şi fără sforţări ... Şi cu 
asta, zic publiculu( cernăutean: Rămas bun !". 

54 Emil Satco, Ioan Pînzar, Personalităţi bucovinene, voi. VIII, Suceava, 1997, p. 11-12. 
Eugen Bădărău (1887-1975), a fost una dintre marile personalităti care au functionat la Universitatea 
din Cernău\i. A condus Institutul de Fizică Experimentală de pe lângă Universitate. Membru fondator 
al Academiei de Ştiinţe din România şi membru al Academiei Române (1948). Pe lângă o vastă 
activitate ştiintifică (la Cernăuti a iniţiat şi a dezvoltat primele cercetări în domeniul descărcărilor în 
gaze din România), iată că îl vedem şi în postura foedită de director al Teatrului Naţional. A fost, 
desigur, o solutie de moment, care n-a rezolvat problemele teatrului, distinsul om de ştiin\ă fiind total 
nepotrivit „rolului" de director de teatru. 

55 Scriitori români, Coordonare şi revizie ştiintifică Mircea Zaciu, în colaborare cu 
M. Papahaghi şi A. Sasu, Bucureşti, Editura Ştiintifică şi Enciclopedică, 1968, p. 491-493. 
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semnată de Sică Alexandrescu56
• Interpreţi: Ilie Cernea, Antoaneta Călinescu, Dem 

Moruzan, G. Podhorschi, D. Sireteanu57
, Atanasie Mitric, Mihai Balaban, 

G. Carrusy. Alte piese care s-au jucat acum au fost: Molima de Ion Marin Sadoveanu, 
Crima din strada Justiţiei de O. Costăchescu, Panţarole de T. Muşatescu etc. Anul 
1932 debutează cu piesele: Ploaia de Someret Maugham (cu Lily Bulandra), 
Prostul de Laurenţiu Fulga (cu Mişu Fotino), Muşcata din Fereastră de Victor Ion 
Popa, La tabăra ţiganilor, dramatizare de C. Frunză după Ţiganiada de Ion Budai 
Deleanu etc. 

Aducerea lui Mişu Fotino la conducerea teatrului a stârnit multe controverse. 
El nu se bucura de o faimă prea bună, din punctul de vedere al moralităţii, într-o 
Bucovină conservatoare, unde generaţiile de intelectuali au fost crescute în spiritul 
puritanismului german. Era acuzat de crearea unei atmosfere de promiscuitate. În 
urma mai multor luări de poziţie, culminate cu câteva manifestări studenţeşti, 
acesta va fi înlăturat de la conducerea teatrului, fiind înlocuit cu Ilie Bacinschi 
(octombrie-decembrie 1932), o măsură luată în pripă, care era departe de a rezolva 
criza. Mişu Fotino a fost trimis într-un concediu forţat, pentru liniştirea spiritelor. 
În presa bucovineană evenimentele respective n-au fost prea mult comentate. Mai 
mult, „Junimea literară" şi „Făt-Frumos", cele două reviste cu caracter 
preponderent cultural, unde cronicar era temutul Leca Morariu, căruia nu-i scăpa 
nimic, trec cu vederea acest episod. Teatrul, asupra căruia planează tot mai 
ameninţător spectrul desfiinţării, îşi deschide stagiunea 193211933, cu premiera 
Pădurea spânzuraţilor, dramatizare de Atanasie Mitric, după romanul cu acelaşi 
nume de Liviu Rebreanu, după cum consemnează unele cronici, o dramatizare nu 
prea reuşită. La premieră a participat şi scriitorul Liviu Rebreanu, ceea ce a 
însemnat un eveniment deosebit pentru locuitorii capitalei Bucovinei. Au urmat 
piesele Regele chibriturilor de Victor Rodon şi N. Vlădoianu, Ijigenia în Taurida 
de Goethe, Mărgeluş şi Încurcă lume de A. de Herz, Panţarola de T. Muşatescu, 
Patima roşie de M. Sorbul, Prometeu de V. Eftimiu, O scrisoare pierdută şi D-ale 
carnavalului. La 19 ianuarie 1933 se prezintă Amorul veghează de Robert de Flers, 
spectacol tulburat de grupuri de scandalagii, care au ocupat sala teatrului. Noul 
director, Eugen Bădărău, la sugestia autorităţilor locale, închide teatrul. Informat de 

56 Sică Alexandrescu (Vasile) (1896-1973), regizor de teatru şi film. A funcţionat la Cernăuti 
şi la Teatrul Naţional din Bucureşti. „Aspectele moderne ale teatrului particular românesc, desprinse 
din aplicarea principiului combinat artă-bani, se datoresc regizorului Sică Alexandrescu". El a fost 
acel om de teatru care a reuşit să modernizeze actul regizoral, care răspundea, astfel unui deziderat al 
epocii. Vezi şi Ion Sava, Sică Alexandrescu, în „Lumea", Bucureşti, an II, nr. 29, 13 aprilie 1946, p. 2. 

57 Dorimedont Sireteanu (1902, Paşcani - 1971, Străuleşti) s-a remarcat pe scena Teatrului 
Naţional din Cernăuţi, unde a jucat în perioada 1925-1929, după care a plecat la Bucureşti. Aici a 
jucat la diverse teatre, alături de mari actori ca George Vraca, N. Bălţăţeanu, Nae Atanasiu, Aura 
Buzescu ş.a. Vocea-i deosebit de puternică şi expresivitatea mimicii l-au ajutat să abordeze o gamă 
variată de roluri. Apreciat de marii regizori V. I. Popa şi I. Şahighian. Vezi I. Massoff, Teatrul 
românesc, voi. VI, Bucureşti, Editura Minerva, 1976, p. 113, 306, 319; voi. V!Il, p. 16, 23, 28-30, 95, 
277,323, 516-562. 
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această decizie, Ion Marin Sadoveanu, inspector al teatrelor în Minister, dă 
dispoziţie să fie reluate spectacolele, iar actorii care au avut legătură cu autorii 
dezordinilor să fie sancţionaţi. La 4 februarie stagiunea se reia cu piesa americană 
Un asasinat. Au urmat: Despot vodă de Vasile Alecsandri, Fuga de Henry 
Duvernois, Apus de soare de Barbu Ştefănescu Delavrancea, Fraţii Karamazov, 
dramatizare după Dostoevski, Titanic vals de Tudor Muşatescu, Vicleniile lui 
Scapin de Moliere ş.a. După cum se poate observa, sunt reluări, dar şi premiere, 
repertoriul încă prezentând o reală valoare. 

Criza politică, dar mai ales cea economică prin care trecea ţara, ameninţă 
existenţa multor instituţii de cultură. Între acestea se afla şi Teatrul cernăuţean, 
căruia guvernul i-a redus drastic finanţarea. Astfel, din subvenţia anuală de 6 OOO 
OOO de lei, s-a aprobat doar 2 400 OOO de lei. În această situaţie, conducerea 
teatrului, prin directorul Eugen Bădărău solicită sprijin financiar de la primăriile 
oraşelor din Bucovina. Din păcate, nici acestea nu aveau o situaţie strălucită, astfel 
încât multe din ele răspund că, din cauza economiilor la care sunt obligate, nu pot 
acorda nici un fel de subvenţie58 • 

Toamna anului 1933 a fost marcată de noua stagiune care se deschide la 26 
octombrie cu un spectacol comemorativ Ciprian Porumbescu, prilejuit de 
împlinirea a 50 de ani de la moartea compozitorului. Era un eveniment deosebit, 
care trebuia marcat cum se cuvine. De aceea au fost invitaţi, de la Bucureşti, artiştii 
lirici George Folescu, Viorel Chicideanu, Valentina Creţoiu, Silvia Corfescu, 
pentru a juca în opereta Crai nou. Era pentru prima dată când opereta 
compozitorului bucovinean se bucura de o asemenea distribuţie valoroasă. Alături 
de artiştii bucureşteni au mai jucat Atanasie Mitric şi Dem. Moruzan. Decorurile au 
fost realizate de acelaşi George Lowendal, în timp ce coregrafia a fost semnată de 
Anca Ştefureac59, o profesoară de dans cunoscută în cercurile cernăuţene. Şi-au dat 
concursul, la realizarea spectacolului, societăţile Academia ortodoxă a studenţilor 
teologi şi Tudor Flondor. Invitatul special a fost Victor Ion Popa, care a ţinut o 
conferinţă despre teatrul românesc în Bucovina60

• După câteva reprezentaţii cu 
piesele Doctoriţa de Fodor Lasl6 şi Bujoreştii a urmat, la 19 noiembrie, premiera 
comediei Domnul Defourceaugnac de Moliere, cu Dem. Moruzan, Atanasie Mitric, 
Iancu Economu, Mioara Lăzărescu, Virgil Cordea, V. Handoca. Pe 28 noiembrie s-a 
jucat Ultimul vlăstar de N. Pandelea, Floare de lămâiţă de Andre Birabeau şi 

George Dally şi Dragoste, crimă şi alcool de Otto Bernard Windler. 

58 Arhivele Statului Suceava, Fond Primăria oraşului Suceava, d. 5/1933, f. 39. 
59 Anca Ştefureac (1890, Cernăuţi - 1945, Gura Humorului). A făcut cursuri de balet la Viena. 

A fost profesoară la Conservatorul de Muzică şi Artă Dramatică din Cernăuţi ( 1930-1943 ). A condus 
o şcoală particulară de dans de societate. A colaborat cu Societatea muzicală „Armonia" şi cu Teatrul 
Naţional din Cernăuţi, semnând coregrafia operetelor Crai Nou, Baba Hârca etc. Vezi şi: Emil Satco, 
Arta în Bucovina, Voi. II, p. 53, 54. 

60 I. Massoff, op. cit., voi. VII, 1978, p. 169; Cezar Flamură, Teatrul bucovinean. Scurt istoric, 
în „Gazeta bucovinenilor", IV, nr. 63, I octombrie 1937, p. 2; nr. 64, 15 octombrie 1937, p. 2. 
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La I decembrie 1933 a fost numit director Leca Morariu, profesor universitar, 
filolog, folclorist, editor şi fondator de reviste, instrumentist (cânta la violoncel şi 

la vioară ca un adevărat virtuoz), muzicolog, unul din marii animatori culturali din 
Bucovina interbelică61 • Acesta va face eforturi disperate pentru a menţine teatrul pe 
linia de plutire. Pe lângă întocmirea unui repertoriu care să atragă publicul la 
spectacole, organizează fel de fel de manifestări menite să adune fondurile 
necesare. Anul 1934 debutează cu piesele Petrică s-a-ncurcat de Petre Liciu, 
Romeo şi Julieta la Mizil de G. Ranetti şi Amintiri de Atanasie Mitric. Urmează 
alte montări mai vechi sau noi, din care spicuim: Iorgu de la Sadagura de 
V. Alecsandri, Pescuitorul de umbre, Omul care şi-a schimbat numele de Edgar 
Walace, Nora de Ibsen ş.a. Este notabil că, în plină criză, până la sfârşitul stagiunii 
s-au jucat 24 de premiere. După 25 aprilie s-a organizat un lung turneu prin oraşele 
Bucovinei şi la Hotin cu opereta Baba Hârca de Matei Millo. Conducerea muzicală 
a fost asigurată de tânărul compozitor şi dirijor Alexandru Zavulovici62

. La 
23 octombrie s-a deschis stagiunea de toamnă-iarnă cu Viforul, în regia lui Nae 
Bulandra. A fost, practic, ultima mare montare, cu actori valoroşi: Nae Bulandra, 
N. Mihuţă, Nicolae Sireteanu63

, Jeni Moruzan, Iancu Economu, Ilie Cernea ş.a. De 
acum încolo se va face apel la piese „subţirele", pe gustul unui anumit public, între 
care se mai strecoară şi câte un spectacol amintind de vremurile de glorie. 
Începutul anului 1935 debutează cu piesa Plicul de Liviu Rebreanu, în regia lui 
Dem. Moruzan. Au urmat Secretul de Henry Bernstein, Idiotul, o dramatizare de 
Arcadie Baculea, Crima mea de George Beer, apoi revista Pardon d-expresie de 
Atanasie Mitric şi Victor Handrea. Pentru copii şi tineret s-a pregătit feeria 
Sânziana şi Pepelea de V. Alecsandri pe muzică de A. Flechtenmacher, în regia lui 
Nello Bucevschi. La pupitrul orchestrei s-a aflat Alexandru Zavulovici. 

Dar acum a venit lovitura de graţie. Guvernul a anulat subvenţia de la buget, 
Teatrul Naţional din Cernăuţi fiind desfiinţat, oficial, la 31 martie 1935. Se încheia, 
astfel, un deceniu de existenţă a unui Teatru Naţional, Pentru care s-au luptat atât 
de mult românii din Bucovina şi care a contribuit din plin la opera de unificare 
culturală a ţării. Din păcate, guvernanţii n-au înţeles adevărata importanţă a acestei 
instituţii pentru bucovina, cum nu au înţeles multe din doleanţele locuitorilor 

61 Emil Satco, Muzica în Bucovina, p. 38-39; Iordan Datcu, Dicţionaru/ etnologi/or români, 
voi. II, p. 91-92; Liviu Papuc, Prefaţă, în Leca Morariu, Hoinar, p. 5-18. 

62 „Baba Hârca" la Hotin, în „Glasul Bucovinei", nr. 4 316, 24 mai 1934. 
63 Nicolae Sireteanu (22.XI.1905, Cernăuţi - 5.Xl.1963, Bucureşti), la fel ca şi fratele său, 

Dorimedont, a îmbrăţişat cariera teatrală, după ce a urmat cursurile de declamaţie de la Conservatorul 
cemăuţean cu V. I. Popa şi Petre Sturdza. În 1927 este angajat la Teatrul Naţional din Cernăuţi, unde 
joacă alături de Jules Cazaban, Grigore Vasiliu-Birlic, Gh. Podhorschi, Lily Bulandra, Mişu Fotino 
ş.a. Din 1936 va juca la Cluj, apoi la Craiova şi Bucureşti. A fost un actor care s-a bucurat de succes 
de public, repertoriul său fiind impresionant: Karl şi Frantz din Hoţii de Schiller, Pastorul Andersen 
din Egmont de Goethe, Andrew din Dincolo de zare de Eugene O'Neill, Spătarul Dragomir din 
Vlaicu Vodă, Vulpaşin din Domnişoara Nastasia ş.a. 
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acestei provincii, care au fost dezamăgiţi în multe privinţe în speranţele lor cu 
privire la unire. Cu această decizie intelectualitatea locală nu se va putea împăca, 
fiind spulberat un vis pentru care au luptat câteva generaţii. Leca Morariu va face 
eforturi disperate, în încercarea de a menţine încă un timp, iluzia existenţei 
Teatrului Naţional în Cernăuţi. El avea să scrie că desfiinţarea Teatrului Naţional 
din Cernăuţi este un fapt „cu atât mai regretabil şi mai neavenit, cu cât teatrul 
nostru activează în cel mai periclitat colţ de ţară, acolo unde aproape nu există o 
frontieră şi elementul românesc nu-i decât o simplă minoritate, acolo unde avem de 
înfruntat o puternică pulsaţie artistic-culturală a adevăratelor minorităţi: două teatre 
permanente evreieşti, un teatru permanent ucrainean şi teatre intermitente germane 
şi polone"64

. Leca Morariu a încercat diferite formule apelând la artişti profesionişti 
şi artişti amatori, la diferite societăţi culturale. Totul a fost în zadar65

. Turneele 
teatrelor din ţară n-au putut înlocui stagiunile permanente, cu o strategie artistică şi 
culturală bine gândită. Constantin Loghin, istoricul literar al Bucovinei, va scrie, 
peste câţiva ani, în „Revista Bucovinei": „Turneele celorlalte teatre din ţară, 

organizate nu după un plan, ci la întâmplare, nu după criterii artistice, ci numai cu 
intenţii de câştig, n-au putut şi nu pot înlocui o stagiune permanentă, unde trebuia 
creat un public pentru teatrul românesc. Atât de frumoasele rezultate obţinute în cei 
I O ani de stagiune permanentă n-au fost consolidate, dimpotrivă, şi publicul care 
fusese educat în acest sens a început să dispară ca public de teatru din cauza 
calităţii inferioare a reprezentaţiilor cu care a fost hrănit"66 . Atât cât a funcţionat, 
Teatrul Naţi0nal din Cernăuţi a beneficiat de actori profesionişti din cei mai buni, 
de regizori din elita teatrului românesc, dar şi de o dramaturgie originală, care 
acum se manifestă din plin, datorată lui: Camil Petrescu (Jocul ielelor - 1919, 
Suflete tari - 1922, Danton - 1925); Lucian Blaga (Meşterul Manole - 1927, 
Avram Iancu - 1934; G. M. Zamfirescu (Domnişoara Nastasia - 1927, Sam -
1928); Victor Ion Popa, cu piesele amintite mai sus ş.a. 

The National Theatre from Czernowitz (1924-1935) 

(Summary) 

In his short life, The National Theatre from Czemowitz had on it's stage first class actors 
(Grigore Vasiliu-Birlic, Lily Bulandra, Nae Bulandra, Jules Cazaban, Tudor Călin, Constantin 
V. Cristel, Mişu Fotino, Geta Kembach, Nicolae Mihuţă, Dimitrie Mleşniţă, Atanasie Mitric, Dimitrie 

64 Liviu Papuc, Leca Morariu (studiu monografic), Iaşi, Editura Timpul, 2004, p. 211. 
65 Victor Ion Popa, Cât ar costa un teatru al Bucovinei, în „Gazeta bucovinenilor", V, nr. 72-74, 

25 martie 1938, p. 1-3. 
66 Constantin Loghin, Pe urmele vremii ... , în „Revista Bucovinei", I, nr. 2, Cernăuţi, I O febr. 

1942, p. 53. 
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Moruzan, Jenny Moruzan, George Podhorschi, Gina Sandry, Medinee Şaban ş.a.), guided by 
important directors and theatre managers (Nello Bucevschi, Cristofor Vitencu, Constantin Berariu, 
Dimitrie Marmeliuc, Victor Ion Popa, Eugen Bădărău, Mişu Fotino, Ilie Bacinschi, Leca Morariu 
ş.a.), which had promoted a valuable repertory, with plays from the national and international drama. 
The National Theatre from Czemowitz had proven its cultural value in the ten years of existence. His 
abolition in 1935 was, unfortunately, an arbitrary decision, with negative consequences in Bucovina's 
cultural life, region witch had recently retumed to its historical territory, where it was seriously 
necessary a process ofreintegration into Romanian spirituality. 

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



GEORGE VOEVIDCA - UN BUCOVINEAN ORIGINAL 

LUCIA OLARU NENATI 

Universul Bucovinei constituie, într-adevăr, o realitate cu multe manifestări 
în câmpul spiritualităţii româneşti, cu rezonanţe adânci în conştiinţa colectivă, 

amintind de origini, de esenţele etnice, de tulburătoare contururi ideale. Altfel spus, 
acest univers s-a aşezat întrucâtva la temelia unui mit crescut prolific din dulcele ei 
relief real. Acest mit s-a izvodit mai întâi dintr-un climat special, un dat al unei 
realităţi particulare, aceea a unei provincii situate - geografic - la întretăierea a trei 
mari sfere de influenţă şi supusă de-a lungul timpului unei fluctuaţii istorice 
nemaiîntâlnite. 

Că acest mit a existat într-o mare măsură şi în cazul lui Eminescu, 
funcţionând ca element formativ temeinic al personalităţii sale, e un fapt deja 
stabilit1

• Mai puţin cunoscut e faptul că spiritul Societăţii pentru Cultura şi 
Literatura Română în Bucovina, acea adevărată „academie a nordului", în speţă, 
dar şi acel întreg climat general pe care Călinescu îl numea „culturalitatea 
Bucovinei", a exercitat o influenţă hotărâtoare asupra poetului, care-i va absorbi 
patosul moral, aspiraţia către ideal, cultul pentru valorile naţionale etc., pentru 
întreaga sa viaţă2 • 

Dacă a existat o literatură a Bucovinei - aşa cum susţine Constantin Loghin3 
-, 

dacă există, în genere, o „literatură regională"4 , sunt fapte ce-şi aşteaptă încă 
analiza amplă şi răspunsul. A existat însă acel climat de o specială efervescenţă, de 
o spiritualitate densă şi prolifică, la care au contribuit personalităţi puternice şi 
active, publicaţii impresionant de numeroase, o viaţă artistică şi culturală de-o 
concentraţie uimitoare şi un număr mare de creatori a căror înflorire a fost 
stimulată de miracolul mult aşteptat al Marii Uniri, aşa precum soarele lunii mai 

1 D. Vatamaniuc, Eminescu şi Bucovina, în „Glasul Bucovinei". Revistă trimestrială de istorie 
şi cultură, Cernăuţi - Bucureşti, anul I, nr. 2, 1994, p. 44-49. 

2 Lucia Olaru Nenati, Spiritul Bucovinei, componentă esenţială în formarea personalităţii lui 
Eminescu, în „Glasul Bucovinei", anul II, nr. 4 (8), 1995, p. 91-96, şi în „Lumină lină/Gracious 
light", New York, voi. I, nr. 6, decembrie 1996. 

3 Constantin Loghin, Istoria Literaturii Române în Bucovina, 1775-1918, Cernăuţi, Tipografia 
Mitropolitul Silvestru, 1926. 

4 Dan Manucă, Există o literatură regională?, în „Perspective critice", Editura Universtăţii 
„Al. I. Cuza" Iaşi, 1998, p. 185. 

Analele Bucovinei, XIII, 1, p. 97-122, Bucureşti, 2006 
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face să explodeze tot poporul floral. O emulaţie despre care mărturisesc multe 
nume, dar dintre toate vom alege doar pe acela al lui E. Ar. Zaharia, personaj 
emblematic pentru tipul proteic bucovinean, autor a peste 30 de cărţi, publicat în 
peste 60 de periodice, activând în multe manifestări culturale şi desigur, azi ignorat 
cu desăvârşire5 , precum o întreagă pleiadă de oameni de spirit ai Bucovinei de 
altădată. El scrie: „Bucovina, ţara înaltă de vis aulic, a colinelor elegant albastre ca 
un farmec îndepărtat de suvenir, a infinitelor iconostase de aur, coborâte până în 
pragul marilor morminte voievodale, concilii albe de clopotniţi, întunecos răsunet 
de baladă românească, gingaşă grădină de curcubee, a oferit îndată după Unirea cu 
vechea patrie, un teren fraged, uimitor de fertil pentru o izbucnire de mari 
spiritualităţi, manifestări extrem de interesante"6

• 

Într-o tonalitate oarecum asemănătoare scria, în 1919, şi Mihail Voinea, într-un 
articol publicat în revista bucureşteană „Rampa": „După 144 de ani, iată că toată 
Bucovina lui Ştefan cel Mare renaşte, rescrie literatură română, se manifestă din 
nou, de data asta, mai sigură şi mai hotărâtă ca oricând. [ ... ] Pe orizontul vieţii 

literare a noului teritoriu de curând alipit, au apărut o pleiadă de scriitori, care-şi 
dedică toată energia(!) sufletelor lor tinere pe altarul consolidării noastre culturale. 
Printre scriitorii bucovineni, acela care, cum spune Iorga, este o speranţă a 
literaturii noastre, e George Voevidca". Continuând să se refere la sonetele acestui 
poet, care l-au entuziasmat atât de mult pe criticul botoşănean C. Iordăchescu, dar 
nu numai, cel de la Bucureşti face şi el o apreciere interesantă: „Sonetistul 
bucovinean poate fi pus alături de Codreanu, căci în sonetele lui găsim ceva care 
tocmai la sonetistul Codreanu nu găsim, adică sufletul. Este drept că Mihai 
Codreanu are idei bogate şi forme fine, însă când e vorba de suflet, putem găsi din 
abundenţă la Voevidca"7

• Este interesant de remarcat că asemenea opinii despre 
sonetele lui Mihai Codreanu s-au mai perceput în aria noastră critică, chiar şi mult 
mai târziu, după 70 de ani de la acea opinie, atunci când se trasau linii definitorii în 
profilarea unor scriitori români: „Mihai Codreanu e un romantic care, în absenţa 
suflului corespunzător, se consacră liricii meditative - în forma fixă a sonetului. O 
reflexivitate palidă, fără strălucire, alături de un sentimentalism rece, lucid, 
constituie semne distinctive ale acestei poezii, a cărei modalitate severă de 
sublimare a emoţiei aminteşte de lirica parnasiană"8 . 

Aşadar, pentru semnatarul bucureştean al acelui articol publicat în 1919, un 
exemplu reprezentativ al noii spiritualităţi bucovinene de după Unire este 
considerat poetul George Voevidca, acela pe care-l găsim la tot pasul în revistele 

s Dar nu şi de către confraţii săi bucovineni care l-au distins recent, în noiembrie 2003, la 
Suceava, cu Diploma de excelenţă, acordată cu prilejul aniversării a 65 de ani de la înfiinţarea, la 
Cernăuţi, a Societăţii Scriitorilor Bucovineni. 

6 E. Ar. Zaharia, Antologie rădăuţeană, Cernăuţi, Colecţia Societăţii scriitorilor bucovineni, 
1943, p. 5. 

7 Mihail Voinea, Despre G. Voevidca, în „Rampa", Bucureşti, nr. 674, 15 decembrie 1919. 
8 Ion Sârbu, Beletristica „ Vieţii româneşti" în etapa 1920-1933, în De la Viaţa românească la 

Ethos .. „ p. 154. 
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botoşănene, dar şi în multe altele ale timpului, faţă de care constatăm chiar o 
atitudine afectuoasă din partea sobrilor publicişti botoşăneni, căruia îi găsim 

numele în lista motivelor de mândrie a realizărilor lor redacţionale şi în aceea a 
oamenilor consideraţi merituoşi de către Leca Morariu ş.a; apoi, după război, nu-l 
mai găsim aproape nicăieri, abia pomenit în vremea noastră. Acest contrast între 
două atitudini diametral opuse, intrigă şi reclamă găsirea unor explicaţii. Cum 
Iordăchescu n-a prea dezămăgit prin diagnozele sale critice, ar fi fost de mirare să o 
facă în cazul lui Voevidca. Aşadar, toate aceste motive ne-au condus către 

investigarea biografiei şi scrisului acestui poet bucovinean (deosebit de dificil de 
realizat din lipsa quasitotală a cărţilor şi publicaţiilor martor!). 

Născut la Sinăuţi, judeţul Rădăuţi, în 1893, el este fiul dascălului şi 

folcloristului Alexandru Voevidca, acela care a cules peste 3 OOO de cântece populare 
din Bucovina, având darul special de-a consemna simultan, cu mare exactitate, atât 
versurile cât şi notele cântecelor populare. Numele lui Alexandru Voevidca apărea în 
paginile revistei „Junimea Moldovei de Nord" din Botoşani, răspunzând îndemnului 
acesteia (emis sub formă de concurs) de-a se prezenta culegeri de literatură populară 
şi că performanţa sa este salutată cu entuziasm nedesimulat de către Constantin 
Iordăchescu, sufletul şi animatorul acestei reviste, iar colecţia capătă marele premiu 
al concursului. Aptitudinile muzicale ieşite din comun ale tatălui, preocupările 

acestuia, au creat, desigur, mediul familial propice formării viitorului poet, dacă nu 
cumva i se va fi transmis şi darul unui simţ muzical înnăscut, care avea să constitue 
una dintre mărcile specifice poeziei sale. Şi aici este posibilă o asociere cu biografia 
lui Eminescu, despre care contemporanii săi afirmă că era un cântăreţ desăvârşit, un 
interpret de doine şi cântece ce stârnea prompt o reacţie afectivă aproape violentă a 
auditoriului. Poate că Eminescu, aşa cum susţine în cartea sa nu de mult apărută, 
Viorel Cosma9

, avea acel auz muzical absolut ce ar explica nepământeasca armonie a 
versului său. Dar poate că şi Voevidca-tatăl, cel ce consemna un cântec pe care-l 
auzea prima dată, scriindu-i simultan muzica şi versurile, să fi avut un astfel de auz. 
În orice caz, această extraordinară capacitate a lui a făcut posibilă restaurarea actuală 
a unora dintre cântecele interpretate de Eminescu prin suprapunerea cântecelor din 
colecţia Voevidca peste versurile aceloraşi cântece aflate - disparat- în culegerea de 
poezii populare culese de Eminescu10

• E posibil ca şi George Voevidca-fiul, 
supranumit şi „Eminescu al Bucovinei", să fi moştenit ceva din auzul muzical 
absolut al tatălui său. 

El îşi face instruirea intelectuală, fireşte, la Cernăuţi, avându-l ca profesor pe 
Sextil Puşcariu şi obţinând licenţa în litere, dar studiind în paralel şi teologia. A 
lucrat apoi ca profesor în învăţământul secundar din Suceava, Roman şi 
Câmpulung Moldovenesc. 

9 Viorel Cosma, Universul muzical al lui Eminescu, Bucureşti, Editura Libra, 2000. 
10 Lucia Olaru Nenati, De la muzica poeziei la poezia muzicii, cu prefaţă de D. Vatamaniuc, 

Botoşani, Editura Geea, 2000, şi ediţia a II-a, 2002, cu prefaţa li semnată de Viorel Cosma şi caseta 
muzicală Cântecele lui Eminescu, interpretate de autoarea cărţii. 
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Debutul său literar se produce în 1913 în „Universul literar'', din Bucureşti, 
urmând apoi colaborări la: „Junimea Moldovei de Nord" şi „Revista Moldovei" -
din Botoşani, „Viaţa nouă'', „Bucovina", „Glasul Bucovinei", „Junimea literară" -
din Cernăuţi, „Făt-Frumos" - din Suceava şi Cernăuţi, „Flacăra", „Clipa", 
„Curentul artelor", „Culisa artistică", „Cuget clar", „Almanahul ziarului Curentul'', 
„Curentul Magazin'', „Răsăritul", „Rampa", „Floarea soarelui", „Adevărul literar şi 
artistic'', „Păcală" - din Bucureşti, „Buceagul" - din Bolgrad, „Patria" - din Sibiu 
şi Cluj, „Ritmuri" - din Braşov, „Florile dalbe" şi „Graiul nostru" - din Bârlad, 
„Drum nou" - din Turnu Măgurele, „Literatorul Romanului" - din Roman, 
„Luceafărul'', „Gândirea" şi „Societatea de mâine" - din Cluj, „Ramuri", 
„Flamura" şi „Drum drept" - din Craiova, „Spiritul vremii"- din Băneasa

Teleorman, „Cosânzeana" - din Orăştie, „Neamul românesc literar" - din Vălenii 
de Munte, „Calendarul poporului", „Banatul" - din Timişoara, „Cele trei Crişuri" -
din Oradea, „Rarăul" - din Câmpulung Moldovenesc, „Familia" - din Oradea, 
„România viitoare" - din Ploieşti, „Gândul nostru" - de la Iaşi etc., deci în multe 
publicaţii din presa din ţară, ba chiar şi în revistele „America" - din New York şi 

„Steaua noastră" - din Ohio. 
Palmaresul editorial al poetului cuprinde următoarele volume: Sonete 

(Editura Bucovina, Bucureşti, 1920); Epigrame (Editura Bucur Orendovici, 
Suceava, 1925); Puteri întunecate, piesă într-un act, (în „Calendarul poporului", 
Suceava, 1926); Turnuri, poeme (Editura B. Orendovici, Suceava, 1928); Supremul 
argument, satiră într-un act, (Editura Făt-Frumos, Suceava, 1929); 101 Epigrame, 
(Editura Făt-Frumos, Suceava, 1932); Cântece pentru Lu, (Editura Bucovina, 
Bucureşti, 1936); Pro Patria, versuri, (Editura Mitropolitul Silvestru, Cernăuţi, 1943). 

Scrierile sale au constituit chiar obiect de referinţă în manualele şcolare ale 
vremii: Prof. dr. C. Şotropa, Limba română (pentru clasa a IV-a de liceu), Editura 
Cartea Românească, Bucureşti, 1927; C. Loghin, Limba Română (pentru clasele 
a III-a, a IV-a şi a V-a de Liceu), Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1935; 
I. Nisipeanu, Stil şi compoziţie, (pentru clasa a IV-a de Liceu), Editura Cugetarea, 
Bucureşti, 1936; Petre V.Haneş, Limba română (pentru clasa a V-a secundară), 
Editura Tipografiile Române Unite, Bucureşti, 1935. 

Scrierile lui George Voevidca au figurat şi în câteva antologii, mai ales ale 
vremii sale, precum: Antologia poeţilor tineri, de Zaharia Stancu, Fundaţia pentru 
Literatură şi Artă - Regele Carol al Ii-lea, Bucureşti, 1934; Antologia scrisului 
bucovinean până la Unire, de Constantin Loghin, Cernăuţi, Editura Mitropolitul 
Silvestru, 1938; Poezia toamnei, antologie, de Ion Pillat, Bucureşti, Viaţa 

românească, 1921; Antologia epigramei româneşti, A.C. Calotescu-Neicu şi 

N. Crevedia, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1933 şi 1934; Antologie 
Rădăuţeană, E. Ar. Zaharia, Cernăuţi, Colecţia Societăţii Scriitorilor Bucovineni, 
1943; Buturuga mică. Antologia epigramei româneşti de pretutindeni, Efim 
Tarlapan, Editura Universitas, Chişinău, 1978 şi 1993; Epigrame alese, Antologie, 
cuvânt înainte, note şi bibliografie de Giuseppe Navarra, Editura Facla, Timişoara, 
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1985; Poeţi din Bucovina, selecţie, studiu introductiv şi profiluri critice de Adrian 
Dinu Rachieru, Editura Helicon, Timişoara, 1996; Pagini de literatură română -
Bucovina, regiunea Cernăuţi 1775-2000, Grigore C. Bostan şi Lara Bostan, 
Institutul român „Eudoxiu Hurmuzachi" Cernăuţi, Editura „Alexandru cel Bun", 
Cernăuţi, 2000. 

Este consemnat, de asemenea, în Enciclopedia Cugetarea, a lui Lucian 
Predescu, Editura Cugetarea Georgescu Delafras, Bucureşti, 1940, şi în istorii şi 

sinteze literare precum: Istoria literaturii române de la origini până în zilele 
noastre, de Gh. Cardaş, Editura Oltenia, Bucureşti, 1908; Istoria literaturii române 
din Bucovina, 1775-1918, de Constantin Loghin, Cernăuţi, 1926; Istoria literaturii 
române contemporane, de Eugen Lovinescu, Editura Socec et comp., Bucureşti, 
1935; Poezia lirică română contemporană, de Alexandru C. Ionescu, Editura 
Georgescu-Delafras, Bucureşti, 1941; Lirism şi cultură, de Tudose Dracea, Editura 
Gazeta Bucovinenilor, Bucureşti, 1938; Istoria literaturii române, de Dimitrie 
Murăraşu, Editura Cartea Românească, Bucureşti, chiar şi în Istoria literaturii 
române de la origini până în prezent, de George Călinescu, Editura Minerva, 
Bucureşti, 1982. 

Ca activitate civică şi culturală, în afară de profesarea celei didactice de-o 
viaţă, a fost prezent pe mai multe planuri după modelul bucovinean al animatorului 
cultural deplin. Astfel, a fost ziarist, conducând între anii 1920-1922 revista 
cernăuţeană „Die Bruke" („Puntea"), publicaţie de propagandă românească, şi 

„Analele Romanului" între anii 1930 şi 1933; s-a numărat printre iniţiatorii 

Sindicatului ziariştilor bucovineni, în 1924. A fost, desigur, membru activ al 
Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, numărându-se deci, 
într-o istorie a acesteia, printre membrii marcanţi; a fost membru al Societăţii 

Scriitorilor Bucovineni, al Societăţii Scriitorilor Români, al Centrului studenţesc 
„Arboroasa", unul dintre iniţiatorii fondării Teatrului Naţional din Cernăuţi şi ai 
naţionalizării Teatrului Municipal. Activitatea sa literară şi culturală a fost 
recunoscută pe plan naţional şi încununată cu titlul de membru corespondent al 
Academiei Române, în 1937, fapt suficient în sine pentru a elimina situarea 
poetului în cadrul unui provincialism izolat şi minor şi care măreşte contrastul 
dintre notorietatea sa interbelică şi desăvârşita ignorare postbelică. 

Că George Voevidca nu a fost un poet provincial - deşi a fost semnalată o 
anume desincronizare a fenomenului literar bucovinean faţă de cel naţional, 

datorată „cezurii" istorice a separării acestui teritoriu de restul ţării până la Unire -
pledează ecoul puternic al operei sale în toată aria publicistică românească. Despre 
cărţile sale au apărut cronici, consemnări, note, recenzii etc., imediat după debut, el 
continuînd să stea în atenţia publicistică până în anii '40, dar, după război, numele 
său a dispărut cu desăvârşire, ca aproape ale tuturor scriitorilor bucovineni. 
Exceptând câteva glasuri răzleţe, în special din Basarabia şi Nordul Bucovinei, 
singurul care a continuat să-i ţină trează amintirea în toţi anii care au urmat până în 
prezent este prof. Graţian Jucan, scriitorul din Câmpulung Moldovenesc, fost elev 
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al poetului. V oevidca s-a retras ca profesor în acest oraş, unde a trăit până în 1962 într-un 
anonimat desăvârşit, după cum a şi murit, fiind înmormântat de fratele său, preotul 
Dumitru Voevidca, acela care a suportat singur toate cheltuielile şi a făcut toate 
eforturile trebuitoare11 . Chiar dacă articolele lui Graţian Jucan au apărut mai ales în 
publicaţii locale şi zonale, ele au constituit un permanent memento al personalităţii 
poetului George Voevidca, împiedicând intrarea lui definitivă în uitare12. 

Adrian Dinu Rachieru îl consemnează şi el în antologia sa, singura care aduce 
la zi inventarul poeziei bucovinene realizat odinioară de Constantin Loghin. Într-un 
articol intitulat George Voevica - un compendiu liric (titlu preluat dintr-un studiu 
al nostru despre poet13), el îl consideră „primul poet bucovinean important ivit 
imediat după unire'', căruia „claustrarea şi fetişismul naţionalist [ ... ] i-au sigilat 
destinul nedreptăţindu-l" şi conchide că poetul, „după o lungă eclipsă, îşi oferă 

şansa de-a fi redescoperit". 
Încercând să contribuim la realizarea acestui deziderat, vom contura o 

„hartă" a răspândirii ecoului critic produs de scrierile sale. Fără a pretinde că putem 
epuiza lista publicaţiilor în care a fost consemnat numele său, redăm un inventar al 
acestora: „Adevărul literar şi artistic'', „Allgemeine zeitung", „Bucovina", 
„Bucovina literară'', „Banatul literar'', „Buciumul", „Calendarul'', „Calendarul 
poporului'', „Capitala'', „Cultura poporului'', „Czernowitzer Allgemeine Zeitung", 
„Czernowitzer Morgenblatt'', „Convorbiri literare", „Cronica'', „Clopotul", „Cuget 
clar", „Curentul", „Dimineaţa", „Dacia", „Epigrama", „Floarea soarelui", „Front 
literar", „Freamătul literar", „Făt-frumos", „Glasul Bucovinei", „Gazeta de Cluj'', 
„Gazeta de Câmpulung", „Gazeta bucovinenilor", „Gazeta poporului'', „Gazeta 
Bucovinei", „Hiena", „Junimea literară'', „Junimea Moldovei de Nord", „Limba 
română", „Limba noastră", „Limba şi literatură'', „Lumina", „Mişcarea literară'', 
„Neamul românesc", „Năzuinţa", „Poem'', „Pagini moldovene", „Plai românesc", 
„Popasuri", „Rampa", „Răsăritul", „Revista Bucovinei", „România nouă'', 

Sb - l" S " T. I" Ţ _„ U . I" U . I 1· " „ uratoru , „ teaua , „ tmpu , „ ara noua , „ mversu , „ mversu 1terar , 
„Unirea", „Viaţa românească", „Voinţa Şcoalei", „Zori noi". 

Aşadar, un întreg indice alfabetic al publicaţiilor româneşti, cu precădere 
interbelice! Prezent în cronici sau măcar în scurte semnalări, la Cernăuţi ca şi la 
Arad, la Botoşani ca şi Oraviţa, la Iaşi ca şi Craiova, la Suceava ca şi la Cluj, la 
Siret şi la Braşov, numele lui Voevidca leagă într-o reţea fină harta literară a ţării, 
fiind - cel puţin prin răspândire - un scriitor cunoscut pe tot teritoriul° naţional. În 
ciuda unor rezerve faţă de bucovineni, el a reuşit să pătrundă şi în marile cotidiene 
bucureştene: „Curentul", „Universul", „Timpul". 

11 Conform informatiei din jurnalul lui Leca Morariu, în manuscris, comunicată nouă de Liviu 
Papuc. 

12 Avem a-i multumi călduros profesorului Jucan pentru această stăruintă a sa, care a contribuit 
mult la posibilitatea scrierii acestui capitol prin sprijinul generos pe care ni 1-a oferit. 

13 Lucia Olaru Nenati, Un tânăr poet de o sută de ani, în „Caiete botoşănene", Botoşani, 
nr. 10, l l, 12, 1993. 
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Apreciat cu entuziasm sau dăscălit cu superioritate, ori consemnat doar cu 
prilejul apariţiei vreunei cărţi, el era prezent peste tot, într-o ubicuitate rar întâlnită, 
care constituie, în sine, un fenomen demn de atenţie şi care nu poate fi întâmplător. 
Intelectualii vârstnici îşi amintesc numele lui învăluindu-l în aura de mit a unui 
poet romantic şi iubit, un star literar al tinereţii lor. 

Se observă, de asemenea, receptarea sa diferită, aproape deconcertantă. Un Al. C. 
Ionescu îl consideră un romantic întârziat; Gh. Cardaş îl înserează, în lucrarea citată, la 
capitolul Alţi poeţi simbolişti şi de forme moderniste, alături de Mihail Crama, Ion 
Vinea, Barbu Fundoianu, Eugen Jebeleanu şi alţii. D. Murăraşu îl inventariază în 
capitolul Alte manifestări autohtoniste, alături de Jean Bart, Gala Galaction, C. Stere ş. 
a., considerând că el rămâne „prin natura inspiraţiei legat de tradiţie şi reuşind mai cu 
seamă în poezia de evocare rustică". În Istoria lui Eugen Lovinescu, Voevidca 
figurează la capitolul Sonetişti, alături de M. Codreanu, Ion. I Pavelescu, Matei I. 
Caragiale, dar purtând o etichetă lipsită de menajamente: „Războinice sau erotice, 
sonetele lui [„.] se desfăşoară în material nediferenţiat estetic". 

La antipodul acestei poziţii se află Nicolae Iorga, poate cel mai entuziast 
comentator al poetului bucovinean, despre care s-a pronunţat în repetate rânduri în 
„Neamul românesc" şi „Cuget clar". El apreciază muzicalitatea lui Voevidca, acela 
care „îndrăzneşte să creadă că poezia e un capitol al muzicii", rară de care poezia 
nu există şi care are „un secret personal de armonie ce dă însăşi nota personalităţii 
creatoare [„.] Ea cuprinde însăşi esenţa sufletului omenesc" ce ajunge în „lumi 
adânci şi misterioase pe care nu le atinge silogismul". Iorga conturează un tablou 
naţional unde găseşte locul poetului: „Sunt în ţara asta multe oraşe de tot felul [„.]. 
Dar e un colţ românesc de unde glasul răsună totdeauna simplu, limpede şi dureros, 
în ţara „durutului" ce, zică-şi Bucovina, e bătrâna şi totuşi aşa de primăvăratic etern 
tânăra noastră Moldovă. În numele ei vorbeşte d. Voevidca"14

• Prin această 
exprimare solemnă, Iorga defineşte, de fapt, specificul personalităţii acestui poet, 
exponenţială pentru tipologia spirituală bucovineană. 

O atitudine cu totul diferită are faţă de poet G. Călinescu, acela care notează 
doar atât în Istoria sa: „Versuri banale, minore, stil poporan, cântând dorul flacără 
de foc, dorul ce nu-şi află loc". Perpessicius îl consemnează şi el, cu rezerve, într-o 
cronică ţinută la radio în 1936 şi în revista „Mişcarea literară", din august 1925. 
Dar şi pretenţiosul „Sburătorul" îl observă pe Voevidca, chiar de la debut, 
apreciindu-i sonetele printr-un cronicar ce semnează criptic cu iniţialele V. M. şi 
care, în acest context, e conştient că „sonetul e cea mai grea dintre formele poeziei, 
nu numai prin fixitatea versului şi a rimei, ci prin ideea puternică ce trebuie să dea 
viaţa unui sonet". Ca atare, comentatorul consideră că „dl. Voevidca dovedeşte 
însuşiri de poezie" şi găseşte în sonetele sale „fragmente descriptive colorate şi 
sugestive" şi apreciază că multe din bucăţile din volum au „o putere emotivă care 
ne face să aşteptăm cu încredere ultimele manifestări poetice ale autorului"15

• 

14 N. Iorga, în „Cuget clar", Bucureşti, anul I, nr. 1-2, 22 iulie 1936. 
15 V. M., Sonete de G. Voevidca, în „Sburătorul", Bucureşti, anul II, nr. 10, 17 iulie 1920. 
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Spiritualul George Topîrceanu, după ce persiflează depăşirea diferenţelor 
scuzabile dintre poeţii bucovineni şi cei din ţară după Unire şi după ce formulează 
reproşuri la adresa unor împerechieri de cuvinte care nu-l conving în poezia lui 
Voevidca, devine serios spunând: „Dar să lăsăm gluma. Poetul are şi multe imagini 
frumoase prinse în versuri impecabile", recomandându-i însă „un mai intim contact 
cu literatura noastră poetică, unde a dus-o evoluţia ultimelor trei-patru decenii" 16

• 

Franc şi fără menajamente se arată şi tânărul - pe atunci - Constantin Noica, 
într-un articol din „Ultima oră", (nr. 60, din 1929), semnat Novus, în care, după ce-l 
aşează pe Voevidca „în marginea ifoselor moderniste'', considerându-l foarte inegal 
şi găsindu-i versuri cu o retorică personală dar şi cu „platitudinea inspiraţiei şi 
formei", face, poate, cea mai cinstită mărturisire posibilă, recunoscând că: „nu pot 
surprinde conturul precis al poeziei dlui Voevidca. Aşteptăm"17 • 

Cunoscutul publicist bucureştean Alfred Moşoiu scrie la Cronica literară din 
„România nouă"' - unde se ocupă şi de poeziile lui Nichifor Crainic şi Ion 
Minulescu - şi despre Sonetele lui Voevidca, remarcând, dintru început, grija 
autorului pentru tot ce ţine de cartea sa, începând cu aspectul grafic îngrijit şi care 
probează gust şi o „grijă artistică pentru frumos". Bine dispus deja de aceast prim 
semn, el taie „aceste pagini înfiorat" şi-şi află aşteptarea răsplătită: „Bucovina ne 
trimite un nou cântăreţ. Şi de astă dată, un cântăreţ credincios al formei [„.] un poet 
care închide avântul poetic în forma rigidă şi extrem de pretenţioasă a sonetului". 
Neputându-şi reprima ispita glosării teoretice asupra sonetului care a impus şi „o 
formă specială de gândire", exemplificând prin Eminescu şi Heredia, el observă 
unele imperfecţiuni de formă, scuzabile la vârsta tânără a noului sonetist, pe care 
acesta le compensează însă, din plin, dând „dovadă de mult talent" şi care, dacă 
„persistă în această formă grea, va ajunge să ne dea sonetul desăvârşit". Dar cum e 
vorba de „poezia în sine a dlui Voevidca", aceasta „merită toată lauda" şi chiar 
dacă „uneori ritmul e mai greoi, are în schimb, avântul acela care ne face să 

întrezărim un cântăreţ de seamă". Dovedind existenţa unei conştiinţe a diferenţei de 
discurs literar dintre poeţii din „regat" şi cei din „imperiu", comentatorul remarcă 
faptul că „poetul are o limbă curat românească ce-i face cinste, cu atât mai mult cu 
cât sunt în regat scriitori cari au avut la îndemână limba formată şi nu au ştiut sau 
nu ştiu s-o utilizeze". 

O replică la această atenţie acordată poetului de către comentatorii 
bucureşteni, vine de la revista timişoreană a lui Camil Petrescu, „Limba română" 19 . 
Aici se consemnează apariţia volumului de sonete al lui Voevidca, despre care „doi 
dintre cei mai serioşi cronicari bucureşteni au scris lucruri cu deosebire frumoase" 

16 G. Topîrceanu, în „Viaţa românească'', Iaşi, anul XII, nr. 2, aprilie 1920. 
17 Constantin Noica, Semnele Minervei, Publicistică I, Bucureşti, Editura Humanitas, 1994. 
18 Alfred Moşoiu, Cronică literară, în „România nouă". Supliment literar şi artistic, Bucureşti, 

nr. 18, (4 noiembrie) 1920. 
19 „Limba română", Timişoara, 19 iunie 1920 (editorialul în limbile română, germană şi 

maghiară). http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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şi că „încrezători în talentul acestui tânăr, aşteptăm şi aci, la Timişoara, ocazia să 
vedem volumul". Aşadar, volumul este popularizat la Timişoara avant la lettre, 
doar datorită faimei sale, ce a fost resimţită ca un eveniment notabil în lumea 
literară românească, iar cei care nu au obţinut acest volum, precum revista 
bănăţeană, exclamă plini de năduf şi gelozie: „Oare de ce, cel puţin Banatul, nu s-ar 
ţine la curent cu noutăţile literare din Bucureşti? Ar fi un frumos servici adus 
literaturii române". Iată-l deci, pe „marginalul" Voevidca, motiv de dispută între 
Timişoara şi Bucureşti, în chip de noutate literară demnă de revendicare! 

O altă revistă, „Front literar", din Braşov20, redactată de V. Spiridonică, la 
rubrica ei de cronici, comentează mai târziu volumul Cântece pentru Lu, al lui 
Voevidca, aprecindu-i poezia drept una „sentimentală, de notaţii lirice", din care 
remarcă poemele „în ritm poporan pentru sentimentele gingaşe" şi arătând că „ne-am 
oprit încântaţi cu deosebire asupra bijuteriei rare care este poemul Mâinile tale". 
Comentatorul vede în acest poem „o stare de beatitudine a poetului vrăjit de 
frumuseţea iubitei", acesta, împreună cu altele, precum Scoica, Dreptate şi încă 

altele constituind „un reconfortant popas liric". 
În altă cronică, apărută tot într-o publicaţie bucureşteană aflată în racord cu 

Chişinăul, „Răsăritul"21 , se comentează, nesemnat, volumul de epigrame al lui 
Voevidca, în care, după ce se citează o mulţime de titluri din cartea respectivă, se 
conchide că „citind placheta dlui Voevidca este evident că autorul, al cărui talent se 
dezvoltă frumos, n-a alergat după spirite cu orice preţ, ci a păstrat o notă de irizare 
calmă, odihnitoare pentru lector". 

Publiciştii şi literaţii bucovineni, aflaţi psihologic în interiorul fenomenului 
socio-cultural special ce l-a generat pe Voevidca, l-au receptat cu căldură şi foarte 
nuanţat. Traian Chelaru, el însuşi un poet de aleasă substanţă şi un intelectual de 
clasă22 , vede în Voevidca „poetul care clădeşte [.„] puntea de legătură între vechile 
idealuri şi noua sensibilitate, dând dovezi că gravitează înspre acestea din urmă'', 
aprecindu-i „poemele remarcabile ca împlinire formală şi omeneşti ca nuanţare a 
temei [„.] care ne dau dreptul a-l reclama pe autor pentru falanga tinerilor barzi 
bucovineni"23

, referindu-se la generaţia de maximă efervescenţă literară a 
Bucovinei interbelice, Iconarii. Este interesantă şi demnă de luare aminte opinia 

20 xy în „Front literar", Braşov, nr, 5--6, 1936. 
21 Despre G. Voevidca, în „Răsăritul", Bucureşti, nr. 41-48, 1925. 
22 Doctor în litere şi filozofie (cu teza Teoria cunoaşterii la Hume şi Bergson), în 193 7, la Cernăuţi, 

bursier la Paris şi la Roma, redactor şef la „Glasul Bucovinei", cadru universitar la Cernăuţi, Bucureşti, Iaşi 
şi Suceava, autor al unor solide lucrări de psihologie, pedagogie şi estetică, preţuit de Mircea Eliade, 
Philippide, Blaga (care vedea în el un ,,Eminescu modernizat"), G. Călinescu, I. Negoiţescu, Lucian Valea 
(„un discurs liric de profunzimi şi simplităţi clasice"), Nicolae Manolescu („poet remarcabil şi original"), 
Mircea Iorgulescu („o revelaţie pentru cugetarea morală şi filozofică românească") şi alţii; un adevărat 
„prinţ al marilor zări'', se adaugă şi el la lunga listă a cărturarilor bucovineni de elită, încă neaflaţi la locul de 
cinste pe care-l merită în conştiinţa colectivă şi în istoria literară. 

23 Traian Chelaru, Pagini de antologie din poezia bucovineană, în „Freamătul literar'', Siret, 
anul V, nr. 1-4. Conferinţă rostită la Radio Bucureşti, în 5 februarie 1934. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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aceluiaşi comentator, găzduită generos de către „Universul literar"24 bucureştean. 
Prin prisma volumului Pro patria, apărut în 1942, în vremuri de restrişte istorică, 
volum care e „o închinare la altarul ţării", George Voevidca e „un patriot fervent, 
nu în sensul patriotarzilor ocazionali ci patriot ca structură", căci „pentru dsa nu 
există viaţă dincolo de hotarele României", perspectivă care, deşi poate fi cam 
limitată, este totuşi una „sănătoasă şi solid întemeiată", fiind „perspectiva 
cetăţeanului pe care poţi conta". Cât priveşte cartea lui Voevidca, aceasta e „o carte 
de suferinţă şi o carte de bucurie" , aşa încât „toate poemele cuprinse în ea ar trebui 
citite, împotriva tuturor celor care parodiază cu seninătate ceea ce nu le aparţine". 
Desigur, cronicarul citează din versurile cărţii, în primul rând din „antologicul 
poem Tatăl nostru". El remarcă pătrunzător ceea ce particularizează acest volum, 
faptul că „are o limbă dură'', abătându-se de la tot ceea ce i-ar îndulci versul; „dsa 
caută asperităţile şi durităţile; dsa creează chiar cuvinte aspre, dure. [ ... ] 
Înregistrăm afinitatea sa pentru pentru elementul lingvistic rebarbativ, exploziv, 
colţuros, ca un ciob de cremene, sau concentrat ca un bulgăre de dinamită [ ... ], 
dacă poetul volumului Pro patria are nevoie de aceste «mânii» verbale spre a da 
expresie mâniei drepte care-l striveşte în capitolul Veleat îngenunchiat". El observă 
şi că aceste durităţi distonează acolo unde bucuria poate fi „cântec cristalin". Dar el 
nu-şi permite amendări pentru că „dl. Voevidca a trecut de acea vârstă literară care 
să ni-l prezinte ca pe un cântăreţ nou, dibuitor, nehotărât cu sine însuşi şi începător 
în uneltele sale expresive. Dsa rămâne ceea ce este: un bucovinean original. 
Bucovineanul care, apărând cel dintâi pe cerul poeziei arborosene de după trecutul 
război, a ştiut să-şi păstreze necontaminate de curente toate crezurile. De aceea, 
spune el, scriitorii bucovineni tineri îl vor stima ca pe un predecesor". Urmează 
apoi o interesantă contrapunere a personalităţii lui Voevidca în raport cu aceea a lui 
G. Rotică, care a avut şi el cota lui de celebritate în Bucovina. „Dacă d. G. Rotică, 
spre exemplu, a încheiat liric cu o întomnare însorită, o epocă (pentru noi G. Rotică 
rămâne un neadaptabil!), d. George Voevidca e mesagerul unei epoci noi. Dacă 
d. Rotică, spre exemplu, a fost cântăreţul de mare fineţe al peisajelor sufleteşti 
bogate în nuanţe ( ... ), d. George Voevidca e vestitorul unui cântec de începuri, 
răzvrătitoare şi răzvrătite. I-am situat alături pe aceşti doi poeţi bucovineni fiindcă 
în conştiinţa generaţiei tinere G. Rotică şi G. Voevidca figurează alături". 

Nicolae Tcaciuc Albu25
, remarcând fluenta neobişnuită a limbajului poetic la 

G. Voevidva, energia, seninătatea şi frăgezimea versului său, conchide că: „acela 
despre care ne-am dat seama de la început că avem de-a face cu un poet adevărat 

24 Idem, Cronică literară. „ Pro patria" de George Voevidca, în „Universul literar", Bucureşti, 
anul LII, nr. 25, 10 septembrie 1943. 

25 Istoric literar, scriitor, profesor, doctor în litere în 1920, traducător de limba germană, autor 
de studii de literatură, (despre Goethe şi Eminescu), printre care şi o Istorie a literaturii române, 
Cemăuti, 1932, publicist colaborator la numeroase reviste literare din ţară, cercetător al fenomenului 
cultural bucovinean. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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[ ... ] a evoluat spre subtilă autoanaliză şi perfecţiune a realizării, iar prin volumul 
Turnuri intră în rândul poeţilor noştri de seamă"26 • 

Petru Iroaie27
, observând evoluţia remarcabilă a poeziei lui Voevidca şi 

spiritul fin, plin de ingeniozitate al epigramelor sale care „prin întorsături 

neaşteptate provoacă ridicolul, ironia, bonomia", subliniază decis că „atitudinea sa 
e pur estetică"28 • 

George Drumur29
, scriind, în 1943, despre volumul Pro Patrid0

, afirmă că 
„poeziile acestui volum mărturisesc un adânc ataşament la marea cruciadă 

împotriva unei lumi înunecate şi confuze", că ele dovedesc, „deasupra tuturor 
aserţiunilor [ ... ] formulate de multe ori cu nelămurită perfidie, că poezia eroică 
poate să fie obiect de artă, de-o înaltă valoare estetică, fără să cadă în banalitate, 
aşa cum pretind cei câţiva publicişti care nu se pot dumiri că un neam poate să aibă 
izvoare de viaţă spirituală şi de altă natură decât acele ale unui materialism istoric 
destructiv şi dizolvant". Ca atare, el susţine că „poezia eroică luată în sensul ei 
creator, poate constitui oricând dovadă de autentică artă, fiind în acelaşi timp, un 
mijloc excelent de prezenţă a noastră în realitatea constructivă". Reamintind o 
afirmaţie a sa anterioară despre Voevidca, în calitate de „cel dintâi poet modem 
bucovinean'', el constată că, de la volumul de debut, Sonete şi pănă la cel discutat 
aici, „evoluţia dsale parcurge trepte de ascensiune evidentă" prin care „a dat 
poeziei române o tehnică particulară şi cu totul nouă în substanţa ideii pentru care 
cadrul respective neseparabil". Despre noul volum, el afirmă că aici nu este omis 
„nici un aspect al marii noastre prezenţe în această crucială epocă de răscolitoare 
vitregii a neamului românesc" şi că „toate laturile care se leagă de această înaltă 
voinţă a omului prezent în faţa morţii, cărea i se dăruie pentru vecinicia 
pământului, care-i este hrană şi odihnă, sunt încrustate în versuri de-o netăgăduită 
valoare estetică". Conchizând, el susţine că acest volum „este o nouă etapă în 
poziţia poetică a dlui George Voevidca şi o nouă dovadă a noutăţii şi a sevei lirice 
mereu proaspete şi mereu pline de noi nuanţe". Altădată, el relevă singularitatea 
poetului: „Departe de bârfele diferitelor bisericuţe literare, de toate curentele şi 

falsitatea ideilor care niciodată n-au legătură cu fenomenul liric în sine, George 
Voevidca a încrustat în poezia de după război o atitudine dârză şi hotărâtă, 

26 Nicolae Tcaciuc Albu, în „Junimea literară", Cernăuţi, anul XVIII, nr.1-4, 1929. 
27 Lingvist şi filolog, doctor în litere (cu teza Cîntecu/ popular istro-român) 1936, la 

Universitatea din Cernăuţi, profesor la Universitatea din Palermo, Italia, autor de studii lingvistice, de 
literatură şi folclor în limba română şi italiană, publicate în ţară şi în Italia, publicist, colaborator la 
numeroase reviste din ţară şi din străinătate. 

28 Petru Iroaie, în „Făt-Frumos", Cernăuţi, anul IV, nr. 1-4, 1929. 
29 Scriitor, poet, traducător, poliglot, licenţiat al facultăţilor de: drept, matematică, muzică şi 

artă dramatică, redactor şef şi iniţiator al revistei „Bucovina literară" şi la „Deşteptarea", director al 
editurii „Bucovina literară", membru al grupării „Iconar", secretar muzical al Operei din Timişoara; 
traducător din limbile: germană, rusă, slovacă, cehă, profesor, publicist, animator cultural. 

30 George Drumur, Cronica literară, George Voevidca, Pro patria, în „Bucovina literară", 
Cernăuţi, anul III, nr. 57, 4 iulie 1943. 

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



108 Lucia Olaru Nenati 12 

imprimându-i acel timbru bucovinean care o deosebeşte de toate celelalte 
manifestări poetice"31

• 

Un fin analist aflat într-o adevărată corespondenţă empatică şi spirituală cu 
poetul este Tudose Dracea32

, şi el un literat mult apreciat la „Junimea literară", 
care-i conturează lui Voevidca un adevărat curriculum literar, la capătul a 16 ani de 
activitate Iiterară33 • El face o incursiune în volumele apărute până atunci, acordând 
fiecăruia câte o etichetă sintetizatoare: „dinamic şi duios în Sonete, analist subtil al 
sufletului omenesc în Turnuri, ingenios în Supremul argument, isteţ şi ironic în 
Epigrame, elegiac de forţă în Cântece pentru Lu, iată, în mic, traiectoria sensibilă 
pe care a parcurs-o inspiraţia poetului". Luând în vizorul critic virtuţile principale 
ale poeziei sale, analistul inventariază cu îndreptăţire sensibilitatea şi flexibilitatea 
imaginilor, jocul dintre conştient şi inconştient, dintre vis şi realitate, miezul lumii 
lăuntrice şi găseşte ca fiind minunat prins în versuri „sentimentul acesta de 
îngropare în adâncuri, de confundare în straturile tăcute ale sufletului, de contopire 
cu noaptea interioară", în volumul Turnuri care ne aminteşte de un „Eminescu 
bucovinean". În Cântece pentru Lu este detectat un „sentiment nirvanatic de 
destrămare a fiinţei, de contopire cu diferitele manifestări ale naturii", apreciindu-se 
accentele profunde ale durerii şi dorului ca şi subtilitatea spiritului din epigrame pe 
care le consideră „printre cele mai bune din literatura română". Smerirea inimii în 
faţa marelui ei tâlc, arzătoarea contopire cu liniştea cerului sufletesc, plânsul 
asemănător cu tânguirea melodioasă a psalmilor, tehnica desăvârşită a versurilor, 
muzicalitatea şi armonia lor, sporite atunci când se exprimă în tipare populare, 
căpătând astfel frăgezime şi spontaneitate, toate contribuie la existenţa unui „nimb 
al omenescului şi universalităţii", dobândit prin „osmoza dintre rustic şi cult'', 
calităţi care, crede exegetul, vor face ca poezia lui Voevidca să-şi menţină 

„actualitatea şi valoarea". 
Energicul şi enciclopedicul Leca Morariu, nici el lipst de gust estetic, a fost 

de asemeni, un promotor al poetului pe care 1-a publicat şi comentat asiduu, 
considerânu-1 a fi „în plină şi promiţătoare evoluţie", autorul unor poezii „în cel 
mai august înţeles al cuvântului", prin care „intră în Iimanurile definitive" şi deci 
„nu numai într-o antologie a poeţilor de azi, ci care rămâne şi într-o antologie a 
poeţilor de mâine"34

• 

Exemplele receptării critice a lui Voevidca în epocă ar putea continua pe 
multe pagini, ilustrând acelaşi evantai larg ce se derulează între entuziasmul rară 
rezerve şi desconsiderarea ca versificator incongruent, între atributul de 
tradiţionalist şi cel de modernist, între eticheta de poet suav şi cel de epigramist 
sagace, în cronici ample sau consemnări fugare, între atitudinea ce conferă 

31 Idem, în „Bucovina literară", Cernăuţi, nr. 5-7, 1942. 
32 Poet, taducător, licenţiat în drept la Cenăuţi, colaborator la reviste ca „Gazeta Bucovinei'', 

„Patria", „Deşteptarea", „Junimea literară", „Făt-Frumos". 
33 Tudose Dracea, Lirism şi cultură, Bucureşti, Editura „Gazeta bucovinenilor", 1938, p. 98 şi urm. 
34 Leca Moraru, în „Făt-Frumos", Suceava, anul IV, nr. I, ianuarie-februarie 1929. 
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volumelor sale statutul de eveniment literar al vremii şi dăscălirea condescendentă, 
cuvenită poeţilor privinciali şi nefamiliarizaţi cu evoluţia literară românească, 

formulând prin toate acestea imaginea unui poet căruia nu i s-a putut stabili un 
profil distinct în epocă, dar care nici n-a putut fi ignorat. 

Să mai reamintim şi de aprecierea îndârjit entuziastă a lui C. Iordăchescu din 
„Junimea Moldovei de Nord" pe care am reprodus-o în mare parte, anterior, spre a 
completa paleta aceasta atât de largă, diversă şi contradictorie a receptării poetului 
bucovinean în epocă. Din cuprinsul acestei recenzii străbate, neatenuată indignarea 
în faţa desconsiderării poeţilor din provincie de către criticii din capitală, care a 
alimentat îndelung şi pe tot cuprinsul ţării, tensiunea ce a făcut necesar, precum am 
relevat anterior, demersul instituit de conceptul localismului creator. 

În acest context putem aminti chiar atitudinea lui G. Călinescu faţă de scriitorii 
bucovineni. Un astfel de exemplu îl constitue „tratamentul" faţă de Leca Moraru, pe 
care îl citează de 15 ori în bibliografia cu care se încheie cartea Viaţa lui Eminescu, 
dar pe care, după reproşurile polemice ale enciclopedistului bucovinean referitoare la 
această lucrare, îl ignorează aproape cu totul, ca şi pe redutabilul Torouţiu, din 
aceleaşi motive subiectiv-personale, în mare sa Istorie, unde se ocupă cu destulă 
atenţie de nume mult mai obscure. De altfel, s-a glosat pe marginea acestei atitudini. 
Iată un exemplu care nu trebuie, desigur, absolutizat, dar el arată că s-au înregistrat şi 
asemenea opinii: „Dezastrul geopolitic din 1940 când Bucovina a fost sfâşiată şi 
Cemăuţii pierdut, l-a tăcut pe Călinescu, printr-un exces de balcanism, să eticheteze 
o întreagă mişcare literară drept zgură a literaturii române. Părerea noastră este că 
istoricul literar avea sentimente preconcepute în a nega tot ce venea de la Cernăuţi. 
[ ... ]Nimic nu-i place lui Călinescu din creaţia literară bucovineană a anilor '30, deşi 
alţi critici de seamă ai României au altă părere"35 . 

O mărturie târzie a faptului că George Voevidca a fost o personalitate 
remarcabilă şi remarcată în orice colectivitate şi remanentă în memoria celor ce au 
avut ocazia să-l cunoască, soseşte de departe, tocmai din Israel. Este vorba despre o 
carte intitulată Prin lupa unui ceasornicar36

, apărută în anul 2000 şi scrisă în limba 
idiş, de un evreu plecat din România, Alexander Spiegelblatt - azi scriitor, membru 
al Uniunii Scriitorilor-, care a fost elev al profesorului Voevidca la Câmpulung
Moldovenesc. În această carte, printre multe alte amintiri din copilăria şi tinereţea 
lui, el face, în capitolul intitulat În gimnaziu, o evocare specială a profesorului 
Voevidca. El scrie astfel: „Numai pe unul dintre profesori vreau în mod deosebit 
să-l amintesc pentru că era o excepţie, un unicat. Numele său era George Voevidca 
şi făcea parte din elita liberală bucovineană. Înainte de primul război studiase la 
Viena şi după primul război era cunoscut ca poet român modernist şi epigramist 
caustic. În timpul orelor de limba română el se referea puţin la cărţile oficiale de 

35 Mihai Pânzaru, Proces literar, George Călinescu şi generaţia iconarilor, în „Iconar", 
Rădăuţi, anul I, (serie nouă), aprilie 1995. 

36 Alexander Spiegelblatt, Prin lupa unui ceasornicar, Tel-Aviv, Editura I. L. Pereţ, 2000, 
traducere parţială în limba română, în manuscris, Miriam Bercovici, Bucureşti. 
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învăţământ şi emitea idei şi explicaţii pe care numai puţini elevi le înţelegeau şi 
aveau plăcere să le audă. Aş vrea să spun că profesorul era un amestec dintre un 
dandy şi un boem. Era mic de statură, voinic, cu părul des, argintiu, pieptănat pe 
spate. Avea faţa lată, aproape pătrată, totdeauna perfect bărbierită şi pudrată. Venea 
în clasă de obicei cu mănuşi albe pe care nu şi le scotea nici o clipă. Hainele sale 
aminteau de o aristocraţie apusă, atât cele de culoare deschisă, pălăria de paie şi 

ghetrele galbene peste pantofii lustruiţi pe care le purta în timpul verii, cât şi blana 
şi căciula de iarnă. Ceea ce spunea în clasă elevilor era totdeauna plin de umor, 
chiar până la pamflet. El nu s-a răstit vreodată la un elev. [ ... ] Doar dacă un elev 
neatent se uita în tavan cu gura căscată, profesorul îi spunea domol: „o gură 
deschisă şi o fereastră deschisă concomitent pot să producă mult curent". Uneori, 
introducea în lecţie vreo epigramă de-a sa [ ... ] Pe elevii evrei profesorul Voevidca 
îi făcea să se simtă că-s la fel cu toţi ceilalţi. [ ... ] În acel dans drăcesc fascist care a 
izbucnit odată cu începutul celui de-I doilea război mondial, el nu s-a implicat şi a 
rămas un «outsider», sau mai degrabă un opozant. Dacă mă gândesc bine, nu am 
nici o îndoială că în cârciuma lui Sontzu Glasberg profesorul încerca să-şi spele 
mâhnirea de pe suflet pentru traiul său modest de profesor de gimnaziu, cu 
gândurile şi poezia sa, într-o lume incultă de provinciali filistini. După război, când 
ne-am întors din deportare, ne-am reîntâlnit cu profesorul Voevidca. Distanţa dintre 
profesor şi elev dispăruse complet şi deseori am discutat despre toate. Trăia 
modest, nu-i suferea pe comunişti, cum nu-i suferise nici pe fascişti". Apoi 
urmează povestirea unei întâlniri cu poetul profesor la atelierul unde tânărul lucra 
acum ca ceasornicar, când i-a declamat o epigramă „cu o intonaţie specială, ca un 
actor", pe care i-a explicat-o apoi cu grijă în structura ei metrică şi decodându-i 
sensul ascuns, pe care tânărul a memorat-o peste ani mărturisind că „nu ştiu dacă 
şi-a dat seama cât de mult m-a tulburat", încheind apoi cu speranţa că „amintirile 
mele vor ajunge la cineva care să ştie româneşte". Intr-adevăr, aceste rânduri au 
ajuns, prin hazard, la noi, spre a completa, exact la timp, profilul complex al 
acestui personaj special care fost George Voevidca. 

Aşadar, recitirea prezentului are a lupta nu numai cu rezultatul ignorării 

forţate a literaturii Bucovinei impuse de dictatura sovietică ci şi cu manifestările, 
uneori subiective, ale unor autorităţi literare autohtone ce-au dat tonul unei linii de 
conduită generale în exegeza critică postbelică. 

Lectura actuală a cărţilor lui Voevidca relevă un traseu demn de interes. 
Volumul Sonete se deschide cu o profesiune de credinţă de la care poetul 

n-avea să se abată de-a lungul întregii sale existenţe: un anume misionarism 
asumat, al datoriei faţă de har, întru maxima lui fructificare, neodihnă şi oroare a 
risipirii timpului, proprii vredniciei notorii a ţăranului bucovinean:„Răgaz n-au 
paşii mei să se-odihnească/ Rostogolit de stânci deasupra-mi vuie" (Miraj). E 
aceeaşi febrilitate de-a spune cât mai mult, pe care o identificam altădată şi printre 
componentele personalităţii eminesciene, ca fiind de aceeaşi sorginte bucovineană. 
De altfel, personalitatea lui Eminescu i-a fost lui Voevidca reper esenţial deşi, 
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citindu-i opera, se poate remarca o emancipare a acesteia, chiar uimitoare, de sub 
mantaua epigonismului eminescian, atât de puternic în epocă. El îl percepe, de 
altfel, pe Eminescu în chip simbolic ca jertfă asumată pentru cucerirea unei câtimi 
de moşie spirituală, de mistuire christică: „Lin mersul meu cu roşii lacrimi plânge/ 
Şi greu m-apasă crucea grea pe umăr/ Şi urma-mi arde purpură de sânge"(Miraj). 

Iată un alt exemplu, dintr-un poem intitulat chiar Lui Eminescu: „(Ei) n-au 
putut să vadă ce crud te muşcă spinii/ Ce îi purtai cu zâmbet atât de bun şi trist/ 
Pe-albastrul frunţii dulce al poeziei Crist/ Ei nu ştiau, sublime, că viaţa ta sihastră/ 
În viu-i foc se stinse ca pasărea măiastră/ Ce s-a topit în proprii văpăi mistuitoare/ 
Ca să renască-n urmă cu-atât mai sclipitoare". 

De altfel, târziu, în maturitate, Voevidca notează versul „Purtând idealul ca o 
făclie/ Ca o evanghelie cuvântul tău". Aşadar, simplificând, opera poetică a celui în 
cauză se derulează pe traiectoria idealului ca misiune între versul: „Asemeni unui 
înger căzut cu aripi frânte/ Sortit să sângereze, să plângă şi să cânte" şi versul citat 
anterior. 

Considerând poezia ca stare, viziune şi expresivitate, dintre multele 
reprezentări posibile ale fenomenului pe care le propune evoluţia poeticii actuale, 
găsim că poezia lui Voevidca răspunde într-o mare măsură acestei grile. 

Astfel, citatul volum Sonete conţine chiar dintru început o viziune thanatică 
asupra lumii, prilejuită de imaginea războiului. Încercând a identifica în fiecare 
dintre volumele lui de versuri câte un personaj poetic simbolic, câte-o ipostază 
definitorie, credem că în acest volum în rolul acesta ar fi Cavalerul, în două 
identităţi: acea de Cavaler negru (titlul unei poezii) în prima sa parte şi de 
Menestrel, cântăreţ al iubirii, în a doua parte. 

În ipostaza thanatică percepem o viziune a războiului ca stihie a naturii 
iraţionale ce domină omenescul:„eu sânt urgia cerului, războiul", la care toate 
elementele concură concertat sugerate vizual, acustic şi metaforic într-o largă 
apertură a destinului, de sorginte antică: „Pământu-i un Calvar şi ne-mblânzite fierb 
urile fierbinţi/ .. .Iar călăreţii apocaliptici în galop aleargă" (Un basorelief); sau: ,,În 
furii fierbe tulburea genune/ oştiri de valuri bat în dig nebune /mugind talazuri 
printre stânci se sfarmă" (Fresca antică). Totul ia o amploare cosmică, gigantescă, 
stihială, manifestându-se chiar de la primele versuri reflexul de-a ridica vizorul, în 
chip cinematografic, sus, în stratosfera unei generalizări largi, atotcuprinzătoare: 
„Se stinse ca şi-o dioramă spaţiul/ Curmată-i hora aprigelor arme/ Cortină lină -
cade sura seară/ .. ./ Iar Marea, care-şi potoli nesaţiul/ Şi-ntinde-ncet ca şi-o sătulă 
fiară/ Enormele ei braţe-acum - şi-adoarme". 

Elementele se manifestă în primul rând acustic, concurând la o uriaşă 
orchestrare de sorginte wagneriană. Un instinct concertistic muzical remarcabil 
opune adeseori acestei polifonii dramatice răspunsul unui solo acustic: „Blând ca 
şi-o rugă adie glas de goarnă" (Nopţi de tabără 2) sau vizual: „ ... şi straniu, sus, 
sclipeşte/ Crai nou - o secere însângerată" (Impresii), încât cititorul se transpune 
lesne în ipostaza de auditor al unui concert simfonic. 
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Acest decor este un fundal prin care „Mut ca şi-o umbră Cavalerul trece/ 
Scăldat de-a serii împurpurată undă/ şi-n juru-i curge-o adiere rece (Cavalerul 
negru), acest personaj reuşind să contureze o imagine hieratică, sibilinică, 

nedefinită şi tulburătoare, o Casandră masculină enigmatică, ce oficiază un ritual 
grav cum cereau chiar principiile poeticii călinesciene: „poezia e o liturghie, un 
ceremonial introdus în viaţă, rară a se confunda cu ea"37

. 

În ipostaza de Menestrel, cântăreţ al iubirii, eul poetic se manifestă mai întâi 
într-o poezie a depărtării devorante de fiinţa iubită, a dorului distrugător: „ ... şi 
cântul ca şi-un lung oftat adie/ În ritmul lui sihastru-ţi dor jeleşte" (Lin curge 
no_aptea). Suferinţa dragostei este, eminescian, dureros de dulce: „Şi-un chin suav, 
plăcere-amară/ Ce-ncet îmi pune stăpânire iară", marcă stilistică prezentă şi în 
erotica lui Voevidca. 

O particularitate a acestei poezii este revelarea iubirii ca lumină: „şi lina ta 

lumină ţi-o revarsă/ Peste grădina tinereţii mele" (Implorare) sau ca sunet: „Şi 
notele, melancoliei pradă/ rănite, către tine-şi cată cale/''. Fiinţa iubită nu este 
concretă, materială, ci, în buna tradiţie cavalerească, una hieratică, aeriană, halou, 
mireasmă, transfigurare sufletească, o imagine onirică: „păşind ca-n vis", fiind ades 
marcată stilistic prin acea îngemănare auditiv-vizuală: „un cântec de lumină". 

O prezenţă repetată este simbolul mâinii, singurul element concret al fiinţei 

iubite în toată această poezie, ceea ce confirmă ipostaza cavalerului care nu aspiră 
să atingă decât mâna doamnei visurilor sale: „o, mână gingaşă, .. ./ balsam şi farmec 
verşi tu, visătoare/ cu-n gest schimbi jalea-n cântec de lumină" (Unei mâini). Chiar 
şi sfârşitul e mai blând atunci când e binecuvântat de mâna iubitei ca în poezia 
Rămâi. 

Când acest prea plin sufletesc îşi află împlinirea, fiind împărtăşit, poetul 
găseşte o fericită sugestie, desigur în aceeaşi cheie vizual-auditivă: „îmi cresc pe 
umeri aripi de lumină", acompaniat fiind de lumea înconjurătoare infuzată brusc de 
o stare edenică atotcuprinzătoare ce produce o strofă remarcabilă: „Parfum şi vise 
preajma luminoasă/ Ea mă iubeşte! Lume a durerii/ o, lume-a morţii, cât eşti de 
frumoasă!", armonizând astfel, prin arcul voltaic al acestui oximoron, cele două 
forţe primordiale ale lumii: îmblânzindu-l prin Eros pe Thanatos. 

Căutând filiaţii literare pentru acest prim volum şi negăsindu-le în aria 
românească, credem a putea afla o oarecare apropiere a lui Voevidca poate doar cu 
lirica unor expresionişti germani. De altfel, într-o autobiografie cerută de 
G. Bogdan-Duică, Voevidca desluşea el însuşi dilema posibilelor influenţe, 
recunoscându-se atras de simboliştii francezi (vezi corespondenţa simţurilor în 
Sonete) şi de expresioniştii germani38

. S-ar putea găsi, de pildă, în poeziile ce 
descriu mânia războiului devastator din volumul Sonete, unele ecouri ale 
atmosferei terifiant apocaliptice din poemele poetului german Georg Heym, Der 
Krieg (Războiul), Die Gefangenen (Prizonierii), Die Hă/le (Iadul). Studiind la 

37 G. Călinescu, Universul poeziei, Bucureşti, Editura Minerva, 1975. 
38 Iordan Datcu, Autobiografia unui poet, în „Cronica", anul XIV, nr. 48 (722), 30 noiembrie, p.6. 
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Cernăuţi, în acel oraş considerat o poartă a Europei, unde limba şi cultură germană 
erau cunoscute destul de temeinic, nu este exclus ca tânărul student Voevidca să fi 
receptat şi el acea influenţă puternică pe care o exercitase Georg Trakl chiar şi 
asupra unui poet precum Rilke, care mărturisea, în 1915, că l-a citit pe Trakl 
tulburat, emoţionat, înţelegându-l neputincios. Este posibil ca celebrul şi terifiantul 
poem despre iadul războiului al lui Trakl, Grodek (după numele locului unde s-a 
desfăşurat o bătălie care l-a marcat psihic decisiv pe poet) să fie sursa de inspiraţie 
a poemelor despre război ale lui Voevdica, sau măcar să constituie un model de tip 
know how al felului cum se poate valorifica această sursă literară concretă şi în 
existenţa poetului român. Poate chiar şi apetenţa lui atât de timpurie pentru sonet, 
care a uimit pe atâţia comentatori prin virtuozitatea sa, pro~rie de obicei poeţilor 
exersaţi, să se fi dezvoltat tot după citirea sonetelor lui Trakl3 

• 

Volumul Turnuri, apărut după opt ani, în 1928, aduce o altă ipostază poetică, 
după părerea noastră, cea mai realizată artistic, mai originală, din toată lirica sa, dar 
fiind unul remarcabil, în genere, în arealul poetic românesc. Ca un fel de motto al 
volumului, poemul Minerul atrage atenţia asupra propriului Eu supus introspecţiei: 
„Eu sunt minerul propriei mele forţe/ .. ./ Şi coborât în mine/ .. ./ râvnesc viziunile 
[nota bene! - n.n.]) ce luminează/ .. ./ şi-ncet, bucată cu bucată/ luminii adâncul mi-l 
dezgrop". 

Aşadar, după ce primul volum e o simfonie a universului sonor şi dramatic, 
acesta focalizează vizorul poetic asupra Sinelui, dovedind o intuiţie (sau o 
documentare) a subconştientului creator, a acelui adânc neptunic ce va fi revelat mai 
târziu de Ion Negoiţescu drept sorginte a celui mai valoroase poezii eminesciene. 

Urmând aceeaşi căutare a personajelor lirice simbolice, revelatoare, vom 
descoperi în acest volum unul de-o stranietate unică în literatura noastră: Turnul ca 
fiinţă, personificat şi vizionar, profetic, străjuind comunitatea ca un munte, făcând 
legătura cu cerul - un Axis Mundi - în jurul căruia se organizează oraşul sau stă în 
genunchi satul, când turnul e turlă de biserică. Turnul e un personaj ce transcende, 
gigantesc, planul comun al dimensiunilor umane: „De-asupra larmei însă - ici unul, 
colo altul -/ vezi falnicile turnuri cum urcă în senin,/ de-ai spune că sunt gata să 
asalteze-naltul/ Ca-n vremi de basm giganţii cei elini" sau „Şi când tăcerea umblă 
pe fine tălpi de umbre/ .. ./ cu fruntea luminată stau turnurile sumbre/ sihaştri ce pe 
gânduri, se uită-n depărtări". Aşadar, paznici vizionari stând de veghe în istorie sau 
în mit: „Ca şi străjeri ce-n noapte dau când şi când, semnale/ trezind misteriosul 
ecourilor cor", ei fiind conştiinţa trează a trecerii inexorabile a timpului vieţii: 
„asculţi cu-nfiorare metalica lor limbă/ cum orele vieţii ţi le socoate rar". Chiar 
noaptea vine numai la chemarea lor, care-şi apropie „proaspetele ore" spre a le 
devora - antici Molohi - ca pe nişte făpturi inocente, pentru ca apoi „,la intervale, 
ora zugrumată,/ cu zgomot, o aruncă-o jos, pe stradă/ cum ar lăsa o fiară săturată/ 
să-i cadă din gâtlej ucisa pradă". 

39 Apud Albrecht Weber, literaturgeschichte im Oberblick. Band II: 1880 bis zur Gegenwart, 
Freiburg, Verlag Herder, 1979. 
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Aceste fiinţe stranii, turnurile, poartă-n frunţi ochi ciclopici ce scânteie în 
noapte şi-şi rotesc privirile „schiţând în întuneric uriaşe gesturi de lumină", vestind 
apropierea miezului de noapte prin corul lor, „solemn andante", concert bizar 
aplaudat subit de torenţiala ploaie, căci, desigur, şi turnurile se manifestă sonor, într-un 
mod propriu, prin glas de clopote. Ele simt „aşa aproape adiind răsufletul lui 
Dumnezeu/ pe care din slavă năzuiră să-l coboare/ spre a-1 reda întunecatului 
pământ" - aşadar, o aspiraţie a coborârii sofianice a transcendentului. Nerealizându-şi 
aspiraţia, „însetatul lor avânt svâcnit spre cer/ frânt/ a-neremenit în sveltele ogive/ 
înlănţuiri mistice de piatră şi de fier" ce „le gâtuie sufletul" [deci turnuri cu suflet!]. 
Refuzul revelării divine le deprimă şi le îngenunche în tină în „greaua lor 
singurătate" căci „ceru-i mort/ şi solitare şi nemângâiate cată ele/ să-ndure dezolarea 
orei grele". O justificare a însingurării existenţialiste într-un singur poem! Apoi, în 
poezia Domul, jignitele turnuri „se-nalţă vajnic scânteindu-şi fierul/ un pumn uriaş 
ce ameninţă cerul". În ceas de sărbătoare, turnurile devin, pentru prima dată, 
luminoase, cântând din „clopote de aur şi azur" şi înveşmântând poporul în 
„odăjdii de lumină", inimi uriaşe ce bat „în numele norodului/ pentru umbra 
marelui Voevod". 

Aşadar, o sugerare, în aria celor mai severi indici de literaritate, a 
sentimentului patriotic şi istoric, întotdeauna suspectat de tezism, aici substanţă 
sonoră, pură, solemnă şi înălţătoare, transmiţând mesajul în mod implicit şi cu atât 
mai pertinent. 

Dar încercând o recitire, prin prisma unor chei de decodare moderne, dintre 
multele posibile, a acestei poezii cu etaje de semnificare încă insuficient abordate, 
găsim că acest motiv al turnului-clopotniţă, semn al verticalităţi, este, conform lui 
Gilbert Durand40

, încadrabil „verticalităţii ascendente, ca singură direcţie având o 
semnificaţie activă, spirituală" căci „poate noţiunea de verticalitate ca axă stabilă a 
lucrurilor e în raport cu poziţia verticală a omului, pe care o deprinde cu atâta 
caznă", desprinzând, prin raportare şi la alţi cercetători ai simbolisticii 
antropologice, precum Desoile, o „întreagă terapeutică de înălţare psihică", fiindcă 
„ascensiunea constituie într-adevăr călătoria în sine" pe care o vizează nostalgia 
înnăscută a verticalităţii pure, o dorinţă de evadare într-un loc hiper sau supra 
ceresc". Aprofundând, el susţine că orice înălţime este „înzestrată cu har", găsind 
în simbolistica creştină o multitudine de forme ascensionale printre care „piatra 
ridicată, masculină" pe care o află în „săgeata şi clopotniţa bisericii, obelisc creştin 
cu adevărat solar" care, după G. de Saint Thierry semnifică „vigilenţă şi adăstare a 
unirii divine". El asociază acest simbol al obiectelor verticalităţii şi cu uriaşii din 
mistica indo-europeană cu rădăcini semantice care semnifică toate „înălţimi ale 
cultului solar". Aici se poate invoca şi afinnaţia lui Mircea Eliade că „înaltul e o 
categorie inaccesibilă omului ca atare, ea aparţine de drept, fiinţelor supraumane", 

40 Gilbert Durand, Structurile antropologice ale imaginarului, Introducere în arhetipologia 
generală, traducere de Marcel Aderca, Prefaţă şi Postfaţă de Radu Toma, Bucureşti, Editura Univers, 
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ceea ce explică procesul religios al gigantizării divinităţii, cac1, spune Durand, 
„înălţare şi putere sunt de fapt sinonime" şi că „atitudinea imaginativă a înălţării 
[ ... ] predispune la purificare morală". La aceste simboluri propuse de Durand se 
poate adăuga şi „arhetipul căpcăunului Cronos", care înghite literalmente timpul şi 
generează sintagma atât de vehiculată „muşcătura timpului", precum şi multe alte 
asocieri pe care această antropologizare a turnului ca fiinţă, instituită de Voevidca 
în acest volum, le poate sugera căutătorului actual de simboluri şi sugestii într-o 
dinamică antropologică a imaginarului. 

În acest volum există încă destule alte viziuni şi stări originale demne de 
interes ca, de pildă, în poemul Vasul Fantomă, cu o tulburătoare viziune a oraşului 
pornit în larg, „uriaşă navă" purtând cu sine „pe emigranţii lumii trudite şi banale", 
funambulesc bateau ivre, ce colindă marea nopţii „cu pânze largi de pâclă 

argintate" până ce trezia dimineţii sfărâmă mirajul:„şi ancorează nava în praful 
străzii iar". Tot în acest volum vom găsi toamne bacoviene (Privelişti întomnate), 
apetenţa macedonskiană de a-şi contempla propria moarte (Noapte), un Pastel de 
iarnă în care brazii „sunt un nesfârşit convoi de călugări stranii", ceasul sacru al 
înserării: „e ora dulce când stau de vorbă sufletele", o miniatură de bijutier în 
imaginea unei scoici (inima) cu perlă ascunsă (iubirea) ce supravieţuieşte 

învelişului. Există aici şi o sugerare atât de perfectă a stării de lizieră între vis şi 
trezie în poeziile Somn şi Adormire pe care ne e imposibil a o trece cu vederea: 
„Uşor, uşor/ cobor/ se-ntunecă .. ./ Făptura mi-alunecă/ În moale plasă/ de mătasă/ ... 
/Şi-ncet din mine/ cum dintr-un vas/ captiva undă/ mă vărs şi curg/ mă bea amurg/ 
de catifea .. ./ Mă urc, mă las/ domol, domol/ Cad în gol" (Adormire) şi „Fugit din 
mine/ sunt: pace şi-ntuneric/ şi apele I mă duc" (Somn). 

Volumul e scris într-o prozodie modernă cu ritm şi rimă interioară, căruia 
muzicalitatea îi e structurală de parcă s-ar impune în ciuda eforturilor poetului de-a 
se emancipa de sub tutela ei. O carte din care cititorul se întoarce greu la realitate 
cu decepţia vasului fantomă ce ancorează în praful cotidianului tern. 

Periplul poetic al lui Voevidva va fi influenţat (se poate, oare, altfel?) de 
urgia destinului existenţial care-i răpeşte consoarta de pe pământ şi-l inspiră să 
scrie volumul Cântece pentru Lu (despre care Iorga credea că e începutul numelui 
iubitei, dar Graţian Jucan afirmă - ştiind de la maestrul său - că este parte a 
cuvântului lumină). 

Ipostaza poetică a personajului-cheie a acestui volum este Orfeu plângând-o 
pe Euridice; aşadar o lungă şi unitară elegie, căci din trăirea edenică de odinioară, 
Thanatos şi-a luat partea, iar acum poetul murmură: „numai numele, numele tău 
mi-a rămas/ foşnit de vânt, cântat de razele lunii". 

Dintru început, durerea este infuzată, panteist, în elementele lumii, care sunt 
cu toate, un receptacol uriaş al sufletului poetic sângerând de jale într-o litanie ce-ar 
putea să pară monotonă, dacă intensitatea n-ar proiecta-o în univers: „Curge 
cenuşie/ zarea întomnată/ Paşii mă tot duc/ boarea să m-adie/ vântul să mă bată/ 
plânsul să-mi usuc". 
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În tabloul acesta al lumii văduvite de prezenţa iubitei se află şi obiectele 
banale din locuinţă: „lucrurile mute/ grai tainic prind şi jeluie durute" (!) Perdelele, 
cărţile, oglinzile, pânzeturile, „atâtea dragi nimicuri'', strigă fără glas ABSENŢA. 
Totul e o hegemonie a dorului ce nu-şi află nicăieri locul pe pământ, străbătând 
„Căile/ dealurile, văile", încât universul în care se desfăşoară viaţa omenească 
devine inutil, incomplet, fără rost, incapabil să compenseze enorma lipsă. 

Elementele lumii din jur există numai în măsura în care poetul se poate referi 
la ele într-o nesfârşită scrisoare adresată iubitei aflate pe alt tărâm; „plâng 
geamurile-amurg etern/ În jur - pereţi ca de spital/ Şi totu-i vag şi ireal", ritualul 
existenţei fiind îndeplinit doar din raţiuni formale: „Şi calendarul fiindc-o spune, 
răsare soarele şi-apune". 

Aceste poezii sunt autoreferenţiale în cel mai înalt grad, toată recuzita 
concretă nefiind decât un pretext pentru proiecţia Eului rănit de moarte. Mult 
iubitele mâini sunt acum doar o amintire, „mâini ca de mort", iar puterea malefică a 
durerii distruge spaţiul din jur: „Fâlfâindu-şi nenorocul/ Dorul meu usucă locul". 

Cercetând altădată colecţia de cântece populare din Bucovina, realizată de 
tatăl poetului, Alexandru Voevidca, am identificat un roman folcloric al diferitelor 
ipostaze erotice, printre care aceea a despărţirii, care produce accente de un tragism 
comparabil cu cel antic grecesc şi de o intensitate a durerii şi dorului ce se 
învecinează, din nou, cu thanaticul şi care mai poate fi aflat doar în temperamentul 
hispanic. 

Având la îndemână în familie (în Bucovina, aceasta se manifestă în chip de 
clan cultural!) această colecţie, poetului i-a fost firească asumarea metricii 
populare, dar şi a atitudinii similare când are a exprima durerea răvăşitoare a 
despărţirii. Multe poeme din volum se structurează parcă de la sine în acest tipar 
recognoscibil, dând efecte notabile, ca în cel intitulat Dragoste fără noroc, în care 
curgerea onomatopeică a sunetelor transmite starea poetică în paralel cu înţelesul 
cuvintelor, metalingvistic, poate chiar mai mult decât acestea, realizând abia el 
efectele urmărite artificial de simbolismul instrumentalist al lui Rene Ghil şi cu 
care a cochetat şi Macedonski, ori, poate, acea „confirmare a concordanţei dintre 
sonoritatea şi sentimentul poeziei" pe care !brăileanu mărturiseşte a o fi găsit la 
Maurice Grammont41

: „Neguri blestemate curg/ neguri curg şi scurg amurg/ Vijelie 
suie/ largurile vuie/ ramuri se-ncovoaie/ vaere se vaie/ vuie vântul tropote/ strigă 
negre clopote// ... Nalma vijeliei grele/ vai, sunt patimile mele/ ce se bat noptatice/ 
şi se zbat sălbatice/ şi departe şi aproape/ plâng pe plaiuri văi şi ape/ plâng cu glas 
de uragan/ plâng purtând blestem avan/ plâng prelung cu dragostea/ mea de 
întuneric grea/ care morţii geamănă/ deznădejde seamănă". 

Volumul Pro Patria (1943) nu mai are nimic personal, individual. Aceeaşi 
viitură a sorţii, de data asta sub forma evenimentului istoric, mută accentul de la 
individual la colectiv, comandament căruia poetul i se conformează cu 

41 Aj:md Liviu Leonte, Continuitate şi înnoire; .• Viaţa românească" (1920-1933); Programul 
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promptitudinea ţăranului chemat la oaste care lasă în urmă, fără crâcnire, toate ale 
sale, casă, iubită, ogor şi avere, chiar şi suferinţa proprie, pentru a se devota cauzei 
colective. De astă dată, ipostaza simbolică a eului poetic este aceea a Cruciatului, 
în egală măsură luptător pentru o cauză absolută ca şi sacerdot aspru, rugându-se 
dur cerului, ca în mijlocul unei mulţimi înspăimântate dintr-o biserică ce se clatină 
de cutremur, deşi norodul şi-a căutat aici adăpostul şi scăparea. S-ar potrivi, poate, 
aici cugetarea lui Thomas Carlyle că poetul care n-ar putea fi războinicul n-ar putea 
să cânte pe eroul războinic, după cum el este şi Cugetătorul, Politicianul, 
Luptătorul, Filozoful, pentru că ar putea fi toţi aceştia dacă va citi legile lumii şi va 
face ce-i vor porunci ele, descifrând, ca vates (poet şi profet) misterele universului. 

Nicăieri ca în acest volum nu străbate mai puternică acea componentă a 
sufletului bucovinean - credinţa profundă, structurală, în Dumnezeu - pe care nu-l 
abjură nici în cea mai neagră suferinţă, simţind parcă ideea divină a lumii care stă 
în fundul aparenţelor (Fichte). Chiar prima poezie a volumului se numeşte Tatăl 
nostru şi este un fel de glossă în care, între două versete ale ştiutei rugăciuni, se 
înserează „carnea" unor realităţi „durute", ce dau relief trăit, dramatic, textului 
canonic: „Tatăl nostru carele eşti în cer/ Străluci etern în lumi ce nasc şi pier/ 
Străluci în sori; cobori în foc şi fier/ Tu cruci înalţi în căile celui Rău/ Sfinţească-se 
numele tău/ .. ./ Şi ne iartă nouă greşelile noastre/ Fără greşeală nimic nu-i sub astre/ 
Lumescul vina veşnic îl scurmă/ Şi-n clipa din urmă/ Ce toate le curmă/ Iartă, 
plângând, înţelepţii şi proştii/ Precum şi noi iertăm greşiţilor noştri". 

O altă poezie se numeşte chiar Glossă, în care se dă corp de sunete 
sentimentului colectiv cu tonalităţi solemn înălţătoare ce amintesc de Corul robilor 
din Nabuco: „Vrajba frânge gând şi vrere/ Suferinţa-i primenire/ Înălţare prin 
durere/ Ce-i român în veci nu piere/ Mântuire prin Unire/ Ţie, Neam, în veci 
mărire!" În Bucovina plânge aceeaşi e suferinţa exprimată în grav registru colectiv 
pentru care poetul evocă patimile christice: „Plânge Crist din ramă, sânge,/ 
Bucovina plânge/ Ţara Doinei, ţară-a Crucii/ Calcă răii ca butucii/ Neguri cad să-i 
soarbă slava/ Pângăreşte-azururi tina/ Se cutremură Suceava/ Plânge Bucovina". În 
poemul Împărate ceresc, sacerdotul încărcat de misiunea destinului neamului său 
imploră cerul: „Neamul tânguie/ Stăpâne, întoarce-ţi faţa spre el/ Ajută-ne, 

Doamne, spre Mântuire/ Tu cel etern: obârşie şi ţel". 
În Psalm poetul e un David ce mulţumeşte Domnului său pentru că „umileşte 

şi înalţă,/ din pulbere 'nalţă pe cel strivit/ şi Tronul măririi i-l dă". Această poezie e 
un exemplu, aproape de uz didactic, de adecvare organică a formei în stil, 
sonoritate, şi atitudine faţă de un cadru anume. Versul său se pliază plastic, curgând 
lin în arhitectura biblică a psalmilor, vădind o virtuozitate remarcabilă şi dovedind 
concret cum a putut Voevidca să-şi însuşească, sau să izvodească singur, atâtea 
stiluri poetice: „Domnul sălăşuieşte în inima mea/ Nu este altul afară de Domnul/ 
Stâncă nu este ca Dumnezeul meu" ş.a. 

Cernăuţi e un nou Ierusalim, Bucovina rediviva comunică bucuria reînălţării 
(vai, nu ştia cât de scurtă!) după cădere; şi în general, totul comunică artistic o stare 
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de dârzenie încrâncenată în numele unor valori fundamentale: moşia şi credinţa, 
poemele fiind parcă nişte cântece de vitejie precum Chanson du Roland, 
Niebelungenlied ori El Cantar de mio Cid. Poetul, născut iar nu făcut, ştie să-şi 
adune uneltele trebuitoare, adecvându-le unui asemenea ţel înalt: economie 
maximă de tropi, construcţia fiind zidită doar din cărămizile dure ale cuvintelor 
sugestie: cruce, dârz, străbun, mucenic, ţară, fier, scrâşnet, hotară, furtună, paloş, 
măreţ, binecuvântare, flăcări, veac, vulturi, vifor, cremene, eroi, bezne ş.a.m.d. 

Un volum pe care superesteţii l-ar repudia, poate, ca „lirică patriotică", legată 
. de o zonă şi un moment istoric anume. Dar, de pildă, despre Goga, exegeza de 
marcă a afirmat că „adună în suflet furtuna unui popor subjugat" pe care „o 
restituie, prefăcută în cântec de durere şi luptă, sporită cu un fior emoţional inedit, 
graţie căruia versul său introduce în lirica socială românească un timbru nou, 
nemaiauzit şi totuşi, în deplină consonanţă cu tonalităţile specifice", că prin el, 
,Jalea şi tânguirea, înalta melancolie devin expresii ale sentimentului unei tragedii 
colective, istorice"42

• Dar oare, poemele lui Goga, cele intrate în patrimoniul 
naţional, ce altceva au fost decât trecerea în peren a sunetului specific al lacrimii 
Ardealului îndurerat? Or, Ardealul a fost doar vremelnic un ţinut cu „atâta jale-n 
casă", pe când Bucovina a fost şi este o durere veşnic nevindecată. De altfel, chiar 
Călinescu va afirma în „Jurnalul literar" ieşean într-o notă „publicată cu litere 
îngroşate, pentru a atrage atenţia asupra ei" că: „Stăm în turnul de fildeş al artei 
pure atâta vreme cât patria e în siguranţă. Dar dacă norii se vor apropia de noi ne 
vom coborî din turn şi vom face artă cu tendinţă. Dispreţuim profund pe scriitorii 
fără instinct naţional. Nici un mare scriitor (Dante, V. Hugo, Eminescu) nu s-a 
ruşinat să fie patriot',..3

• 

O altă trăsătură definitorie a lui Voevidca este umorul, prezent în 
numeroasele sale epigrame, adesea cu iz fin de satiră şi spirit proaspăt. Un Eugen 
Constant explica această disponibilitate astfel: „Este un inadaptabil. Conflictul 
dintre sensibilitate şi inteligenţă se rezolvă epigramistic printr-o revărsare de 
umor'M şi poate că avea dreptate. 

Cum poetul este un spirit instruit ce-şi ştie folosi conştient calităţile native, 
dublându-le prin cultură, el însuşi scrie o miniexegeză, Despre epigramă45 , pe care 
o consideră „o ciocnire ingenioasă de idei", încercând o analiză detaliată şi avizată 
a „procesului" de producere a acesteia şi operând un istoric al genului în timp. 
Astfel, după ce-l identifică pe Simonides din Keos (556 î. e. n.) drept întemeietor al 
epigramei, urmăreşte traiectul genului la romani (Marţial), apoi la francezi 
(Clement Marot), la popoarele romanice, în madrigal şi sonet, prin amplificare; o 
identifică la germani (Lessing, Goethe, Schiller), după care o găseşte în poezia 
populară românească sub formă de strigături surprinzător de spirituale. 

42 Dumitru Micu, Scurtă istorie ... , p. 327. 
43 Apud Elvira Sorohan, Jurnalul literar, în De la Viaţa românească ... , p. 368. 
44 Eugen Constant, în „Năzuinţa", Craiova, anul IV, nr. 4, 1925. 
45 George Voevidca, Despre epigramă, în ,.Anuarul Liceului «Ştefan cel Mare», Suceava, 1936. 
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În fond, susţine el, epigrama e o minisatiră, oglindă fin şlefuită a unei epoci 
rafinate, reclamând - şi obţinând din partea instruitului poet - grija şi atenţia unui 
gen literar, de loc facil. De aceea, epigramele i-au adus o mare parte din 
popularitate şi, recitite, pot forma şi azi o spirituală antologie. 

Să exemplificăm doar cu câteva asemenea miniaturi: Doctrina comunistă 
(elocventă şi pentru concepţiile politice ale autorului!):„Tâlcul agerei doctrine/ 
Cam aşa se tălmăceşte/ Ce-i al tău îmi aparţine/ Ce-i al meu nu te priveşte" sau 
Dezgheţul la Moscova; „Ieri executară/ Proaspăt arestaţi/ Vina era clară:/ Tineri 
dezgheţaţi". Extinzând aria la societatea „civilă", vom găsi: „Un tip zănatec mi-a 
furat/ în tren, valiza durdulie/ Când va deschide-o-s răzbunat/ Plină-i de 
... filologie!" sau un alt exemplu de maliţie lapidară: ,,A: Femeia mea o Venus nu-i/ 
Lăuntrul ei, însă, ţi-o spui/ e-atât de nobil şi frumos!/ B: De ce n-o-ntorci pe dos?" 

Încercările dramatice ale lui Voevidca, Puteri întunecate şi Supremul 
argument, piese într-un act, chiar dacă sunt corect şi coerent scrise şi corespund 
întrucâtva cerinţelor genului, fiind elaborate, pare-se, în cadrul preocupărilor sale 
pentru sprijinirea teatrului cernăuţean, păcătuiesc prin superficialitate, lipsă de 
tensiune şi - cea de-a doua - prin abordarea unui subiect frivol, bulevardier, cel al 
eternului triunghi al infidelităţii conjugale. Ca atare, opinia noastră este că ele nu 
conving şi nu te" considerăm demne de-a face parte din inventarul textelor sale ce 
pot fi supuse unui demers recuperatoriu. 

La capătul acestui excurs prin biografia, receptarea critică şi substanţa 

volumelor sale, George Voevidca ne apare drept un scriitor ce a avut un loc al său 
într-un timp istoric bine determinat, care a fost excomunicat din istoria literară 

odată cu întregul context căruia îi aparţine, dar care merită a fi reconsiderat, nu 
numai prin relevarea rolului său în evoluţia literaturii ci şi prin calităţile intrinseci 
ale scrisului său. 

Despre locul său în acea evoluţie s-a pronunţat acelaşi Constantin Loghin, 
singurul istoric literar interbelic al literaturii din Bucovina, nu numai în volumul citat, 
ci şi cu prilejul sărbătoririi poetului la împlinirea a 25 de ani de activitate literară, în 
şedinţa festivă de la Societatea Scriitorilor Bucovineni (Cernăuţi, 11 iunie, 1939). „El 
stă la pragul a două generaţii: este generaţia de scriitori bucovineni care îşi încheie 
activitatea la 1914 şi generaţia tânără scriitoricească, care începe să apară de la 1930 
încoace. Timp de aproape 15 ani, G. Voevidca a fost aproape singurul poet 
bucovinean, care ţinea sus stindardul scrisului literar al Bucovinei, făcând astfel 
legătura între cele două generaţii de scriitori bucovineni'.46

• 

Că el nu a fost numai un scriitor bucovinean, ci unul receptat şi acceptat 
printre scriitorii din întreg spaţiul românesc o dovedeşte larga lui popularitate 
interbelică, pe care am demonstrat-o anterior. Din păcate, dispariţia lui din tabloul 
literar românesc e o realitate şi ea se explică, întâi de toate, prin motive de ordinul 

46 Sărbătorirea poetului George Voevidca la Cernăuţi, în „Universul", Bucureşti, nr. 160, 14 
iunie 1939. 

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



120 Lucia Olaru Nenati 24 

sociologiei literare şi ale istoriei. Pierre Bourdieu afirmă că „istoria vieţii 
intelectuale şi artistice poate fi înţeleasă ca istorie a transformărilor funcţiei 
instanţelor de producţie a bunurilor simbolice şi a structurii însăşi a acestor 
bunuri'.47

• Numărând opera artistică printre bunurile simbolice, Bourdieu o arată a 
fi dependentă, ca toate celelalte din această categorie, de instanţele de consacrare şi 
de difuzare, ea fiind produsul unui „câmp cultural" înţeles ca „spaţiu autonom unde 
luptele pentru recunoaştere reprezintă o dimensiune fundamentală a vieţii sociale, 
având ca miză acumularea unei forme particulare de capital (capital simbolic) pe 
care-l formează onoarea în sens de reputaţie şi prestigiu". Printre instanţele de 
consacrare el numără academiile, şcoala, saloanele literare etc., iar printre cele de 
difuzare: editurile, teatrele, redacţiile ş.a.m.d., acestea fiind supuse constrângerilor 
istorice, sociale, politice, economice, care astfel apasă asupra vieţii intelectuale. 

În lumina acestei teorii, popularitatea lui Voevidca poate fi explicată, mai 
întâi, prin puternica susţinere a câmpului cultural bucovinean, care-i conferea 
valoare, el răspunzând necesităţilor de exprimare a dominantelor sale axiologice, 
iar apoi, prin propagarea acestei valori prin instanţele de difuzare din ţară (redacţii, 
edituri) şi de consacrare (prezenţa în manualele şcolare, primirea în Academie ş.a.) 
ca urmare a instrumentelor proprii de valorizare dar şi prin constatarea unui 
numeros public receptor care-i căuta scrierile, deci şi publicaţiile în care apăreau. 

Robert Escarpit arăta că un scriitor se defineşte ca atare „în momentul în care 
se dovedeşte şi când un observator plasat la nivelul publicului este capabil să-l 
perceapă ca atare. Nu eşti scriitor decât în raport cu cineva, în ochii cuiva'.48

. El 
arată că faptul literar presupune: scriitor, cărţi, cititori şi că există o dependenţă 
structurală a unui scriitor de receptori, în absenţa cărora circuitul literar încetează. 

După război, instanţele de consacrare şi difuzare au fost, precum se ştie, 
strâns controlate în România şi subordonate puterii străine, de ocupaţie, care, 
răpind Bucovina, au urmărit şi dispariţia ei din conştiinţa publică, împreună cu 
toate valorile sale. Tot ce-a fost conex acestui teritoriu ca spiritualitate a fost supus 
aceleiaşi scoateri forţate din circuitul firesc al actului cultural, întrerupându-se 
legătura dintre scriitori şi receptorii lor. 

Aceste instanţe au fost, volens nolens, determinate să elimine dintre 
obiectivele lor acest univers, uneori cu sincer consimţământ, dată fiind o anume 
incomprehensiune faţă de patosul liric al literaţilor bucovineni (al căror orgoliu 
cultural, justificat, deranja pe mulţi mediocri) şi o indiferenţă faţă de soarta acelor 
oameni, precum şi o concepţie generală, minimalizatoare a tot ce era provincial. La 
aceste <laturi generale se mai adaugă, în cazul lui Voevidca şi un altul, tot de natură 
extraliterară, dar cu mare impact asupra destinului său literar. Voi cita în acest caz 
tot o afirmaţie a lui Constantin Loghin formulată în Istoria sa: „E păcat numai că 
această nădejde literară a Bucovinei [nota bene - n.n.] e condamnată să-şi fărâme 

47 Pierre Bourdieu, Economia bunurilor simbolice, Bucureşti, Editura Meridiane, 1986. 
48 Robert Escarpit, De la sociologia literaturii la teoria comunicării, Bucureşti, Editura 
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viaţa într-un orăşel de provincie, departe de un mediu cultural mai intensiv',49 Căci 
într-adevăr, Voevidca a trăit toată viaţa în oraşe mici de provincie. N-a locuit nici 
măcar la Cernăuţi! Or, şansele unui scriitor care trăieşte în asemenea medii sunt, 
din start, diminuate faţă de ale celor din metropole, precum s-a relevat anterior. E şi 
aşa, de mirare, cum a putut el dobândi o asemenea popularitate! 

Revenind la opera lui - dar privind-o din unghiul fatalmente subiectiv al 
oricărui receptor -, credem că ea poate reprezenta „culorile" acelui gotic 
bucovinean despre care s-a vorbit în epocă (mai ales în volumul Turnuri) şi că ea 
reprezintă şi alte daturi ce pot fi atribuite unui specific bucovinean, ca patrimoniu 
spiritual, dar care pot accede şi în patrimoniul poetic românesc, poate chiar prin 
specificitatea lor, aşa cum cerea C. Oprescu în „Revista Moldovei". 

Mai notăm aici sumar, deja subliniata concepţie asupra misionarismului 
poetic, expresia unui sentiment religios, profund şi organic, dar nu bigot şi 

intolerant; dimensiunea asumării destinului naţional, manifestată însă, nu în 
opoziţie cu cerinţele estetice, ba dimpotrivă, ca sorginte a unui dramatism adânc 
izvorât şi din intuiţia şi, poate, premoniţia destinului tragic al patriei mici, 
Bucovina - o bogată sursă dramatică. 

Numai în raport cu acest dramatism, ce survolează adesea individualul, 
asumându-şi generalitatea etnică (ce altceva sunt cuvintele lui Radu Gyr: „Ridică
te Gheorghe, ridică-te, Ioane"?) trebuie citite pastelurile, senine dar nu edulcorate, 
venind nu atât din contaminări livreşti (acestea fiind însă absorbite şi „refolosite" 
din unghi propriu), ci ca expresie a disponibilităţii sufleteşti personale, de-a trăi 
liniştea şi armonia în sine, cu o apetenţă a reveriei, vecină sentimentului de sublim, 
nu ca expresie a dolcefarniente-lui obişnuit la autorii consacraţi de pasteluri, ci ca o 
contrapondere fericită şi conştient efemeră a chinului şi nefericirii, ştiute mereu la 
pândă. 

S-a vorbit de un naturism bucolic al poeziei bucovinene, reflex al acelei 
naturi edenice, proiectate ca de un cunoscător al proporţiei numărului de aur. La 
Voevidca îl putem defini, credem, ca un sentiment organic al naturii în prelungirea 
eului liric, ca rezonator al sufletului omenesc care, cum s-a văzut, acompaniază 
fericirea sau suferinţa în chip de amplificator cosmic, uneori asurzitor. Desigur, şi 
aici stă de veghe modelul eminescian care nu putea să-i fie străin, dar dincolo de 
efectele acestuia, vedem existenţa unui anume tip de reacţie personală, prezentă şi 
la Eminescu şi venind din acelaşi mediu, genetic, formativ şi existenţial. 

Voevidca este un fin şi nuanţat poet al iubirii pe care o „parcurge" în toată 
gama sa, de la preludiul premoniţiei erotice la trăirea deplină, explozivă (de foarte 
scurtă durată!), cantonând îndelung în voluptatea suferinţei şi dând, credem, un 
sunet original al unei aşa-zise „poezii a văduviei". 

Am notat deja dimensiunea umorului, uimitoare totuşi, la un poet cu un atât 
de adânc „talent al suferinţei", precum şi dexteritatea şi mobilitatea prozodică 
naturală, armonică, muzicalitatea - exemplu perfect al acelei corespondenţe a 

49 Ibidem, p. 313. 
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formei cu fondul - uzitate de critica de altă dată - şi care, depăşind această 
formulă, credem că rămâne a demonstra un termen fără moarte: talentul, în lipsa 
căruia nu vedem existenţa poeziei, oricâte demonstraţii de construire poetică forţată 
s-ar produce în lumina modelor. 

Desigur, nu vom face greşeala de-a susţine că toată producţia literară a lui 
Voevidca este de apreciat şi de reconsiderat, deoarece, atunci ca şi acum, poeţii, mai 
ales cei prolifici şi plini de energie creatoare nativă (cum a fost el), lasă să curgă în 
şuvoiul inspiraţiei, pe lângă „minerale preţioase", şi destule aluviuni. Dar elementele de 
preţ există şi ele pot fi prelevate într-o cantitate apreciabilă. Dincolo de toate acestea, el 
este capabil de-a percepe şi reconstrui lumea la modul poetic în viziuni emblematice 
proprii, aşa cum am exemplificat anterior şi de-a le exprima în stil propriu. 

Aşadar, din această explorare a universului său poetic rezultă, credem, 
imaginea unui poet dotat cu apertură lirică largă, ca evantaiul spectrului luminii, de 
la albul şi culorile pastelate ale seninătăţii, la cromatica sumbră a suferinţei 

cosmice. Continuăm să utilizăm noţiunea de compendiu liric al multor sunete 
poetice detectabile în literatura noastră, de la Eminescu la Vlahuţă, de la Şt. O. 
Iosif la Bacovia, de la Goga la sonetistul Codreanu, de la Minulescu şi Topârceanu 
la Macedonski, ori chiar prefigurând nuanţe ale optzecismului actual. Fără a fi 
neapărat eclectism, aceasta poate fi expresia unei disponibilităţi lirice largi şi 

cuprinzătoare, o ubicuitate în care coexistă in nuce întreg tabloul poetic naţional. 
Confirmarea sau infirmarea valorii lui pot fi posibile numai prin refacerea 

acelei legături, rupte forţat, cu receptarea publică şi critică, aceea care dă, numai în 
cunoştinţă de cauză, „certificate de valoare". 

George V oevidca - ein origineller Bukowiner 

(Zusammenf assung) 

Der Artikel behandelt in einer monographischen Synthese die Pers00lichkeit und das Werk 
George Voevidcas, ein Bukowiner Schriftsteller, der im DorfSinăuţi, das dem ehemaligen Landkreis 
Rădăuţi gehOrte, geboren wurde und in Czemowitz studierte. 

Sein Werk kannte eine beachtliche Verbreitung bis zum Ende des zweiten Weldaieges, als 
Rumănien durch ein Abkommen der Weltmăchte unter die Einflusssphâre Russlands trat Seitdem 
wurde alles, was mit der Kultur der Bukowina zu tun hatte, in Schweigen gehiillt, mit der Absicht, 
dass es vergessen wird, dass dieses Territorium einmal Rumlinien geMrte. 

Das ist einer der HauptgrUnde, warum Voevidca, ein erfolgreicher von der Romantik 
beeinflusster Dichter, mit einem umfangreichen stilistischen Repertoire, der gleichz.eitig auch als 
Joumalist, Drehbuchautor, Lehrer und Kulturreferent tâtig war, in Vergessenheit geriet 

Lucia Olaru Nenati fasst das fiir sie Wertvolle im Werk Voevidcas zusammen, um ihn den 
Lesem von heute năher zu bringen, aus der Oberzeugung, dass dieser Schriftsteller zweifellos die 
BemUhung einer Neuwertung verdient. 
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FUNCŢII ADMINISTRATIVE ŞI DISTINCŢII ONORIFICE 
ÎN MITROPOLIA BUCOVINEI 

DUMITRU V ALENCIUC 

Nu o dată, întâistătătorii Bisericii Ortodoxe din Bucovina au considerat că 
este de datoria lor să păşească spre împlinirea vechii recomandări apostolice: 
„Preoţii, care îşi ţin bine dregătoria, să se învrednicească de îndoită cinste, mai ales 
cei care se ostenesc cu cuvântul şi cu învăţătura" (I Tim. 5, 17). Tot aşa, 
binecunoscut este faptul că, în exercitarea puterii administrative în eparhia supusă 
lor, episcopii au avut întotdeauna nevoie de anumite organe ajutătoare, care au 
purtat denumiri specifice. Cel mai adesea, în Bucovina de înaintea ocupaţiei 

austriece, aceste ajutoare ale episcopilor erau protopopii - pentru clerul de mir şi 
stareţii - pentru cinul monahal. Aceştia aveau locul lor de onoare, dar îndeplineau 
şi diverse îndatoriri administrative, numai din încredinţarea episcopală, în virtutea 
ascultării canonice. 

Cu timpul, însă, s-au acordat şi anumite ranguri, pur onorifice, cele mai multe 
aducând aminte de vechea organizare a curţii Patriarhiei de Constantinopol, care 
ajunsese la proporţii gigantice, bineînţeles datorită cerinţelor vremii. Ori, în 
Bucovina, nu era cazul unei astfel de dezvoltări numerice, dar s-au acordat astfel de 
distincţii, care făceau publică preţuirea de care se bucura purtătorul unui asemenea 
rang. Este bine ştiut că, după starea lor harică, clericii erau egali în interiorul treptei 
în care au fost hirotoniţi 1 • Deci nu ne referim aici la treptele harice conferite prin 
Sfânta Taină a Hirotoniei (diacon, preot, arhiereu) şi care dintotdeauna şi 

pretutindeni s-au bucurat de cinstea cuvenită, potrivit recomandării Sf. Ignatie, care 
scria Tralienilor (Cap. III): „De asemenea toţi să cinstească pe diaconi ca pe Iisus 
Hristos, pe episcopi ca pe chipul Tatălui iar pe preoţi ca pe Senatul lui Dumnezeu 
şi ca pe legătura Apostolilor. Fără aceştia nu se numeşte Biserica". Ne referim la 
acele diverse distincţii şi trepte onorifice, purtând uneori aceleaşi nume cu cele 

1 Trebuie precizată diferenţa dintre hirotonie şi hirotesie: a) hirotonie = gr. heirotonia, lat. 
ordinatio, aqiunea de a întinde mâna, de a alege prin vot, punerea mâinilor; Sfântă Taină în care, prin 
rugăciunea de invocare a Duhului Sîant şi prin punerea mâinilor de către episcop (sau 2-3 episcopi) 
se consacră slujitori sacerdotali în treapta respectivă - diacon, preot, episcop - pentru o parohie sau 
eparhie vacantă; b ).hirotesie = actul prin care se acordă doar binecuvântări, împuternicindu-se cineva 
ca să îndeplinească o anumită funcţiune sacramentală sau administrativă în Biserică. 

Analele Bucovinei, XIII, /, p. 123-142, Bucureşti, 2006 
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administrative, care, pentru cercetătorii de astăzi, creează confuzii regretabile, 
uneori hazlii. Şi aceasta deoarece se porneşte greşit de la realitatea de astăzi, fără să 
se ţină seamă de faptul că unele au dispărut, altele şi-au schimbat semnificaţia. Nu 
trebuie lăsat deoparte nici faptul că în unele cazuri şi astăzi (din fericire, mai rare) 
se instituie noi ranguri şi însemne onorifice care satisfac nişte orgolii de moment 
(ale iniţiatorului sau ale celor ce le primesc, de obicei, arbitrar, vădind şi, în acest 
fel, nimicnicia omenească2 • 

Biserica Bucovinei cunoaşte astfel de situaţii şi de aceea, chiar dacă 

interesează un cerc restrâns de cititori, o prezentăm în continuare spre folosul 
cercetătorilor. 

Acordarea unor distincţii şi demnităţi onorifice s-a pus târziu, în vremea 
episcopului Eugenie Hacman (8 mai 1835-31 martie 1873). Puţine sunt, până la 
vremea sa, ştirile în acest domeniu. Ne este cunoscut acel protopop Petru de pe la 
1395, căruia patriarhul ecumenic îi încredinţa gospodărirea mitropoliei Moldovei 
sau egumenul Pahomie de la Peri-Maramureş, care era numit de acelaşi patriarh, 
exarh, la 13 august 1391. Faptul că mărturiile documentare lipsesc, nu înseamnă că 
anumiţi clerici români nu au purtat astfel de titluri. La vremea ocupării Bucovinei 
de către austrieci, mănăstirile mari din acest colţ de ţară aveau în frunte 
arhimandriţi, iar o evidenţă a clerului de mir amintea de protopopul Jordaky 
Stephanovics din Cernăuţi sau de protopopul Thodor Sahoarovsky din Văşcăuţi. 

Â1Jordnung zur Regulirung des Geistlichen- Kirchen-und Schulwesen in der 
Buccovina, cu cele 5 capitole ale sale şi 283 articole, a fost elaborat tocmai pentru a 
asigura o bună desfăşurare a activităţii Bisericii bucovinene. „Aprob cu totul acest 
plan şi deci să fie pus în aplicare" suna rezoluţia împăratului Iosif al II-iea. A fost 
sancţionat cu decretul nr. 2 484 din 29 aprilie şi s-a comunicat Episcopiei de 
Cernăuţi de către guvernământul Galiţiei cu nota din 29 mai 1786 fiind înregistrat 
la Consistoriul bucovinean la nr. 305 din mai 1786. Acest plan a rămas în vigoare, 
cu foarte puţine modificări, cuprinse în decretul nr. 78 387 din 23 decembrie 1843, 
modificări fără prea mare importanţă. Planul regulativ avea prevederi exprese în 
cele mai multe domenii ale vieţii bisericeşti. Mai mult, stabilindu-se veniturile 
episcopului, se fixează anumite taxe, de exemplu, eliberarea· singheliei3 pentru 
numirea sau transferarea unui preot trebuia plătită cu 50 de florini. De asemenea, în 
anexa capitolului IV, în tabloul cu taxele ce trebuiau plătite la cancelaria eparhială, 
nu se prevedea nimic în ceea ce priveşte acordarea unui rang O!"orific, care, sigur, 
nu ar fi scăpat netaxat, de vreme ce era prevăzută plata pentfu un decret de numire 
provizorie a unui cleric, într-un post liber, până la ocuparea definitivă. 

Abia după reorganizarea Consistoriului, în conformitate cu ordinul rezolutiv 
al împăratului din 31 oct. 1865, care stă la baza decretului nr. 1 074 din 6 nov. 
1865 a Ministerului de Culte, Consistoriul Bucovinean capătă o altă reorganizare, 
dar şi noi atribuţii, cerute de dezvoltarea vieţii bisericeşti în această eparhie. 

2 Aşa-zisa „Cruce moldavă". De unde şi până unde o cruce specifică moldovenilor? 
3 Hotărâre, dispozitie bisericească exprimată printr-un act public. 
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Nu de puţine ori, mai ales în rândurile istoricilor din Vechiul Regat, dar nu 
numai, apare o neînţelegere asupra numirii de „consistoriu" a organismului 
deliberativ, înfiinţat pentru eparhia Bucovinei cu decretul nr. 5 373 din 51 august 
1781, prin care se comunica faptul că era dorinţa împăratului Iosif al II-iea „ca 
districtul militar al Bucovinei să fie lăsat încă sub conducerea consilierului militar 
al Curţii, dar că alcătuirea internă a ţării să fie îmbunătăţită. În vederea aceasta, în 
scopul reglementării preoţimii, să se înfiinţeze un consistoriu sub supravegherea şi 
conducerea episcopului de Rădăuţi, cu adăugirea unui egumen şi doi asistenţi 

mireni'"'. Cuvântul „consistoriu" derivă de la latinescul „consistere" şi îndeosebi de 
la forma „consistens", folosită de Sf. Ciprian în Cypriano el compresbyteris 
Cartthagini consistentibus. Este de observat că nu există o identitate între vechiul 
organism, care a funcţionat în Bucovina până la adoptarea Legii Cultelor din 1925 
şi actualele consistorii, care sunt instanţe judecătoreşti pentru clerici. Nici între 
consistoriul eparhiei bucovinene şi consistoriul mitropoliei ortodoxe a românilor 
din Transilvania nu exista o identitate de atribuţii. Conform Statutului Şagunian, 
consistoriul se împarte în trei senate: bisericesc, şcolar şi fundaţional. Senatul 
bisericesc se compune din asesori ordinari şi onorari din cler; celelalte două senate 
sunt alcătuite 1/3 din cler şi 2/3 mireni, toţi cu vot decisiv, aleşi de sinodul eparhial. 
Consistoriul mitropolitan, compus din cele trei senate cu asesori aleşi de congres, 
este organul suprem administrativ şi judecătoresc pentru întreaga mitropolie. 

La fel stăteau lucrurile şi în Biserica Greco-Catolică, unde consistoriul era 
alcătuit din toţi canonicii şi protopopii precum şi de preoţi numiţi de către 
episcopul eparhiot. 

Membrii consistoriului episcopal au purtat denumirea de asesori. Astăzi, 
acestui cuvânt i se dă explicaţia: „I. (În Roma antică şi Europa medievală) 
Persoană investită cu atribuţii de judecător. A. popular - membru al completului de 
judecată, ales pe o perioadă determinată, cu rol consultativ în elaborarea unei 
hotărâri judecătoreşti"5 sau, mai· nostim: 2. Asesor, asesoare - reprezentant al 
oamenilor muncii în unele complete de judecată"6 . Pentru istoricul bisericii din 
Bucovina, asesor este „consilier", „membru al corporaţiei de oficiali, cu drept de 
vot decisiv sau numai consultativ". În lumea justiţiei, asesor era un magistrat 
repartizat să activeze pe lângă un judecător ca ajutor şi ca suplinitor. Pentru 
istoricul bisericesc, asesorul mirean în componenţa unui organism bisericesc este 
menţionat prima dată în decretul nr. 5373 din 21 aug. 1781, ca expresie a aplicării 
iosefinismului şi în eparhia bucovineană, cu tot statu-quo-ul recunoscut mai înainte 
de Maria Tereza. Înnoirea acesta nu a fost uşor acceptată, de vreme ce, cu greu, 
episcopul Dositei Herescu va reuşi să închege un „consistor" care, în mai 1784, 

4 Miron Călinescu, Norma/ien der Bucovinaer gr. or. Diocese von 1777-1886, Czemowitz, 
1887, I Band, p. 15-16. 

5 Dicţionar enciclopedic, voi. I, A - C, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1993, p. 120. 
6 Academia R.S.R„Institutul de lingvistică din Bucureşti, Dicţionar explicativ al limbii române, 
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avea în componenţă pe episcop, vicarul general, doi monahi, deoarece egumenii nu 
au dorit să facă parte din acest organ, 1 preot de mir şi doi asesori mireni. Mireni 
erau „domnul căpitan şi auditor districtual Hietzinger, iar ca al doilea domnul 
supralocotenent Adler". Până la promulgarea Planului regulativ, din 29 aprilie 
1786, aceasta a fost componenţa consistoriului, remarcând, însă, faptul că 

episcopul reuşise evitarea formulei protestante 1 cleric/2 mireni, care va fi adoptată 
mai târziu şi în statutul elaborat de mitropolitul Andrei Şaguna. Numărul asesorilor 
va fi mărit prin Planul regulativ, care stabilea ca în componenţa acestui organism 
să intre: episcopul ca preşedinte, arhimandritul ca vice-preşedinte, un egumen, doi 
protopopi, doi preoţi, un şef de cancelarie, având la dispoziţie - pentru a se asigura 
buna funcţionare - doi funcţionari de limbă moldovenească, doi funcţionari de 
limbă germană7, un scriitor de cancelarie, un servitor pentru sobe, un gardian şi un 
curier călare. 

Este, însă, de subliniat faptul că acest organism nu este în sine o inovaţie 
iosefinistă, aşa cum se subliniază uneori, ci noutatea constă în participarea 
mirenilor, iată, uneori de altă credinţă, la luarea deciziilor. Un organ colegial pe 
lângă episcop este o tradiţie a Bisericii Ortodoxe. Mărturii în acest sens găsim la 
Sf. Ignatie, Epistola către Tralienl'', capitolul 2 şi Epistola către Magnesieni9

, 

capitolele 2 şi 6. Apoi despre un sfat prezbiterial, cu rol de a ajuta pe episcof în 
administrarea parohiei, avem dovadă precisă la Tertulian, în Apologeticum' ca 
recunoaştere legală, canonică acest sfat consultativ va căpăta prin can. 2, 3, 23,25 
şi 26, ale Sinodului IV Ecumenic, can. 7 Trulan; can. 11 şi 19 al Sinodului VII 
Ecumenic. Deci nu instituţia în sine era o noutate pentru Bucovina, ci, aşa cum am 
arătat, participarea mirenilor. 

Episcopul Eugenie Hacman este cel care organizează acest sfat colegial după 
modelul vechi, tradiţional al curţii patriarhale constantinopolitane care avea 
demnitarii bisericeşti împărţiţi în două „coruri": corul din dreapta era format din: 
econom, care se îngrijea de averea eparhiei; sachelarul care se îngrijea de afacerile 
mănăstireşti, schefojilax, care se îngrijea de cassa bisericii, cartofi/axul, îngrijitorul 
scriptelor oficiale ale eparhiei, sacheliul care îngrijea de viaţa parohiilor şi 

protedicul, cel dintâi dintre avocaţii Bisericii. 
„Corul din stânga" era format din: protopopul bisericii catedrale, care, în caz 

de vacanţă a scaunului episcopal, gira afacerile eparhiei, exarhul, inspector care 
exercita autoritatea patriarhului peste teritoriile peste care era numit; arhontul 
trimitea crucea la întemeierea unei biserici, păstra sf. şi marele mir, împărţea 
antimise; protodiaconul sau arhidiaconul era cel dintâi dintre diaconi, catehetul -

7 Cap. IV, art. 69. Observăm că nu se simţea nevoia ca să fie numit un scriitor de limbă 
ruteană, deoarece încă nu începuse colonizarea masivă a rutenilor din Galiţia. 

8 Pr. D. Fecioru, Scrierile părinţilor apostolici, Bucureşti, Editura IMBBOR, 1979, p. 170. 
9 Ibidem, p. 165-166. 

10 Tertulian, Apologeticul, c. 39, 4, în Apologeţi de limbă latină, Bucureşti, Editura IBMBRO, 
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învăţătorul celor care se pregăteau să devină creştini; periodeptul, care cerceta 
activitatea catehetică şi pastorală a clerului; ec/esiastul care pregătea cele necesare 
cultului divin, curăţenia şi luminatul bisericii; protopsaltul, primul dintre 
cântăreţi 11

• 

Este un merit al episcopului Eugenie Hacman de a fi trecut la reorganizarea, 
în acest mod, preluând nu numai atribuţiile dar şi denumirile pe care le aveau 
componenţii acestuia12

• Este aceasta o manifestare de autocefalie a Bisericii 
bucovinene, care, chiar dacă era supusă patriarhul sârb, totuşi, a ţinut să-şi 

manifeste şi în acest mod, autocefalia eparhiei bucovinene. Patriarhia sârbă avea pe 
lângă acest consistoriu, la fiecare eparhie, şi un comitet administrativ eparhial, 
format din trei părţi laici şi o parte clerici. Dacă era în folosul Bisericii sau nu este 
o altă chestiune. Faptul că episcopul Eugenia a ţinut tot timpul să accentueze 
autocefalia eparhiei sale a fost un pas decisiv în menţinerea identităţii acestei 
eparhii, faţă de celelalte ale eparhii ale Patriarhiei sârbeşti. 

Prima reorganizare a Consistoriului eparhiei bucovinene se face în baza 
rezoluţiei împărăteşti din 31 octombrie 1865, care stă la baza ordinului nr. 1 0741 
din 6 noiembrie 1865 ce stabilea următoarea componenţă: episcopul, preşedinte; un 
arhimandrit consistorial, vicepreşedinte; patru consilieri consistoriali care puteau fi 
numiţi dintre protopopii în funcţiune sau dintre preoţii parohi, doi consilieri onorari 
din rândul profesorilor de teologie; protopopul catedralei şi secretarul 
consistoriului. Tot acum se stabileşte personalul catedralei episcopale format din: 
protopopul catedralei, un predicator de limbă română, un predicator de limbă 
ruteană, un arhon catedral, un periodeut, doi diaconi, doi cantori unul de limbă 
română şi unul de limbă ruteană. 

Conform acestui Regulament, lucrările Consistoriului se desfăşurau în şase 
secţiuni, fiecare cu denumirea veche şi cu atribuţii precis delimitate 13

• 

Pentru buna funcţionare a Consistoriului, a fost adoptat Regulamentul pentru 
consistoriul episcopatului gr. ort. al Bucovinei, sancţionat la 2 februarie 1869, cu 
decretul nr. 942 din 5 februarie 186914

• 

I. Economatul bisericesc avea grijă de: a) supravegherea asupra averii Fondului 
Religionar al Bucovinei, cu tot ce înseamnă administraţie: asupra intereselor 
Fondului, avizarea tuturor actelor de vânzare, schimbare, grevare, apărare de risc şi 
pagube, precum şi opinia asupra devizelor şi evidenţei financiare a afacerilor 
Fondului; b) aviza acordarea de împrumuturi şi investiţiile Fondului Religionar. 

11 Este de la sine înţeles că nu dăm aici toate „pentadele" curţii patriarhale, nefiind acesta 
scopul lucrării noastre. 

12 Pentru această problemă vezi Arhid. Prof Dr. Ioan N. Floca, Drept canonic ortodox. 
Legislaţie şi administraţie bisericească, voi. I, Bucureşti, Editura IBMBOR, 1990, p. 342-346. 

ll Ne îngăduim să le amintim aici, deoarece astăzi, nefiind în uz, istoricii mai noi ai Bucovinei 
nu numai că le încurcă, dar uneori le dau semnificaţii cu totul străine. 

14 Publicat în „Foaea Ordinăciunilor consistoriului episcopal în trebile bisericeşti ale Diecesei 
Bukovinei", nr. 6 din 1869. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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II. Sachelariatul. Titularul acestui post avea în grija sa - şi la patriarhia 
ecumenică - grija tuturor afacerilor mănăstireşti. Prin regulamentul din 1869, lui i-au 
fost încredinţate cercetarea celor ce voiau să intre în monahism, cercetarea 
monahilor propuşi pentru hirotonie sau hirotesie, precum şi aprobarea egumenilor. 
De asemenea, modul cum se desfăşura viaţa în mănăstiri, a disciplinei monahale. 

III. Schevofi/achia avea în vedere buna desfăşurare a cultului, printre care, 
procurarea, inspectarea şi evidenţa obiectelor necesare cultului: cărţi de slujbă, 

veşminte liturgice, icoane, vase, clopote şi altele. Tot acestui serviciu îi erau 
repartizate în grijă aprobarea construcţiei de noi biserici sau clădiri, aprobarea de 
înfiinţare a mănăstirilor şi a cimitirelor. Deţinea o copie după inventarele averii 
mobile a catedralei şi a bisericilor. 

IV. Chartofilachia se ocupa cu problemele de personal şi legislaţie: apărarea 
drepturilor episcopului şi ale personalului bisericesc, examina şi dădea răspuns 
chestiunilor canonice, rezolva chestiunile matrimoniale, aviza înfiinţarea de noi 
parohii, supunea aprobării numirile de protopopi şi preoţi şi, am spune noi astăzi, 
chestiuni de legislaţie a muncii. 

V. Protecdicatul avea în sarcină rezolvarea tuturor chestiunilor privitoare la 
disciplină, având în vedere activitatea spirituală a protopopilor şi a duhovnicilor, 
rezolvarea problemelor legate de purtarea registrelor mitricale, referea asupra 
rapoartelor de activitate ale protopopilor, desfăşura anchetele ordonate asupra 
personalului bisericesc şi făcea propuneri pentru eventuala lor sancţionare; purta, 
de asemenea, grijă de afacerile şcolilor primare şi secundare, întreţinute de Fondul 
Religionar şi făcea propuneri pentru acordarea de burse pentru elevi. 

VI. Protoprezviteratul avea în grijă buna desfăşurare a serviciului divin la 
catedrală şi în eparhie, examinarea cărţilor de cult, cercetarea candidaţilor la 
hirotonie, precum şi practica liturgică a celor nou hirotoniţi, buna desfăşurare a 
conferinţelor pastorale şi de pregătire a clerului, modul de predicare a învăţăturii 
creştine, organizarea sfinţirii bisericilor, cimitirelor, supraveghea activitatea şcolii 
de cântăreţi şi coordona numirea cântăreţilor, a celorlalte persoane la biserici. 

Singurul post neadoptat în Bucovina a fost cel de Sachelar, deoarece în această 
eparhie nu existau mănăstiri de călugăriţe15 • Locul lui a fost luat de „protoprezbiterat'', 
deci primul din corul de la stânga al Patriarhiei din Constantinopol. 

Titularii acestor posturi erau numiţi de episcop, ceea ce dădea naştere la 
destule pricini de nemulţumire. Apoi, faptul că se reuşeşte obţinerea aprobării ca la 
intrarea în funcţie aceştia să fie investiţi de către episcop, prin hirotesie, făcea ca 

15 De fapt, Bucovina a avut numai două aşezări monahale pentru femei: Mănăstirea Pătrăuti şi 
Schitul Voloca pe Ceremuş. La Pătrăuţi, ultima monahie, îngăduită să trăiască în clădirile fostei 
mănăstiri a fost Casiana Tanasi, care a trecut la cele veşnice în 9 iulie 1814. Vrednicul de pomenire, 
mitropolitul Vladimir, a reuşit să întemeieze, pe bani proprii, o mănăstire de călugărite în Cernăuţi, 
str. Volan, nr. 16, în 1904. Abia la 17 febr. 1908, cu ord. nr. 3 577 Guvernul Ţării, în baza emisului 
ministerial nr. 1 73 7 din 16 ian. 1908, s-a comunicat rezoluţia împărătească din 12 ian. 1908, prin care 
se încuviinţa funcţionarea unei mănăstiri de călugărite ortodoxe în Cernăuţi. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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numirea lor să fie pentru toată viaţa sau până la pensionarea lor pentru incapacitate. 
Or, unii se „încăpăţânau" să trăiască prea mult şi atunci dorinţa unora de înaintare 
era şi mai intensă. Pasul următor a fost adoptarea Regulamentului pentru examenul 
de calificaţie cu candidaţii la posturi de consilieri consistoriali sau de 
arhiprezviter catedra/16

. Acesta conţinea 19 articole care reglementau în amănunt 
condiţiile de examen, examenul propriu-zis şi modul de deliberare asupra 
rezultatelor lui. Din nefericire, după mitropolitul Vladimir de Repta, s-a renunţat la 
acest examen, practicându-se alegerea de către Adunarea Eparhială şi 

recunoaşterea alegerii de către mitropolit, ceea ce a lăsat şi lasă loc numeroaselor 
abuzuri, spre paguba Bisericii. 

Odată cu adoptarea Legii pentru organizarea bisericii ortodoxe din Regatul 
României, din 6 mai 1925 precum şi a Statutului pentru organizarea Bisericii 
Ortodoxe Române, situaţia se schimbă şi în Bucovina. Art. 136 din statut stabileşte: 
„Consiliul eparhial este organul executiv al adunării eparhiale şi conduce afacerile 
administrative, bisericeşti, culturale şi fundaţionale pentru eparhia întreagă. 

Membrii săi se numesc «consilieri eparhiali» şi au vor deliberativ" 17
• Consiliul 

Eparhial avea posibilitatea să fie împărţite pe secţii (administrativ-bisericească, 

culturală şi economică), fiecare cu câte şase consilieri, din care doi salariaţi şi patru 
onorifici. Dacă membrii secţiei administrativ-bisericeşti erau toţi clerici, celelalte 
două secţii aveau în componenţa lor 1/3 clerici şi 2/3 mireni. Toţi, însă, erau aleşi 
de Adunarea Eparhială şi aprobaţi de episcop. Un regulament special „pentru 
organizarea Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în Cernăuţi" 
va fi votat în şedinţa din 28 noiembrie 1925 a Adunării Eparhiale a Arhidiecezei 18

• 

Cu această reglementare, încetează a mai exista Consistoriul Eparhial cu 
funcţiile sale, noii funcţionari eparhiali purtând numele de „consilieri referenţi" şi 
„consilieri onorifici". Indiscutabil, analizând atent rezultatele noii forme de 
administrare a eparhiei, putem aprecia că aceasta a fost o scădere, permiţând 
amestecul factorului politic în viaţa Arhidiecezei Bucovinei. 

Capitolul II, art. 17 din „Planul regulativ" prevedea că episcopul, pe lângă 
alte îndatoriri, o avea şi pe aceea de a conferi demnităţi şi distincţiuni bisericeşti. 
Este pentru prima dată, după ştiinţa noastră, când se face referire la acest lucru, 
acordarea de distincţii bisericeşti, într-un act oficial al Bisericii Ortodoxe din 
Bucovina. 

În baza acestei prevederi, episcopul Eugenie Hacman îşi manifesta intenţia de 
a acorda anumite demnităţi onorifice, dar situaţia ivită în Bucovina, în 1869, îl 
determină să renunţe. Nu este cazul să prezentăm aici evenimentele acelor ani, dar 
este necesar să amintim că, în mai 1870, episcopul se afla la Viena. Aici i-a 

16 „Foaia ordinăciunilor Archidiecesei ortodoxe-orientale a Bucovinei", nr. 11, din 13/26 
noiembrie 1901, p. 63-73. 

17 „Foaia ordonanţelor şi comunicărilor Consistoriului arhiepiscopesc în afacerile Arhidiecezei 
ortodoxe a Bucovinei", nr. 7 din 28 mai 1925, p. 81. 

18 Ibidem, nr. 16 din 10 decembrie 1925, p. 133-148. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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parvenit ştirea despre pregătirile ce aveau loc la Cernăuţi în vederea unei mari 
adunări populare în chestiunea convocării unui congres bisericesc (adunare care a 
avut loc la 11 iunie 1870)19

, acţiune sprijinită şi de unii membri al Consistoriului 
bucovinean, lucru ce l-a indispus grozav pe episcop. Ce va fi urmărit, cu adevărat, 
episcopul Eugenie prin publicarea Circularului nr. 296/ort. nu ştim, dar documentul 
este, credem noi, destul de grăitor: 

„Cerculariu către clirul Bucovinii 

Cunoscut este cum că la prilejul sfinţirii bisericii catedrale am făgăduit 

clirului adunat împrejurul nostru că vom rosti răcunoştinţa Noastră preoţilor 
meritaţi şi după împrejurări îi şi vom distinge. 

Decretele respective de răcunoştinţă şi de laudă erau la Noi spre spedare, pe 
când deodată se iviră în eparhie cunoscutele ispite, de-n care cu durere am văzut că 
chiar o parte şi de-n acei preoţi, cărora doream a respica îndestularea Noastră 
arhipăstorească amăgiţi pre-n nădejdi înşelătoare, apucară pe căi rătăcite şi-şi 

căutară fericire aiurea, eară nu întru împlinirea cu conştiinţă şi credinţă a dătoriilor 
sale preoţeşti şi păstoreşti. 

Cu durere Ne-au nevoit aceasta a ne reţine de la respicarea îndestulării 

noastre şi în loc de aceasta a rosti pre-n cerculariu de-n 1/13 maiu 1868 nr. 4 614 
neîndestulata Noastră arhipăstorească. 

De ar deştepta acea respicare a neîndestulării noastre măcar de acum înainte 
pre toţi aceia, de care se atinge, spre reculegerea cugetului şi adevărata cunoştinţă a 
dătoriilor chemării sale, precum şi spre împlinirea lor, atunci cele întâmplate fie 
uitate şi de-n inimă iertate. 

Se înţelege însă de la sine cum că de la ertarea la rostirea deplinei noastre 
îndestulări, precum şi la împărtăşirea de laudă şi răsplătire - după cum s-au fost 
hotărât îndată după sfinţirea catedralei - putem trece numai atunci, dacă ne vom fi 
încredinţat despre purtarea şi lucrarea lăudaveră fiecăruia preot, purtarea lui cea 
morală, bisericească şi preoţească Ia starea locului, spre care scop aflăm prilejul cel 
mai bun la vizitaţiunile noastre canonice la starea locului a fiecăruia preot, purtarea 
lui cea morală, bisericească şi preoţească, despre zelul şi sporiul în vestirea 
cuvântului lui Dumnezeu pre-n predice şi învăţătură creştinească, despre 
cruţătoarea şi umană trătare a poporenilor şi stima şi încrederea de care preotul se 
bucură la comunitatea sa, îndeobşte a să cunoaşte pomul de-n rodurile sale. 

Precum deci dar împărtăşim pe temeiul vizităciunilor Noastre canonice de-n 
anii 1868 şi 1869, unor preoţi vrednici decorăciuni ori răcunoştinţe, aşa ne-am 
bucura, dacă la vizitaţiunile noastre în viitor am afla foarte mulţi de-n preoţii noştri 
credincioşi, zeloşi şi stătomici întru împlinirea tuturor dătoriilor sale şi aşa după 

dorinţa Noastră ne-am vide în fericită stare de a respica recunoştinţa şi mulţămirea 

19 I. G. Sbiera, Prima adunare poporală în causa autonomiei bisericii dreptcredincioase din 
Bucovina, ţinută la Cernăuţi într-a I I 123 iuniu I 870, Cernăuţi, 1870. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Noastră tuturor preoţilor, ce o vor merita ori după măsura meritelor şi, după cât ne 
stă în putinţă, a şi le răsplăti. 

Cu privire la juruinţa Noastră sus-amintită şi spre liniştirea celor bine meritaţi 
de-n cleru am aflat Noi de cerinţă a publica aceste. Viena, în luna lui Maiu, 1870. 
De la Episcopul Bucovinei, Eugenie"20

. 

Din textul acestui ordin pastoral observăm că episcopul Eugenie a procedat la 
acordarea unor titluri onorifice, dar, din păcate, nu avem nici o evidenţă. Din 
însemnările făcute cu ocazia vizitelor pastorale „de căpetenie", cum erau numite în 
Bucovina secolului al XIX-iea, vedem că episcopul era destul de scrupulos în 
verificarea actelor de stare civilă, a evidenţelor parohiale. Nu putem de asemenea 
să considerăm că va fi fost absolut riguros în aprecierea activităţii unor preoţi din 
eparhie, lucru care, ca mai totdeauna în rândul clericilor, a stârnit oarece 
nemulţumiri. Rar, însă, întâlnim în ferparele de după 1880 menţiunea că a fost 
distins cu „brâu roşu" de episcopul Eugenie. 

Urmaşii săi în scaun, spre a nu trezi nemulţumiri, au făcut să plouă cu 
distincţii preoţeşti, ceea ce a creat alte nemulţumiri dar şi necesitatea punerii în 
rânduială a acestora, deoarece nu se mai descurcau între ei, în timpul serviciului 
liturgic în sobor, nici cei care le primiseră. 

Lucrul acesta l-a determinat pe energicul mitropolit Silvestru Morariu 
Andrievici să pună în bună rânduială şi această chestiune. Propunând 
Consistoriului în mai multe rânduri regularea acestei afaceri, Mitropolitul Silvestru 
reuşeşte să convingă şi, la 1/13 august 1880, emite ordinul pastoral nr. 103 Press., 
una dintre cele mai frumoase epistole pastorale cu subiect pur administrativ din 
câte au emis episcopii români. Aceasta este şi cauza pentru care o reproducem în 
întregime aici: 

„Prea venerabilului Cler a de Dumnezeu scutitei Eparhiei Noastre 
arhiepiscopale în Bucovina, 

Domnul şi Dumnezeul nostru Iisus Hristos, chemând mai întâi pe cei 
doisprezece Apostoli, iar mai apoi şaptezeci de învăţăcei spre vestirea Evangheliei, 
săvârşirea celor sfinte şi administrarea Bisericii, întemeiate pe piatra cea neclătită a 
credinţei, le-a dat numai cât o lege nouă, care este şi cea mai de căpetenie, adică 
legea dragostei, zicând: «Lege nouă dau vouă, ca să vă iubiţi unul pe altul, precum 
v-am iubit Eu pe voi, pentru ca întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ai mei 
învăţăcei, dacă veţi avea dragoste între voi». Iar cât despre legile Testamentului 
Vechi, date de Dumnezeu mai înainte poporului Israil prin Moise şi Proroci, a zis 
Mântuitorul: «Nu am venit, ca să stric legea şi Prorocii, ci ca să-i îndeplinesc», 
ceea ce întru adevăr a şi făcut. 

Păşind şi Umilinţa Noastră, în diregătoria Archipăstoriei, pe urmele 
desemnate de Dumnezeescul nostru Arhipăstor şi fiindu-Ne aminte, de a nu trece 
peste hotarele puse de purtătorii de Dumnezeu părinţi, ci a sta neclătiţi întru cele ce 

20 „Foaea ordinăciunilor Consistoriului episcopal în trebile bisericeşti ale Diecezei Bucovinei'', 
nr. I O din 3/15 iunie 1870, p. 13 http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro



132 Dumitru Valenciuc 10 

s-au predat în Biserica lui Hristos de la început prin Dumnezeasca Descoperire şi s-au 
stătorit [aşezat, rânduit] prin s[fintele] Canoane sinodale şi dezvoltarea istorică în 
decursul vremurilor, venim, mai înainte de toate, a rememora acele cuvinte ale 
Mântuitorului, prin carele ne impune şi nouă tuturor celor ce suntem chemaţi la 
treapta preoţiei de a ne iubi unii pre alţii; a rememora legea dragostei, fără de care, 
de am şi vorbi în limbile îngereşti şi de am avea toată ştiinţa, nu am fi mai mult 
decât aramă sunătoare şi cimbal răsunător; a rememora şi a preînălţa acea dragoste, 
care, după cuvântul Apostolului, nu numai că îngăduie unul altuia, ci şi poartă 

sarcina unul altuia şi care nu se întartă, nu se trufeşte, ci toate le suferă şi la toate 
nădejde are. 

Primind deci Umilinţa Noastră cu acea însufleţire purtarea de grijă în via 
Domnului din Bucovina şi aflând, pe lângă fiecare strat al mântuirii noastre întru 
Hristos, lucrători osârdioşi; ne aduserăm aminte şi de cuvintele Mântuitorului, cum 
că «vrednic este lucrătorul de plata sa», precum şi de cuvintele Apostolului către 
Timotei, unde zice: «Preoţii cei ce-şi ţin bine dregătoria, cu îndoită onoare să se 
onoreze, mai ales cei ce se ostenesc în cuvânt şi întru învăţătură». 

Pe lângă momentul de recunoştinţă a meritelor pentru sporirea binelui 
mântuitor al Bisericii şi împreună cu acesta pentru înaintarea binelui de obşte al 
societăţii de stat, am reflectat de mai înainte şi Ne simţim îndatoraţi, de a reflecta mai 
vârtos acum şi la vaza însemnată, pe care o câştigă Biserica prin o cunună numeroasă 
de demnitari bisericeşti decoraţi cu însemnele treptelor şi oficiilor ierarhice. 

După cum în organismul autorităţilor regimului de stat sunt felurite stări 

publice, ale căror organe se deosebesc prin deosebite oficii şi distincţiuni exterioare 
ale oficiilor respective, aşa şi în organismul ierarhic al Bisericii sunt îndeobşte două 
stări, adică starea clerului regular şi starea clerului secular şi membrii fiecăruia din 
aceste două stări se remuresc [împart, deosebesc] după firea îndatoririlor, impuse lor 
în serviciul Bisericii, în mai multe trepte şi demnităţi. Unele din aceste trepte şi 

demnităţi se reazimă pe s. Scriptură, adică pe dreptul dumnezeesc şi au o putere 
sacramentală, iar altele s-au introdus în Biserică mai târziu, după recerinţele 

administraţiunii bisericeşti; acestea se reazimă pe dreptul canonic şi se numesc oficii 
şi demnităţi administrative. Cele dintâi sunt în Biserica Ortodoxă cele trei trepte ale 
Preoţiei Noului Testament, adică Diaconatul, Prezbiteratul şi Episcopatul; iar la cele 
posterioare, se numără: Lectoratul şi Subdiaconatul, Proto- şi Arhidiaconatul, 
Protoprezbiteratul, Arhontichiile Consiliului Episcopal şi Oficiile Bisericii Catedrale, 
adică Protosinghelatul, Egumenatul şi Arhimandritura în statul monahal, în fine 
Arhiepiscopatul, Mitropolitaniatul şi Patriarhatul. 

Canonicitatea acestor trepte şi demnităţi ierarhice, precum şi modul 
conferirii, al introducerii şi al provederii cu însemnele ierarhice distinctive derază 
[izvorăsc] din canoanele sfintelor sinoade, din Euhologiile21 vechi şi mai noi şi din 

21 Carte bisericească de cult, care cuprinde rânduiala sfintelor taine şi a ierurgiilor, precum şi 
diferite rugăciuni pentru anume momente şi cereri din viata credincioşilor. Mai este cunoscută sub 
denumirile de Molitfelnic, Trebnic. De la grecescul euhologhion. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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pracsa [practica] de astăzi a bisericilor de alocurea, care folosul unor instituţiuni ca 
acestea pentru însufleţirea cultului liturgic şi a administraţiei bisericeşti se arată 
pretutindeni, unde acele întocmiri sunt în vigoare şi în floare. 

Şi în Eparhia dreptcredincioasă din Bucovina s-a simţit de mult lipsa de 
reprospătarea organismului bisericesc, prin sporirea învăţământului bisericesc, 
însufleţirea cultului liturgic şi restituirea administraţiunii eparhiale în conformitate 
cu aşezămintele canonice ale Bisericii Ortodoxe Universale. Şi, după ce în 
privinţele cele două anterioare s-au făcut îndrumările prin Institutul Teologic şi 
Seminarul pentru cultura clericală şi prin zidirea de biserici atât în capitale cât şi în 
celelalte părţi ale Eparhiei, se făcură paşi şi în scopul reformelor necesare în 
administraţiunea bisericească. 

Anume în anul 1864, prezentându-se locurilor mai înalte, propunerile pentru 
puseciunea [poziţia, starea] ierarhică a diecezei, reorganizarea Consistoriului, 
instituirea personalului catedral şi unor alte reforme, se desfăşură şi necesitatea ca, 
la aşezarea singuratecilor posturi administrative în Eparhie, să se reintroducă 
modul bisericesc de instituire, adică hirotesia titularilor cu împărtăşirea 

distincţiunilor corespunzătoare. Cu preaînalta rezoluţie imperială din 31 octombrie 
1865 s-a aprobat în principiu propunerile făcute şi s-au ordonat anume, ca membrii 
consiliului consistorial şi funcţionarii bisericii catedrale, după depunerea 
jurământului de fidelitate şi ascultare, să primească inaugurarea bisericească prin 
hirotesie. 

Intervenind în decursul anilor împrejurări pentru care instituirea canonică 
prin hirotesie a organelor administrative în oficiile bisericeşti rămase nerealizată, 
deşi în privinţa aceasta în şedinţele consistoriale din luna lui mai 1870 s-a decis o 
normă determinată şi deoarece prin distincţiunile şi hirotesiile numeroase acordate 
în anul 1874 de antecesorul Nostru, Prea Sfinţitul Arhiepiscop şi Mitropolit Teofil, 
nu s-a realizat afacerea fiinţial, ci numai cu privire la merite personale; pentru 
aceea venerabilul Consistoriu a reprospetat [reînnoit] afacerea şi, după o consultare 
prealabilă, în şedinţa plenară din 26 iulie (7 august) a.c. s-a înţeles şi a votat cu 
unanimitate acele norme, despre care crede că ar fi corespunzătoare atât spre 
rezolvarea sistematică a cauzei pendinte, cât şi în privinţa recunoştinţei de merite a 
clerului regular şi secular. 

Propunerile ce Ne s-au presentat de venerabilul Consistoriu cu ofisul din 
26 iulie (27 august) a.c. nr. 2 281, trăgându-le în cumpănire din toate punctele de 
vedere şi aflând cum că sunt corespunzătoare recerinţelor [nevoilor, trebuinţelor] 
faptice ale Eparhiei, Ne-am aflat îndemnaţi de a le aproba şi aşa asta causă de mult 
pendinte a o resolvi anume cu ziua iubiliară de serbare a naşterii Majestăţii Sale, Prea 
graţiosului nostru Împărat Francisc I, ca semn de recunoştinţă şi mulţumire pentru 
facerile de bine, de carele Eparhia Bucovinei are parte sub regimul Maiestăţii Sale. 

Drept aceasta, în acord cu instituţiunile canonice, euhologiile, praxa Bisericii 
noastre ortodoxe orientale, precum şi întru înţelesul prea înaltei rezoluţiuni din 
31 octombrie 1865, referitoare la restituirea oficiilor şi demnităţilor administrative 

http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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bisericeşti în eparhia Bucovinei şi spre regularea sistematică a modului de 
recunoştinţă a meritelor persoanelor clericale, Ne aflăm îndemnaţi de a decreta 
următoarele: 

I. La instituirea persoanelor din statul regulari [monahal] şi secular [mirean] 
al preoţimii, carele după normele existente sau după cele ce în spiritul constituţiunii 
bisericeşti s-ar modifica, vor fi chemate la posturi singuratice ale administraţiunii 
bisericeşti în cuprinsul Eparhiei acesteia, să se reintroducă îndeobşte 

inauguraţiunea după Euhologiu prin împărtăşirea hirotesiei şi conferirea 
distincţiunilor corespunzătoare demnităţilor şi oficiilor bisericeşti. 

II. Archimandritul actual al Constoriului, ca întâiul Demnitar şi Vicarul 
General al Arhiepiscopului în agendele singuraticiale administraţiunii bisericeşti, 
primeşte, după depunerea jurământului de fidelitate şi de ascultare, la inaugurarea 
în oficiul său, hirotesia corespunzătoare şi ca distincţiuni cuvenite demnităţii sale: 
Epigonatiut22

, Crucea de piept pe cordea roşie şi Toiagul împreună cu Mitra 
arhimandrească23 • 

III. Protoprezbiterul (Arhiprezbiterul) actual al Bisericii Catedrale, ca Priorul 
corului de a stânga Arhiepiscopului şi Membru al Sinclitului arhiepiscopal, precum 
şi Asesorii şi Consilierii actuali şi onorari ai Consistoriului arhiepiscopal, care ca 
membri ai corului de a dreapta Arhiepiscopului sunt de după Arhimandritul 
consistorial, cei dintâi Funcţionari şi Demnitari, primesc, după depunerea 
jurământului de fidelitate şi de ascultare, hirotesia bisericească de Stavrofori după 
titulele corespunzătoare oficiilor lor speciale şi ca distincţiuni a oficiului lor şi 

demnităţii ierarhice: Epigonatiul şi Crucea de piept pe lanţ de aur. 
IV. Protosingelul actual al Arhiepiscopiei, cei trii egumeni actuali ai 

Mănăstirilor Putna, Suceviţa şi Dragomirna şi Priorul Asistenţilor la biserica 
mitropoliei vechi a s. Geogiu din Suceava vor primi, îndată la instituire în posturile 
lor, hirotesia şi, ca distincţiuni Epigonatiul şi Toiagul, care, dacă nou decretatul 
egumen a fost distins mai înainte cu Epigonatiu, primeşte la instituirea sa în 
conducerea mănăstirii şi Crucea de piept pe lanţ de aur. 

V. Cei doisprezece Protoprezbiteri districtuali primesc, la instituirea lor prin 
hirotesie, Epigonatiul ca însemn al oficiului protoprezbiteral. 

VI. Dintre cei doi funcţionari şi Predicatori, subalterni Protoprezbiterului 
(Arhiprezbiterului) actual, la Biserica Catedrală, va primi: Deuterul la hirotesie 
Epigonatiul, iar exarhul brâul roşu; însă ceilalţi doi funcţionari inferiori, adică 
Arhonul şi Periodeutul numai cât hirotesia fără distincţiune deosebită. 

22 La origine, veşmânt arhieresc în formă de romb, care se leagă cu un şnur după gât, atârnând 
pe genunchiul drept şi care simbolizează sabia spirituală cu care trebuie să fie înarmat arhiereul; 
bedemiţa. Distinctie dată preotilor care se evidentiază în activitatea pastorală. 

23 Mitra este acoperemânt al capului de fonnă sferică sau conică, bogat ornamentat, purtată de 
arhiereu în timpul slujbei religioase şi care simbolizează cununa de spini purtată la Răstignire de 
Mântuitorul Hristos. În Basarabia şi Bucovina, în semn de aleasă cinstire, a fost în uz dreptul de a 
purta mitră (mitrofori) şi unor distinşi preoti. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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VII. Întru recunoaşterea meritelor deosebite în oficiile bisericeşti, a vieţuirii 
exemplare şi conduitei lăudabile clericale, se vor conferi de Umilinţa Noastră prin 
hirotesie, întru înţelesul articolului 17 din Regulamentul consistorial, distincţiuni 
bisericeşti onorifice, demnităţi liturgice cu titlul, rangul şi însemnul corespunzător, 
şi anume Membrilor clerului regular: demnitatea de Sinceli cu distincţiunea unui 
brău roşu; demnitatea de Protosincel cu distincţiunea Epigonatiului; demnitatea de 
Arhimandrit cu distincţiunea crucii de piept pe lanţ de aur, iar în cazuri de merite 
deosebite şi pietate exemplară şi cu distincţiunea Mitrei cuvenite; iar membrilor 
clerului secular: demnitatea de exarh, cu distincţiunea unui brâu roşu, demnitatea 
de protoprezbiter cu distincţiunea epigonatiului, demnitatea de Stavrofor cu 
distincţiunea Crucii de piept pe lanţ de aur. În privinţa recunoştinţei de merite 
extraordinare de conduită exemplară a vreunui membru din statul clerului secular 
prin conferirea mitrei, Ne vom rezolvi, după ce mai înainte vom consulta pre prea 
sfinţiţii Episcopi sufragani. 

VIII. Deoarece în Euhologiile bisericeşti pentru lectori (Cantori) şi 

paraeclesiarhi24
, cari se numără la ordinea inferioară a Clerului, este prescris un mod 

anume de hirotesie şi după normele canonice este oprit a ceti din amvon şi a intra în 
altar fără binecuvântare cu impunerea mâinilor de la Arhiereu sau de la acei proistoşi 
bisericeşti, cari sunt împuterniciţi spre hirotesia de lectori şi paraeclesiarhi, pentru 
aceea, spre a corespunde şi în privinţa aceasta normelor bisericeşti, ceea ce se arată 
de lipsă pentru vaza cultului liturgic, Ne-am decis a reintroduce şi hirotesia 
personalului inferior al bisericilor parohiale, adică a cantorilor şi paraeclesiarhilor, 
rezervându-ne a face îndeosebi dispuseciunile [dispoziţiile] recerute. 

IX. Observându-se, cum că în privinţa rangurilor liturgice şi însuşi ale celor 
oficiale se nasc adeseori îndoieli, credem a fi îndegetat [indicat] de a face şi în 
privinţa aceasta rânduiala şi aşa stabilim următoarea ordine a rangurilor liturgice
bisericeşti: 

1) Arhimandritul actual al Consistoriului şi Vicarul general al Arhiepiscopiei; 
2) Arhimandriţii, respectiv Stavroforii cu Mitră; 
3) Ceilalţi Arhimandriţi şi Stavrofori cu distincţiunea Crucii de piept; 
4) Protosincelii, Egumenii şi Protoprezbiterii cu distincţiunea Epigonatiului; 
5) Sincelii (Ieromonahii) şi exarhii arhiepiscopali (preoţii seculari) cu 

distincţiunea brâului roşu; 
6) Profesorii şi Docenţii teologiei, care nu au încă demnităţi superioare şi 

Prepoziţii Seminarului clerical; 
7) Doctorii de Teologie, care, fiind preoţi, încă nu au demnităţi superioare şi 

profesorii definitivi ai şcolilor mijlocie 
8) Parohii ce nu au încă oarecare demnitate superioară, Învăţătorii definitivi 

de Religiune, Vicarii mănăstireşti (Namesnicii) Ieromonahii catedrali (Arhonul, 
Periodeutul); 

24 Ajutor de eclesiarh, la bisericile episcopale şi la unele mănăstiri; din grecescul 
paraeklesiarhos. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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9) Cateheţii (Învăţătorii de religiune) provizori, Vicarii (Co"operatorii) parohiali 
şi Ieromonahii mai tineri; 

1 O) Arhidiaconul arhiepiscopal; 
11) Arhidiaconii ceilalţi din Eparhie. 
Întâietatea între membrii clerului de pe aceeaşi treaptă de demnitate ierarhică 

este condiţionată prin rădicarea anterioară la treapta respectivă, anume prin 
împărtăşirea anterioară sau posterioară a hirotoniei iar între cei asemenea prin 
seniul [vechimea] în hirotonie. 

În cercul său de jurisdicţie compete [i se cuvine] fiecărui preot întâietatea 
între ceilalţi funcţionari de pe aceeaşi treaptă ierarhică. 

Publicând deci aceste deciziuni, ca norme obligatorii pentru viitor şi mai 
adăugând cum că nu vom întârzia de a le executa, după putinţă, dorim, ca aceste 
măsuri, carele nu sunt menite spre a deştepta spiritul de mândrie şi de rivalităţi 

deşerte, ci ca, prin aplicarea lor, să se ridice vaza Bisericii, iar pentru membrii 
clerului Nostru să fie un îndemn de a-şi câştiga merite demne de recunoştinţă, să 
producă în via Domnului din Bucovina acele roduri binecuvântate, care se 
scoposesc de Umilinţa noastră, ca aşadar Arhipăstorul cel mai sus de ceruri, 
Domnul şi Dumnezeul nostru Iisus Hristos să caute din Ceruri şi să vadă şi să 

cerceteze via aceasta pe care a plantat-o dreapta sa, iar la plinirea veacurilor să zică 
lucrătorilor osârdioşi din via Bisericii dreptmăritoare din Bucovina: Servitori buni 
şi credincioşi, întru cele puţine aţi fost credincioşi, peste multe Vă voi pune, intraţi 
întru bucuria Domnului vostru. 

Cernăuţi întra 1(13) august 1880 
Arhiepiscopul şi Mitropolitul Bucovinei şi Dalmaţiei 
SIL VESTRU"25

• 

Este uşor de observat că Mitropolitul Silvestru dă această organizare după 
modelul organizării treptelor la Patriarhia de Constantinopol. Era, în intenţia sa, nu 
numai o încercare de a pune în bună rânduială desfăşurarea vieţii administrative şi 
liturgice, dar şi o subliniere a comuniunii Bisericii Ortodoxe din Bucovina cu 
lumea ortodoxă din vechiul Regat, neadmiţând influenţele slave, tot mai agresive în 
perioada sa de arhiepiscopat. 

Dorinţa menţionată expres a mitropolitului Silvestru, ca această împărţire să 
„nu deştepte spiritul de mândrie şi de rivalităţi deşarte", din păcate, a rămas literă 
moartă. Vanităţile şi-au spus cuvântul, mai ales, având în vedere subiectivitatea 
inerentă persoanei arhiepiscopului, în acordarea unor astfel de titluri onorifice. 
Curând, căpătarea unui rang a devenit o preocupare de căpetenie a unor parveniţi, 
ceea ce a făcut ca ele să se bagatelizeze. Părintele Iraclie Porumbescu, paroh la 
Frătăuţii Noi, avea să consemneze într-o scrisoare adresată lui Constantin Morariu: 
„Aşa-i şi pare-mi-se, între noi, preoţii. Avem şi noi aristocraţiune, nu naturală, ci 
tehnică şi făcută. Tehnică: pentru că nu e justificată prin Ortodoxie, şi făcută: căci e 

25 „Foaea Ordinăciunilor Consistoriului Archiepiscopal în trebile bisericeşti ale Archidiecezei 
Bucovinei", nr. 15 din 6/18 august 1880, p. 81-86. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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dată nu tocmai celor ce-s abili de aristocratism, ci numai de ciocoism, ca comişii, 
jitnicerii, clucerii etc. sub fanarioţi„. De aceea făcuţii cio„., pardon, aristocraţi 
preuţeşti, se poartă către noi plebeii din cler, ca şi boierii către cealaltă inteligenţă 
naţională. Biserica noastră - care după caracterul şi misiunea ei în înţeles ortodox, 
are un tărâm atât de vast, încât împlinindu-şi numai a ei misiune, ar cuprinde în 
sine, ca o Universitate, toate ştiinţele, toate interesele noastre, până şi cele politice 
- este aici la noi împiedicată a fi ceea ce zice şi bravul nostru Iancu despre 
Concordia. 

Primul pas ce-l face un aristocrat clerical făcut, e că nu ştie cât de mai roşu 
să-i fie îmbrăcământul, întru a fi văzut de lume că-i cio„ ., aristocrat bisericesc. (Ca 
Protosul de la pogrebania lui Cocârlă, căruia şlepul mantiei roşă ca fesul, şi preste 
mantie felonul, i le duce dinapoi un băietan îmbrăcat în stihar pe tot drumul ~en 
Rădăuţi, iară el în mână are o cârjă albă ca de argint, la cap ca cea a P.S. Sale!)" 6

• 

Sigur, cazul amintit de părintele Iraclie Porumbescu, nu era singular, dar şi 

numeroşi preoţi vrednici au primit recunoştinţa arhierească, cu smerenie şi 

bunăcuviinţă. Totuşi au fost şi alte interese, exagerându-se uneori. Astfel, în 1923, în 
Mitropolia Bucovinei erau: un arhimandrit, 9 arhiprezviteri, 36 de protoprezbiteri, 77 
de exarhi, iar un număr de 237 de preoţi de mir nu aveau nici o distincţie. 

Situaţia a continuat şi după Marea Unire, viaţa bisericească în Bucovina 
desfăşurându-se după vechile rânduieli, deşi se încercase, nu întotdeauna cu succes, 
introducerea uniformizării legislative în întreaga Patriarhie Română. 

Mitropolitul Visarion Puiu (1935-1940) se vede nevoit să stabilească 

împreună cu Consiliul eparhial un Regulament pentru acordarea distincţiilor 

bisericeşti in Eparhia Bucovinei cu prevederi oarecum curioase, dar care avea 
menirea de a pune în bună rânduială şi acest aspect al vieţii bisericeşti. După ce 
motivează actul decernării unor distincţii onorifice, mitropolitul subliniază ce ele se 
vor acorda „apreciind meritele speciale ale personalului bisericesc pe terenurile de 
activitate pastorală, administrativă, culturală, naţională şi socială, onorează pe cei 
vrednici, cu semnul unei distincţii bisericeşti" (art. I), precizând faptul că se vor 
acorda distincţii diferite clerului mirean, celui monahal precum şi cântăreţilor 

bisericeşti (art. 2). 
Din mulţimea de distincţii prevăzute de regulamentul mitropolitului Silvestru 

preoţilor mireni li se acordă distincţiile de: iconom, cu dreptul de a purta brâu roşu; 
protoprezbiter, cu dreptul de a purta în slujbe epigonatiul, şi arhiprezviter 
staurofor, cu dreptul de a purta crucea de aur. 

Pentru clerul monahal şi numai ieromonahilor mitropolitul stabileşte 

următoarele distincţii: sincel, cu dreptul de a purta brâu verde; protosincel, cu 
dreptul de a purta brâu verde, iar în slujbă epigonatiul şi arhimandrit, cu dreptul de 
a purta pe lângă brâu verde şi la slujbă epigonatiul, crucea de aur şi un baston 
negru cu mâner de os. 

26 Nina Cionca, Scrisorile lui lraclie Porumbescu, Bucureşti, 1999, p. 101, scrisoarea nr. 62. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Foarte important, dorind să sublinieze întâietatea preoţilor de mir în lucrarea 
pastorală a Bisericii, mitropolitul Visarion stabileşte că „între preoţi şi ieromonahii 
cu distincţii egale are întâietate cel cu distincţie mai veche, la aceeaşi vechime 
decide hirotonia", excluzând în felul acesta o pretinsă întâietate a monahilor în faţa 
preoţilor de mir. 

Problema ordinii la sfintele slujbe o dezleagă tranşant: „Gradul administrativ 
ierarhic mai înalt dă titularului, între egali, întâietate rară privire la vechime. S.e. 
protoiereul care are totdeauna demnitatea de protopresviter, are întâietate înaintea 
celor protoprezbiteri, deşi distincţia lui este de dată mai târzie. 

Tot aşa revizorii (inspectorii) şi consilierii eparhiali, care deodată cu numirea 
lor definitivă primesc distincţia de arhiprezviter staurofor, au protia între ceilalţi 
arhiprezviteri rară privire la vechimea distincţiilor lor: evident consilierii eparhiali 
stau înaintea revizorilor eparhiali. 

Între un paroh fără distincţie şi un preot cooperator cu distincţie de iconom 
decide data hirotoniei. 

Când aceştia sunt din aceeaşi parohie, deci în raport administrativ, parohul 
are întâietate" (art. 5). 

Art. 6 al Regulamentului aminteşte doar de „cel dintâi diacon al bisericii 
catedrale primeşte denumirea de arhidiacon", dispărând astfel protodiaconul din 
orice sobor liturgic. 

Prin art. 7, mitropolitul face cunoscut şi însemnele funcţiilor administrative: 
„Spre deosebire de ceilalţi protoprezviteri, protoiereul de cerc va purta o cheotoare 
roşie la gulerul rasei şi un baston negru cu mâner de os, revizorul eparhial, pe lângă 
cheotoare roşie, va purta şi reveruri înguste roşii la rasă şi un baston vişiniu cu 
mâner de os; iar consilierii eparhiali, pe lângă cheotoare roşie, reveruri roşii mai 
late şi un baston vişiniu cu mâner de os". Recunoscând rolul şi rostul cântăreţilor 
bisericeşti în lucrarea pastoral misionară şi culturală a cântăreţilor bisericeşti, prin 
art. 8 stabileşte şi pentru cei mai vrednici posibilitatea de a li se acorda „distincţia 
de lector cu dreptul de a purta stiharui27 în timpul serviciului". „Distincţia de lector 
se poate acorda şi studenţilor teologi bursieri în ultimul an de studii, dacă dovedesc 
rezultate excepţionale în studiile teologice şi în ocupaţiunile şi practicile 
seminariale şi au o conduită clericală ireproşabilă" (art. 9). 

Ceea ce a nemulţumit pe unii a fost, însă, limitarea numărului de preoţi 

distinşi. Astfel, art. 1 O şi 11 stabileau foarte clar: „Distincţia de iconom se acordă 
preoţilor cu serviciu preoţesc de peste 15 ani, de protoprezviter cu cel puţin 25 de 
ani, iar de arhiprezviter staurofor deodată cu numirea lor în acele posturi. Numărul 
distincţiilor se poate ridica până la 35% din totalul personalului bisericesc. Acest 
procent la preoţii mireni se repartizează cu 25% asupra iconomilor, 8% asupra 
protoprezviterilor şi 2% asupra arhiprezviterilor". 

27 Stihar, veşmânt lung şi larg purtat de diaconi, preoţi şi arhierei în timpul serviciului religios. 
În literatura liturgică veghe îl găsim menţionat sub numele de „podir''. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Pentru înlăturarea abuzurilor, dar şi a „comercializării" unor astfel de 
distincţii, regulamentul stabilea că acestea pot fi acordate numai în anumite 
condiţii: „Propuneri pentru acordarea de distincţii face Consiliul eparhial, prin 
Secţia administrativă, în baza rapoartelor anuale ale protoiereilor şi revizorilor 
eparhiali", menţionându-se şi posibilitatea revocării distincţiei de către mitropolit28

• 

După cum este lesne de observat, acest regulament, cu aplicativitate numai în 
eparhia Bucovinei, reduce numărul distincţiilor dar şi numărul celor distinşi, ceea 
ce a făcut să fie primit cu răceală, mai ales din partea orgolioşilor. Cunoaştem 
cazuri când s-au făcut presiuni pentru renunţarea la unele prevederi, mai ales în 
ceea ce priveşte plafonul celor distinşi. 

Evenimentele ce au urmat după „demisionarea" mitropolitului Visarion, când 
eparhia Bucovinei a pierdut o mare parte din teritoriu, precum şi o mai mare parte 
din vrednicii ei preoţi, au adus modificări şi în acest domeniu. 

Interesant, mitropolitul Tit ( 1940-1945), la câtva timp după instalare, când 
alte greutăţi apăsau asupra eparhiei, prin ordinul nr. 2 355 din 18 oct. 1940, 
suspendă Regulamentul pentru acordarea distincţiilor bisericeşti din 1937. 
Prevederile din F. Of. nr. 1din1937 nu se mai menţin în vigoare. Până ce Sf. Sinod 
va reglementa rangurile şi distincţiile bisericeşti, se repun în vigoare dispoziţiile 
date de mitropolitul Silvestru la I. Vili. 1880 (F.0. nr. 15 din 1880), afară de 
rangul de mitrofor, pe care-l acordă numai Sf. Sinod"29

• 

Se vede treaba că mitropolitul nu mai aşteaptă reglementările Sfântului Sinod 
şi, la 26 august 1943, în şedinţa secţiei bisericeşti a Consiliului eparhial, aprobă un 
„Regulament pentru acordarea distincţiilor bisericeşti în eparhia Bucovinei". Noul 
Regulament are câte ceva în plus faţă de ce rânduielile mitropolitului Visarion. 
Astfel, prin art. 3, se stabileşte: „Preoţilor mireni li se acordă distincţiile de: 
a) sachelariu, cu dreptul de a purta brâu albastru şi, la slujbă, epigonatiul; 
b) iconom, cu dreptul de a purta brâu roşu şi crucea de argint; c) iconom stavrofor, 
cu dreptul de a purta crucea de aur; d) arhiprezviter staurofor, cu dreptul de a purta 
crucea de aur cu pietre scumpe. 

Pentru ieromonahi, art. 4 prevedea următoarele distincţii: a) sincel, cu dreptul 
de a purta epigonatiul; c) arhimandrit, cu dreptul de a purta crucea de aur şi un 
baston cu mâner de os; d) arhimandrit staurofor, cu dreptul de a purta crucea de 
aur cu pietre scumpe şi baston cu mâner de nichel. 

Pentru a mai menţine ceva din rânduielile din Vechiul Regat, mitropolitul Tit 
dispune în art. 5: „Protopopul are dreptul să poarte culion roşu întunecat şi baston 
negru cu mâner de os. Revizorul eparhial are dreptul să poarte culion violet şi 
baston cu mâner de nichel. Consilierii referenţi, revizorul eparhial şi protopopii se 
folosesc de culion şi baston câtă vreme îndeplinesc aceste funcţiuni. Le pot 
menţine însă şi pe mai departe, dacă au stat în aceste funcţiuni timp de 1 O ani". 

28 „Foaia Oficială a Arhiepiscopiei şi Mitropoliei Bucovinei", anul LXIX, nr. I din 15 ianuarie 
1937, p. 6-7. 

29 „Foaia Oficială a Mitropoliei Bucovinei'', anul LXXII, nr. 12 din 22 octombrie 1940, p. 192. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Reglementând şi situaţia personalului de la Catedrala mitropolitană, prin art. 6, 
stabileşte: „a) Conducătorul bisericii catedrale mitropolitane, dacă este călugăr, are 
distincţia de arhimandrit staurofor, iar, dacă este preot de mir, are distincţia de 
arhiprezviter staurofor, cu dreptul de a purta culion şi baston ca şi consilierii 
referenţi. b) Cel dintâi diacon al bisericii catedrale mitropolitane are denumirea de 
arhidiacon şi dreptul de a purta brâu albastru, iar la slujbă, mânecuţe şi orar brodat". 

Vechiul diferend între vechimea în hirotonie şi importanţa funcţiei 

administrative este reglementată astfel: „Între preoţii sau ieromonahii cu distincţii 
egale are întâietate cel cu hirotonia mai veche. Gradul administrativ ierarhic mai 
înalt dă titularului întâietate faţă de cei din subordine, fără privire la distincţie, d. e. 
protopopul are, în cercul său - totdeauna protia, deşi alţi preoţi au distincţii mai 
înalte. Acelaşi drept are revizorul eparhial în cercul său de activitate. Tot aşa şi 
consilierii referenţi au protia între membrii clerului eparhial şi călugăresc, afară de 
arhimandritul de scaun, vicarul arhiepiscopesc" (art. 7). Pentru cântăreţi şi studenţii 
teologi bursieri, se menţin aceleaşi prevederi ca şi în regulamentul din 1937, adică 
dreptul de a primi distincţia de lector, cu purtarea stiharului la slujbă. (art. 8-9)30

. 

Lt. de mitropolit Emilian ( 1945-1948) a fost nevoit să pună, în 12 septembrie 
1945, şi această problemă. Astfel, s-a dispus ca să se anuleze Regulamentul 
distincţiilor din 1943 şi să fie repus în funcţiune Regulamentul din 193 7, care era 
mult mai potrivit: „Rămân deci pe viitor gradele de distincţie bisericească: Jconom 
cu dreptul de a purta brâu roşu; protoprezviter cu dreptul de a purta epigonatiul la 
slujbă şi arhiprezviterul staurofor cu dreptul de a purta crucea de aur. În consecinţă 
distincţiile acordate de sachelar se echivalează cu cele de iconom, iar cea de 
iconom stavrofor cu rangul de protoprezviter"31

• 

Ajuns la cârma Bisericii în vremuri de permanentă ispită, patriarhul Justinian 
a fost nevoit să prezinte, potrivit cerinţelor noilor autorităţi instalate prin actul de la 
23 august 1944, Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe 
Române, aprobat de Sfăntul Sinod în şedinţele din 19-20 octombrie 1948 şi 

aprobat de Prezidiul Marii Adunări Naţionale a R.P.R. cu Decretul 233/23 
februarie 1949. Acest statul în capitolul III, secţiunea a III-a, art. 139-144, se 
ocupă de „Distincţiuni bisericeşti", şi cuprind norme precise, obligatorii pentru 
întreaga Patriarhie Română. 

Astfel, „Art. 139. Pentru activitate deosebită pe teren bisericesc, sub raport 
harismatic, didactic, misionar, cultural, social sau economic, preoţii de mir pot 
primi următoarele distincţiuni onorifice bisericeşti: 

a) sachelar; 
b) iconom; 
c) iconom stavrofor. 

30 „Foaia Oficială a Mitropoliei Bucovinei", anul LXXV, nr. 15-16 din 1-15 septembrie 1943, 
p. 115-116. 

31 Distincţii Bisericeşti, în „Foaia Oficială a Mitropoliei Bucovinei", anul LXXVI, nr. 2 din 
15 sept. 1945, p. 10. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Art. 140. Distincţiunea de sachelar se acordă de către Chiriarhul respectiv 
preoţilor care au avut o activitate deosebită şi au depus examenul de definitivat. 
Sachelarul poartă ca semn distinctiv brâu albastru. 

Art. 141. Distincţiunea de iconom se acordă de către Sinodul Mitropolitan, la 
propunerea Chiriarhului respectiv, preoţilor sachelari, care au avut o activitate 
deosebită şi au depus examenul de promovare. Iconomul poartă ca semn distinctiv 
brâu albastru şi căptuşeala albastră la giubea (greaca) iar la slujbele divine 
bedemiţa. 

Art. 142. Distincţia de iconom stavrofor se acordă de Sinodul Mitropolitan, la 
propunerea chiriarhului respectiv, preoţilor iconomi, care au avut o activitate 
deosebită de cel puţin 15 ani de la hirotonie. Iconomul stavrofor poartă ca semn 
distinctiv, pe lângă cele de iconom, sfânta cruce pe piept. 

Art. 143. În caz de abateri grave, aceste distincţii pot fi retrase pe bază de 
sentinţă consistorială 

Art. 143. Protopopii, în timpul funcţiunii lor în această calitate, vor purta ca 
semn distinctiv brâu roşu. 

Consilierii administrativi şi inspectorii de la Eparhii, precum şi inspectorii 
din Administraţia Patriarhală vor purta ca semn distinctiv brâu ciclamen. 
Consilierii administrativi patriarhali, directorul Sfântului Sinod şi inspectorul 
consistorial din Administraţia Patriarhală poartă brâu violet. Culionul şi căptuşeala 
giubelei (greaca) vor fi în culoarea brâului. Aceste semne distinctive vor putea fi 
purtate şi după ieşirea din aceste funcţiuni de cei amintiţi mai sus, numai cu 
aprobarea Sinodului Permanent, la propunerea Chiriarhului, pentru activitate 
excepţională"32 . 

Prevederile foarte precise din acest capitol dădeau prilejul revizuirii unor 
distincţii acordate înainte de 1945. Cei care nu au înţeles către ce se îndrepta ţara 
noastră, trebuiau şi în felul acesta, umiliţi: retrăgându-li-se distincţiile acordate. 
Astfel, Sinodul mitropolitan Iaşi se întruneşte în şedinţă la 10 iulie 1951, stabilind 
un număr redus de preoţi care aveau dreptul de a purta distincţii onorifice. Astfel 
au fost recunoscuţi, în urma unei foarte atente examinări a dosarelor personale: 
a) iconomi stavrofori: centrul eparhial - 5; corpul didactic - 2; preoţi din regiunea 
Iaşi - 12; preoţi din regiunea Botoşani - 11; preoţi din regiunea Suceava - 13; 
b) iconomi: preoţi din regiunea Iaşi - 23; preoţi din regiunea Botoşani - 8; preoţi 
din re~iunea Suceava-19. 

In ceea ce priveşte distincţiile pentru monahi, acestea erau prevăzute în art. 
27 al al Regulamentului pentru organizarea vieţii monahale, aprobat prin Decizia 
nr. 4 928 a Ministerului Cultelor din 26 martie 1953. Astfel se prevedea că 
„Gradele monahale sunt: monah, ierodiacon, arhidiacon, ieromonah, sincel, 
protosincel, arhimandrit. La maici se disting: stareţe fără cruce şi stareţe cu cruce. 

32 Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, text publicat în 
„Monitorul Oficial", nr. 47 din 27 februarie 1949. Republicat în volumul Legiuirile Bisericii Ortodoxe 
Române, sub Înalt Prea Sfinţitul Patriarh Justinian, 1948-1953, Bucureşti, EIBMO, 1953, p. 38-39. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Gradele monahale se dau de chiriarh pe baza unei recomandări a Consiliului 
duhovnicesc al mănăstirii respective, numai cu merite deosebite şi cu pregătire. 
Gradul de protosincel se va conferi de Chiriarhul respectiv, cu aprobarea Sinodului 
Mitropolitan, iar cel de arhimandrit se va conferi cu aprobarea Sfântului Sinod"33

• 

Desigur, pentru cititorul de astăzi, aşa cum am mai spus, poate să pară 
curioasă înşiruirea aceasta de distincţii şi funcţii. Nădăjduim, însă, că cititorul 
interesat de istoria Bisericii din Bucovina nu va considera aceste distincţii doar 
mijloace de potolire a unor orgolii clericale, ci, prin instituirea şi acordarea lor 
celor merituoşi, expresie a dorinţei sincere a Întâistătătorilor acestei eparhii de 
ordine şi bună rânduială în Biserica strămoşească. 

Verwaltungsamter und Ehrenabzeichnungen 
in der Bukowinas Metropolitenkirche 

(Zusammenfassung) 

Dieses Studium, das als Ziel die Beseitigung einiger Verworrenheiten hat, wendet sich vor 
aliem an dic jungen Forscher, die sich mit dem Studium der Geschichte der Rumănischer Orthodoxer 
Kirche und auch des kirchlichen Lebens aus Bukowina, beschăftigen. Der Ausgangspunkt des Autors 
ist die Organisierung der Patriarchalkirche in Konstantinopel und in den Rumănischen FiirstentUmern 
aus; er bezieht sich auf die Vorschriften und Statuten, die in Bukowina von dem Bischof Eugenie 
Hacman (1835-1873) und von den Metropoliten Silvestru Morariu (1880--1895), Visarion Puiu 
(1935-1940), Tit Simedrea (1940--1945) und Emilian Antal (1945-1948), flir die Verleihung der 
Ehrenabzeichnungen und Ehrenămter ausgearbeitet wurden. Zugleich werden auch die von der 
Rumănischer Orthodoxer Kirche in der Nachkriegszeit ausgearbeiteten Vorschriften vorgestellt, die 
auch heute in Bukowina giiltig sind. 

JJ Regulamentul pentru organizarea vieţii monahale şi funcţionarea administrativă şi 
disciplinară a mănăstirilor, publicat în revista „Biserica Ortodoxă Română", anul LXVIll, nr. 1, 
1950, conf. textului votat de Sfântul Sinod al BOR la 25 februarie 1950, republicat în volumul 
Legiuirile Bisericii Ortodoxe Române în anul 1950. În vigoare, cu amendamentele aduse de Sfântul 
Sinod în şedinţa din 4 iunie 1998. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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DIE MILITĂRISCHE BESETZUNG DER BUKOWINA 
UND DAS K. K. INFANTERIEREGIMENT 41 - DAS 

BUKOWINER HAUSREGIMENT• 

LUZIAN GEIER 

Der Einmarsch osterreichischer Truppen in die nordliche Moldau 1774 ist als 
ein unmittelbarer Auslaufer der ersten Teilung Polens 1772 zwischen Russland, 
PreuJ3en und Osterreich zu sehen, als eine weitere territoriale Expansion der 
Habsburger Monarchie, vor aliem aber als ein militarischer, strategischer und 
politischer Ausbau der habsburgischen GroJ3macht im langjahrigen Ringen um die 
Vormacht în Europa mit dem Osmanischen Reich wie auch gegentiber der 
aufkommenden Grol3macht zaristisches Russland. Ohne dieses historische Ereignis 
ware das Augenmerk der Habsburger kaum auf diesen Landstrich gefallen. Die 
Schaffung der Bukowina war damals eine typische strategische 
GroJ3machtshandlung, wie sie frtiher und auch spater weltweit gangig waren. Der 
wirtschaftliche Zugewinn durch das danach geschaffene ktinstliche Staatsgebilde 
Bukowina stand ftir die Kaiserin, ihren Thronfolger Josef II., den Hof und die 
Militars in Wien ursprtinglich nicht im Fordergrund der Oberlegungen. Daftir 
sprechen nicht nur die bekannte und immer wieder zitierte Aussage des 
Thronfolgers und spateren Kaisers Josef II. tiber die notwendige „Arrondierung" 
seines beachtlich vergroJ3erten Staatsgebildes (Galizien und Pokutien)1

, sondern 
auch die Tatsache, dass auf die ursprtinglich în die Verhandlungen eingebrachte 
Oltenia verzichtet wurde zugunsten der Nordmoldau2

, die eine militarische 
Verbindung zwischen den erworbenen Gebieten und Siebenbtirgen ermoglichte. 

' Vortrag bei der internationalen wissenschaftlichen Tagung in Radautzl12.-13. Oktober 
20051230 Jahre Bukowina. 

1 Johann Polek, Joseph 's Reisen nach Galizien und der Bukowina und ihre Bedeutung far 
letztere Provinz, in „Jahrbuch des Bukowiner Landesmuseums", Czernowitz 1895, S. 38 ff; siehe 
dazu ergănzend Rudolf Wagner, Die Reisetagebiicher des osterreichischen Kaisers Franz /. in die 
Bukowina (1817 und 1823), Verlag Der SUdostdeutsche, MUnchen 1979, 97 S„ hier Vorwort und 
Einleitung S. 3-8. 

2 Relation NR. JO Comte St. Ju/ien de St. Petersbourg„.!Der vertrau/iche Vorschlag des 
Grafen Romanzoff aus St. Petersburg zum Tausch der Kleinen Wa/lachei gegen die Bukowina.„, in 
Rudolf Wagner, Vom Moldauwappen zum Doppeladler. Ausgewăhlte Beitrăge zur Geschichte der 
Bukowina, Hofmann Verlag Augsburg, 1991, 625 S., hier S. 365 und 408-413. 

Analele Bucovinei, XIII, 1, p. 143-153, Bucureşti, 2006 http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Bekanntlich hatten die Habsburger einen Teii des FUrstentums Walachei, die kleine 
Oltenia, eine Zeit auch militărisch besetzt. 

Am deutlichsten belegen jedoch die Berichte des Kundschafters (cercetaş) 
Hauptmann Friedrich von Mieg3 den militărisch-strategischen Hintergrund der 
Okkupation, eine beispielhaft grUndliche Berichterstattung an das galizische 
Militărkommando und an die Wiener Militărs, die entscheidend war flir seine 
Bef6rderung zum Major. Auch wo Mieg Uber die „Communication", Uber Holz, 
Viehzucht oder den „wahren Heuwinkel" sprach, dachte er als Milităr („besonders 
aber in Milităr-Absichten", sowohl flir den Fall eines „Defensiv- und 
Offensivkrieg", siehe Kapitel Militărische Anmerkungen), und nicht an die 
allgemeine wirtschaftliche Bedeutung des Gebietes Bukowiner Wald - Pruth. Der 
Major vom Generalstab Mieg unterstrich den militărischen Aspekt noch deutlicher 
in seinem Nachtrag zum allgemeinen Bericht, den er nach der Grenzziehung am 
2.Juli 1776 aus Balamutka4 nachreichte. Die Anmerkungen zu seinen gezeichneten 
Detailplănen (jeweils am Rande der Mappen) sind reine militărische Auslegungen 
und Oberlegungen. 

Mieg bestărkte die Absichten der Habsburger zusătzlich mit Argumenten, die auf 
eine frUhere Grenze Polens bis hin Uber den Bukowiner Waldriicken und die Distrikte 
Czemowitz und Szuczawa reichte bzw. „von den TUrken usurpierte Zugehor Pokutiens 
sei" (Polek in der Einleitung zu Spleny).5 Damit stellten die Habsburger dann bei der 
Hohen Pforte Rechtsanspriiche im Ausfluss an die Teilung Polens. So erklărt sich der 
Befehl Josephs II. vom 4. Januar 1774, mit der neuen Grenzmarkierung aufzuhoren bis 
zum RUckzug der russischen Truppen aus der Moldau, um dann bei gUnstiger 
Gelegenheit („sogleich", siehe Werenka) neue Grenzsituationen zu schaffen. Damit 
war die bereits 1773 vom Thronfolger angeregte (siehe Poleks Einleitung zum Spleny
Bericht in „Bucovina în ... " und Mieg-Beschreibung, Einleitung S. 1)6 

„Besitzergreifung" des Gebietes beschlossen (noch ohne Termin, ev. 1775)7
, dass dann 

als Bukowina in die Geschichte einging. Der Thronfolger dankte Mieg (,,Zufriedenheit 
ausgesprochen"), bef6rderte ihn zum Major und gab den Befehl (Ergănzung des 
frUheren Befehls, 6. Mărz 1774), Mieg solie so gut wie moglich „das neu von der 
Moldau einzuschliessende Terrain" mappieren. 

3 Dr. Johann Polek (Herausgeber), Topographische Beschreibung der Bukowina mit 
militărischen Anmerkungen von Major Friedrich von Mieg, in „Jahrbuch des Bukowiner Landes
Museums'', V., Czemowitz, 1897, S. 1-38, mit Nachtrag und Anhang, auch als Sonderdruck 
erschienen; siehe dazu auch Polek, Erwerbung der Bukowina durch Osterreich, S. 24 tfund Werenka, 
Bukowina 's Entstehen und Aujbluhen, in AOG, 78/1892, S. 99-296. 

4 Ibidem, S. 36, Anhang mit Plănen ab S. 37, Originale in Wien erhalten. 
5 Johann Polek (Hrsg.), General Spleny 's Beschreibung des Bukowiner Distrikts, Czernowitz 

bei Pardini 1893, hier Einleitung. 
6 Bucovina în primele descrieri geografice, istorice, economice şi demografice, editie bilingvă, 

Bucureşti, 1998, 463 S., hier S. 22/23, und Dr. Johann Polek (Herausgeber), Topographische 
Beschreibung der Bukowina .. „ S. l/Einleitung. 

7 Ibidem, S. 5. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Wir haben dem Bukowina-Forschungszentrum in Radautz zu danken, dass 
dieses einen Band friiher Beschreibungen des Buchenlandes im Originaltext und 
iibersetzt nach der politischen Wende in Rumănien wieder in den 
wissenschaftlichen Kreislauf gebracht hat, diese somit den jungen Forschern wie 
auch sonstigen Interessenten in beiden Sprachen zugănglich sind (Bucovina in 
primele descrieri geografice, istorice, economice si demografice, Bucuresti, 1998, 
433 Seiten und Anhang)8. Sie waren lange Zeit auBer Acht gelassen worden. Leider 
sind die auf ălteren und zeitlich lăngeren Beobachtungen fuBenden Berichte des 
Hauptmanns Mieg nicht mit erfasst, wahrscheinlich weil die Mieg-Beschreibungen 
samt Plănen 1897 in den kaum noch vorhandenen und zugănglichen Heften des 
„Jahrbuch(es) des Bukowiner Landesmuseums" erschienen waren (5. Jahrgang, 
Czernowitz 1897, Seiten 1-38) und weil militărische Aspekte heute vielfach nicht 
von sonderlichem Interesse sind. Herausgegeben bzw. veroffentlicht hatte damals 
der verdienstvolle Dr. Johann Polek die „Topographische Beschreibung der 
Bukowina mit militărischen Anmerkungen von Major Friedrich von Mieg", 
niedergeschrieben nach dreijăhrigen Beobachtungen im Winter 1775176, alsa fast 
zeitgleich mit der Beschreibung der Bukowina des Generalmajors Gabriel Freiherr 
von Spleny. 

Das zum Teii verdeckte, teils doch vor Ort offensichtliche Vorhaben des 
Thronfolgers wurde von Mieg fortgeftihrt, der durch eine Reihe Eigeninitiativen 
dem Verlauf Vorschub leistete. Seine Spionagetătigkeit (Kundschafter) hatte er bis 
weit in die „tiirkische Schutzprovinz" Moldau und in die tiirkischen Festungen 
ausgeweitet. Er wusste das Vertrauen von Bauern, als auch von Bojaren zu 
gewinnen, die ihm wichtige Ausktinfte vermittelten und Hilfestellung gaben. Seine 
Schlăue und Argumentierungen miissen den jungen Kaisersohn beeindruckt haben. 
So billigte dieser „sehr" den Vorschlag Miegs, zur Forderung der geplanten 
Mappierung wie auch zum Schutz der Einwohnerschaft gegen Obergriffe des 
russischen Militărs unter dem Vorwand einer „Remontierung" (Ankauf von 
Pferden ftir das Milităr) zwei Truppenabteilungen a zehn Mann und einem Offizier 
schon soweit aus dem Pokutischen vorzuschieben, dass damit „der Grund zur 
kiinftigen Besitznahme" gelegt werde. Zu deutsch: fertige Tatsachen schaffen. So 
kam schon im Friihjahr 1774 ein kleiner Trupp osterreichischer Soldaten iiber 
Snyatin bis Czernowitz und der zweite von Horodenka bis Preworodek am 
Dnjester. Mieg war nur nahegelegt worden, die seit 1769 de iure belii gewesenen 
neuen Herren der Donauftirstenttimer, das russische Milităr nicht zu provozieren, 
sondern bei gutem „Willen" zu erhalten. Incognito besuchte wăhrend der 
Mappierung der kommandierende General Galiziens, Feldzeugmeister von 
Ellrichshausen, die Gegend. Der Besuch war insofem von Bedeutung, dass die 
geplante Grenze nach Siiden verschoben wurde, weil die Gebirgspfade zwischen 
Suczewitza und Moldowitza ftir eine „gewiinschte Communication" mit 

8 Siehe FuBnote 6. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Siebenbtirgen nicht entsprechend seien. Ellrichshausen schickte in diesem Sinne 
auch ein Schreiben nach Wien an den Hofkriegsratprăsidenten Graf Hadik, das 
dann vor den Hofkriegsrat gelangte. 

Der Termin der eigentlichen militarischen Okkupation wurde von einem 
Ereignis auBerhalb der Monarchie bestimmt: am 16. Juli 1774 kam der Frieden 
zwischen Russland und der Ttirkei zustande. Das schien dem Thronfolger, den 
Unterhăndlem und Militărs als der gegebene Moment, um erneut vor Ort Fakten zu 
schaffen. Mieg wurde beauftragt, die kartografische Erhebung schnellsten 
abzuschlieBen, selbst nach Czernowitz zu reisen, die russischen Bewegungen zu 
beobachten und „die Haltung der Bukowiner Insassen zu tiberwachen"9

• Die 
Anwesenheit in Galizien eines hohen osterreichischen Offiziers, der als 
Freiwilliger im russischen Heer unter Romanzow gegen die Ttirken gekămpft hatte, 
des Feldmarschallleutnants Vincenz Freiherr von Barco, veranlasste den Wiener 
Hof, vor Ort mit dem zaristischen Feldmarschall Romanzow direkt zu verhandeln, 
ohne die Regierungsstellung in Petersburg einzuschalten, weil auch die 
Galiziengrenze zu Russland noch strittig war. Die Idee, den hohen Offizier dabei 
durch Bestechung zu ehren („wegen des Allerhochsten Decorums"), war kein 
Erstfall, sondem wurde vorher schon von preuBischer Seite erfolgreich praktiziert 
und war hundert Jahre spăter bei europăischen Friedensverhandlungen (Osterreich
Frankreich) ebenso tiblich. 

Mieg sollte die mit Brillanten besetzte Tabatiere und die 5 OOO Dukaten mit 
den Wtinschen der Osterreicher beim Abzug der russischen Truppen dem 
Feldmarschall tiberreichen. Wie von Wien erwartet, erhielten sie die Erlaubnis zur 
Besetzung des Gebietes bei dieser „ganz nattirlichen Gelegenheit". Sofort rilckten 
dann am 31. August 1774 einige Detachements Infanterie und Kavallerie aus 
Galizien ein und zogen einen Grenzkordon von Preworodek am Dnjester bis Capu 
Codrului am Moldowa-FluB. Die „Adler" sollten an der Grenze aber erst nach dem 
Abzug der russischen Truppen aus lasi gesteckt werden. Mitte Oktober wurden 
militărische Ordonanzen in Wama, Kimpolung und Doma gesetzt, um die 
Verbindung nach Siebenbilrgen sicherzustellen. Das Kommando hatte bis zum 
24.0ktober Major Mieg inne. An diesem Tag besetzten groBere Truppenteile den 
Landstrich: vier Bataillone Infanterie aus den Regimentem Brinken, Nugent, Stain 
(vom Regiment 50) und Siskowitsch und das Husarenregiment Barco. Das 
Oberkommando erhielt Generalmajor Spleny. Im November kamen noch ein 
lnfanteriebataillon (Regiment Thtirheim) und das Hadik-Husarenregiment hinzu. 
Sitz des Kommandanten wurde Czernowitz, wo von Spleny die erste 
Militarverwaltung der Bukowina eingerichtet wurde. Mit der Aussteckung der 
„Adler" an der Grenze, von Romanzow genehmigt, vom 16. bis 19. September 
1774 wurden weitgehend militărische Tatsachen geschaffen, die Okkupation war 
praktisch vollzogen. Die weiteren Verhandlungen und das Feilschen bei der 

9 Alle Angaben nach Polek, siehe FuBnote 3. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Grenzziehung sind bekannt. Mieg spielte dabei weiterhin als militărischer Berater 
eine wichtige Rolle wenn es darum ging, strategische Punkte und Linien 
festzulegen fiir den kiinftige Landesgrenze. Vor der endgiiltigen Ausgestaltung der 
Region folgten noch zwei militărisch wichtige VorstoBe, die Spleny nach Zusage 
seitens des galizischen Generalkommandos veranlasste: Im Januar und Februar 
1775 riickte das Militar bis an die Băche Rokitna, Lukawitza und Molnitza vor und 
der Sereth-FluB wurde zur neuen Grenze zum Fiirstentum Moldau, im Mărz des 
gleichen Jahres erfolgte ein VorstoB iiber den Lukawitza bis zum Hertza-Bach. Die 
letzten Grenzregulierungen auf Wunsch der Pforte erfolgten dann erst nach der 
Unterzeichnung des Vertrags von Balamutka am 2. Juli 1776 und bezogen sich auf 
Gebietsriickgabe an die Moldau bzw. die Tiirken10

• 

Die weiteren Gebietszugewinne im Siiden gehen auf die GroBziigigkeit der 
tiirkischen Unterhăndler zuriick, die Streitigkeiten, die dann der osterreichische 
Internuntius in Konstantinopel, Franz Freiherr von Thugut schlichtete, entbrannten 
im Gebiet, das der Festung Chotin vorgelagert und fiir die Tiirken militărisch sehr 
wichtig war. Da waren die Osterreicher kompromissbereit. Fiir sie war die 
Sicherung der Grenze im Raum der Păsse nach Siebenbiirgen wichtiger. Der 
Mitregent hatte am 27. Marz 1775 gefordert, dass bei den Kompromissen so 
weit eingewilligt werden kann, bis „dadurch die Communication zwischen 
Siebenbilrgen und Galizien nicht unterbrochen oder gar zu sehr erschweret 
wilrde" und die Grenze von Pokutien nicht ohne hinlangliche Versicherung 
bleibe. Damit war die Rolle von Mieg, 1779 zum Oberstleutnant befdrdert, 
beendet, er kam nach Galizien, wo er 1783 starb 11

• 

Spleny selbst fiihlte sich nach der Okkupation und der Eingliederung der 
Bukowina als Militărgouverneur ah 1. September 1774 zugleich auch als 
Administrator der Region, die er iiber eine Reihe von MaBnahmen und Reformen 
in vielen Bereichen in das osterreichische Staatsgebilde eingliedern wollte12

• 

In Verbindung mit der damaligen militărischen Bedeutung, die dem 
Bukowiner Waldland zugemessen wurde, muB hier noch ein Aspekt erwăhnt 
werden. Am Wiener Hof, unter den dortigen und den Lemberger Militărs wurde 
iiber lăngere Zeit verhandelt, ob das neu erworbene Gebiet nicht zu einem 
Grenzerland gemacht werden sollte, ăhnlich den schon bestehenden 
Grenzregimentern in Siebenbiirgen und im Siidosten der Monarchie (kroatische, 
illyrische, Banater rumănische Militărgrenze). Das hătte nicht nur auf die 
Verwaltung, sondem auf das gesamte Leben und die Organisation des Gebietes 
eine andere Auswirkung gehabt, als die Entwicklung dann tatsăchlich in der 
Bukowina erfolgte13

• 

10 Siehe Nachtrag von Mieg bei Polek. 
11 Siehe Poleks FuBnoten in Miegs Beschreibung. 
12 Spleny's Bericht in Bucovina în primele descrieri ... , S. 14 ff. 
13 Siehe auch FuBnote 2. 

http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Das Bukowiner Hausregiment (Infanterie 41) 

Aus den Anmerkungen und Erlăuterungen Dr. Poleks zum Spleny-Bericht 
wissen wir Năheres liber die Truppenteile und ihre Stationierung noch vor 
Abschluss der Verhandlungen mit der Hohen Pforte und der endgliltigen 
Grenzziehung. Werenka14 veroffentlichte die Dislokationsliste vom 14. Dezember 
1774. In Czemowitz und Rosch lagen das Bataillon Nuget mit Stab und eine 
Barco-Husareneskadron, in Sadagura die Kompagnie Brinken mit Stab sowie eine 
Hadik-Husarendivision, in Sereth standen ein Offizier und 30 Mann von 
Siskowitsch sowie eine Barco-Reitereskadron, in Suczawa drei Kompagnien 
Siskowitsch und eine Barco-Husarendivision. Diese Orte blieben auch kiinftig hin 
wichtig fiir die militărische Organisation in der Bukowina, Ausnahme machte 
Sadagora. 

Auf die Schwierigkeiten, die das Milităr anfangs mit der Unterkunft und 
Versorgung hatte, soli hier nicht năher eingegangen werden, denn man kann 
darliber ausfiihrlich bei Spleny nachlesen im nicht zufallig ersten Abschnitt des 
Anhangs zu seinem Bericht (im angefiihrten zweisprachigen Band des Radautzer 
Zentrums) 15

• Des Weiteren berichtet er im Anhang-Kapitel liber die 
„Beschwerlichkeit der Verpflegung" 16

, vor aliem in der Winterszeit und bei einem 
Bestand von zwei Kavallerie-Regimenter und fiinf Bataillon Infanterie, die 1774 
von Galizien aus einmarschiert waren.17 Im Unterschied von den russischen 
Vorrats-, Futter- und Vorspannerpressungen, bezahlten die Osterreicher den 
Vorratsbedarf und die Dienstleistungen an das Milităr aus der Kriegskassa. 
Formanek geht mehrfach auf Ănderungen ein in seinem Buch was den Bestand und 
die Standorte einzelner Truppenteile in der Bukowina betriffi. 

Auf Militărfragen geht Spleny auch im ersten Hauptkapitel des zweiten 
Teiles ein, den er wie ein Staatspolitiker hăit, der im neu erworbenen Gebiet nicht 
nur eine neue Regierungsform, sondern ein funktionierendes Staatsgebilde schaffen 
will durch recht detaillierte Vorschlăge. Der Gouvemeur legt die Argumente fiir 
eine Militărregierung und- verwaltung in dem Grenzgebiet vor, plădiert fiir diese 
und macht in Militărangelegenheiten konkrete Angaben: das Gebiet sollte als 
Grenzgeneralat bezeichnet werden mit zwei Regimentsstănden (Bezirke), deren 
Sitze Sadagura und Sereth sein sollten. Die oberste Regierungsstelle sah er fiir 
Czernowitz vor unter der Bezeichnung Generalats-Conseil mit einem 
Ratsprăsidenten, einem General, an der Spitze. Auch der Vizeprăsident sollte ein 
Stabsoffizier sein. Aus dem zivilen Leben wollte er in den obersten Rat einen 

14 Daniel Werenka, Topographie der Bukowina zur Zeit ihrer Erwerbung durch Osterreich 
(1774-1785), Czernowitz, Selbstverlag, 1895, S. 156. 

15 Wie 12, S. 92/93. 
16 Ibidem, S. 96/97. 
17 Jaromir Formanek, Geschichte desk. k. lnfanterieregiments Nr. 41 ... , I. Band, Czernowitz, 

1886, S. 545. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Bojaren hinzu ziehen sowie deutsche und rumănische Sekretăre und Schreiber ftir 
die Kanzlei. Dem Conseil hătten auch die Obliegenheiten im Polizeiwesen und 
offentlichem Dienst weitgehend zu unterstehen, um die Provinz aus der Situation 
einer bisher „despotisch" regierten in eine aufgeklărter „monarchische" 
umzugestalten. Vermerkenswert, dass auch der Bojar und Abgeordnete der 
Bukowina, Vasile Balş, in seiner Darstellung des Buchenlandes for die 
Beibehaltung (1780) der Militărregierung, -verwaltung und -jurisdiktion eintritt 
und plausibel argumentiert18

. 

Als Verwaltungszentrum, spătere Kreis- bzw. Landeshauptstadt wurde 
Czernowitz Garnisonsstadt und blieb es in dieser Grenzregion bis heute. Diese 
militărische Bedeutung und Entwicklung hatte vielseitige Auswirkungen auf das 
wirtschaftliche, politische, soziale, selbst auf das kulturelle Leben der Stadt und des 
Umlandes. 

Die bedeutendste groBe Bukowiner Milităreinheit im 19. Jahrhundert war das 
41 er Infanterieregiment (Spleny hatte nach seinem Abgang aus Czernowitz das 
Kommando des 51. erhalten), von Ioan Berariu-Ieremievici 19 in einer Czernowitzer 
Veroffentlichung aus dem Jahre 1901 weitgehend und ftir die Zeit nach 1840 
zurecht als „rumănisches Bukowiner Regiment" bezeichnet und beschreibt. Es war 
damals ( 1900) schon zum buchenlăndischen Hausregiment geworden. Seine 
Wurzeln hatte dieses Regiment jedoch in einem ursprlinglich deutschen, nicht 
osterreichischen Regiment. Erst nach 1830 fand das alte Regiment Brandenburg
Bayreuth-Culmbach (kurz Regiment Bayreuth) in der Bukowina seine Heimat. Es 
war wăhrend des spanischen Erbfolgekrieges unter Kaiser Leopold I. im Jahre 
1701 gegrlindet worden (Nr. 41 ), umfasste 2 400 Mann, 16 Kompagnien zu FuB, 
und sollte „in Deutschland dienen"20

. Noch vor Abschluss der Grlindung im Raum 
Flirth-Nlirnberg kam das kaum halbe Regiment in den Breisgau bzw. in den 
kaiserlich-vorderosterreichischen Raum mit dem Zentrum Breisach, spăter 

Freiburg. Dieses Gebiet wurde liber lange Zeit der wichtigste Werbebezirk fiir 
dieses Regiment, aber auch im Rheinland durfte es werben. Schon 1702 wurde es 
erstmals in den Kămpfen gegen Frankreich eingesetzt, in den folgenden Jahren 
fanden sich Truppenteile auf fast allen Schlachtfeldern Europas. Alle diese 
Einsătze, Verănderungen im Heer, in der Regimentsftihrung sind in dem 
umfangreichen, hier zitierten Buch von Regimentshauptmann Jaromir Formanek 
(858 Seiten) bis 1806 dargestellt. Aber auch liber den russischen Feldmarschall 
Graf Rumjanzow ( dortige Schreibweise ), Osterreichs Blindnis mit der Pforte 1771, 
liber die Teilung Polens, den Einmarsch Splenys in die Bukowina im Oktober 1774 
wird berichtet wie auch liber die Auswirkungen der Vereinbarung zwischen 

18 Siehe Bucovina în primele descrieri .. „ S. 330/331. 
19 Ioan Berariu-Ieremievici, Paginele sângeroase ale regimentului românesc bucovinean No. 

41, Cernăuţi, 1901; siehe dazu bei Erich Beck, Band I, das Kapitel Militărwesen, S. 345-346. 
20 Jaromir Formanek, Geschichte desk. k. lnfanterie-Regiments Nr. 412, derzeit Josef Freiherr 

Vecsey de Vecse ... , I. Band. Das alte Regiment, 1701-1806, Czemowitz, 1886, hier S. I. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro



150 Luzian Geier 8 

Osterreich und der Tiirkei am 7. Mai 1775 in Konstantinopel. Damit in Verbindung 
wird dann schon in der Geschichte des alten Regiments (bis 1806) auf die kiinftige 
Heimat Bukowina verwiesen21

• Ober die Entwicklung ist zu vermerken, dass dieses 
Regiment (auch R. Bender bezeichnet nach dem Inhaber) kurz vor 1800 bereits 31 
Bataillone, 28 leichte Kompagnien und 73 Eskadronen umfasste, 25.000 Mann und 
11.000 Reiter, nach dem Friedensschluss von Luneville wurde das Regiment 
reduziert, d. h. in seinen Friedensstand „versetzt". Durch ein Patent vom 4. Mai 
1802 wurde der lebenslăngliche Militărdienst abgeschafft, ein wichtiges Moment 
auch in der Geschichte dieses Heereskorpers22

• Werbegebiete waren 1804 
weiterhin Vorderosterreich (ohne Breisgau), einige Orten im heutigen Schwaben, 
mehrere Donaustădte, Orte am Bodensee, Konstanz, Lindau, Vorarlberg und der 
Cillyer Kreis in Steiermark. 

AbschlieBend ist aus der Geschichte des alten Regiments Nr. 41 - es trug bis 
Februar 1805 den Namen des Inhabers Churprinz von Wiirttemberg, danach von 
Hildburgshausen - for unseren Kontext zu erwăhnen, dass es in Verbindung mit 
den Kriegen gegen das Konigreich Frankreich in die Region kam (Dislocations
Tabelle 1805), die heute weitgehend den Bezirk Schwaben ausmacht, den 
Partnerbezirk der Bukowina. Regimentsstab des Leibbataillon und einige 
Kompagnien standen in Bregenz, aber der GroBteil der Truppe war in Lautrach, 
Lindau, Giinzburg (Oberst-Bataillon mit Stab), Grosskiisendorf , Giinzburg und 
GroBkotz bei Burgau sowie in zwei Orten der Leutkircher Heide (Gebrats- und 
Niederhofen). Das Oberstleutnant-Bataillon stand in der Markgrafschaft Burgau, 
und zwar in Biberbach, Ziemetshausen, Oberbalzheim, Pfaffenhofen, Krumbach 
und Burgau (Stab). Das Regiment gehorte mit zwei weiteren einer Brigade mit 
Stab in Lindau an. Alle diese Truppenkorper oder Teile waren dann in den 
verlustreichen Kămpfen bei Nordlingen Donauworth, Rain am Lech, Wertingen, 
Elchingen, besonders bei Ulm, eingebunden, ihr Riickzug wurde ihnen verhindert, 
da die Franzosen ihnen bei Augsburg in den Riicken gefallen waren. Damit war 
auch die Verbindung zu den nahenden russischen Truppen gekappt. Am 20. 
Oktober 1805 viei das gesamte Regiment mit Offizieren und liber 3 OOO Mann bei 
Ulm in franzosische Gefangenschaft. Eine weitere Folge der osterreichischen 
Niederlage war das Ende von Vorderosterreich, so dass dem alten Regiment sein 
Werbebezirk abhanden gekommen war, zusammen mit der Kriegsgefangenschaft 
hieB es das Ende. Dementsprechend schlug der neue Hofkriegsratsprăsident FZM 
Graf Baillet-Latour 1806 dem Kaiser vor, u. a. das Regiment 41 (das 
vorderosterreichische) aufzulOsen, auch weil man mit ihm in "diesem Kriege nicht 
zufrieden war"23

• Der Monarch entschied jedoch gnădig, aus dem Reservebataillon 
das Regiment neu aufzubauen und ihm als neuen Werbebezirk das Kronland 
Galizien zu geben. Als „Neutralitătstruppe" bzw. „Observationsarmee" standen die 

21 Ibidem, S. 545. 
22 Ibidem, S. 833. 
23 Ibidem, S. 843 ff. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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rund 3000 Mann im Herbst des Jahres in Bohmen, der GroBteil bei Prag, und 
Măhren24 • 

Es war die Zeit des Zerfalls des „Romischen Reiches Deutscher Nation", 
damit entfiel dem einst deutschen, dano vorderosterreichischen Regiment 
endgiiltig das Recht auf „Reichswerbung" f"dr Rekruten und Soldaten, es 
wurde ein ostgalizisch-osterreichisches und dano ein bukowinisches25

• 

In den ersten Jahren mit Hauptwerbebezirk Ostgalizien verbanden sich die 
„alten mit den neuen Mannschaftselementen", die Wiege der alten stand noch in 
den Tăiem des Schwarzwaldes26

, an den Ufern des Rheins und des Bodensees". 
Rund 100 Jahre nach der Grilndung und unzăhligen Schlachten in Deutschland, 
Polen, Frankreich, Russland und Osterreich kam das lnfanterieregiment „in die 
ostlichste Grenzprovinz des Kaiserstaates - die unter geregelter Verwaltung 
emporblilhende Bukowina -, woselbst viele Veteranen nebst den zahlreichen 
Regimentskindern zumeist in den deutschen Ansiedlungen dieses Landes, dessen 
Culturgeschichte mit den Schicksalen des 41. lnfanterieregiments fortan innig 
verknilpft ist, eine bleibende zweite Heimat fanden. Nachkommen dieser 
Schwaben dienen noch heute (1886, Anm. des A.) in den Reihen des neuen 
bukowina'schen lnfanterieregiments Nr. 41 "27

• 

In zwei Anmerkungen gibt der Autor Formanek, k. k. Hauptmann des Regiments 
in Czemowitz, noch fur die Bukowina und ihre Militărgeschichte wichtige Hinweise: 
Das 3. Bataillon war aus Milhlhausen im Elsass Ende des Jahres 1816 in Suczawa 
eingetroffen, der Regimentsstab und zwei Feldbataillone am 16. Dezember 1819 in 
Czemowitz und Umland ein. Die zweite FuBnote geht auf eine interessante Gestalt ein. 
Der letzte „Schwabe" aus dem alten Regiment war Rottenfiihrer Benedikt Ohser, geb. 
1780 in Eisenthal/Baden. Er war 1802 als Auslănder-Rekrut zum Regiment assentiert 
worden, hatte die Franzosenkriege mitgemacht, die Kriegsgefangenschaft nach Ulm, 
kam 1806 wieder zu seiner Einheit, wo er 1809 zum Korporal und 1828 zum 
Rottenfiihrer bef6rdert worden war. Nach 43-jăhriger Dienstzeit im Regiment, dann 
vier Jahre im Invalidenstand, starb er in Czemowitz am 25. Juli 1848 in Czemowitz
Klokuczka an der Cholera. Von ihm stammten Kartenbeitrăge ilber die 
Franzosenkriege zur Geschichte dieses Regiments28

• 

Der zweite Band von Jaromir Formanek wird zu einem wichtigen 
Nachschlagewerk zur Militărgeschichte der Bukowina. Er erschien 1887 in 
Czernowitz, 897 Seiten, 101 Seiten Anhang, und trăgt den Untertitel „Das neue 
Regiment", also von der Verlegung des Werbebezirkes nach Galizien und bis zur 
Gegenwart 188729

. Filr uns anmerkenswert, dass der Autor in dem Augsburger 

24 Ibidem, S. 854-856. 
25 Ibidem, S. 857-858. 
26 Ibidem, 857. 
27 Ibidem, S. 857-858/Schlusssătze. 
28 Ibidem, S. 858, hier auch FuBnoten. 
29 Jaromir Formanek, Geschichte „„ II. Band, Das neue Regiment, 1807-1887, Czemowitz 

1887, 897 S. Anhang. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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koniglichbaverischen Regierungsrat Freiherr von Reitzenstein einen wichtigen 
Helfer hatte~0 • 

Die ersten Jahre waren fiir das neue Regiment vorwiegend Kriegsjahre, vor 
aliem gegen die Franzosen, aber auch gegen die russischen Truppen, und zwar fiir 
die schwachen Reserveeinheiten, die im Lemberger Raum verblieben waren. In 
dieser Zeit trug das Regiment den Beinamen des Inhabers Hohenlohe31

• Erst in den 
folgenden Friedensjahren 1816-184 7 wurde das galizische Regiment zu einem 
Bukowiner infolge neuer Dislokationsverordnungen32

• Die ersten Truppenteile 
wurden am 21. Juni 1816 nach Kutty verlegt, von Calmar im Elsass kam nach 
langem Marsch das dritte Bataillon iiber Freiburg, Ulm, Ingolstadt am 26. September 
1816 nach Suceava, wo der Stab verblieb, Untereinheiten wurden wie folgt als 
Pestkordon wie folgt verteilt: 13. Kompanie în Udesti, 14. în Reuseni, 15. în Bosanci, 
16. in Feseuti, 17. in Gura Humorului und 18. in Zaharesti sowie mit Pest
Contumazanstalten în Bojan, Sinouti und Braiesti. Uber Snyatin riickte der 
Regimentsstab mit dem I. Bataillon am 16. Februar unter Musik 
(„Hautboistenbanda") in Czernowitz ein. Der Hauptteil des Regiments war auch 
1817 noch im Elsass. Der Regimentsstab, die 2. und 3. Division wurden în 
Czernowitz einquartiert, die erste Division în Rosch, was wohl mit der Entwicklung 
dieser starken deutschen Siedlung etwas zu tun haben konnte. Bis 1847 waren dann 
alle Truppenteile în der Bukowina und mit voller Stiirke. Aber „erst elf Jahre spăter" 
sollte die Bukowina „neue Heimat" des Regiments werden, schrieb Formanek33

. 

Die Revolutionsjahre brachten dem Bukowiner Regiment erneut vollen 
Einsatz weit iiber das Buchenland hinaus, nach Siebenbiirgen, în die Arader und 
Temescher Gegend und bis ins Banater Montangebiet. Auf diese Zeit der 
Revolutionsjahre 1848-1849 und danach mochte ich hier nicht mehr eingehen, 
weil es dazu eine Reihe zugănglicher Veroffentlichungen gibt (siehe <lazu die 
Beck-Bibliographie-Bănde)34 • Das wichtigste weitere Buch zum Thema und 
Ergănzung zu Formanek erschien 1905 in Czernowitz, herausgegeben von Karl 
Dvorak als dritter Band zur Regimentsgeschichte ftir die Jahre 1888-190535

• 

Einen Aspekt mochte ich abschlief3end noch hervorheben: Ein Jahrzehnt 
hindurch war der Kommandant diese Regiments ein Banater Rumăne: Teodor 
Seracin, Oberst seit 1882, ein Jahr spăter (1883) vom lnfanterieregiment Nr. 43 
zum Kommandant des Regiments 41 ernannt36

• Aus der Rangliste des Regiments 

30 Ibidem, Vorwort des Verfassers, ohne Seite. 
31 Ibidem, S. 191-192. 
32 Ibidem, Kap. XXIl/HauptstUck, ab S. 196. 
33 Ibidem, S. 211. 
34 Erich Beck, Bib/iographie zur Landeskunde der Bukowina. Literatur bis zum Jahre 1965, 

Milnchen, Verlag des Sildostdeutschen Kulturwerkes, 1966, 378 S., hier S. 345, Ergănzungen der 
Literatur auch in den folgenden Bănden. 

35 Karl Dvorak, Geschichte des k. k. ... , III. Band, 1888-1905, Czernowitz 1905, 229 S., 
wertvolle Illustrationen und Karten im Anhang. 

36 Siehe Formanek, Bd. II, S. 877, 880, 882 ff. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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aus dem Jahre 1887 erfahren wir, dass der Oberst und Regimentskommandant 
Seracin Comtur des Franz-Josef-Ordens war, Ritter des ăsterreichischen Leopold
Ordens mit Kriegsdekoration und Besitzer des Milităr-Verdienstkreuzes mit 
Kriegsdekoration37

• Im 3. Band zur Regimentsgeschichte, erarbeitet von Oberst 
und Regimentskommandant Karl Dvorak, ist nachzulesen, dass Seracin zum 
Brigadier befordert worden war und ihm am 24. Dezember 1892 das Kommando 
der 24. Infanterietruppendivision iibertragen worden war38

• 

Ocupaţia militară a Bucovinei 
şi istoria Regimentului de Infanterie nr. 41 

(Rezumat) 

Studiul analizează acţiunile premergătoare pătrunderii trupelor austriece în partea de nord a 
Moldovei, în anul 1774, o continuare a expansiunii teritoriale habsburgice, în mod special pentru 
consolidarea puterii militare strategice şi politice a unei mari puteri în lupta ei îndelungată pentru 
supremaţie în Europa. 

Crearea Bucovinei a fost, pe atunci, o acţiune strategică şi militară expansionistă, făcută din 
nevoia de a crea o legătură militară între regiunile nou ocupate (o parte din Polonia) şi Transilvania. 
Rapoartele cercetaşului-spion austriac Friedrich von Mieg ilustrează cel mai clar fondul politico
strategic al ocupaţiei Bucovinei. Aspectul economic rezultat prin crearea artificială a unei fonnaţiuni 
noi nu a avut pondere în raţiunile împărăteşti şi nici în argumentaţia militarilor din Viena. 

37 Ibidem, S. 895. 
38 Siehe Dvorak, S. 7-8 und 27. 
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DE LA SUPUŞI LA CETĂŢENI. 
ROMÂNII DIN BUCOVINA (1775-1914)* 

ŞTEFAN PURICI 

O analiză profundă, fără patimi şi idei preconcepute, a vieţii politice 
româneşti din teritoriile aflate în cadrul Austriei (Austro-Ungariei), a raporturilor 
reale între români (elite sau mase) şi autorităţile austriece (mult mai complexe 
decât imaginile tradiţionale din istoriografie privitoare la adversitatea sau 
fidelitatea românilor, la paternalismul statului sau politica sa de opresiune), a 
relaţiei dintre stat şi cetăţean este încă aşteptată. Studiul nostru îşi propune să 
puncteze doar câteva aspecte legate de modul în care a evoluat statutul juridic al 
diverselor categorii sociale ale românilor din Bucovina, precum şi felul în care 
noţiunea de „cetăţeni" s-a extins de la anumite grupuri sociale privilegiate la marea 
masă a populaţiei acestei provincii. 

Până către sfârşitul secolului al XIX-iea, în Austria/ Austro-Ungaria discursul 
public şi interpretarea juridică a conceptelor „supus" şi „cetăţean" n-au făcut 

distincţie între cele două noţiuni. Prin „supus'', în cazul investigaţii noastre, 
înţelegem individul care se bucură de anumite privilegii acordate fie lui personal 
fie unei categorii sociale din care face parte, fără a avea dreptul de a participa la 
viaţa politică. Termenul „cetăţean" se va referi la persoanele care au acest drept şi 
care se află în anumite raporturi juridice cu statul, fixate prin lege sau Constituţie. 

Trebuie să remarcăm faptul că, în aproape un secol şi jumătate de 
administraţie austriacă, Bucovina a fost nevoită să resimtă toate schimbările de 
regim politic, schimbări cu implicaţii directe asupra comunităţii locale. Astfel, în 
prima jumătate a secolului al XIX-iea, evoluţia Imperiului Austriac a fost marcată 
de sistemul politic conservator, instituit odată cu pătrunderea influenţei Revoluţiei 
Franceze în teritoriile aflate sub stăpânirea Curţii de la Viena, şi de ideologia 
absolutistă, antirevoluţionară şi antiliberală promovată cu suficientă dexteritate de 
autorităţile centrale şi locale aflate sub controlul autoritar al cancelarului 
Metternich. În comparaţie cu epoca „luminată" a împăratului Iosif al Ii-lea 

• Studiu realizat în cadrul Proiectului de cercetare „Creating Links and Innovative Overviews 
for a New History Research Agenda for the Citizens of a Growing Europe", Reţeaua de Excelenţă 
CLIOHRES.net, Contract nr. 006164, finanţat în cadrul PC 6 al Uniunii Europene. 

Analele Bucovinei, XIII, J, p. 155-166, Bucureşti, 2006 
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(coregent din 1765 şi împărat în anii 1780--1790), regimul monarhic absolutist de 
până la 1848 a urmărit să restrângă cât mai mult posibil drepturile şi libertăţile 
politice, supunând activităţile supuşilor unei supravegheri atente din partea poliţiei 
secrete. Până la Primul Război Mondial, evoluţia imperiului a fost marcată de 
perioade de liberalizare a sistemului politic, perioade ce au alternat cu altele 
caracterizate de conservatorism şi regres al democraţiei 1• 

Bucovina - cea mai mică provincie a Imperiului Habsburgic - ocupată şi 
alipită Austriei la 1775, între anii 1787 şi 1849 a fost anexată Galiţiei polono
ucrainene catolice şi greco-catolice. Firava autonomie a Bucovinei, instituită prin 
Constituţia din 4 martie 1849, a fost suprimată în anul 1860, ţinutul fiind din nou 
înglobat Regatului Galiţiei şi Lodomeriei. Însă indignarea cvasigenerală a 
populaţiei şi acţiunea coordonată a elitelor bucovinene, indiferent de etnie, 
confesiune şi stare socială, au determinat Curtea de la Viena să separe definitiv, în 
anul 1861, Bucovina de Galiţia, acordându-i statutul de „ţară a Coroanei" 
(Kronland), cu structuri administrative şi politice autonome. Noul cadru, ce s-a 
menţinut şi perfecţionat până la dezintegrarea Austro-Ungariei, a creat condiţii 
prielnice dezvoltării unei bogate vieţi cultural-politice pentru românii bucovineni, 
precum şi pentru ceilalţi locuitori ai Ducatului. 

În ceea ce priveşte subiectul investigaţiei noastre, trebuie să arătăm că 
primele măsuri care au privit statutul juridic al populaţiei moldoveneşti nimerită 
sub administraţia austriacă au fost luate imediat după ocuparea zonei de către 
trupele habsburgice. După ocuparea Bucovinei, generalul-maior Gabriel von 
Spleny, reprezentantul noii puteri în provincie, a adresat, la 16 noiembrie 1774, 
locuitorilor o proclamaţie prin care soma populaţia să nu se mai supună ordinelor 
Porţii Otomane sau ale Divanului Moldovei, ci să asculte de poruncile sale. Chiar 
dacă statutul ţinutului încă nu fusese reglementat în termenii unui tratat 
internaţional, comandantul militar anunţa că „această bucată de loc a Moldovei, pe 
unde s-a pus hotar şi semne împărăteşti-pajuri, este sub stăpânirea împărăţiilor 
sale" regina Maria Tereza şi coregentul Iosif al II-iea. Indigenii erau asiguraţi că 
din toate perspectivele „vor fi sub bună ocrotire şi apărare spre bună odihnă şi 
dreptate lor" şi erau ameninţaţi cu pedepse pentru orice nesupunere faţă de noile 
autorităţi2 • 

În pofida faptului că iosefinismul a reprezentat o ideologie care a încercat să 
transforme locuitorii imperiului în indivizi utili statului şi fideli Coroanei, 
autorităţile priveau populaţia Bucovinei prin optica regimului de stări sociale. În 
acea perioadă în categoria de „cetăţeni", adică de indivizi cu care statul intra în 
raporturi juridice de tipul „drepturi-obligaţii" şi care puteau participa la actul 
decizional, erau incluşi doar nobilii şi persoanele din stratul superior al clerului, în 
timp ce ţăranii, preoţii de rând, călugării, orăşenii erau trataţi ca simpli supuşi, care 

1 Pentru detalii, consultă W. Brauneder, Osterreichische Verfassungsgeschichte, Wien, 1998. 
2 Direcţia Judeţeană Suceava a Arhivelor Naţionale, fond Colecţia de documente, pachet V, 

d. 24, f.} V. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro



3 De la supuşi la cetăţeni. Românii din Bucovina (1775-1914) 157 

nu se puteau bucura de prea multe drepturi. Această abordare diferenţiată se poate 
constata din felul în care reprezentanţii Curţii de la Viena au organizat în Bucovina 
acţiunea prestării jurământului de fidelitate faţă de împărat. Funcţionarii şi militarii 
austrieci au fost extrem de interesaţi şi au făcut numeroase demersuri pentru ca de 
la ceremonie să nu absenteze nici un mare proprietar funciar (burghezia şi marii 
comercianţi încă nu se afirmaseră în Bucovina), în timp ce marea masă a populaţiei 
(peste 95%) a fost tratată cu destulă indiferenţă. În acest sens, în toamna anului 
1777 jurământul de credinţă faţă de Casa de Habsburg a fost depus personal de 
boierii mari şi mici (369 persoane)3

, înalţii clerici (IO persoane)4
, în timp ce din 

partea comunelor rurale şi urbane textul jurământului a fost semnat de câte 4-5 
reprezentanţi, din partea fiecărei localităţi rurale sau urbane. 

Acest abis între categoriile sociale înstărite şi ţărănimea din Bucovina, pe de 
o parte, şi dintre populaţie şi aparatul birocratic, pe de alta, era un obstacol în calea 
progresului economic şi social. În plus, guvernul de la Viena a urmărit 
uniformizarea structurilor administrative şi politice în toate teritoriile habsburgice. 
Un prim pas făcut în direcţia apropierii membrilor colectivităţii locale de autorităţi 
a fost legat de introducerea, în anul 1783, a instituţiei magistratului ca organism 
administrativ orăşenesc, alcătuit din reprezentanţi aleşi din rândul populaţiei 

orăşeneşti. La începutul anului 1786, această structură a fost reorganizată prin 
introducerea Constituţiei magistratuale în cele trei oraşe bucovinene (Cernăuţi, 
Siret şi Suceava). Locuitori acestor oraşe, declarate libere, erau socotiţi cetăţeni 
austrieci, restul populaţiei fiind privată de dreptul de cetăţenie. Deoarece oraşele 
Moldovei erau caracterizate de prezenţa unei populaţii eterogene din punct de 
vedere etnic şi confesional, grupată adeseori în cartiere/străzi româneşti, armeneşti, 
evreieşti ş.a., pentru a evita eventuale conflicte interetnice, legea a interzis 
constituirea unor comune pe baze naţionale sau religioase, tratându-i pe toţi 

orăşenii indigeni drept cetăţeni egali, indiferent de „naţiune" sau confesiune5
• 

Dreptul cetăţenesc sau indigenatul în oraş putea fi acordat de magistrat ca un titlu 
de onoare, ce aducea după sine un privilegiu personal celui căruia i se acorda. 
Acesta putea fi acordat contra unei taxe modice, percepută în avantajul veniturilor 
oraşului, artizanilor, meşteşugarilor, negustorilor, manufacturierilor şi, chiar şi 

locuitorilor care se ocupau cu agricultura6
• În Bucovina, evreii aveau dreptul să 

participe la desemnarea consilierilor municipali ca alegători, fiind excluşi din 
rândul naţiunilor din care erau selectaţi candidaţii (români, armeni, germani, 
poloni). În privinţa străinilor, puteau deveni cetăţeni ai celor trei oraşe doar 
negustorii, artizanii şi meseriaşii aparţinând religiilor ortodoxă, armeană, catolică 

3 Ştefan Purici, Elitele sociale din Bucovina (sfârşitul secolului al XV/ll-lea - prima jumătate 
a secolului al XIX-iea), în „Codrul Cosminului", 2000-2001, nr. 6-7, p. 198. 

4 Mihai-Ştefan Ceauşu, Bucovina Habsburgică de la anexare la Congresul de la Viena. 
Josefinism şi postiosefinism (1774-1815), Iaşi, 1998, p. 73. 

5 Ibidem, p. 94-95. 
6 Ibidem, p. 95. 
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sau reformată (nu şi mozaică), în cazul în care dovedeau cu documente că sunt 
stăpâni pe meşteşugul lor şi că au o ţinută morală corectă7 • 

Sistemul educaţional introdus de regimul habsburgic a contribuit, la rândul 
său, la modernizarea societăţii bucovinene. Dacă învăţământul din perioada 
moldovenească era orientat spre satisfacerea necesităţilor claselor superioare, noua 
administraţie a configurat o reţea de instituţii pe care a încercat să le pună la 
dispoziţia maselor. Educaţia trebuia să transforme supuşii în viitori meseriaşi 

calificaţi, buni funcţionari, militari ş. a. care să devină cât mai utili imperiului. 
Totodată, această relativ largă, pentru secolele XVIII-XIX, alfabetizare a poporului 
a avut şi darul de a prefigura sentimentul cetăţenesc al bucovinenilor. 

La 1780, nobilul Vasile Balş, desemnat de români bucovineni drept 
reprezentantul lor în relaţia cu Curtea de la Viena, a înaintat împăratului Iosif al II-iea 
un memoriu, în care sublinia că locuitorii provinciei (cel puţin elitele sociale) 
doreau să devină „egalii" celorlalţi supuşi ai Habsburgilor, pe care îi numea 
„concetăţeni ai acestei lumi" („als Mitbilrger dieser Welt"f Adept al ideologiei 
iluministe9

, Vasile Balş considera că şi ţăranii trebuiau scoşi din condiţia lor umilă 
şi transformaţi „în adevăraţi membri ai statului" („in ăchte Glieder des Staats")10

• 

În plan juridic, un imbold pentru dispariţia barierelor sociale şi pentru 
extinderea sentimentului de „cetăţean" l-a constituit introducerea Codului penal 
austriac (Constitutio criminalis Theresiana), în anul 1781 11

• Cel puţin în cauzele 
penale, reglementarea pedepselor era făcută în funcţia de efectele sociale ale 
delictului, impunându-se treptat principiul egalităţii în faţa legii, indiferent de 
statutul social, principiu dezvoltat şi în Codul penal promulgat de Iosif al II-iea la 
13 ianuarie 178?12

• O altă cale de deconstrucţie a frontierelor sociale şi de 
apropiere treptată a clasei de jos de condiţia de „cetăţean" al imperiului a fost 
marcată de scoaterea ţăranului de sub arbitrariul judecăţii stăpânului de pământ şi 
de acordarea săteanului dreptului de moştenire asupra pământului deţinut13 • 

Totuşi, adevăraţii „cetăţeni" ai Imperiului erau consideraţi nobilii bucovineni, 
însă aceştia purtau titluri aristocratice fixate încă de cancelaria Principatului 
Moldova. Pentru a-i include în sistemul de privilegii şi obligaţii de tip occidental, 
autorităţile habsburgice au dispus, la 14 martie 1787, echivalarea titlurilor 

7 F. Zieglauer, Geschichtliche Bilder aus der Bukowina zur Zeit der ăsterreichischen Militar
Verwaltung, Bd. VI, Czemowitz, 1900, S. 9frl01. 

8 Vasile Balş, Descrierea Bucovinei şi a stării ei lăuntrice, în R. Grigorovici (ed.), Bucovina în 
primele descrieri geografice, istorice, economice şi demografice, Bucureşti, 1998, p. 330. 

9 Erich Prokopowitsch, Die Wiener „ Geheime Assoziation" und der Bukowiner Bojar Basilius 
von Balsch, în „Sildost-Forschungen", Bd. XX, 1961, S. 274-178. 

10 Vasile Balş, op. cit., p. 344. 
11 Arhivele Naţionale Bucureşti, fond Consiliul Aulic de Război din Viena, pachet VII, d. 

52/1781. 
12 Mihai-Ştefan Ceauşu, op. cit„ p. 101. 
13 Arhivele Naţionale Bucureşti, loc. cit„ pachet VI, d. 37/1781. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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moldoveneşti cu cele recunoscute în Austria14 (Ritter, Baron, Graf). În perioada 
1788-1857, aproape 300 de bucovineni (autohtoni sau care au obţinut indigenatul 
prin achiziţionarea unor proprietăţi în provincie) au fost recunoscuţi ca nobili 15

• 

În ansamblu, în Bucovina, ca şi la scara întregului imperiu, reformele lui 
Iosef al Ii-lea au urmărit să sporească valoarea şi gradul de utilitate în stat atât a 
instituţiilor, cât şi a locuitorilor. Obiectivul obţinerii unui individ dotat cu un 
minimum de cultură şi de educaţie moral-civică, elemente care să asigure supuşilor 
un suport de bunăstare personală16, a avut implicaţii asupra liberalizării relaţiilor 
sociale în societatea bucovineană. 

Chiar dacă în perioada postiosefinistă, absolutismul a încercat să înlăture 
efectele reformelor realizate în anii '80 ai secolului al XVIII-iea, anumite 
evenimente externe au catalizat procesul de extindere a sentimentului de cetăţean 
în rândul bucovinenilor. Astfel, sub impresia înlăturării de către Napoleon a 
monarhiei Bourbonilor de pe tronul Spaniei ( 1808) şi a argumentelor cuprinse în 
memoriul contelui Mettemich, ambasadorul Austriei la Paris, Casa de Habsburg a 
ajuns la concluzia că Spaniei îi va urma cu siguranţă Austria. În eventualitatea unei 
confruntări decisive cu Franţa, arhiducele Johann (1782-1859) a propus antrenarea 
întregului popor în pregătirile de război: „Aici trebuie să lupte naţiunea, masele, 
toţi pentru unul, unul pentru toţi" 17 • Prin introducerea serviciului militar obligatoriu 
pentru toţi bărbaţii între 18 şi 45 ani nu numai au fost antrenate toate resursele 
pentru viitoarea lupta, ci şi s-a ajuns la „anularea vechii bariere dintre cetăţean şi 
soldat"18

• În Bucovina, recrutările s-au făcut pe principiul voluntariatului (în total, 
s-au înrolat peste 1 100 de bucovineni, atât nobili, cât şi ţărani şi orăşeni). Situaţia 
s-a repetat în anul 1813, când bucovinenii au constituit două batalioane de 
voluntari, care au fost desfiinţate abia la sfârşitul anului 1815 19

• 

Trebuie să menţionăm că în ceea ce priveşte condiţia juridică a locuitorilor 
Bucovinei, aceasta era diferită de cea a românilor din Transilvania sau Banat. În 
Austria, instituţia cetăţeniei era reglementată de art. 28-32 ale Codului Civil din 1 iunie 
1811, intrat în vigoare de la 1 ianuarie 1812. Articolele respective au fost completate 
prin patenta de emigrare din 24 martie 183220

. Indigenatul (apartenenţa locală) era 
reglementat de legea din 3 decembrie 186321

, despre care vom vorbi mai jos. 
În perioada postiosefinistă, dominată de spiritul conservator, cuvântul 

„cetăţean", amintind de Revoluţia Franceză, a fost eliminat din discursul public, 

14 Ion Nistor, Istoria Bucovinei, Bucureşti, 1991, p. 53. 
15 Ştefan Purici, op. cit„ p. 203-211. 
16 Mihai-Ştefan Ceauşu, op. cit„ p. 232. 
17 Hagen Schulze, Stat şi naţiune în istoria europeană, laşi, 2003, p. 177-178. 
18 Ibidem, p. 178. 
19 Mihai-Ştefan Ceauşu, op. cit„ p. 162-164. 
20 Barbu B. Berceanu, Istoria constituţională a României în context internaţional comentată 

juridic, Bucureşti, 2003, p. 268. 
21 Codul civil în vigoare în Ardeal şi Bucovina, traducere şi adnotaţie de Aurel Tarnavschi ş.a„ 

Bucureşti, f. a„ pp. 7-12, 18-19. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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bucovinenii fiind trataţi ca „supuşi", ca şi ceilalţi locuitori ai Austriei. Totuşi, în 
rândul elitelor culturale româneşti sentimentul demnităţii civice nu a fost anihilat. 
De pildă, Teodor Racoce ( 1770-1822), funcţionar (translator) al Gubemiului 
Galiţiei, a solicitat autorităţilor, în anul 1816, permisiunea de a înfiinţa „un ziar 
politic" şi „o revistă ştiinţifică" în limba română. Printre alte motive ce stăteau la 
temelia proiectului său s-a numărat şi „îndemnul sosit de la mai mulţi cetăţeni din 
Bucovina şi Moldova"22

• 

În mentalitatea bucovinenilor obişnuiţi, termenul „cetăţean" era asociat doar 
anumitei categorii a locuitorilor din mediul urban. Astfel, în memoriul citadinilor 
suceveni din 16 iunie 1848, adresat Guberniului din Lemberg, „cetăţeni" sunt 
consideraţi meseriaşii şi comercianţii din oraşul Suceava, în timp ce funcţionarii, 
nobilii şi clerul sunt priviţi drept categorii distincte23

• Felul în care înţelegeau 
elitele româneşti din Bucovina noţiunea de „cetăţean" poate fi desprins şi dintr-un 
manifest electoral, lansat la 5 martie 1861. Astfel, apelul specifica faptul că prin 
Constituţia din februarie 1861 împăratul i-a ridicat pe locuitorii Bucovinei la rangul 
de cetăţeni majori, „adică de oameni care sunt în stare a griji de sine singuri"24

• 

La sfârşitul secolului al XIX-iea, termenul „cetăţean" încă nu acoperea 
totalitatea locuitorilor autohtoni sau rezidenţi în Bucovina. În mass-media locală, 
bucovinenii erau numiţi „locuitori", „români", „popor", „populaţie", „naţiune 

română", „supuşi austrieci"25
• De regulă, însă, ca element de referinţă pentru 

afirmarea demnităţii naţionale sau personale, intelectualii români preferau să 

utilizeze în locul cuvântului „supuşi" termenul neutru de „locuitori". În acelaşi 
timp, „cetăţeni" erau consideraţi, ca şi în perioada anterioară, doar persoanele cu 
drept de vot26

• Pe lângă expresii de tipul „interes naţional", „drepturi naţionale", 
„necesităţile culturale ale naţiunii române" etc., liderii politici români foloseau şi 

sintagma „conştiinţa cetăţenească a alegătorilor"27 • Totodată, ca efect al 
configurării începuturilor unei societăţi civile, românii bucovineni încep să pună în 
discuţie, pe lângă „drepturile naţionale", ce priveau întreaga comunitate, şi 

„drepturile omului"28
, concept ce se referă la fiecare cetăţean în parte. 

Revenind la situaţia din anii 1815-184 7, trebuie să constatăm că, în pofida 
implicării unor resurse umane, financiare şi militare consistente, tensiunile politice, 
naţionale şi sociale latente din cadrul Imperiului Habsburgic n-au putut fi înlăturate 
prin metodele utilizate de Mettemich. Dimpotrivă, acumularea nemulţumirilor şi 

22 Teodor Bal an, Teodor Racoce şi „ Crestomaticul Românesc", în „Codrul Cosminului", II-III, 
1925-1926, p. 369. 

2
J Textul memoriului a fost publicat de Mihai Iacobescu, Un memoriu al sucevenilor de la 

1848, în „Suceava - Anuarul Muzeului Judeţean", VIII, 1981, p. 14 7. 
24 Teodor Balan, Un capitol din viaţa parlamentară a Bucovinei, în „Codrul Cosminului'', 

VIII, 1933, p. 465. 
25 „Patria", I, 1897, nr. 56, 7/19 noiembrie; nr. 59, 16/28 noiembrie etc. 
26 „Patria", I, 1897, nr. 28, 3/15 septembrie; nr. 54, 2/14 noiembrie. 
27 „Patria'', I, 1897, nr. 54, 2/14 noiembrie. 
28 „Patria", I, 1897, nr. 62, 23 noiembrie/5 decembrie. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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pătrunderea ideilor liberale şi a naţionalismului în rândul elitelor intelectuale şi 

politice centrale sau locale au determinat amploarea evenimentelor revoluţionare 
din anii 1848-1849. Sub presiunea maselor şi a forţelor politice din ţările Coroanei, 
guvernul vienez a fost nevoit să facă concesii, să adopte Constituţia şi să instituie 
un sistem parlamentar. Legea electorală din 1 iunie 1848, care privea toate ţările 
Coroanei de Habsburg, cu excepţia Ungariei insurgente, se întemeia pe principiul 
alegerilor generale indirecte. Dreptul de vot şi de a fi ales a fost acordat doar 
persoanelor de sex masculin în vârstă de peste 24 de ani, cu domiciliu stabil şi care 
îşi exercitau toate drepturile civile. Deoarece muncitorii cu ziua şi servitorii erau 
consideraţi drept persoane ce se aflau în stare de dependenţă economică şi socială şi, 
deci, nu erau pe deplin libere, aceste categorii sociale nu au obţinut dreptul de vot29

• 

Clivajul social dominant în Bucovina în prima jumătate a secolului al XIX-iea, 
pe de o parte, şi treptata maturizare civică a maselor datorită modernizării treptate a 
societăţii bucovinene în plan economic, cultural şi naţional, pe de altă parte, au 
avut un impact deosebit asupra evenimentelor revoluţionare din 1848-1849. Astfel, 
în urma alegerilor pentru Parlamentul de la Viena, din cele opt mandate de deputaţi 
atribuite Bucovinei, şapte au fost încredinţate unor persoane provenite din rândul 
ţărănimii30 • Chiar dacă, în multe privinţe, deputaţii ţărani ai Bucovinei nu şi-au 
putut depăşi limitele sociale şi intelectuale, unii dintre ei au promovat valorile unei 
societăţi democratice: anularea obligaţiilor ţărăneşti, înfiinţarea şcolilor cu predare 
în limba maternă, extinderea libertăţilor politice, garantarea libertăţii tiparului, 
înfiinţarea unei Diete a Bucovinei, încetarea propagandei religioase, apropierea 
administraţiei de cetăţean ş.a. 31 • Pentru bucovineni, alegerile din vara anului 1848 
au fost prima experienţă cetăţenească la care a avut acces o mare parte (circa 15%) 
a românilor din această provincie (alături de germani, ucraineni, armeni, poloni, 
evrei ş.a.). 

În toiul evenimentelor revoluţionare, când aspectul naţional a ieşit pregnant 
în evidenţă, chestiunea cetăţeniei, sau mai bine zis a indigenatului, a fost un mijloc 
prin care elitele autohtone au încercat să înlăture sau să diminueze influenţa 

funcţionarilor străini şi a administraţiei galiţiene în chestiunile Bucovinei. În acest 
sens, printre principalele revendicări ale bucovinenilor, cuprinse în Petiţia Ţării 

(Bukowinaer Landespetition), s-a numărat angajarea în funcţii publice doar a 
indivizilor „ce cunosc deplin limba ţării", de preferinţă, a autohtonilor. În acelaşi 
timp, sub impactul ideologiei liberale a timpului, s-a cerut ca în viitoarea Dietă a 

29 Mihai-Ştefan Ceauşu, Parlamentarism, partide şi elită politică în Bucovina habsburgică 
(1848-1918). Contribuţii la istoria parlamentarismului în spaţiul central-est european, Iaşi, 2004, 
p. 24-25. 

30 Oleksandr Masan, Deputaţii Bucovinei în Parlamentul austriac (1848-1849), în „Analele 
Bucovinei", IV, 1997, p. 766. 

31 Ştefan Purici, Mişcarea naţională românească din Bucovina în anii 1775-1861, Suceava, 
1998, p. 186-201. 
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provinciei să fie reprezentate, în egală măsură, toate categoriile sociale: clerul, 
moşierimea, intelighenţia, burghezia şi ţărănimea32 • 

Constituţia din 4 martie 1849 (aşa numita oktroyierten Konstitution) a 
acordat cetăţenilor imperiului o serie de drepturi fundamentale ca: egalitatea în faţa 
legii, desfiinţarea iobăgiei, inviolabilitatea proprietăţii, libera circulaţie a 
persoanelor ş. a. Pentru provinciile Cisleithaniei, între care se număra şi Bucovina, 
au fost consfinţite şi alte drepturi fundamentale, precum: libertatea de gândire şi 

credinţă, libertatea presei, libertatea întrunirilor şi a asociaţiilor, dreptul de studii 
elementare etc.33

• 

Totuşi, legislaţia electorală postrevoluţionară a încercat să îngrădească 

accesul categoriilor sărace la viaţa politică şi, deci, la exercitarea unui drept 
fundamental al cetăţeanului de a alege şi a fi ales prin introducerea unui cens de 
avere. Spre exemplu, Regulamentul alegerilor Dietei pentru Ducatul Bucovinei, 
aprobat de împărat la 29 decembrie 1850, stabilea cuantumul minim al impozitului 
pe care trebuia să-l plătească un viitor deputat al preconizatei Adunări 

reprezentative a provinciei. De asemenea, dreptul la vot îl avea doar persoana care 
îndeplinea următoarele condiţii: era cetăţean al imperiului, era major, se bucura de 
toate drepturile civile şi politice şi plătea un impozit pentru casă sau proprietate 
funciară, pentru exercitarea unei meserii, pentru venituri de natură eclesiastică sau 
mireană, în valoare de 1 O florini pentru locuitorii oraşului Cernăuţi, de cel puţin 5 
florini pentru alte localităţi urbane şi de cel puţin l florin şi 20 creiţari pentru 
votanţii din comunele rurale34

• Prevederile Constituţiei şi ale legii electorale pentru 
Ducatul Bucovinei n-au fost aplicate niciodată, deoarece la 31 decembrie 1851 
legislaţia rezultată din revoluţia de la 1848-1849 a fost suspendată. 

Aceste restricţii cenzitare, atât la nivelul Dietei Bucovinei, cât şi la cel al 
Parlamentului Austriei n-au fost înlăturate nici de noua Constituţie a imperiului, 
din februarie 1861. Noua legislaţie electorală stipula că Parlamentul se întemeiază 
pe principiul reprezentării proporţionale, indirecte. Abia în I 873, reforma 
electorală a introdus criteriul alegerii directe a deputaţilor pentru Parlament, în 
cadrul colegiilor electorale35

• 

La 26 februarie 1861 au fost promulgate o nouă Constituţie şi Lege electorală 
pentru Ducatul Bucovinei, în unele privinţe mai restrictive decât normele stipulate 
la 1850. Astfel, menţinând limitele impuse pentru colegiul marilor proprietari şi cel 
al oraşelor, legea electorală ridica minimumul impozitului anual pentru alegătorii 
din comunele rurale la 3 florini. Ca şi în trecut, în colegiul comunelor rurale 

32 „Bucovina", 1848, nr. 9, p. 67; Cornelia Bodea, 1848 la români, o istorie în date şi mărturii, 
voi. I, Bucureşti, 1982, p. 608-61 O. 

n Mihai-Ştefan Ceauşu, op. cit., p. 33. 
34 Ioan V. Cocuz, Începuturile vieţii parlamentare în Bucovina, în „Suceava - Anuarul 

Muzeului Judeţean", XI-XII, 1984-1985, p. 229. 
35 Mihai-Ştefan Ceauşu, op. cit., p. 44. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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alegerea deputaţilor se făcea indirect, prin electori (unul la 500 locuitori)36
. Totuşi, 

atenuarea tensiunilor sociale în perioada de după 1848 a condus la o reprezentare 
mai echilibrată în organismele locale şi centrale. Astfel, în urma constituirii 
Bucovinei ca Ducat, în anul 1861, în Dieta provinciei şi în Parlamentul de la Viena 
românii au desemnat deputaţi provenind din toate, practic, categoriile sociale. 

Campaniile electorale şi activitatea postelectorală au contribuit, la rândul lor 
la întărirea demnităţii civice a românilor bucovineni. În pofida faptului că în 
Bucovina micii proprietari (ţăranii) au constituit marea majoritate a populaţiei 

provinciei (85,5% în anul 1869, 71,1% în 1910)37
, reprezentarea lor în Dieta 

provinciei a cunoscut o scădere drastică de la 5 deputaţi în 1861 ( 16, 7% din toate 
mandatele), la 1-2 reprezentanţi (circa 3%) în legislaturile din anii 1903-191438

• 

Un efect pozitiv în direcţia extinderii categoriei de „cetăţeni'', în sensul 
lărgirii dreptului electoral, l-a avut legea electorală comunală adoptată în anul 1863 
şi noul statut al oraşului Cernăuţi, sancţionat în acelaşi an. Astfel, aceste acte 
stipulau că dreptul de vot îl pot avea, pe lângă plătitorii de impozite, şi locuitorii 
care şi-au câştigat merite în societate. Drept urmare, corpul electoral s-a extins prin 
acceptarea preoţilor confesiunilor creştine şi a rabinilor, funcţionarilor statului, ai 
provinciei şi ai Fondului Bisericesc al Bucovinei, ofiţerilor aflaţi în retragere, 
doctorilor şi persoanelor cu titluri academice obţinute în universităţile imperiului, 
directorilor şcolilor primare şi elementare, învăţătorilor, profesorilor şi a cetăţenilor 
de onoare ai comunelor39

. 

În urma realizării compromisului dintre austrieci şi unguri, Austro-Ungaria a 
trebuit să-şi definească principiile de funcţionare. Constituţia Austriei din 1867 
garanta cetăţenilor un şir de drepturi politice şi civice care au fost dezvoltate în 
Legea privind drepturile generale ale cetăţenilor. Aceasta stabilea egalitatea în 
drepturi, libertatea credinţei şi a conştiinţei, inviolabilitatea proprietăţii private şi 
alte „drepturi fundamentale"40

. Sentimentul utilităţii cetăţeneşti a locuitorilor a fost 
întărit prin adoptarea a două legi importante, adoptate în acelaşi an 1867. Prima 
reglementa dreptul de constituire a asociaţiilor iar a doua privea dreptul cetăţenilor 
de a ţine adunări publice. Pregătind terenul pentru înfiinţarea unor partide politice, 
legea interzicea participarea femeilor, străinilor şi tinerilor la activitatea asociaţiilor 
politice41

. La scurtă vreme, în Bucovina au apărut mai multe societăţi politice: 
„Asociaţia Politică Progresistă" („Politischen Fortschrittsvereins") a germanilor şi 

36 O. ,Uo6plKIDlCKHH, <PopMyBaHHR opzaHiB Kpauooozo ynpa611iHHR 2ep1102cm6a EyKOOUHa (1849-
no'I. 60-x pp. XIX cm.) [O. Dobrjanskii, Formarea organelor administraţiei provinciale a Ducatului 
Bucovinei (1849- începutul anilor 60 ai sec. X~], în ,,Analele Bucovinei", IV, 1997, nr. 3, p. 781-782. 

37 B . .601)'lllauci.KHii, Ci.JzbCbKe 2ocno0apcrnBo EyKoouHu (opyza nOJ1oouHa XIX - no'lamoK XX cm.) 
[V. Botushanskiy, Agricultura Bucovinei (a doua jumătate a secolului al XIX-iea - începutul 
secolului al XX-iea)], 1Iepuieui, 2000, c. 270. 

38 Mihai-Ştefan Ceauşu, op. cit„ p. 132-133. 
39 Ibidem, p. 114. 
40 Erich Zollner, op.· cit„ voi. II, p. 512. 
41 Mihai-Ştefan Ceauşu, op. cit„ p. 267. 
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evreilor42
, „Rus'ka Rada" (Consiliul Rutean) a ucrainenilor43

, „Societatea 
Autonomiştilor Naţionali" a românilor44

, „Bukowinskie Kolo Polskie" („Cercul 
Polon Bucovinean")45

• Politizarea maselor româneşti şi dorinţa implicării în 
chestiunile vitale ale provinciei au putut fi observate cu ocazia constituirii 
Societăţii politice „Concordia" (1885) şi, îndeosebi, a Partidului Naţional Român 
(1892)46 sau a celui Democrat (1903 )47

, când elitele sociale şi intelectuale au reuşit 
să atragă în viaţa politică a provinciei un anumit număr de români obişnuiţi. 

În Austria, fenomenul de politizare a maselor era unul general. Sub presiunea 
opiniei publice, a forţelor politice din ţările componente ale imperiului, a partidelor 
austriece democratice, guvernul de la Viena, intenţionând şi să dilueze rolul elitelor 
naţionaliste în Parlament şi în viaţa publică a provinciilor, a promovat un proiect de 
reformă electorală. Potrivit legii electorale din 1896, pe lângă cele patru curii 
electorale pentru care se scădea censul, a fost înfiinţată curia votului general, la 
care toţi cetăţenii austrieci de sex masculin, cu vârsta de peste 24 de ani, aveau 
dreptul de vot48

• Aceasta a permis unui număr important de intelectuali şi muncitori 
să pătrundă în Parlament. 

În pofida lărgirii corpului electoral (la nivelul Austriei, cu 5,33 milioane 
persoane), numărul cetăţenilor cu dreptul de vot încă nu corespundea cerinţelor 
unei societăţi democratice. Spre exemplu, din totalul populaţiei urbane a Bucovinei 
de 81850 persoane, doar 6 453 de locuitori (7,88%) aveau drept de vot în colegiul 
oraşelor. În curia comunelor rurale, ponderea „cetăţenilor" se ridica la 9,68% 
(54 340 de persoane dintr-un total de 561 197 de locuitori în mediul rural). Prin 
introducerea noilor reglementări electorale şi înfiinţarea colegiului votului 
universal, numărul alegătorilor bucovineni a sporit cu 91 563 de cetăţeni (colegiul 
număra 149 433 de alegători la o populaţie de 643 047 de locuitori)49

. Reforma 
electorală a crescut participarea românilor bucovineni la viaţa publică a provinciei 
şi a extins baza formaţiunilor politice naţionale din Bucovina care tind să se 
transforme din partide ale reprezentaţiei în partide de masă. 

Dacă în legislaturile anterioare, deputaţii români din Bucovina aderau la cele 
mai diferite fracţiuni politice din Parlamentul de la Viena, noua legislaţie electorală 

42 Emanuel Turczynski, Die Bukowina, în I. Roskau-Rydel (hrsg.), Deutsche Geschichte im 
Osten Europas. Galizien, Bukowina, Moldau, Berlin, 1999, S. 25. 

43 o. LJ.o6pllCaHCbKHH, Ha1ţiOHClllbHUU pyx yKpai"H!ţÎ6 DYK06UHU opyzoi" nOJl06UHU XIX -
no11amry XX cm. [O. Dobrzhanskyy, Mişcarea naţională a ucrainenilor din Bucovina în a doua 
jumătate a secolului al XIX-iea - începutul secolului al XX-iea], qepttiaui, 1999, c. 162. 

44 Marian Olaru, Mişcarea naţională a românilor din Bucovina la sfârşitul secolului al XIX-iea 
şi începutul secolului al XX-iea, Rădăuţi, 2002, p. 72, 88. 

45 Florin Pintescu, Daniel Hrenciuc, Din istoria polonezilor în Bucovina (1774-2002), 
Suceava, 2002, p. 87. 

46 Ion Nistor, op. cit., p. 258-261. 
47 Marian Olaru, op. cit., p. 177. 
48 Erich Zollner, op. cit., voi. II, p. 531. 
49 Mihai-Ştefan Ceauşu, op. cit., p. 199-20 I. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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a modificat comportamentul politic al aleşilor poporului. Astfel, simbioza între 
angajamentele naţionale ale deputaţilor şi responsabilităţile lor civice şi politice a 
făcut ca în forul legislativ al Cisleithaniei reprezentanţii românilor Bucovinei să se 
constituie într-un Club Român (fracţiune parlamentară distinctă), a cărui existenţă 
s-a perpetuat până la dispariţia Austro-Ungariei. 

Pasul decisiv spre transformarea „supuşilor" în „cetăţeni" la scara întregii 
Austrii a fost determinat atât de evenimentele externe (revoluţia din Rusia ( 1905-
1907, exemplul reformelor electorale democratice din statele Europei Occidentale), 
cât şi de cele interne (cel mai important fiind mişcarea pentru reforma electorală 
din Ungaria). Astfel, în anul 1907, a fost introdus dreptul de vot universal, egal, 
direct şi secret pentru populaţia masculină a Cisleithaniei, femeile fiind şi acum 
excluse din rândul „cetăţenilor"50 • În cazul Bucovinei, numărul persoanelor care 
aveau dreptul la vot a crescut de la 13% la 69%51

• 

Exemplul legii din 1907 a accelerat procesul de căutare a unor soluţii şi 

pentru Bucovina. Încă de la sfârşitul secolului al XIX-iea, presiunea burgheziei 
bucovinene şi a maselor asupra vieţii politice a condus la declanşarea unei 
dezbateri privind democratizarea şi reorganizarea sistemului politic al provinciei. 
În urma unor discuţii ample în presă şi în Dietă, în toamna anului 1909 s-a ajuns la 
un compromis (Ausgleich) între forţele politice ale naţionaliştilor din provincie52

• 

Prin legea electorală din 191 O, pe lângă vechile colegii electorale parţial 

reorganizate s-a introdus clasa alegătorilor sufragiului universal. Toate colegiile 
electorale au fost împărţite pe corpuri electorale naţionale distincte (român, 
ucrainean, german, polon). Propunerea bucovinenilor ca şi evreii să fie consideraţi 
un corp naţional distinct a fost respinsă de guvernul de la Viena53

. 

La nivelul cel mai de jos - cel al comunelor -, ridicarea bucovinenilor de la 
rangul de „supuşi" la cel de „cetăţeni" a fost operată prin noua lege comunală, 
promulgată de împărat în martie 1909. Legea introducea votul universal direct şi 
secret şi prevedea că la alegerile pentru desemnarea consiliului comunal urmau să 
participe toţi cetăţenii de sex masculin, care aveau peste 24 de ani şi rezidau de 
peste doi ani în acea comună54 . 

Astfel, în preajma Primului Război Mondial, românii bucovineni au obţinut 
definitiv statutul de cetăţeni, devenind „actori" şi chiar, într-o anumită măsură, 
„regizori" ai vieţii politice din Austria şi din mica lor provincie. Această evoluţie a 
avut implicaţii pozitive asupra vieţii sociale, culturale şi politice a Bucovinei, însă 
efectul ei real, la nivelul întregii Austrii sau a comunităţilor locale, nu va putea fi 

so E Erich Zollner, op. cit., voi. II, p. 536-537. 
51 Mihai-Ştefan Ceauşu, op. cit., p. 214. 
52 Gerald Stourzh, Der nationale Ausgleich in der Bukowina 19091191 O, în I. Slawinski und 

J. P. Strelka (hrsg.), Die Bukowina: Vergangenheit und Gegenwart, Bem, 1995, S. 45-51. 
53 Mihai-Ştefan Ceauşu, Reprezentarea evreimii în Dieta Bucovinei (1861-1918), în „Studia el 

Acta Historiae ludaeorum Romaniae", V, 2000, p. 206-208. 
54 Idem, Parlamentarism ... , p. 374. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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niciodată cuantificat. Declanşarea Primului Război Mondial, dezmembrarea 
Austro-Ungariei, unirea Bucovinei cu Vechiul Regat au marcat fenomenul 
democratizării societăţii şi al dezvoltării sentimentului civic pe alte coordonate 
politice şi legislative, cele ale României Mari, un spaţiu în care civilizaţia central
europeană a interferat profund cu cea est şi sud-est-europeană. 

Von Untertanen zu Biirgern. 
Die Bukowiner Rumanen (1775--1914) 

(Zusammenfassung) 

Dieses Studium analysiert den inneren und intemationalen Kontext, der die allmăhliche 

Umwandlung der Bukowiner von „Untertanen" des Wiener Hofes zu „BUrgem" eines mittel
europăischen Staates erleichtert hat. Der Autor stellt die ersten MaBnahmen vor, die von den 
habsburgischen Behorden angenommen wurden, die als Zweck die Modemisierung der sozialen, 
wirtschaftlichen, politischen und religiosen Strukturen - das Erhe der mittelalterlichen Moldau - ,die 
politische und kulturelle Emanzipierung der Bukowiner hat. Dieses Studium erortert auch die 
Durchsetzungs- und Erhebungsarten des BUrgersinnes unter den Prowinzbewohnem. Der Autor hebt 
auch den graduellen Charakter heraus, wie die Bukowiner in das offentliche Leben der Region und 
des Reiches hineingezogen wurden. 
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STATISTICĂ ŞCOLARĂ 
ÎN CADRUL ÎNVĂŢĂMÂNTU~UI PRIMAR DIN BUCOVINA 
(SFÂRŞITUL SEC. AL XIX-LEA - ÎNCEPUTUL SEC. AL XX-LEA) 

CONSTANTIN UNGUREANU 

Învăţământul primar din Bucovina s-a dezvoltat foarte rapid, mai ales în 
ultimele decenii de stăpânire austriacă. Adoptarea, în anul 1869, a noii legi a 
învăţământului primar imperial, care obliga pe toţi copiii în vârstă de la 7 la 13 ani 
să frecventeze şcolile primare, a contribuit la îmbunătăţirea semnificativă a 
sistemului de învăţământ din Bucovina. Astfel, în anul de învăţământ 1870/1871, în 
Bucovina existau doar 142 de şcoli primare oficiale, dintre care 13 germane, 22 
româneşti, 58 rutene, 5 poloneze, 3 maghiare şi 41 mixte. Potrivit datelor de 
recensământ, atunci erau în Bucovina 7 4 921 de copii cu vârsta între 6 şi 12 ani, 
dintre care doar 8 163 (10,9%) frecventau o şcoală oficială 1. În ultimele decenii de 
stăpânire austriacă, frecvenţa în şcolile din Bucovina s-a îmbunătăţit semnificativ şi 
procentul elevilor a constituit 34,9% în 1880, 56, 7% în 1890, 77 ,3% în 1900 şi 

91,8% în 1910. În anul de învăţământ 1913/1914, existau în Bucovina 564 de şcoli 
primare oficiale: 97 germane, 190 româneşti, 219 rutene, 15 poloneze, 4 maghiare 
şi 39 mixte, care erau frecventate de 103 901 elevi2

• Astfel, în timp de 42 de ani, 
numărul elevilor de la şcolile primare oficiale din Bucovina a crescut de circa 12,7 ori. 

Până în anii '70-'80 ai secolului al XIX-iea, s-au publicat foarte puţine 

informaţii statistice despre sistemul de învăţământ din Bucovina. Înainte de 
reforma şcolară, s-a publicat o conscripţie despre şcolile primare din provinciile 
austriece, valabilă pentru sfârşitul anului 1865. Potrivit acestei conscripţii, în 
Bucovina erau 38 de şcoli primare catolice, 105 şcoli ortodoxe şi 13 şcoli 
evanghelice. Pentru şcolile romano-catolice existau atunci trei districte şcolare, cu 
centrul la Cernăuţi, Rădăuţi şi Suceava. Districtele şcolare pentru şcolile ortodoxe 
coincideau cu cele 12 protopopiate ale Bisericii Ortodoxe din Bucovina. Pentru 
evanghelicii luterani, existau patru centre şcolare - la Cernăuţi, Rădăuţi, Iacobeni şi 
Ilişeşti -, iar la Andreasfalva era o şcoală pentru copiii maghiari calvini. Din totalul 

1 Statistik der offentlichen und Privat-Vo/ksschulen in den im Reichsrathe vertretenen 
Konigreichen und Landern. Nach den von den Bezirks-SchulbehOrdenfur das Schuljahr 1870-1871 
vorge/egten Erhebungen, Wien, 1873, p. 44, 48, 71-73. 

2 „Oesterreichische Statistik'', editie nouă, voi. 14, p. 329. 

Analele Bucovinei, XIII, 1, p. 167-202, Bucureşti, 2006 
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de 156 de şcoli, 6 erau şcoli principale, 138 şcoli triviale şi 12, alte şcoli. După 
limba de instruire, 12 şcoli erau germane, 23 poloneze, 13 rutene şi 108 mixte (vezi 
Tabelul nr. 3). Aşadar, în anul 1865, nu exista, în Bucovina, nici o şcoală cu limba 
română de instruire, sau, posibil, aceste şcoli au fost incluse de conscripţia 

respectivă la cele mixte. Totodată, remarcăm faptul că în satele din protopopiatul 
Rădăuţiului şi Sucevei existau doar şcoli ortodoxe cu limba poloneză de instruire, 
ceea ce probabil nu corespunde realităţii. 

După această conscripţie, la sfârşitul anului 1865 erau 62 771 de copii de 
vârstă şcolară în Bucovina, dintre care 13 748 catolici, 47 389 ortodocşi şi I 634 
evanghelici. Şcolile principale şi triviale erau frecventate de 6 597 de elevi (2 602 
catolici, 2 815 ortodocşi şi 1 180 evanghelici). Nivelul de şcolarizare al copiilor 
protestanţi era de 81 %, al celor catolici de 26, 7%, iar al celor ortodocşi de doar 
6,8%. Şcolile ortodoxe erau frecventate ceva mai bine în protopopiatele Coţmani 
(11,3%), Câmpulung (11,2%) şi Nistru (9,5%). Totodată, şcolile ortodoxe din 
protopopiatul Storojineţ erau frecventate de numai 100 de copii (1,8% din total), iar 
în protopopiatul Humor, din totalul de 2 219 copii de vârstă şcolară, doar 11 (0,5%) 
frecventau unica şcoală ortodoxă existentă (vezi Tabelul nr. 3). Conscripţia şcolară 
din anul 1865 nu conţine informaţii despre copiii şi elevii de confesiune mozaică. 
În anul de învăţământ 1870/1871, de exemplu, şcolile oficiale şi particulare din 
Bucovina erau frecventate de 9 815 elevi, dintre care 3 422 (34,9%) erau de 
confesiune romano-catolică şi greco-catolică, 3 870 (39,4%) ortodocşi, 1 503 
(15,3%) evanghelici şi 957 (9,7%) mozaici. După limba maternă, 4 306 (43,9%) 
dintre elevi erau germani, 2 073 (21,1%) români, 1 947 (19,8%) ruteni, I 127 
(11,5%) polonezi şi 353 (3,6%) maghiari3

• 

Începând cu anul de învăţământ 1881/1882, s-au publicat în revista 
„Oesterreichische Statistik" din Viena, informaţii statistice anuale despre starea 
învăţământului din toate provinciile austriece. Aceste statistici conţineau informaţii 
generale despre numărul de şcoli primare oficiale şi private din fiecare provincie 
austriacă, despre numărul de şcoli după limba de instruire, despre numărul copiilor 
de vârstă şcolară, numărul elevilor care frecventau şcolile primare oficiale, şcolile 
repetate, cele private, şcolile superioare şi profesionale sau erau instruiţi la 
domiciliu. De asemenea, se indica numărul copiilor care nu erau şcolarizaţi, 

inclusiv a celor care nu frecventau, motivat sau nemotivat, o şcoală. 
În Bucovina, numărul şcolilor primare oficiale a crescut rapid: 201 în anul 

1881/1882, 300 în 1890/1891, 365 în 1900/1901 şi 564 în ajunul Primului Război 
Mondial. Totodată, a crescut numărul şcolilor cu limba de instruire germană, 
română şi ruteană şi s-a redus numărul şcolilor mixte. În această perioadă, au 
funcţionat în Bucovina şi circa 20 de şcoli private confesionale, cele mai multe ale 
comunităţilor protestante germane, câteva şcoli mozaice, una a maghiarilor 
reformaţi din Andreasfalva, una a comunităţii armene din Suceava. Numărul 

3 Statistik der ojfentlichen und Privat-Volksschulen ... for das Schuljahr 1870-1871, Wien, 
1873, p. 48, 73, 95. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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şcolilor particulare a crescut rapid în anii 1911-1912, datorită înfiinţării mai multor 
şcoli private româneşti în unele sate cu populaţie mixtă româno-ucraineană (vezi 
Tabelul nr. 1). 

Potrivit acestor statistici oficiale, în anul de învăţământ 1882/1883 erau 
69 148 de copii de vârstă şcolară, dintre care 24 030 (34,7%) erau şcolarizaţi 

(21 169 frecventau şcolile oficiale, 1 711 frecventau şcolile private, 1 150 frecventau 
şcolile superioare şi profesionale sau erau instruiţi la domiciliu). Numărul copiilor 
care, fără un motiv, nu erau instruiţi, s-a redus de la 45 853, în anul 1884/1885, la 
doar 3 826 în ajunul izbucnirii războiului. Începând cu anul de învăţământ 
1905/1906, statisticile austriece i-au înregistrat şi pe copiii de vârstă extraşcolară, 
care frecventau şcolile repetate (Wiederholungsschulen). Din această cauză, 

numărul copiilor de vârstă şcolară a crescut brusc în Bucovina (de la 104 377 - în 
1905, la 119 375 - în 1906). Până în anul de învăţământ 1912/1913, şcolile repetate din 
Bucovina au fost frecventate anual de circa 10--12 mii de copii (vezi Tabelul nr. 2). 

În anii 1890 şi 1900, Comisia Centrală de Statistică din Viena a realizat două 
studii foarte detaliate despre şcolile primare din toate provinciile austriece. 
Concluziile mai generale ale acestor studii au fost publicate în revista 
„Oesterreichische Statistik" (volumul 35, caiet 1 şi volumul 62, caiet 2)4

, iar 
informaţiile detaliate pentru fiecare şcoală au fost publicate în două lucrări 

statistice speciale5
• 

Aceste două statistici austriece prezentau informaţii despre tipul de şcoală 
(orăşenească, primară oficială sau privată), iar pentru şcolile din oraşul Cernăuţi se 
indica şi adresa. Statisticile respective mai conţineau informaţii despre numărul 
claselor de bază şi al claselor paralele, despre limba de instruire din fiecare şcoală, 
ofereau şi unele detalii despre starea şcolii, bunăoară dacă şcoala dispunea de 
clădire proprie, de grădină şi de casă de locuit pentru învăţători. Statistica din anul 
1900 menţionează şi şcolile în care se realiza învăţământul repetat 
(Wiederholungsunterricht) pentru copiii de vârstă extraşcolară. În schimb, statistica 
din anul 1890 conţinea informaţii şi despre învăţătorii din fiecare şcoală, fiind 
indicat numele şi prenumele tuturor învăţătorilor, gradul didactic sau categoria 
(învăţători superiori, învăţători simpli sau învăţători inferiori), precum şi dacă erau 
în funcţie definitivă sau provizorie. 

4 Statistik der allgemeinen Volksschulen und Biirgerschulen in den im Reichsrathe vertretenen 
Konigreichen und Lăndern. Auf Grund der statistischen Aufnahme vom 30. April 1890, în OS, Wien, 
1892, voi. 35. I; Statistik der allgemeinen Volksschulen und Biirgerschulen in den im Reichsrathe 
vertretenen Konigreichen und Lăndern. Auf Grund der statistischen Aufnahme vom 15. Mai 1900, în 
OS, Wien, 1903, voi. 62.2. 

5 Schematismus der Allgemeinen Volksschulen und Biirgerschulen in dem in Reichsrathe 
vertretenen Konigreiche und Lăndern auf Grund der statistischen Aufnahme vom 30. April 1890, 
Wien 1891 (pentru Bucovina p. 737-754); Schematismus der Allgemeinen Volksschulen und 
Biirgerschulen in dem in Reichsrathe vertretenen Konigreiche und Lăndern. Auf Grund der 
statistischen Aufnahme vom 15. Mai 1900, Wien, 1902 (pentru Bucovina p. 749-769). 
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Foarte valoroase sunt informaţiile din aceste două statistici despre contingentul 
de elevi din fiecare şcoală, adică numărul de elevi şi eleve, numărul elevilor după 
confesiuni şi după numărul limbilor cunoscute. De remarcat că aceste două statistici 
nu indicau nici etnia, nici limba maternă sau de comunicare a elevilor, ci limbile pe 
care le cunoştea fiecare elev. Aceste precizări sunt foarte valoroase, mai ales pentru 
şcolile mixte din Bucovina, unde existau mulţi elevi, care vorbeau două, trei şi chiar 
patru limbi, rară a se indica etnia sau limba maternă a acestora. 

Potrivit şematismului şcolar din 30 aprilie 1890, în Bucovina funcţionau 305 
şcoli primare (285 publice şi 20 private), în care activau 445 de învăţători (359 de 
bărbaţi şi numai 86 de femei). Aceste şcoli erau frecventate de 40 466 de elevi 
(23 059 băieţi şi 17 407 fete)6

• După statistica din 15 mai 1900, în Bucovina erau 
372 de şcoli (348 oficiale şi 24 private), în care profesau 916 învăţători (587 de 
bărbaţi şi 329 de femei), frecventate de 72 401 elevi (3 8 349 de băieţi şi 34 052 de 
fete). Bucovina era atunci unica provincie austriacă în care nu exista nici o şcoală 
orăşenească (Biirgerschule). După cum reiese din aceste două statistici austriece, la 
sfârşitul secolului al XIX-iea, colectivele pedagogice ale şcolilor primare din 
Bucovina erau constituite în mare parte din bărbaţi: în 1890, din 445 de învăţători -
359 (80,7%) erau bărbaţi, iar în 1900, din 916 cadre didactice - 587 (64,1%) erau 
bărbaţi. În această perioadă, s-a redus şi ponderea băieţilor din totalul de elevi - de 
la circa 57%, în 1890, la circa 53%, în 1900. 

Dintre cele 348 de şcoli primare oficiale, câte existau în 1900, 123 erau cu o 
singură clasă, 94 - cu două clase, 56 - cu trei clase, 42 - cu patru clase, 22 - cu 
cinci clase şi 11 - cu mai mult de cinci clase. După limba de instruire: 23 erau 
germane, 137 rutene, 115 româneşti, 3 maghiare, una poloneză şi 69 mixte. Dintre 
cele 24 de şcoli private, 17 erau germane şi 7 mixte. Şcolile publice erau 
frecventate de 69 622 de elevi: 23 047 (33,1%) învăţau în şcolile ucrainene, 19 821 
(28,5%) - în cele româneşti, 3 914 (5,6%) - în şcolile germane, 706 - în maghiare, 
130- în cea poloneză şi 22 004 (31,6%)- în şcolile mixte7

• 

În anul 1890, din totalul de 40 466 de elevi, 24 359 erau ortodocşi, 6 714 
romano-catolici, 1 109 greco-catolici, 6 022 mozaici, 1 721 luterani, 73 calvini, 87 
lipoveni, 24 armeni ortodocşi8 • Foarte interesante şi detaliate sunt informaţiile 
despre limbile pe care le vorbeau elevii din şcolile primare. Astfel, 13 045 elevi 
vorbeau numai ucraineana, 1 O 223 - numai româna, 8 491 - numai germana, 629 -
numai poloneza, 625 - numai maghiara, 87 - numai rusa. Totodată, mulţi elevi 
cunoşteau două, trei sau chiar patru limbi: 2 614 elevi vorbeau germana şi româna; 
1 355 - germana şi ucraineana; 1 021 - germana şi poloneza; 631 - germana, poloneza 
şi ucraineana; 607 - poloneza şi ucraineana; 551 - româna şi ucraineana; 289 -
germana, româna şi ucraineana; 104 - germana, poloneza şi româna; 49 - româna şi 

6 Schematismus der Allgemeinen Volksschulen ... vom 30. April 1890, Wien, 1891, p. 786. 
7 SchematismusderAl/gemeinen Volksschulen „. vom 15. Mai 1900, Wien 1902, p. 806-808. 
8 Schematismus der Allgemeinen Volksschulen .„ vom 30. April 1890, p. 784. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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slovaca, iar 61 de elevi (31 din Cernăuţi şi 25 din comuna Cacica) cunoşteau chiar 
4 limbi (germana, poloneza, româna şi ucraineana)9

• 

În anul 1900, şcolile oficiale şi private erau frecventate de 72 401 elevi, 
dintre care 49 284 ortodocşi, 9 379 romano-catolici, 8 855 mozaici, 2 597 luterani, 
2 147 greco-catolici, 68 calvini, 30 armeni ortodocşi, 29 armeni catolici. Dintre 
aceştia, 25 752 cunoşteau numai ucraineana, 22 301 - numai româna, 11 955 -
numai germana, 812 - numai maghiara, 796 - numai polona, 4 395 - germana şi 
româna, 2 518 - germana şi ucraineana, I 078 - germana şi polona, 802 - polona şi 
ucraineana, 623 - româna şi ucraineana etc. 10 În capitala Bucovinei, existau atunci 
14 şcoli primare oficiale (între care două româneşti şi 12 mixte) şi I O private. 
Aceste şcoli au fost frecventate de 7 820 de elevi, dintre care 26,8% erau romano
catolici, I 0,4% greco-catolici, 26,8% ortodocşi, 5, 1 % protestanţi şi 30,6% mozaici. 
Mai mult de jumătate dintre elevi (51,3%) cunoşteau cel puţin două, iar unii chiar 
trei şi patru limbi (310 elevi din Cernăuţi cunoşteau germana, româna şi 
ucraineana, iar 36 toate cele patru limbi oficiale din Bucovina) 11

• 

După calculele noastre, în I 890, circa 82,2% din totalul elevilor cunoşteau o 
singură limbă, iar în 1900 - circa 85, 1 %. Totodată, pe parcursul a 1 O ani, datorită 
creşterii rapide a numărului de elevi români şi ucraineni, s-a diminuat ponderea 
elevilor care cunoşteau limbile germană şi polonă. În anul 1890, limba ucraineană 
era cunoscută de 40,6% din elevi, germana- de 35,9%, româna - de 34,8%, polona 
- de 7,6%. În 1900, deja 42,4% dintre elevi cunoşteau ucraineana, 38,9% -
româna, dar numai 29, I% puteau vorbi în germană, iar 4,8% - în polonă (vezi 
Tabelul nr. 16). 

Şematismele şcolare din anii 1890 şi 1900 sunt foarte valoroase pentru 
cercetarea sistemului de învăţământ din Bucovina, din anumite districte sau 
localităţi. Aceste statistici ne prezintă foarte exact, pentru fiecare şcoală, numărul 
de elevi şi eleve, confesiunea acestora şi, în mod deosebit, cunoaşterea limbilor de 
către elevi, ceea ce este foarte important mai ales pentru localităţile cu populaţie 
mixtă din Bucovina. 

În anul 1894, a fost publicată, la Cernăuţi, prima statistică şcolară foarte 
detaliată despre toate şcolile primare din Bucovina. Lucrarea a fost editată de 
Dimitrie Isopescul, consilier şcolar şi directorul Şcolii Normale de învăţători şi 

învăţătoare din Cernăuţi, preşedintele asociaţiei provinciale a învăţătorilor din 
Bucovina. Studiul a fost coordonat de Josef Wotta, profesor şi redactor responsabil 
al revistei „Bukowiner Pădagogische Blătter"12 • Iniţiativa publicării unui şematism 
al şcolilor primare din Bucovina a venit din partea redacţiei pedagogice şi personal 
a lui Dimitrie Isopescul, la solicitarea mai multor învăţători din provincie. 

9 Ibidem, p. 737-738, 746, 748, 784. 
10 Schematismus der Allgemeinen Volksschulen ... vom 15. Mai 1900, p. 804. 
11 ibidem, p. 749-750, 803. 
12 Schematismus der Bukowiner Volksschulen und Lehrer (zusammengestellt auf Grundlage 

amtlicher Daten), Hrsg. von Demeter Isopescul, Redigiert von Josef Wotta, Czemowitz, 1894, 181 p. 
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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La 7 mai 1894, Dimitrie Isopescul s-a adresat, ca preşedinte al Asociaţiei 
învăţătorilor din Bucovina, către Consiliul Şcolar al Ţării cu rugămintea de a 
susţine iniţiativa publicării unei lucrări statistice a şcolilor primare din Bucovina, şi 
anume în privinţa obţinerii datelor statistice necesare şi a suportării cheltuielilor 
pentru publicarea unui astfel de studiu. Iniţiativa respectivă a fost susţinută de 
Consiliul Şcolar al Ţării, care, în şedinţa sa din 2 iunie 1894, a emis o hotărâre 
privind editarea unui şematism al şcolilor primare din Bucovina pentru anul 1894. 
In acest scop au fost elaborate două modele de chestionare, unul urmând să fie 
completat de învăţătorii superiori şi directorii tuturor şcolilor primare oficiale şi 
private din Bucovina, iar al doilea de către inspectorii şcolari districtuali şi din 
oraşul Cernăuţi. Totodată, se cerea conducătorilor şcolilor existente de a se obliga 
să răspundă cât mai exact şi precis la întrebările din chestionar. Ca ultim termen 
pentru completarea chestionarelor respective a fost stabilită data de 31 iulie 1894. 

Prelucrarea şi verificarea informaţiilor obţinute a continuat câteva luni. Josef 
Wotta, coordonatorul lucrării, preciza, în octombrie 1894, în prefaţa studiului 
următoarele: „situaţia învăţământului primar din Bucovina, cum este prezentată 
cititorului în acest şematism, se referă la luna iulie 1894; modificările în starea 
personalului, care au survenit de la sfârşitul lunii iulie până la sfârşitul lunii 
septembrie, se găsesc în anexa ataşată la şematism" 13 • 

În paginile 6-8 ale şematismului sunt expuse informaţii generale despre 
familia împăratului Franz Joseph, se prezintă o listă a funcţionarilor de la 
Ministerul Cultelor şi Învăţământului de la Viena, precum şi a membrilor 
Consiliului Şcolar provincial al Bucovinei şi a comisiei din Cernăuţi pentru 
examinarea şcolilor primare şi orăşeneşti din Bucovina. 

Şematismul şcolilor primare din Bucovina, publicat în 183 de pagini, conţine 
informaţii detaliate şi foarte interesante despre toate şcolile existente atunci. Pentru 
fiecare district şcolar sunt prezentaţi membrii consiliilor şcolare districtuale; 
numărul total al copiilor de vârstă şcolară şi a copiilor şcolarizaţi; confesiunea şi 
limba maternă a copiilor de vârstă şcolară (cu excepţia copiilor din satele fără 
şcoli); numărul şcolilor oficilde şi private din district, cu o clasificare după numărul 
de clase şi limba de instruire. De asemenea, erau menţionate satele în care încă nu 
existau şcoli, precizându-se numărul de locuitori şi al copiilor de vârstă şcolară din 
aceste localităţi. Pentru oraşul Cernăuţi, care avea o administraţie şcolară 

autonomă, nu se cunoştea numărul exact al copiilor de vârstă şcolară. Se estima că, 
în Cernăuţi, erau atunci 9 365 de copii de vârstă şcolară. Şcolile publice şi private 
din oraş erau frecventate de 6 976 de copii, inclusiv de 860 de copii ai căror părinţi 
locuiau în afara oraşului. Astfel, se preciza că doar 6 116 de copii (65,3% din 
totalul celor din Cernăuţi) frecventau şcolile primare din oraş. Deoarece nu se 
cunoştea numărul exact al copiilor de vârstă şcolară, pentru oraşul Cernăuţi a fost 
prezentată confesiunea şi limba maternă a copiilor şcolarizaţi 14 • 

13 Ibidem, p. 5. 
14 Ibidem, p. 150. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Şematismul din anul 1894 oferă pentru fiecare şcoală următoarele informaţii: 
numărul locuitorilor din localitate; numărul copiilor de vârstă şcolară, numărul de 
băieţi şi de fete, precum şi confesiunea şi limba maternă a acestora; numărul 
copiilor şcolarizaţi, precizându-se numai numărul elevilor şi elevelor. Pentru 
fiecare şcoală se menţiona anul când a fost construită şi deschisă, numărul de clase, 
limba de instruire şi limba care era predată ca obiect de studiu. Se mai preciza 
suprafaţa grădinii şi a curţii şcolare, dacă şcoala dispunea de spaţiu locativ pentru 
învăţători, dacă se realiza în şcoală învăţământul repetat pentru copii de vârstă 
extraşcolară. 

Foarte detaliate erau şi informaţiile despre învăţători. Pentru fiecare se 
preciza gradul didactic sau categoria (învăţători superiori, care în majoritatea 
cazurilor îndeplineau şi funcţia de directori şcolari, învăţători simpli, învăţători 
inferiori şi ajutori de învăţători); anul şi locul naşterii; limba pentru care erau 
abilitaţi să lucreze în şcoală; data când au obţinut certificatul de maturitate sau au 
susţinut examenul de abilitare; data când au fost angajaţi în ultima funcţie şi, 

eventual, în care şcoli au mai activat anterior. De asemenea, pentru fiecare 
învăţător se indica mărimea salariului anual şi a adaosurilor suplimentare la salariu. 

Mărimea salariilor varia în dependenţă de categoria învăţătorilor, stagiul de 
lucru, funcţia ocupată şi şcoala în care activa. Directorii de şcoală titulari, care 
activau în şcolile de la sate, aveau un salariu anual de 400 de florini, iar mulţi 
primeau şi unele adaosuri la salariu în valoare de 50-200 florini anual. Restul 
învăţătorilor de la sate dispuneau de un salariu sau remunerare anuală de 300-360 
de florini, foarte puţini beneficiind şi de unele adaosuri suplimentare. Potrivit 
şematismului din 1894, în câteva şcoli au fost angajaţi temporar ajutori de 
învăţători, care primeau un salariu lunar de 25 de florini. 

În şcolile din unele localităţi urbane şi din câteva sate - la Boian, Coţmani, 
Gura Humorului, Hatna, Iacobeni (şcoala germană), Ilişeşti (şcoala germană), 

Iţcanii Noi, Sadagura, Seletin, Solca, Stăneştii de Jos pe Ceremuş, Storojineţ, 

Storoneţ Putila, Vatra Domei, Vijniţa şi Zastavna - directorii de şcoală şi unii 
învăţători titulari cu stagii mari de muncă, beneficiau de un salariu anual de 500 de 
florini şi de remunerări suplimentare de 50-200 de florini anual. În oraşele 
Câmpulung, Rădăuţi, Siret şi Suceava, precum şi la şcoala din lţcanii Vechi, 
salariul anual al directorilor şi al unor învăţători titulari era de 600 de florini, la 
care se adăugau şi unele adaosuri la salariu de până la 200 de florini. 

Unii directori de şcoală beneficiau de salarii sau adaosuri suplimentare şi mai 
mari. Astfel, învăţătorul superior Vasile Avraam, directorul şcolii de băieţi din 
Vatra Domei, avea un salariu anual de 600 de florini şi un adaus suplimentar de 
350 de florini; directorul şcolii de băieţi din Câmpulung, Alexandru de Racoce, 
dispunea de un salariu de 750 de florini anual şi de un adaos de 200 de florini; 
învăţătorul titular Lukas Borowicz de la şcoala din Coţmani primea 500 de florini 
salariu şi o remunerare suplimentară de 385 de florini; învăţătorul superior Leontie 
cavaler de Padure, directorul şcolii de băieţi din Siret, era remunerat cu 600 de 

http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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florini şi cu un adaos la salariu de 350 de florini; învăţătorul superior Constantin 
Botezat de la şcoala românească din Tereblecea primea un salariu de 400 de florini 
şi un adaos de 300 de florini; în oraşul Suceava, directorul şcolii de băieţi, Michael 
Schwetz, dispunea de 600 de florini salariu şi 350 de florini drept adaos; 
învăţătoarea superioară Antonia Jurkiewicz de la şcoala de fete din acelaşi oraş 
avea un salariu anual de 600 de florini şi o remunerare suplimentară de 300 de 
florini; directorul şcolii private evreieşti din Suceava, Bernhard Frănkl, era 
remunerat cu 800 de florini anual; de un supliment anual de 350 de florini 
beneficiau învăţătorii superiori Peter Timkowicz, de la şcoala din Văşcăuţi, şi 

Gregor Turkiewicz, de la şcoala din Vijniţa15 • 
De cele mai mari salarii beneficiau învăţătorii de la şcolile comunale din 

capitala Bucovinei. Salariul de bază al directorilor de şcoală şi al unor învăţători 
titulari de la şcolile din Cernăuţi era de 800 de florini anual, la care se adăugau şi 
unele remunerări suplimentare. În anul 1894, primeau cele mai mari adausuri la 
salariul de bază următorii directori din Cernăuţi: August Flasch, de la şcoala de 
băieţi din strada Transilvaniei (un supliment de 500 de florini); Constanze 
Grillitsch, de la şcoala de fete din Landhausgasse (450 de florini); Alexandru 
Cantemir, de la şcoala din Clocucica ( 400 de florini); Petru Pitei, de la şcoala din 
Caliceanca (300 de florini), iar Ioan Litviniuc, directorul şcolii private ortodoxe 
pentru băieţi avea un salariu anual de 1 OOO de florini şi un supliment de 300 de 
florini. Totodată, potrivit statisticii şcolare din 1894, la şcolile de fete din 
Landhausgasse şi din strada Transilvaniei activau temporar câteva ajutoare de 
învăţătoare, care beneficiau de o remunerare anuală de doar 120-150 de florini 16

. 

Aşadar, salariul învăţătorilor de la şcolile primare din Bucovina erau destul de 
variat, astfel că un director titular de la o şcoală sătească dispunea de un salariu de 
două ori mai mic decât al directorilor şcolilor din Cernăuţi şi cu 50% mai mic faţă 
de directorii şcolilor din oraşele Câmpulung, Rădăuţi, Siret şi Suceava. 

Statistica şcolară din 1894 oferă informaţii şi despre învăţătorii de religie, 
inspectorii şcolari locali şi preşedinţii consiliilor şcolare locale. De regulă, religia 
era predată în şcoli de către preoţii din parohia respectivă. În şcolile unde existau 
elevi de mai multe confesiuni, obiectul de religie era predat separat pentru fiecare 
confesiune. Astfel, mai ales în localităţile urbane, în fiecare şcoală activau mai 
mulţi învăţători de religie (pentru romano-catolici, greco-catolici, ortodocşi, 

evanghelici şi pentru comunitatea mozaică). În multe sate, în fruntea consiliului 
şcolar local se afla preotul parohiei respective sau un mare proprietar de pământ 
din localitate. În foarte multe cazuri, însă mai ales în şcolile cu o singură clasă, o 
singură persoană era concomitent învăţător de religie, inspector şcolar local şi 
preşedinte al consiliului şcolar local. 

Potrivit şematismului şcolar din anul 1894, în Bucovina funcţionau 338 de 
şcoli primare (319 oficiale şi 19 private). Dintre aceste şcoli, 18 erau numai pentru 

15 Ibidem, p. 45, 50, 66, 102, 105, 131-133, 146, 148. 
16 Ibidem, p. 151-164. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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băieţi, 18 numai pentru fete şi 302 mixte. Cele mai multe şcoli erau cu o singură 
clasă (21 O), 63 erau cu două clase, 18 - cu trei clase, 39 - cu patru clase, una cu 
cinci clase şi 7 cu şase clase. Cele mai multe şcoli cu patru şi mai multe clase 
fiinţau în localităţile urbane. Tot în oraşe activau şi şcolile separate pentru băieţi şi 
pentru fete. La sate, marea majoritate a şcolilor erau cu una sau două clase. Şcoli cu 
patru clase existau doar în şapte sate - la Arbore, Banila Rusească, Bilca, Hliboca, 
llişeşti (şcoala germană), Mitocul Dragomirnei şi Molodia. 

După limba de instruire, 40 de şcoli erau germane, 89 româneşti, 108 
ucrainene, 39 româno-germane, 22 ucraineano-germane, l O româno-ucrainene, 
4 maghiare, una poloneză, una lipoveană, 11 germano-româno-ucrainene, 9 cu 
patru limbi de instruire17

. Totodată, în toate şcolile cu limba de instruire română, 
ucraineană, maghiară, polonă sau româno-ucraineană, limba germană era studiată 
ca obiect. Excepţie constituiau doar şcoala evanghelică privată de la Andreasfalva 
şi şcoala românească de pe lângă Mănăstirea Suceviţa. În acelaşi timp, în şcolile cu 
limba de predare germana din Bucovina, atât în cele oficiale cât şi în cele private, 
nu se studiau şi alte limbi, precum româna sau ucraineana. Chiar şi în satele cu 
populaţie mixtă (români şi germani) Arbore, Bădeuţi, Frătăuţii Vechi, Iacobeni, 
Ilişeşti, Pojorâta, Satul Mare, Tereblecea, limba română nu era studiată în şcolile 
germane, deşi elevii românii din aceste sate învăţau limba germană. O excepţie se 
consemna la şcoala germană din Schwarzthal (Negrileasa), unde şi româna era 
limbă de instruire. De asemenea, la şcoala germană din colonia Augustendorf se 
studia limba ucraineană ca obiect. 

În 1894, funcţionau în Bucovina mai multe şcoli mixte cu limba de predare 
română şi ucraineană - la Broscăuţii Noi, Broscăuţii Vechi, Camenca, Ceahor, 
Corceşti, Cuciurul Mare (două şcoli), Gogolina, Mihalcea, Milişeuţi de Sus şi la 
Volcineţ. Cu trei limbi de instruire (română, ruteană şi germană), erau şcolile 

primare de la Cernauca, Clit, Molodia şi Tărăşeni cu Privorochia. În alte opt şcoli -
la Camena, Cuciurul Mic, Costeşti, Gemene, Hatna, Rogojeşti, Sinăuţi de Jos şi 
Vasileu - limba de instruire era ruteana, dar româna se studia ca obiect. 

În următorii ani, limba română avea să fie exclusă din învăţământ în toate cele opt 
şcoli men~onate, dar şi de la şcolile din Cemauca, Gogolina şi Mihalcea. Aveau să 
devină mai târziu mixte şi şcolile, în 1894 încă româneşti, din satele Banila 
Moldovenească, Davideni şi Liudi Horecea. Astfel, şematismul şcolilor primare din 1894 
are o valoare deosebită şi prin aceea, că ne prezintă informaţii nu numai despre limba de 
instruire din fiecare şcoală, dar se menţionează şi limbile care se studiau ca obiect. 

Potrivit acestei statistici, în 1894, erau în Bucovina 90 177 de copii de vârstă 
şcolară (cu excepţia copiilor din satele fără şcoli), dintre care 64 113 (71,1%) erau 
ortodocşi, 10 704 (11,9%) - mozaici, 10 404 (11,5%) - romano-catolici, 2 739 
(3%) - luterani, 1 984 (2,2%) - greco-catolici, 151 lipoveni, 42 calvinişti şi 

40 armeni catolici. După limba maternă, 36 105 de copii (40%) erau ucraineni, 
30 169 (33,4%) români, 19 573 (21,7%) germani, 2 544 (2,8%) poloni, l 104 

17 Ibidem, p. 183. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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( 1,2%) maghiari, 469 (0,5%) slovaci, 151 lipoveni, 56 armeni şi 6 cehi. Şcolile 
publice şi private erau frecventate de 53 511 elevi, ceea ce constituia 59,3% din 
totalul copiilor de vârstă şcolară (vezi Tabelul nr. 5). 

Remarcăm faptul că, încă în anul 1894, în mai multe localităţi au fost consemnaţi 
469 de copii care se considerau, după limba maternă, slovaci şi nu polonezi. Cei mai 
mulţi copii slovaci erau atunci la Soloneţul Nou (146), Poiana Micului (87), Tereblecea 
(87), oraşul Rădăuţi (85), Mihoveni (24), Gura Humorului (9), Pătrăuţi de Sus (8), 
Repujineţ (8), Carapciu pe Siret (7), Păltinoasa (6). Erau slovaci şi cei circa 30 de copii 
din colonia Pleş, unde încă nu era deschisă şcoală18 . Ulterior, toţi aceşti slovaci s-au 
polonizat iar statisticile şcolare nu au mai consemnat copii sau elevi de origine slovacă. 
De asemenea, recensământurile oficiale, începând cu anul 1880, nu au mai înregistrat 
în Bucovina locuitori care să considere slovaca drept limbă de comunicare. 

Şematismul din 1894 este unic şi prin aceea că au fost remarcate toate satele 
în care încă nu erau şcoli la acel moment, precizându-se totodată numărul de 
locuitori şi al copiilor de vârstă şcolară din aceste localităţi. Astfel, atunci încă nu 
existau şcoli în 40 de sate, inclusiv în câte 12 sate din districtele Siret şi Suceava, 
5 din districtul Câmpulung şi 4 din districtul Cernăuţi rural. Potrivit estimărilor, în 
aceste sate locuiau atunci 4 692 de copii de vârstă şcolară, cei mai mulţi în 
districtele Câmpulung (1 495), Suceava (1 154) şi Siret (819)19

• Cele mai mari sate 
îară şcoli erau Cajvana (2 209 locuitori), Burla ( 1 948), lpoteşti ( 1 522), Călineşti 
Cuparencu (1 120), Sinăuţii de Sus (1 010), Frasin (1 008), Şerăuţii de Jos (868), 
Privorochia (844), Rus Mănăstioara (813), Vaşcăuţi pe Siret (752), Vitileuca (730), 
Chindeşti (726), Dănila (713), Chicera (654), Stârcea (645), Romaneşti (614), 
Gârbăuţi (598), Şipot pe Siret (586), lacobeşti (572), Călineşti Ienachi (548), 
Poieni ( 515 locuitori)2°. Majoritatea acestor sate erau locuite de români sau erau 
mixte. Totodată, lipsesc informaţii despre şcolile din Ropcea şi Fântâna Albă. 

Potrivit şematismului respectiv, în anul 1894 erau 653 de învăţători, angajaţi 
la şcolile publice şi private din Bucovina. Cei mai mulţi învăţători şi învăţătoare 
(135) activau la şcolile primare din Cernăuţi, inclusiv 30 de învăţătoare, folosite ca 
şi candidate de probă la şcolile de fete din Landhausgasse şi din strada 
Transilvaniei, despre care se menţiona doar data de când se aflau în probe la şcolile 
respective21

• Despre ceilalţi învăţători informaţiile sunt mult mai detaliate, 
menţionându-se inclusiv data şi locul naşterii Această precizare ne permite să 
apreciem exact locul de baştină al tuturor învăţătorilor din Bucovina. După 
calculele noastre, din 623 de învăţători (cu excepţia celor 30 de învăţătoare, aflate 
în probe la şcolile menţionate din Cernăuţi), 532 erau originari din Bucovina, iar 
ceilalţi din alte teritorii - 73 din Galiţia, cinci din Transilvania, patru din România 
şi şapte din alte provincii austriece. Cei mai mulţi învăţători din Galiţia erau 
angajaţi la şcolile primare din Cernăuţi (22) şi la cele din districtele Coţmani (10) şi 

18 Ibidem, p. 27, 31, 36, 38-39, 72, 87-88, 104, 113, 116, 127. 
19 Ibidem, p. 182. 
20 Ibidem, p. 11, 27, 41, 58, 79, 94, 122, 136. 
21 Ibidem, p. 152-154, 182. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Vijniţa (8). Învăţătorii originari din Galiţia au avut o influenţă semnificativă asupra 
sistemului de învăţământ din Bucovina. Astfel, directorii şcolilor cu limba ruteană 
de instruire din satele Bălcăuţi, Borăuţi, Cadobeşti, Dihtineţ, Iujineţ, Laschiuca, 
Piedecăuţi, Slobozia Banilei, Suhoverha, Şerbăuţi, Şişcăuţi, Toutri, Vijenca şi 

Zastavna erau născuţi în Galiţia. Totuşi, cei mai mulţi învăţători galiţieni activau în 
şcolile germane sau mixte din localităţile urbane şi, mai ales, în şcolile publice şi 
private din coloniile germane. În 15 şcoli germane din Bucovina - la Arbore, 
Augustendorf, Bădeuţi, Frătăuţii Vechi, Huta Veche, Jadova Nouă, Iacobeni, 
Ilişeşti (la această şcoală, din cinci învăţători patru erau din Galiţia), lţcanii Noi, 
Iţcanii Vechi, Lichtenberg, Pojorâta, Satul Mare, Tereblecea şi la ~coala evreiască 
privată din Suceava - directori erau învăţători, originari din Galiţia2 • 

Dintre învăţătorii bucovineni, 116 erau originari din oraşul Cernăuţi, 44 fiind 
angajaţi la şcolile publice şi private din capitala Bucovinei. Din oraşul Suceava 
erau 22 de învăţători, din Siret - 18, din Rădăuţi - 17, majoritatea fiind activi la 
şcolile din oraşele de baştină şi din satele învecinate. Din satul răzeşesc lvancăuţi 
proveneau 11 învăţători, şase fiind directori de şcoală în diferite sate. Câte opt 
învăţători erau originari din suburbia Roşa şi din satele Broscăuţi, Vicov şi Voloca 
pe Ceremuş; şase erau de la Jucica; câte cinci din oraşul Câmpulung şi din satele 
Carapciu pe Ceremuş, Cliveşti, Crasna, Cuciurul Mare, Cuciurul Mic, Frătăuţii 
Vechi, Ilişeşti, Ispas, Mămăieştii Vechi şi Pătrăuţi pe Suceava; câte patru de la 
Arbore, Bilca, Costeşti, Coţmani, Gălăneşti, Gura Humorului, Havrileşti, Lencăuţi, 
Mămăieştii Noi, Rus Mănăstioara, Storojineţ, Valeva şi Zastavna. 

Aşadar, şematismul şcolilor primare din anul 1894 constituie o sursă 

documentară foarte valoroasă pentru cercetarea sistemului de învăţământ din 
Bucovina, pentru cunoaşterea situaţiei concrete din fiecare şcoală, pentru 
aprecierea exactă a numărului de copii şi de elevi din fiecare localitate. 

Pentru evaluarea procesului de dezvoltare a învăţământului primar din 
Bucovina, foarte valoroase şi interesante sunt rapoartele anuale, elaborate şi 
publicate de Consiliul Şcolar al Bucovinei. Aceste rapoarte erau întocmite după o 
anumită schemă şi erau prezentate anual în Dieta Bucovinei. Mai multe astfel de 
rapoarte au fost publicate, în anii '80-'90 ai secolului al XIX-iea, în revista 
pedagogică „Bukowiner Pădagogische Blătter'', precum şi în protocoalele 
şedinţelor Dietei provinciale23

. La sfârşitul secolului al XIX-iea şi începutul 

22 Ibidem, p. 28, 32, 36, 49, 54, 80, 82, 89, 104, 107, 121, 125-126, 133. 
23 A uszug aus dem Berichte des k k Landesschulrathes... Uber den Zustand des Volks-schulwesens in 

der Bukowina im Schuljahre 188711888, în BPB, voi. 16, 1889, p. 1-11; Ueber den Stand des 
Vo/ksschulwesens in der Bukowina im Schuljahre 188911890, în BPB, voi. 19, 1891, p. 11-13, 54--56, 79--82; 
Abschrift des Berichtes Uber den Zustand des Volksschulwesens in der Bukowina im Schuljahre 189011891, 
în BPB, voi. 20, 1892, p. 17-21, 33-37, 49--54, 65--68; Bericht iiber den Zustand ... im Schuljahre 
189111892, în BPB, voi. 21, 1893, p. 229--240, 245-249; Abschrift des Berichtes iiber den Zustand ... im 
Schuljahre 189211893, în BPB, voi. 22, 1894, p. 1-5, 17-20, 33-36, 49--53, 65--68; Hauptbericht iiber den 
Zustand ... im Jahre 189311894, în Protokole des Buk landJag, 1895, Anhang XXV, p. 245-260; Jahres
Hauptbericht iiber den Zustand ... im Schuljahre 189511896, în Protokole ... , 1897, Anhang X, p. 1-21; 
Jahres-Hauptbericht ... im Schuljahre 189611897, în Protokole .. . , 1898, Anhang XXI, p. 1-17. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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secolului al XX-iea, au fost publicate, la Cernăuţi, mai multe broşuri separate, care 
cuprindeau rapoartele anuale ale Consiliului Şcolar al Ţării privind starea 
învăţământului primar din Bucovina24

• Aceste rapoarte se păstrează la Biblioteca 
Universităţii din Viena şi la Biblioteca Universităţii din Cernăuţi. 

Rapoartele respective conţineau informaţii generale despre şcolile primare 
oficiale din Bucovina, precizându-se anual numărul de şcoli după numărul de clase, 
după limba de instruire, a şcolilor pentru băieţi, pentru fete şi mixte. În fiecare 
raport se menţiona numărul de şcoli şi clase noi înfiinţate în anul respectiv; se 
remarcau satele în care încă nu existau şcoli; se aprecia starea clădirilor utilizate 
pentru procesul de învăţământ. Informaţii, mai succinte, erau prezentate şi despre 
starea şcolilor private. 

Fiecare raport conţinea informaţii şi despre frecvenţa şcolilor primare din 
Bucovina, precizându-se în fiecare an numărul copiilor de vârstă şcolară; a elevilor 
de la şcolile oficiale şi private, precum şi de la cele medii sau profesionale; numărul 
copiilor care nu erau apţi pentru învăţământ; numărul copiilor neşcolarizaţi. Aceste 
informaţii erau prezentate pentru fiecare district şcolar, realizându-se totodată o 
comparaţie cu situaţia din anul precedent. Un compartiment al rapoartelor era 
dedicat învăţătorilor de la şcolile primare, fiind indicat numărul învăţătorilor 

(respectiv al învăţătoarelor) de la şcolile publice şi private, inclusiv al celor cu 
certificat de aptitudine în învăţământ (Lehrbefăhi$Ungszeugnis), cu certificat de 
maturitate (Reifezeugnis) şi al celor fără certificat. In fiecare raport se prezentau şi 
succesele elevilor în învăţământ, precizându-se, pentru fiecare district şcolar, 

numărul copiilor înscrişi la şcoală, numărul elevilor clasificaţi, adică a celor care au 
frecventat şcolile, şi a celor declaraţi apţi pentru promovarea într-o clasă 
superioară. Prezintă interes şi informaţiile din aceste rapoarte privind costurile 
anuale, necesare pentru învăţământul primar din Bucovina. 

Potrivit raportului din anul 1887 /1888, şcolile publice erau frecventate de 19 929 
de elevi şi 14 656 de eleve, cele private de l 368 de băieţi şi de 765 de fete; şcolile 
medii, profesionale sau agricole de 463 de băieţi, la domiciliu erau instruiţi 368 de 
băieţi şi 257 de fete, adică, în total, erau instruiţi 37 806 copii (22 128 de băieţi şi 
15 678 de fete), ceea ce constituia 49,4% din totalul de 76 556 copii de vârstă şcolară. 
În acelaşi an, la şcolile oficiale activau 321 de învăţători, 84 de învăţătoare şi 32 de 
candidate aflate în probă la serviciu, iar la şcolile private 30 de învăţători şi 7 
învăţătoare. Religia era predată în şcoli de 5 cateheţi şcolari şi 287 de preoţi şi 

învăţători, angajaţi de comunităţile religioase25
• În anul de învăţământ 1889/1890, 

din totalul de 38 997 de elevi de la şcolile oficiale, 22 544 frecventau cele 219 şcoli 
cu o clasă, 5 843 învăţau în 32 de şcoli cu două clase, 2 029 în 9 şcoli cu trei clase, 
iar în 24 de şcoli cu patru şi mai multe clase îşi făceau studiile 8 581 de elevi26

• 

24 Jahres-Hauptbericht uber den Zustand der Vo/ksschulwesens in der Bukowina im Schuljahre 
/895!189frl904/1905, Czemowitz, 1896-1905. 

25 Auszug aus dem Berichte ... im Schuljahre 188711888, în BPB, voi. 16, 1889, p. 2-4. 
26 Ueber den Stand des Volksschulwesens in der Bukowina im Schuljahre 188911890, în BPB, 

voi. 19, 1891, p. 12. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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În anul de învăţământ 1891/1892 existau în Bucovina 306 şcoli oficiale, 
dintre care 219 cu o clasă, 46 cu două clase, l3 cu trei clase, 20 cu patru clase, 
două cu cinci clase şi 6 cu şase clase. În 71 de şcoli, învăţământul se realiza după 
un program deplin, în 212 numai pe jumătate, iar în 23 în parte pe deplin, în parte 
pe jumătate; I 5 şcoli erau numai pentru băieţi, I 5 numai pentru fete şi 276 mixte. 
După limba de instruire, l 8 şcoli erau germane, I O I româneşti, I I 8 rutene, trei 
maghiare, una poloneză, 23 româno-germane, I I româno-rutene, 7 germano
rutene, I 4 cu trei limbi de instruire, iar 8 cu patru limbi de instruire. Raportul şcolar 
din anul respectiv menţiona că numai I 84 de şcoli dispuneau de clădiri şcolare în 
stare bună, în timp ce în 82 de şcoli acestea erau în stare proastă, iar clasele şcolare 
dispuneau de spaţiu şi lumină insuficientă pentru procesul de învăţământ27 • Acelaşi 
raport remarca faptul că în 268 de şcoli se realizau lecţii de gimnastică; în I 3 I de 
şcoli se făceau lecţii pentru munca manuală feminină; I 02 şcoli primare dispuneau 
de grădini şcolare; în I 24 de şcoli existau biblioteci şcolare cu mai mult de 20 de 
volume; 220 de şcoli erau în mare parte aprovizionate cu materiale didactice 
necesare pentru învăţământ; în toate cele nouă districte şcolare existau biblioteci 
şcolare districtuale cu un număr între 650 şi 900 de volume fiecare28

• Mai 
remarcăm faptul că în anul de învăţământ I 891/1892 şapte districte şcolare 

dispuneau de inspectori districtuali proprii şi doar districtele Storojineţ şi Cernăuţi
rural aveau împreună un singur inspector şcolar districtual. În anul de învăţământ 
I 891/1892 inspectorul şcolar provincial Wilhelm Vyslouzil a inspectat 50 de şcoli 
primare cu 9 I de clase, iar consilierul şcolar Dimitrie Isopescul, care era 
responsabil şi de inspecţia şcolilor româneşti din Bucovina, a verificat în acel an 35 
de şcoli cu 45 de clase29

. 

Potrivit raportului pentru anul de învăţământ I 899/1900, mai erau în 
Bucovina încă 24 de sate fără şcoli, dintre care I I în districtul Siret şi 9 în districtul 
Suceava. În 12 sate deja erau şcoli construite şi sistematizate, dar încă nu erau 
deschise. Jumătate din satele fără şcoli aveau mai puţin de 500 de locuitori fiecare. 
Cele mai mari sate din Bucovina, care la începutul secolului al XX-iea încă nu 
dispuneau de şcoli, erau Călineşti-Cuparencu (I 120 de locuitori), Fântâna Albă 
(997), Lăpuşna (895), Văşcăuţi pe Siret (752), Dănila (713), Gârbăuţi (691), 
Chindeşti (676), Romaneşti (614), Stârcea (577), lacobeşti (572), Călineşti-Ienachi 
(548), Lipoveni (514)30

. 

În anul I 905 a fost publicat un ultim raport şcolar după modelul şi cu titlul 
celor elaborate pe parcursul anilor '80-'90 ai secolului al XIX-iea. Conform 
acestui raport, în anul de învăţământ I 904/1905 erau în Bucovina 72 de şcoli 
oficiale cu o clasă, 104 cu două clase, 59 cu trei clase, 70 cu patru clase, 4 7 cu cinci 
clase şi 4 7 cu şase clase, în total 399 de şcoli publice cu 1 419 clase. În 212 şcoli, 

27 Bericht uber den Zustand ... im Schuljahre I89111892, în BPB, voi. 21, 1893, p. 230-23 l. 
28 Ibidem, p. 233. 
29 Ibidem, p. 246. 
30 Jahres-Hauptbericht ... im Schuljahre I899/I900, în BPB, voi. 29, 1901, p. 134. 
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învăţământul se realiza după un program deplin, în 87 numai pe jumătate, iar în 
100 în parte pe deplin, în parte pe jumătate. În 51 de şcoli, limba de instruire era 
germana, 13 1 erau româneşti, 15 3 rutene, 24 germano-române, 19 germano-rutene, 
7 româno-rutene31

• În acelaşi an, activau 18 şcoli private în Bucovina - patru 
pentru băieţi, cinci pentru fete şi nouă mixte. După limba de instruire, 12 erau 
germane, câte una maghiară şi armeană, celelalte patru şcoli erau mixte32

• 

În anul şcolar 1904/1905 erau în Bucovina 104 377 de copii de vârstă şcolară, 
85 536 de copii erau instruiţi la şcolile primare oficiale, 2 536 frecventau şcolile 
private, 4 020 de elevi învăţau la şcolile medii şi altfel de şcoli sau erau instruiţi la 
domiciliu, iar 2 817 copii nu erau apţi pentru învăţământ, astfel că 9 714 copii apţi 
pentru şcoală rămâneau rară instruire3 

• În raport se mai preciza că în majoritatea 
localităţilor bucovinene era introdus, pentru băieţii şi fetele de 7 şi 8 ani, 
învăţământul repetat, care a fost frecventat de 11 301 elevi şi eleve. 

În şcolile publice activau atunci 1 432 cadre didactice, dintre care 852 de 
învăţători (623 cu certificat de aptitudine în învăţământ, 137 cu certificat de 
maturitate şi 92 fără certificat) şi 580 de învăţătoare, dintre care 59 numai cu 
certificat de maturitate iar 192 rară certificat. Astfel, deşi se consemna o tendinţă 
de creştere a numărului de învăţătoare la şcolile primare, bărbaţii încă reprezentau 
aproape 60% din totalul cadrelor didactice. Totodată, din cauză că nu erau destui 
învăţători în toate districtele şcolare, cu excepţia oraşului Cernăuţi, erau angajate 
temporar, ca ajutori de învăţători, 280 de persoane necalificate, dintre care 140 la 
şcolile româneşti şi 11 O la şcolile rutene. Cei mai mulţi ajutori de învăţători activau la 
şcolile din districtele Gura Humorului (61 de persoane) şi Rădăuţi (41 de persoane)34

• 

Potrivit raportului şcolar din anul respectiv, din cei 85 536 de copii înscrişi la 
şcolile primare oficiale, 71 664 (84% din total) au fost clasificaţi, iar 61 830 (86% 
din cei clasificaţi şi 72% din cei înscrişi la şcoli) au promovat într-o clasă superioară. 
Inspectorii şcolari au apreciat succesele la învăţătură ale elevilor din 367 de clase 
drept foarte mulţumitoare, din 832 de clase ca mulţumitoare, din 173 clase, suficiente 
şi doar în 40 de clase mai puţin mulţumitoare, iar în 7 clase nesatisfăcătoare, astfel că 
numai în 3,3% din clase succesele şcolare ale elevilor erau defavorabile35

. 

Consiliul Şcolar al Bucovinei aprecia cheltuielile necesare pentru 
învăţământul primar din Bucovina în anul 1905 la 1 992 340 de coroane, dintre 
care 125 OOO de coroane pentru salariul învăţătorilor, 90 OOO de coroane constituia 
sporul la plată pentru stagiul de muncă, 71 OOO de coroane, suplimentul pentru 
funcţiile învăţătorilor, 307 200 de coroane constituiau suplimentele de plată locale 
şi sporurile pentru scumpiri, 68 OOO de coroane erau prevăzute pentru remunerarea 
lecţiilor de religie, 48 OOO de coroane pentru remunerarea învăţământului repetat şi 

31 Jahres-Hauptbericht .„ im Schuljahre 190411905, p. 2-3. 
32 Ibidem, p. 5. 
33 Ibidem, p. 6. 
34 Ibidem, p. 8. 
35 Ibidem, p. 10. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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de perfecţionare, 24 600 de coroane constituiau cheltuielile pentru organizarea 
conferinţelor învăţătorilor. Restul banilor era necesar pentru procurarea 
materialelor didactice, pentru subvenţionarea construcţiilor şcolare şi dotarea 
bibliotecilor şcolare, pentru remunerarea ajutorilor de învăţători şi a lecţiilor de 
gimnastică, muzică, desen, lucru manual etc. În afară de cheltuielile menţionate, 
suportate de fondul şcolar provincial, mai erau prevăzute circa 130 OOO de coroane 
pentru pensii şi ajutoare pentru învăţători, inclusiv aproape 77 OOO de coroane 
pentru învăţătorii pensionaţi şi circa 40 OOO de coroane pentru văduvele învăţătorilor. 
Astfel, fondul şcolar provincial şi fondul pentru pensiile învăţătorilor aveau nevoie, 
în anul 1905, de o sumă totală de 2 123 050 de coroane. Totodată, şcolile oficiale 
din oraşul Cernăuţi, care erau finanţate de către primăria municipală, aveau nevoie, 
în anul 1905, potrivit raportului consiliului şcolar municipal, de o sumă totală de 
293 985 de coroane36. 

Începând cu anul 1906, au fost publicate, de asemenea, rapoarte şcolare, dar 
care aveau un conţinut mai succint, cuprinzând informaţii statistice pentru fiecare 
district şcolar37 . De exemplu, începând cu anul 1906, au fost prezentate informaţii 
statistice despre numărul copiilor de vârstă şcolară, al elevilor de la şcolile primare 
oficiale, de la şcolile repetate şi cele private, al elevilor de la şcolile superioare, 
profesionale şi agricole, al copiilor instruiţi la domiciliu. Spre deosebire de 
rapoartele anterioare, cele publicate pentru anii 1906--1912 conţineau o informaţie 
foarte interesantă, pentru fiecare district şcolar, privind numărul elevilor de la 
şcolile primare oficiale, după limba de instruire. Astfel, la sfârşitul anului 1907, 
şcolile primare oficiale şi cele repetate erau frecventate de 106 744 de elevi, dintre 
care 39 330 (36,8%) învăţau în şcolile cu limba de instruire ucraineană, 35 884 
(33,6%) în şcolile româneşti, 17 841 (16,7%) în cele germane, 1 850 în şcolile 
maghiare, 670 în şcolile polone, iar 11 169 (10,5%) în şcolile mixte (6 625 de elevi 
în şcoli germano-române, 2 206 în şcoli germano-româno-rutene, 2 100 în şcoli 
româno-rutene )38 . Până în anul 1912, a crescut rapid mai ales numărul elevilor care 
erau instruiţi în şcolile cu limba de instruire română şi polonă, în schimb, s-a 
micşorat numărul elevilor din şcolile germane şi ucrainene. La sfărşitul anului 
1912, şcolile primare publice şi cursurile repetate erau frecventate de 112 981 de 
elevi, dintre care: 40 939 frecventau şcolile româneşti, 39 291 urmau şcolile 
ucrainene, 14 829 pe cele germane, 1 848 pe cele maghiare, 1 087 frecventau 
şcolile polone, 5 599 de elevi frecventau şcolile germano-române, 2 272 pe cele 
germano-rutene, 1 770 pe cele germano-polone, 1 719 pe cele germano-româno
rutene39. După alte informaţii, publicate în „Oesterreichische Statistik", în 1912 

36 Ibidem, p. 17. 
37 Statistische Nachweisung uber den Stand der Volksschulen und Lehrerbildungsanstalten 

nebst einem Schematismus der Volksschulen und Lehrer in der Bukowina nach dem Stande vom 31. 
Dezember 1906-31. Dezember 1912, Czemowitz, 1907-1913. 

38 Statistische Nachweisung ... nach dem Stande vom 31. Dezember 1907, p. XIV-XV. 
39 Statistische Nachweisung ... nach dem Stande vom 31. Dezember 1912, p. XIV-XV. 
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erau 113 853 elevi, dintre care: 42 191 frecventau şcolile româneşti, 38 877 urmau 
şcolile ucrainene, 14 866 pe cele germane, l 907 pe cele maghiare, 1 324 şcolile 
polone, iar 14 688 de elevi erau instruiţi în şcolile mixte40

• 

Începând cu anul de învăţământ 1895/1896, Consiliul Şcolar al Bucovinei a 
elaborat şi publicat, pe lângă rapoartele oficiale, şi informaţii statistice detaliate 
despre toate şcolile oficiale şi particulare din Bucovina. Această anexă, ataşată la 
raportul oficial, prezenta pentru fiecare şcoală date informative despre numărul de 
clase, limba de instruire şi limba secundară din fiecare şcoală, numărul copiilor de 
vârstă şcolară şi numărul elevilor după limba maternă, numărul copiilor 
neşcolarizaţi, numele şi prenumele tuturor învăţătorilor, fiind indicată limba de 
instruire, anul naşterii şi anul angajării acestora. Statisticile din anii 1895/1896--
1897/1898 prezentau informaţii despre copiii, respectiv elevii, care, după limba 
maternă se considerau germani, români sau ruteni, restul copiilor şi elevilor, 
inclusiv cei de origine poloneză sau maghiară, erau incluşi la rubrica „alţii". Din 
anul şcolar 1898/1899, a fost indicată limba maternă şi a copiilor de vârstă şcolară, 
respectiv al elevilor, care erau polonezi sau maghiari. 

Anuarele statistice, începând cu anul şcolar 1900/190 l, conţin o rubrică nouă, 
în care este menţionată confesiunea copiilor şi elevilor din fiecare şcoală. Se 
prezentau informaţii despre numărul copiilor (respectiv al elevilor) de confesiune 
romano-catolică, greco-catolică, ortodoxă, evanghelică şi mozaică. Totodată, 

statisticile şcolare din anii 1895/1896--1904/1905 au prezentat şi calcule despre 
numărul total al copiilor şi elevilor, după limba maternă şi confesiune pentru 
fiecare district şcolar, dar nu şi pentru toată Bucovina. Însă aceste calcule nu au 
fost totdeauna realizate corect, de aceea am recalculat datele statistice pentru 
fiecare district şcolar şi am indicat greşelile mai evidente care au fost comise. 
Statisticile respective conţin şi alte date greşite despre copiii şi elevii din anumite 
şcoli. Deoarece dispunem de mai multe informaţii pentru fiecare şcoală (numărul 
total al copiilor şi elevilor, limba maternă şi confesiunea acestora), am reuşit să 
stabilim greşelile comise şi să indicăm varianta corectă (vezi anexa cu greşelile mai 
evidente din statisticile şcolare pentru anii 1895-1912). 

Un tip de greşeală consta în indicarea eronată a copiilor sau elevilor după 
confesiune sau limbă maternă. De exemplu, în anul 1896/1897 se indica, pentru 
Ţureni, un număr de 107 elevi ruteni; corect este: 107 elevi români. La Voloca pe 
Ceremuş, cei 120 de elevi români în realitate erau ruteni; în anul 1897/1898, la 
Poieni, erau 134 de elevi români şi nu 134 de elevi germani; în anul 1898/1899, la 
şcoala din Berbeşti nu erau 193 de elevi români, ci 193 de elevi ruteni; în anul 
1899/1900, la şcolile din Rogojeşti, Dracineţ şi Dracineţul Nou a fost indicat greşit 
că elevii erau români; în anul 1900/1901, la Rohozna, erau menţionaţi 403 copii şi 
332 de elevi români; corect este: 403 copii şi 332 de elevi ruteni; în anul 1901/1902 
se indică, pentru Stupea, 367 de copii şi 328 de elevi ruteni; în realitate, aceştia 

40 Oesterreichische Statistik, ediţie nouă, voi. 11, 1915, p. 292. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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erau români. În anul 1904/1905 sunt greşite informaţiile pentru şcoala din Brăieşti; 
la şcoala ruteană din Hliboca, copiii şi elevii polonezi erau, de fapt, ruteni (vezi 
anexa cu greşelile mai evidente). 

Alt tip de greşeală era indicarea numărului de copii după o anumită 

confesiune sau limbă maternă. Astfel, în anul 1897/1898, la Hliboca erau 440 şi nu 
140 de copii ruteni; în 190011901, la Brăieşti nu erau 196, ci 96 de elevi ortodocşi; 
în acelaşi an, la Mitocul Dragomirnei erau 117 şi nu 177 de copii germani; în 
190111902, la Molodia, este indicat numărul de 269 de elevi germani, dar corect 
este: 169 de elevi germani; la Carapciu pe Siret erau 272 şi nu 172 de copii români; 
în 190211903, la Iurcăuţi, erau 227 şi nu 327 elevi ortodocşi; la Poiana Negri erau 
indicaţi 63 şi nu 53 de elevi români; la Panca Zabahna se indicau 90, dar erau 80 de 
elevi ortodocşi; în 1904/1905, pentru Măzănăeşti, corect este 92 şi nu 22 de copii 
ortodocşi; la Voroneţ s-au indicat 47, dar erau 74 de copii ortodocşi; la Davideni 
corect este 144 şi nu 114 de copii ortodocşi ş.a.m.d. (vezi anexa cu greşelile mai 
evidente). Luarea în calcul a acestor greşeli mecanice sau de calcul ne-a permis să 
apreciem mai corect structura etnică şi confesională a copiilor de vârstă şcolară şi a 
elevilor din Bucovina pentru fiecare an şcolar. 

În unele cazuri, mai ales pentru şcolile private, informaţiile statistice sunt 
incomplete. Spre exemplu, în statisticile din anii 19001190 l, 1901/1902 şi 

1902/1903, pentru şcoala evanghelică privată din Jadova, sunt prezentate informaţii 
doar despre confesiunea şi limba maternă a elevilor. Totodată, pentru satul Jadova, 
lipsesc informaţii despre copiii germani de vârstă şcolară, de confesiune 
evanghelică. Din această cauză, numărul copiilor de confesiune evanghelică din 
districtul Storojineţ, pentru anii respectivi, este mai mic decât numărul elevilor 
evanghelici (în 1900/1901, 41 de copii şi 128 de elevi evanghelici; în 1901/1902, 
42 de copii, respectiv 120 de elevi evanghelici; în 190211903, 50 de copii şi 144 de 
elevi evanghelici). Pentru comparaţie, în anul şcolar 1904/1905, în districtul 
Storojineţ erau 111 copii şi 112 elevi evanghelici. Remarcăm faptul că, în anul 
190411905, nu sunt incluşi copiii (respectiv elevii) evanghelici germani din 
Stăneştii de Jos pe Ceremuş, localitate care intrase în componenţa noului district 
Vaşcăuţi. În 1904/1905, la Jadova erau 76 de copii evanghelici de vârstă şcolară şi 
toţi învăţau la şcoala evanghelică particulară din localitate41

• 

Pentru anul 1901/1902, lipsesc informaţii despre şcoala evanghelică germană 
din Bădeuţi, care atunci a fost transformată în şcoală oficială. În 1901/1902, la 
şcoala evanghelică privată din Bădeuţi erau 81 de copii (respectiv 81 de elevi) 
evanghelici de origine germană, iar în 1902/1903, la şcoala germană oficială din 
Bădeuţi erau 92 de copii (respectiv 87 de elevi) evanghelici42

• Din această cauză, 
numărul copiilor şi al elevilor evanghelici din districtul Rădăuţi a fost indicat mai 

41 Anhang zum Jahreshauptberichte iiber den Zustand der Bukowiner Volksschulen im 
Schuljahre 190411905, p. 116. 

42 Anhang ... im Schuljahre 190011901, p. 98; Anhang „. im Schuljahre 190211903, p. 60. 
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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mic pentru anul 1901/1902. Astfel, în acest district au fost înregistraţi 525 de copii 
evanghelici în 1900/1901, numai 431 în 1901/1902 şi 526 în 1902/1903, iar elevi 
evanghelici erau 524 în 1901/1902, numai 436 în 1901/1902 şi 542 în anul şcolar 
1902/1903. Informaţiile despre şcolile particulare erau prezentate într-o rubrică 
separată, la sfârşitul statisticii şcolare, pe când copiii de vârstă şcolară erau incluşi 
la numărul total al copiilor din localităţile respective. 

Statisticile şcolare publicate de Consiliul Şcolar al Bucovinei conţin şi alte 
informaţii interesante, care ne permit să cunoaştem mai bine felul cum erau 
organizate şi cum activau şcolile primare din Bucovina. În anul şcolar 1898/1899, 
de exemplu, la şcolile primare din Bucovina activau 832 de învăţători, dintre care 
214 erau abilitaţi pentru instruirea numai în limba germană, 72 - pentru română, 53 
- pentru ucraineană, 202 - pentru germană şi română, 228 - pentru germană şi 
ucraineană, 4 - pentru română şi ucraineană şi 59 - pentru germană, română şi 
ucraineană43 . Astfel, majoritatea învăţătorilor din şcolile române sau ucrainene erau 
abilitaţi şi pentru limba germană, fiindcă în aceste şcoli elevii erau obligaţi să 
studieze germana ca obiect. În şcolile sau clasele germane, elevii nu studiau şi alte 
limbi, de aceea nici învăţătorii de la aceste şcoli nu erau obligaţi să cunoască şi alte 
limbi vorbite în Bucovina. 

Pentru anul 190111902, se preciza că în districtul Cernăuţi-rural, din totalul 
de 14 495 de copii de vârstă şcolară, 260 au murit, iar 532 au emigrat, astfel că au 
rămas numai 13 703 copii, care erau obligaţi să frecventeze şcolile44 . Deşi nu 
dispunem de informaţii similare şi pentru alte districte, este cunoscut că, la 
începutul secolului al XX-iea, un număr mare de locuitori au emigrat din Bucovina, 
mai ales în Canada şi SUA, iar mortalitatea infantilă era destul de mare, mai ales în 
localităţile rurale. 

Statisticile şcolare menţionau şi învăţătorii care deţineau medalia pentru 40 
de ani de activitate pedagogică. În anul şcolar 1904/1905, cinci directori ai şcolilor 
din Cernăuţi (Johann Kaminski, de la şcoala de băieţi din Landhausgasse, 
Konstanza Grillitsch, de la şcoala de fete din Landhausgasse, August Flasch şi 
Johanna Schreiber, de la şcolile de băieţi şi de fete din strada Transilvaniei, precum 
şi Ioan Litviniuc, de la şcoala ortodoxă privată pentru băieţi) deţineau această 

menţiune înaltă, decernată pentru o perioadă îndelungată de activitate pedagogică45 • 
În anul 1906, se menţionau încă trei directori de şcoală - Vasile Ţurcan, de la 
şcoala din Rădăuţi (din str. Frătăuţi), Ignatie Corzin, de la şcoala din Mihoveni şi 
Gregor Turkiewicz, de la şcoala de băieţi din Vijniţa - care deţineau medalia 
pentru 40 de ani de activitate pedagogică46 • 

În anul 189811899, la şcoala românească din Tereblecea au fost înregistraţi 
63 de copii şi 44 de elevi de alte etnii, iar în 1899/1900 la aceeaşi şcoală erau 57 de 

43 Anhang„. fur das Schuljahr 189811899, p. 3, 9, 13, 17, 23, 25, 29, 33, 37, 41, 45. 
44 Anhang ... im Schuljahre 1901/1902, p. 21. 
45 Anhang ... im Schuljahre 190411905, p. 3, 5, 7, 115. 
46 Schematismus der Volksschulen ... nach dem Stande vom 31. Dezember 1906, p. 87, 125, 155. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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copii (respectiv 42 de elevi) de alte etnii. În aceiaşi ani şcolari a fost consemnat un 
număr mare de copii şi elevi de alte etnii şi la şcoala germană de la Huta Veche 
(30 de copii şi 27 de elevi, în 1898/1899, 30 de copii şi 28 de elevi, în anul şcolar 
1899/ 1900)47

• Este vorba de colonişti slovaci care, în aceste două sate, erau încă 
înregistraţi după limba maternă ca slovaci. Începând cu anul şcolar 1900/1901 şi 
aceşti copii (respectiv elevi) slovaci vor fi înregistraţi ca polonezi. 

Rapoartele şcolare din 1906-1912 conţin, de asemenea, statistici detaliate 
despre toate şcolile oficiale şi particulare. Pentru fiecare şcoală se indică: data 
primului şi ultimului document de hotărâre privind înfiinţarea şcolii, data 
deschiderii şcolii, numărul claselor sistematizate, al celor de bază şi paralele, limba 
de instruire în şcoală şi numărul de clase după limba de instruire, limba studiată ca 
obiect, numărul de băieţi şi fete care frecventau cursurile repetate de instruire. Sunt 
prezentate informaţii despre numărul copiilor de vârstă şcolară, al copiilor 
şcolarizaţi şi al elevilor care, în luna noiembrie din anul respectiv, au fost 
clasificaţi, adică au frecventat efectiv şcoala. Informaţiile despre copii (respectiv 
elevi) menţionează: sexul (băieţi sau fete), confesiunea (romano-catolici, armeni 
catolici, greco-catolici, ortodocşi, evanghelici, mozaici şi alţii) şi limba maternă 
(germană, română, ruteană, polonă, maghiară sau altele). Foarte amănunţite sunt şi 
informaţiile despre învăţătorii de la şcolile primare. Statisticile respective indică: 
numele şi prenumele, confesiunea, funcţia şi nivelul de studii pentru fiecare 
învăţător, limbile de bază şi secundare pentru care erau abilitaţi să instruiască, data 
naşterii, data susţinerii examenului de maturitate şi a obţinerii dreptului de a lucra 
în şcoală (Lehrbefăhigung), data primei angajării provizorii şi a angajării definitive, 
categoria şi treapta de salarizare a fiecărui învăţător48 . 

Statisticile din anii 1906-1912 nu prezintă însă şi calcule despre numărul 
total al copiilor şi elevilor după limba maternă şi confesiuni pentru fiecare district 
şcolar sau pentru toată Bucovina. Totodată, şi aceste şematisme şcolare conţin 
unele date statistice greşite, cum ar fi indicarea numărului copiilor şi elevilor după 
confesiune sau limba maternă, ori prezentarea incorectă a numărului de copii după 
o anumită confesiune sau limbă maternă. De aceea, pentru a aprecia mai corect 
structura etnică şi confesională a copiilor de vârstă şcolară şi a elevilor din şcoli, în 
perioada 1906-1912, am stabilit mai întâi greşelile comise şi am indicat varianta 
corectă (vezi anexa cu greşelile mai evidente). 

Statisticile şcolare pentru fiecare şcoală, publicate în perioada 1896-1912, ne-au 
permis să stabilim structura etnică şi confesională a copiilor de vârstă şcolară 

(respectiv a copiilor şcolarizaţi) din toată Bucovina la sîarşitul secolului al XIX-iea -
începutul secolului al XX-iea (vezi Tabelele nr. 6-9). Astfel, după cum reiese din 

47 Anhang ... im Schuljahre 189811899, p. 28, 30; Anhang ... im Schuljahre 189911900, p. 46, 50. 
48 Statistische Nachweisung uber den Stand der Volksschulen und Lehrerbildungsanstalten 

nebst einem Schematismus der Volksschulen und Lehrer in der Bukowina nach dem Stande vom 31. 
Dezember 1906-31. Dezember 1912, Czernowitz, 1907-1913. 
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aceste calcule, în perioada respectivă, ponderea elevilor români s-a mărit de la circa 
33,1%, în 1896, la circa 37,5%, în 1912; ponderea elevilor ucraineni s-a diminuat de 
la circa 37%, în 1896, la circa 35,7%, în 1912; s-a redus şi procentul elevilor care 
considerau germana drept limbă maternă (de la 24,6%, în 1896, la 21,3%, în 1912). 
Totodată, numărul total al elevilor de la şcolile primare din Bucovina s-a mărit de la 
63 205, în 1896, la 106 964, în 1912 (vezi Tabelul nr. 7). 

În localităţile urbane, peste 50% dintre elevi erau vorbitori de germană, circa 
20-21 % români, circa 17-18% ucraineni şi aproape I 0% polonezi. În schimb, la 
sate, cei mai mulţi elevi erau de origine română sau ucraineană, germanii 
constituiau circa 13%, maghiarii circa 2%, iar polonezii mai puţin de 2%. În 
perioada examinată, ponderea elevilor români din localităţile rurale a crescut de la 
37,4% la 42,1%, dar s-a redus ponderea elevilor ucraineni (de la 43,5% la 41,1%) 
şi germani (de la 15,5% la 12,7%) (vezi Tabelele nr. 10 şi 12). Aşadar, rapoartele 
şcolare oficiale, publicate anual de către Consiliul Şcolar al Bucovinei, şi 

informaţiile statistice detaliate despre fiecare şcoală, ataşate la aceste rapoarte, 
constituie o sursă documentară foarte valoroasă pentru cercetarea sistemului de 
învăţământ din Bucovina în ultimele două decenii de stăpânire austriacă. Totodată, 
aceste statistici oficiale ne demonstrează că, începând cu anul 1907, şcolile primare 
oficiale şi private din Bucovina au fost frecventate de mai mulţi elevi de origine 
română decât ucraineană. 

În anul 1911, a fost publicată, în revista „Bukowiner Schule'', o altă statistică 
interesantă despre confesiunea şi cunoaşterea limbilor de către elevii de la şcolile 
primare din Bucovina. Potrivit situaţiei de la sfârşitul anului 191 O, această statistică 
prezintă informaţii pentru fiecare district şcolar, iar la rubrica „cunoaşterea 

limbilor" se indică atât numărul total al elevilor care cunoşteau o anumită limbă, 
cât şi numărul elevilor care vorbeau o limbă, fără ca aceasta să fie limba lor 
maternă. Potrivit acestei statistici, la sfârşitul lunii decembrie 191 O, şcolile primare 
din Bucovina erau frecventate de 106 413 elevi, dintre care 75 573 (71%) erau 
ortodocşi, 13 434 (12,6%) romano-catolici, 11 307 (10,6%) mozaici, 3 024 (2,8%) 
evanghelici, 2 822 (2,6%) greco-catolici, 42 armeni catolici, 35 armeni ortodocşi şi 
176 de elevi de alte confesiuni (în majoritate lipoveni). În acelaşi timp, după limba 
maternă, 41 392 (38,9%) dintre elevi erau români, 37 272 (35%) - ucraineni, 
22 072 (20,7%) - germani, 3 779 (3,5%) - polonezi, 1 618 (1,5%) - maghiari şi 

280 de alte etnii. Totodată, 14 088 de elevi puteau vorbi alte limbi decât cea 
maternă, 4 375 elevi de alte etnii cunoşteau româna, 4 356 - vorbeau germana, 
4 263 (în sursă e indicată greşit suma totală de I 263, n.n. - C. U.) vorbeau 
ucraineana, iar 1 030 de elevi de alte etnii înţelegeau poloneza49

• Astfel, la sfârşitul 
anului 1910, 45 767 (43%) dintre elevi vorbeau limba română, 41 535 (39%) 
vorbeau ucraineana, 26 428 (24,8%) cunoşteau germana, 4 809 (4,5%) înţelegeau 

49 Aus der Statistik des Volksschulwesens, în Bukowiner Sclzule, voi. VIII, anul 1911. caiet li, 
p. 124-125. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro



21 Statistică şcolară în cadrul învătământului primar din Bucovina 187 

poloneza, iar limba maghiară era vorbită de 1 663 de elevi. În patru districte 
(Suceava, Gura Humorului, Rădăuţi şi Câmpulung), peste 70% dintre elevi vorbeau 
româna; limba ucraineană era vorbită de circa 99-100% dintre elevii districtelor 
Zastavna şi Coţmani, 96,5% din districtul Vaşcăuţi, 86,6% din districtul Vijniţa şi 
61 % din districtul Cernăuţi-rural; limba germană era cunoscută de cei mai mulţi 
elevi în oraşul Cernăuţi (70,4%) şi în districtul Câmpulung (41,4%). În alte trei 
districte (Rădăuţi, Vijniţa şi Gura Humorului) circa un sfert dintre elevi puteau 
vorbi germana. În districtul Storojineţ, limba română era cunoscută de 58%, iar 
ucraineana, de 24,9% din numărul total de elevi. În districtul Siret, ucraineana era 
vorbită de 37,4%, iar româna de 31,5% dintre elevi. Totodată, în districtele 
Coţmani şi Zastavna, circa 6-7% dintre elevi cunoşteau germana, iar în patru 
districte din nord-vestul Bucovinei doar 8 elevi înţelegeau româna (vezi Tabelul nr. 
16). Astfel, statistica respectivă ne demonstrează câteva situaţii interesante din 
învăţământul bucovinean: I. în anul 1910, numărul elevilor români de la şcolile 
primare din Bucovina era cu 4 120 mai mare decât al celor ucraineni; 2. numărul 
elevilor care vorbeau româna era cu 4 232 mai mare decât al elevilor care 
înţelegeau ucraineana; 3. deşi în toate şcolile româneşti, ucrainene, poloneze şi 

maghiare se învăţa limba germană ca obiect, doar 4 356 de elevi, din totalul de 
84 341 de elevi negermani, vorbeau germana. 

Aşadar, la sfârşitul secolului al XIX-iea - începutul secolului al XX-iea, au 
fost publicate un şir de statistici despre învăţământul primar din Bucovina, care 
constituie surse documentare foarte valoroase pentru cercetarea sistemului de 
învăţământ şi cunoaşterea situaţiei concrete din fiecare şcoală. În anii 1890 şi 1900, 
Comisia centrală de statistică din Viena a realizat două studii detaliate despre toate 
şcolile primare din provinciile austriece, inclusiv din Bucovina. În anul 1894, a fost 
publicată, la Cernăuţi, prima statistică şcolară foarte detaliată despre toate şcolile 
primare din Bucovina, lucrare editată de Dimitrie Isopescul, consilier şcolar, 

directorul Şcolii Normale din Cernăuţi, şi coordonată de Josef Wotta, profesor şi 
redactor responsabil al revistei „Bukowiner Pădagogische Blătter". 

În anii '80-'90 ai secolului al XIX-iea şi la începutul secolului al XX-iea, în 
revista „Bukowiner Pădagogische Blătter" şi în protocoalele şedinţelor Dietei 
provinciale, au fost publicate rapoartele anuale despre starea învăţământului 

primar, elaborate şi întocmite după o anumită schemă de Consiliul Şcolar al Ţării. 
Începând cu anul de învăţământ 1895/1896, la aceste rapoarte au fost ataşate şi 
statistici şcolare despre toate şcolile publice şi private, precizându-se: numărul 
copiilor şi elevilor după sex, confesiune şi limba maternă, numărul de clase şi 

limba de instruire din fiecare şcoală, numele şi prenumele tuturor învăţătorilor. 
Deşi aceste statistici conţin şi unele inexactităţi, precum indicarea greşită a copiilor 
sau elevilor după confesiune ori limba maternă, greşeli pe care le-am corectat şi 
evidenţiat într-o rubrică aparte, acestea sunt cele mai valoroase informaţii despre 
şcolile primare din Bucovina din perioada 1895-1912. 
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Greşeli mai evidente în statisticile austriece privind şcolile primare 
din Bucovina, în perioada 1895-1912 

Scoala Varianta indicatl Varianta corectl 
1895/1896 

Rădllu!i (băieţi) I 251 de copii germani Cifra exagerată 
lstensegits 303 copii ruteni 303 copii maghiari 
Hatna 305 elevi români 305 elevi ruteni 

1896/1897 
Ţureni I 07 elevi ruteni 107 elevi români 
Voloca pe Ceremuş 120 de elevi români 120 de elevi ruteni 
Suceava (scoala orivată) 215 baie!i germani - germani (cifra e indicata dublu) 

1897/1898 
Poieni 134 de elevi germani 134 de elevi români 
Mihuceni 96 de elevi polonezi 96 de elevi ruteni 
Hliboca 140 de copii ruteni 440 de copii ruteni 
Yoloca pe Ceremuş 128 de copii români nu erau copii români 
Storojinet (şcoala de baieti) un copil român 51 de copii români 

1898/1899 
Slatioara 44 de elevi ruteni 44 de elevi români 
Berhomet pe Prut 44 de elevi români nu erau elevi români 
Districtul Siret total I 7 I de copii de alte etnii 7 I de copii de alte etnii 
Berbeşti 193 de elevi români 193 de elevi ruteni 
Districtul Storojineţ total 3 165 de elevi români 2 972 de elevi români 

" 
total 2 858 de elevi ruteni 3 I 52 de elevi ruteni 

" total 262 de elevi polonezi 161 de elevi polonezi 
1899/1900 

Districtul Cernăuţi rural total I I 18 copii germani Total I 811 copii germani 

" total 393 de copii polonezi Total 363 de copii polonezi 

" total 362 de elevi polonezi Total 335 de elevi polonezi 
Districtul Gura Humorului total 5 661 de copii români Total 5 629 de copii români 

" total 163 de copii ruteni Total 195 de copii ruteni 

" total I 587 de elevi germani Total 1 536 de elevi germani 

" total 3 395 de elevi români Total 3 438 de elevi români 
Districtul Coţmoni total 12 478 de copii ruteni Total 12 5 77 de copii ruteni 

" total 9 907 elevi ruteni Total 9 887 elevi ruteni 
Rogojeşti 92 de elevi români 92 elevi ruteni 
Districtul Siret total I 592 de elevi români Total I 500 de elevi români 

" total I 572 de elevi ruteni Total I 664 de elevi ruteni 
Draci neţ 304 elevi români 304 elevi ruteni 
Dracineţul Nou 70 de elevi români 70 de elevi ruteni 
Districtul Storojineţ total 30 de copii maghiari nu erau copii maghiari 

" total 5 copii de alte etnii Total 35 de copii de alte etnii 

" total 3 482 de elevi români Total 3 108 elevi români 

" total 2 963 de elevi ruteni Total 3 33 7 de elevi ruteni 
Suceava (ambele şcoli) 19 copii maghiari nu erau copii maghiari 
Districtul Suceava total 4 850 de copii români Total 4 985 de copii români 

„ total 823 de copii ruteni Total 833 de copii ruteni 

" total I 7 copii de alte etnii Total 7 copii de alte etnii 

" total 3 713 elevi români Total 3 823 de elevi români 
1900/1901 

Rarancea elevi mozaici - nu erau 39 de elevi mozaici 
Rohozna 403 copii români 403 copii ruteni 
Rohozna 332 de elevi români 332 de elevi ruteni 
Arbora (Cotul de Sus) 179 de copii români 159 de copii români 
Braieşti 196 de elevi ortodocşi 96 de elevi ortodocşi 
Districtul Gura Humorului Total I 39 I copii romano-catolici Total I 442 de copii romano-catolici 

„ Total I 304 elevi romano-catolici Total I 353 de elevi romano-catolici 
„ Total I 786 de cooii 2ermani Total I 836 de cooii 2ermani 
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Districtul Gura Humorului Total I 642 de elevi germani Total I 692 de elevi germani 28 
DomaŞara SO de elevi ortodocşi 58 de elevi ortodocşi 32 
Badeuti (românesc) 9 copii de alte confesiuni 9 copii mozaici 52 
Ciudei 99 copii mozaici 91 copii mozaici 72 
Mitocul Dragomimei 177 copii germani 117 copii germani 84 
Cemăuti (şc. ev. Privata.) date incomplete despre confesiuni 14 elevi r-cat., 2 elevi gr-cat. 98 
Idem (şc. Ort. Privata.) 367 elevi evanghelici 367 de elevi ortodocşi 98 
Idem (şc. „Marienfamilie") lipsesc inf. despre conf. elevilor 48 elevi r-cat., S gr-cat. şi 3 ort. 100 
Sta.neşti de Jos (şc. Evang.) lipsesc inf. despre conf. elevilor 25 evang. 20 ort. 14 mozaici 12 r-cat. 102 

1901/1902 
Molodia 269 de elevi germani 169 de elevi germani 14 
Mihalcea 275 de elevi ortodocşi 285 de elevi ortodocşi 14 
Păi tinoasa 7 copii germani 60 de copii germani 26 
Stupea 3 228 de elevi ruteni 328 de elevi români 28 
Stupea 367 de copii ruteni 367 de copii români 28 
Districtul Gura Humorului Total 5 841 de copii ortodocşi Total 5 938 de copii ortodocşi 28 

„ Total 5 827 de copii români Total 5 924 de copii români 28 

" 
Total 494 de copii mozaici Total 474 de copii mozaici 28 

„ Total 2 036 de copii germani Total 2 016 de copii germani 28 
„ Total I 947 de elevi germani Total I 905 de elevi germani 28 
„ Total 5 I 50 de elevi români Total 5 186 de elevi români 28 

" 
Total 3 I 5 elevi polonezi Total 32 I de elevi polonezi 28 

Freudenthal 11 elevi romano-catolici 32 de elevi romano-catolici 34 
Camenca (şcoala ruteană) 39 de copii ruteni 393 de copii ruteni 66 
Siret (şcoala de fete) 3 eleve poloneze 34 de eleve poloneze 68 
Dracinet elevi polonezi - nu erau 9 elevi polonezi 74 
Caraociu oe Siret 172 de cooii români 272 de cooii români 76 

1902/1903 
Poiana Negri 63 de elevi români 53 de elevi români 38 
lurcăuti 32 7 de elevi ortodocşi 227 de elevi ortodocşi 46 
Hliboca (şcoala ruteană) 524 de copii ortodocşi 534 de copii ortodocşi 74 
Hliboca (şcoala ruteană) 64 de copii ruteni 621 de copii ruteni 74 
Hliboca (şcoala germană) 14 copii romano-catolici 4 copii romano-catolici 74 
Panca (Zabahna) 90 de elevi ortodocşi 80 de elevi ortodocşi 90 
Chiselife - Toraci 189 de copii ruteni 179 de copii ruteni 110 
Storonet Putila 61 de elevi ortodocşi S I de elevi ortodocsi 114 

1904/1905 
Brăieşti 121 copii şi elevi romano-catolici 121 de copii şi elevi ortodocşi 26 
Brăieşti 121 de copii şi elevi mozaici 121 de copii şi elevi români 26 
llişeşti 450 de elevi germani 440 de elevi germani 28 
Măzănăeşti 22 de copii ortodocşi 92 de copii ortodocşi 32 
Păllinoasa 137 de copii ortodocşi 157 de copii ortodocşi 32 
Solca 38 de copii evanghelici nu erau copii evanghelici 34 
Solca 31 de elevi evanghelici nu erau elevi evanghelici 34 
Voronet 47 de copii ortodocşi 74 de copii ortodocşi 36 
Breaza copii germani - nu erau 14 copii germani 36 
Breaza elevi germani - nu erau 14 elevi germani 36 
Bucşoaia 199 de elevi romano-catolici 119 elevi romano-catolici 36 
Bucşoaia 199 de elevi germani 144 elevi germani 36 
Gemene 35 de elevi ortodocşi 55 de elevi ortodocşi 40 
Pojorâta (şcoala germană) 176 de copii germani 146 de copii germani 44 
Vama 67 de copii romano-catolici 77 de copii romano-catolici 46 
Izvor copii mozaici - nu erau 8 copii mozaici 64 
Izvor elevi mozaici - nu erau 8 elevi mozaici 64 
Rădăuţi (din str. Frătăuti) 25 de copii greco-catolici 15 copii greco-catolici 68 
Şipot Cameral 143 de copii ortodocşi 134 de copii ortodocşi 70 
Hliboca (şcoala ruteană) 478 de copii polonezi 478 de copii ruteni 74 
Hliboca (şcoala ruteană) 350 de elevi polonezi 350 de elevi ruteni 74 
lstensel!.its 458 de elevi mal!.hiari 428 de elevi mal!.hiari 76 
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Camenca (şcoala ruteană) 20S copii ruteni SOS copii ruteni 76 
Budenit 78 de copii români 98 de copii români 82 
Davideni 114 copii ortodocşi 144 de copii ortodocşi 84 
Panca (Zabahna) 98 de elevi ortodocşi 89 de elevi ortodocşi 86 
Ropcea (de pe malul drept) I 36 de elevi români 11 J elevi români 88 
Mitocul Dragomimei copii evanghelici - nu erau S8 de copii evanghelici 94 
Mitocul Dragomimei elevi evanghelici - nu erau 64 de elevi evanghelici 94 
Bahna 176 de copii ruteni 196 de copii ruteni 104 
Alexanderdorf 17 copii mozaici 17 copii evanghelici 114 
Alexanderdorf 17 elevi mozaici 17 elevi evanghelici 114 
Frătăutii Vechi (se. privată) 16 elevi mozaici 6 elevi mozaici 116 

1906 
Cernăuţi (Landhausgasse) 472 de copii mozaici 724 de copii mozaici 2 
Molodia 298 de elevi români 303 elevi români 24 

1907 
Cemăuti (şc. Ortod. de fete) total 84 7 eleve total 34 7 eleve 10 
Cotul Ostritei 289 elevi români 2S9 elevi români 18 
Rarancea 49 elevi romano-catolici 40 elevi romano-catolici 26 
Vaslăuţi 258 elevi ruteni 285 elevi ruteni JO 
Voloca 227 elevi români S27 elevi români 30 
Jucica Veche 708 copii ortodocşi 408 copii ortodocşi 32 
Ţureni total S7 copii şi elevi total 94 copii şi elevi 32 
Sadagura (şcoala privată) elevi germani - nu erau 182 elevi germani 34 
Arbora (şcoala germană) 21 O copii germani 310 copii germani 34 
Arbora (şcoala germană) 84 elevi mozaici 74 elevi mozaici 34 
Arbora (Cotul de Sus) 198 copii şi 217 elevi germani 198 copii şi 217 elevi români 34 
Gura Humorului (şc. băieti) 172 elevi mozaici 127 elevi mozaici 38 
Cotmani (şcoala de băieţi) 148 copii ortodocşi 248 copii ortodocşi 76 
Zeleneu I S7 copii ruteni 167 copii ruteni 82 
Bilca (şcoala nr.I) 149 copii ortodocşi 349 copii ortodocşi 84 
Frătău\ii Vechi (românesc) 427 elevi români 421 elevi români 86 
F Ursten thal 230 copii germani 220 copii germani 86 
Horodnicul de Sus (Est) 297 elevi români 279 elevi români 88 
Camenca (şcoala română) 156 copii şi 142 elevi germani 156 copii şi 142 elevi români; 104 

6 copii şi elevi germani 
Tereblecea (şcoala germană 227 elevi germani 220 elevi germani 112 
Broscăuţii Vechi (Urvana) 11 S copii ortodocşi 151 copii ortodocşi 118 
Carapciu pe Siret total 38S copii total JS8 copii 124 
Ropcea (Hlibocioc) 22 elevi ruteni 22 elevi români 128 
Gura Solcii 4 7 copii şi 44 elevi ruteni 47 copii şi 44 elevi români 134 
Vaşcăuti pe Ceremuş total 230 fete total 320 fete 156 
Berhomet oe Siret total S72 copii total S90 copii 158 

1908 
Ceahor 33 I elevi români 23 I elevi români 
Chicera 107 copii ortodocşi 117 copii ortodocşi 
Striletkii Cut 161 elevi ortodocşi 261 elevi ortodocşi 
Fundul Moldovei 236 copii români 286 copii români 
Oşehlib 341 elevi ruteni 241 elevi ruteni 
Privorochia 90 elevi ortodocşi I 00 elevi ortodocşi 
Bobeşti 229 copii ortodocşi 299 copii ortodocşi 
Costâna I 36 copii şi 120 elevi ortodocşi 236 copii şi 220 elevi ortodocşi 
Costâna 138 copii şi 139 elevi români 238 copii şi 221 elevi români 
Draci net I 33 copii ortodocşi 333 copii ortodocşi 
Călineşti pe Ceremuş 84 copii ortodocşi 154 copii ortodocşi 
Călineşti pe Ceremuş 84 copii ruteni 154 copii ruteni 
Cincău copii ortodocşi - nu erau 202 copii ortodocşi 
Cincău copii ruteni - nu erau 202 copii ruteni 
Costrij iuca 31 copii şi elevi români 31 copii şi elevi ruteni 
lurcăuti 174 elevi ortodocşi 274 elevi ortodocşi 
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1909 
Boian (Centru) 88 copii gennani 177 copii gennani 14 
Lucaviţa 12J copii ruteni 22J copii ruteni 22 
Şerauti de Sus 160 copii şi IS7 elevi ortodocşi 260 copii şi 2S7 elevi ortodocşi JO 
Berchişeşti 2S6 copii români 246 copii români J6 
Solca 2J8 copii români 2JO copii români so 
Lujeni 246 elevi ruteni J46 elevi ruteni 78 
Rlldlluţi (Brăuhausgasse) 20 elevi ruteni JO elevi ruteni 94 
Volcinet (şcoala români) l IJ copii şi 99 elevi greco-catolici 113 copii şi 99 elevi ortodocşi 118 
Scheia copii ruteni - nu erau 10 copii ruteni 148 
Clllineşti pe Ceremuş 85 copii ortodocşi 157 copii ortodocşi 158 
Clllineşti pe Ceremuş 85 copii ruteni 157 copii ruteni 158 
Stăneşti de Sus pe Ceremuş 229 copii şi 20 I elevi greco-catolici 229 copii şi 201 elevi ortodocşi 160 
Usti Putila 6 elevi ortodocşi 69 elevi onodocşi 182 
Doroşlluti 288 copii ruteni 298 copii ruteni 186 

1910 
Boian (Hlinita) J68 elevi români 268 elevi români 16 
Doma Candreni l 5J elevi români 16J elevi români 60 
Andreasfalva 202 elevi maghiari J02 elevi maghiari 88 
Satul Mare (german) 221 copii evanghelici 121 copii evanghelici 100 
Suceviţa 13 I copii şi 13 I elevi români 2J I copii şi 2J I elevi români 102 
Camenca (şcoala ruteana.) lipsesc infonna\ii despre copii cca. 20 copii greco-catolici şi 500 copii 112 

onodocşi; circa 520 copii ruteni 
Stăneşti de Jos pe Siret 116 elevi ortodocşi 216 elevi ortodocşi 118 
Stllneşti de Jos pe Siret 116 elevi români 216 elevi români 118 
Tereblecea (şcoala româna.) J96 elevi români J4J elevi români 120 
Ta.ra.şeni I J6 copii ruteni 158 copii ruteni 120 
Stor o j i net (şcoala de fete) J40 copii gennani J 14 copii gennani 140 
lţcani - Gara. 214 copii gennani 204 copii gennani 148 
Mărefei (şcoala ruteana.) 262 copii ortodocşi JJ copii ortodocşi 150 
Măreţei (şcoala ruteana.) 261 copii ruteni J2 copii ruteni 150 
Draci net 20 copii mozaici 50 copii mozaici 152 
Stăneşti de Jos pe Ceremuş 206 copii onodocşi 215 copii ortodocşi 168 
Stăneşti de Jos pe Ceremuş lipsesc inf. despre şcoala privatll 170 
Bahna 198 copii ruteni 178 copii ruteni 170 
Storonet Putila 128 copii ruteni 118 copii ruteni 186 
Viinita (scoala de băieti) 204 elevi germani 294 elevi germani 188 

1911 
Caliceanca J4 copii români 84 copii români 8 
Iaslova.t 294 copii români 274 copii români 48 
Vama 89 copii romano-catolici 97 copii romano-catolici 78 
Gârba.uţi I 00 elevi ruteni 11 O elevi ruteni 112 
Hliboca (şcoala gennană) 148 copii germani 161 copii germani 114 
Istensegits lipsesc informaţii despre elevi cca. 450 elevi maghiari, rom.-catolici 114 
Camenca (centru) lipsesc informaţii despre copii cca. 400 copii ruteni, ortodocşi 116 
Storojine\ (şcoala de fete) 275 elevi mozaici 295 elevi mozaici 146 
Todireşti 91 copii români 182 copii români 164 
Cadobeşti 400 copii şi J57 elevi ruteni J 7J copii şi J4 I elevi ruteni 202 
Cuciurul Mic J49 copii onodocsi J60 copii ortodocşi 204 

1912 
Lucavi\a 198 elevi ruteni 208 elevi ruteni 24 
Mămăieştii Vechi 422 copii ortodocşi 242 copii ortodocşi 26 
Mihalcea lipsesc informaţii, şcoala era închisă în sat fiinţa o şcoală privata română 26 
Bucşoaia 66 copii romano-catolici 76 copii romano-catolici 60 
Bucşoaia 66 elevi romano-catolici 76 elevi romano-catolici 60 
lacobeni (germană, băieţi) 118 copii germani 218 copii gennani 68 
Raşca 46 copii români 46 copii ruteni 74 
Raşca 4J elevi români 4J elevi ruteni 74 
Clivodin 14 copii germani 24 copii germani 84 
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Clivodin 139 copii români 239 copii ruteni 84 
Clivodin 217 elevi români 217 elevi ruteni 84 
Şişcauti 137 copii ortodocşi 23 7 copii ortodocşi 90 
Şişcauti 137 copii ruteni 237 copii ruteni 90 
Frătăuţii Noi (Ruda) 47 elevi poloni 57 elevi poloni 98 
Frătăutii Noi (română) 338 elevi români 388 elevi români 98 
Rădăuti (Brlluhausgasse) 238 elevi români 338 elevi români 104 
Rădauti (Kirchengasse) 491 elevi germani 4 76 elevi germani 104 
Camenca (şcoala ruteană) lipsesc informaţii despre copii cca 260 copii ortodocşi ruteni 118 
Camenca (şcoala ruteană) 255 elevi polonezi 255 elevi ruteni 118 
Sinăuţi de Jos 169 elevi greco-catolici 169 elevi ortodocşi 126 
Banila Mold. (Coşeliuca) 88 copii români 88 copii ruteni 132 
Banila Mold. (Coşeliuca) 88 elevi români 88 elevi ruteni 132 
Cupca 14 copii ruteni 14 copii poloni 146 
Cupca 13 elevi ruteni 13 elevi poloni 146 
Gura Solcii 64 copii germani 64 copii români 158 
Gura Solcii 64 elevi germani 64 elevi români 158 
Călineşti (centru) 157 copii ruteni 127 copii ruteni 178 
Zamostia 124 copii ruteni 224 copii ruteni 184 
Mihova 157 copii ruteni 257 copii ruteni 196 
Storon.-Putila (Porkulyn) 37 copii români 37 copii ruteni 204 
Storon.-Putila (Porkulvn) 35 elevi români 35 elevi ruteni 204 

Tabelul nr. 1 

Şcolile primare oficiale şi private din Bucovina, după limba de instruire 

Anul Scoli oficiale Scoli particulare 
şcolar total e:erm. romin. rutene Polone UD!!:. mixte total e:erm. romin ~ne:. arm. mixte 
1870171 142 13 22 58 5 3 41 25 17 I 2 I 4 

1875 174 16 13 59 - 3 83 11 8 - I I I 
1880 193 18 26 16 - 3 130 13 10 - I I I 

1881/82 201 17 46 72 - 3 63 20 - - - - -
1882/83 212 18 53 74 - 3 64 14 - - - - -
1883/84 219 16 55 77 - 4 67 14 - - - - -
1884/85 234 17 60 85 - 4 68 18 13 I - I 3 
1885/86 247 19 63 79 - 3 83 18 12 I I I 3 
1886/87 255 19 67 87 - 3 79 18 12 I I I 3 
1887/88 273 19 80 92 - 3 79 19 14 I I I 2 
1888/89 282 19 87 94 - 3 79 19 14 I I I 2 
1889/90 285 20 89 99 - 3 74 19 14 I I I 2 
1890/91 300 19 96 116 I 3 65 18 13 I I I 2 
1891/92 307 19 101 118 I 3 65 18 13 I I I 2 
1892/93 314 19 102 122 2 3 66 18 13 I I I 2 
1893/94 320 25 100 124 I 3 67 19 14 I I I 2 
1894/95 330 38 104 122 I 3 62 19 14 I I I 2 
1895/96 335 35 108 129 I 3 59 20 16 - I I 2 
1896/97 340 36 108 128 I 3 64 22 17 - I I 3 
1897/98 349 38 111 135 I 3 61 22 17 - I I 3 
1898/99 351 39 114 140 I 3 54 24 18 - I I 4 
1899/00 362 42 121 147 I 3 48 23 17 - I I 4 
1900/01 365 43 124 146 I 3 48 23 18 - I I 3 
1901/02 370 43 125 149 I 3 49 23 18 - I I 3 
1902/03 386 47 126 150 I 3 59 21 14 - I I 5 
1903/04 392 47 128 153 I 3 60 20 13 - I I 5 
1904/05 399 51 131 153 I 4 59 18 12 - I I 4 
1905/06 456 72 150 186 8 4 36 21 15 - I I 4 
1906/07 476 79 162 192 8 5 30 23 17 - I I 4 
1907/08 492 82 169 199 9 5 28 23 18 - I I 3 
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1908/09 502 76 171 206 9 s 3S 2J 17 - I I 4 
1909/10 515 79 173 212 9 s 37 19 13 - I I 4 
1910/11 SJI 82 179 216 12 s 37 18 li - I I s 
1911/12 SJ7 81 18S 214 13 s 39 28 18 - I I 8 
1912/13 564 97 190 219 IS 4 39 J4 13 - 2 I 18 

Surse: 
1870171 - Statistik der ojfentlichen und Privat - Volksschulen ... , Wien, 1873, p. 44, 71, 93; 1875 
- Statistik der offentlichen ... , Wien, 1876, p. 44, 76, 112; 1880 - Statistik der offentlichen ... , 
Wien, 1882, p. 185, 403; 1881/82-1912/13 - date selectate din diferite volume ale revistei 
„Oesterreichsche Statistik": voi. 3.2, p. 78-79; voi. 9.1, p. 78-79; voi. 12.3, p. 78-79; voi. 16.2, 
p. 92-93; voi. 18.2, p. 80-81; voi. 21./, p. 80-81; voi. 22.4, p. 82-83; voi. 25.3, p. 82-83; voi. 
28.4, p. 116--117; voi. 35.4, p. 184-185; voi. 38.4, p. 190-191; voi. 44.4, p. 196--197; voi. 48.4, 
p. 204-205; voi. 51./, p. 224-225; voi. 52.3, p. 210-211; voi. 54.2, p. 212-213; voi. 55.4, p. 218-
219; voi. 62./, p. 230-231; voi. 68.3, p. 245; voi. 70.3, p. 252-253; voi. 73.l, p. 266--267; voi. 76./, 
p. 274-275; voi. 77.2, p. 283; voi. 79.3, p. 304-305; voi. 86.2, p. 296, 303; voi. 88.2, p. 301, 307; 
voi. 91.2, p. 215, 221; voi. 93. I, p. 221, 227; ediţie nouă, voi. 7.3, p. 297, 303; voi. 8.2, p. 291, 297; 
voi. I /.3, p. 283, 289; voi. 14.3, p. 329, 335. 

Tabelul nr. 2 

Şcolarizarea copiilor din Bucovina, în perioada 1870-1913 

Anul Total Numlrul copiilor instruiţi în Firi instruire 
şcolar copii şcoli şcoli şcoli şcoli•• total elevi motivat nemotivat 

oficiale repetate private superioare absolut % 
1870171 74921• 8163 - I 6S2 - - - - -
187S 75 630• 11 732 - I 613 - - - - -
1880 4S 022 IS 020 - 1448 - - - - -
1881182 80 832 16 S64 - I 727 873 19164 23,7 - -
1882/83 69 148 21 169 - I 711 I ISO 240JO 34,7 - -
1883/84 73 611 21 776 - 1699 942 24417 33,2 - -
1884/8S 74 696 2S 604 - 1642 I 088 28JJ4 37,9 S30 4S 8S3 
I 88S/86 7S 392 28 760 - I 723 I 110 li 59J 41,9 S4S 43 2S4 
1886/87 76 144 32 6S6 - 2 034 I 033 JS72J 46,9 8S3 39 268 
1887/88 76 SS6 34 S8S - 2 133 I 088 J7806 49,4 677 38 073 
1888/89 77460 37 284 - 2 268 I 100 40 652 S2,S 688 36 120 
1889/90 78 S61 38 996 - 2 186 I 676 42858 S4,S 2 04S 33 6S8 
1890/91 83 S96 42041 - 2 173 1464 45678 S4,6 I 498 36 420 
1891/92 84 229 46 381 - 2 330 1482 so 19J S9,6 I 738 32 298 
1892/93 8S 070 48 518 - 2 3S8 l 719 52 595 61,8 I 73S 30 740 
1893/94 91 687 SI 123 - 2 S03 1903 55 529 60,6 l 777 36 IS8 
1894/9S 92 27S S5 S28 - 2 290 I 984 59802 64,8 I 645 33 061 
1895/96 9S 264 60 746 - 248S 2 210 65 441 68,7 I 8S3 27 970 
1896/97 9S 346 66 156 - 2 395 2 661 71 212 74,7 I 8Sl 23 667 
1897/98 96 087 70 118 - 2 730 2 936 75784 78,9 2 430 20269 
1898/99 94 629 67 709 - 2 661 3 137 7JS07 77,7 2 38S 18 S73 
1899/00 96 973 70 081 - 2 847 2 908 758J6 78,2 2 282 18 85S 
1900/01 99 869 74 243 - 2 7SI 3 711 80705 80,8 2 700 IS 4SI 
1901/02 99 7S7 76 417 - 2 82S 4218 8J460 83,7 2 726 13 113 
1902/03 100 04S 79 687 - 2 83S 3706 86228 86,2 2 7S5 11 S7S 
1903/04 102 283 82644 - 2 9S8 3 sos 89107 87,1 2 88S 10 786 
1904/0S 104 377 8S S36 - 2 S36 4 020 92092 88,2 2 817 9 714 
190S/06 119 37S 91661 11470 2 641 3 4SS 109 227 91,S 2324 7 841 
1906/07 119601 92668 11 671 2294 3 631 110 264 92,2 I 881 7 4S6 
1907/08 119 360 93 IS8 11 074 2 203 3 729 110 164 92,3 l 806 7 390 
1908/09 122 922 9S 420 12 889 2 789 4 019 115 117 93,6 I 617 6 188 
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1909/10 119030 95 622 11201 2 578 3 763 I IJ 164 95,1 I 256 4610 
1910/11 122014 99391 11290 2 208 3 642 116 531 95,5 1423 4060 
1911/12 124 342 102 375 9766 2 557 4 557 119 255 95,9 I 359 3 728 
1912/13 127 472 103 901 10965 3 128 4 536 122 SJO 96,1 I 116 3 826 

• Numărul copiilor între 6 şi 12 ani conform recensământurilor. După calculele inspectorilor şcolari 
districtuali, în 1870/71 erau în Bucovina 41 117 copii în vârstă de 6-12 ani. 

•• Copiii care au frecventat şcoli superioare sau profesionale, ori au fost instruiti acasă. 

Surse: 
1870/1871 - Statistik der ojfentlichen und Privat - Volksschulen ... , Wien, 1873, p. 48, 73, 95; 
1875 - Statistik der ojfentlichen ... , Wien, 1876, p. 48, 80, 116; 1880 - Statistik der offentlichen ... , 
Wien, 1882, p. 195, 413, 481; 1881/82-1912/IJ - date selectate din diferite volume ale revistei 
„Oesterreichische Statistik": voi. 3.2, voi. 9./, voi. 12.3, voi. 16.2, voi. 18.2, voi. 21./, voi. 22.4, 
voi. 25.3, voi. 28.4, voi. 35.4, voi. 38.4, voi. 44.4, voi. 48.4, voi. 51./, voi. 52.3, voi. 54.2, voi. 
55.4, voi. 62./, voi. 68.3, voi. 70.3, voi. 73.l, voi. 76./, voi. 77.2, voi. 79.3, voi. 86.2, voi. 88.2, 
voi. 91.2, voi. 93. /, editie nouă, voi. 7.3, voi. 8.2, voi. 11.3, voi. 14.3. 

Districtul Total 
şcolar şcoli 

Cemăuti 10 
Rădăuti li 
Suceava 17 
Total 38 

Cemăuti 13 
Ceremuş 9 
Nistru 14 
Humor I 
Câmpulung 9 
Cotmani 14 
Putila 5 
Rădăuti 9 
Siret 3 
Storojinet 7 
Suceava 7 
Vicov 14 
Total 105 

Cemăuti 2 
lacobeni 3 
Iliş eşti 2 
Rădăuti 5 

Rădăufi I 
Total 13 
otal BucovinB 156 

Tabelul nr. 3 
Învătământul primar din Bucovina, în anul 1865 

Şcoli dupl limbi Total copii Elevi la şcolile 
2ennane polone rutene mixte principale triviale 

Şcoli romano-catolice 

- - - 10 7204 792 532 
- - - li 3 163 - I 072 
- - - 17 3 381 279 998 

- - - 38 13 748 1071 1601 

Şcoli ortodoxe 

- 7 - 6 5 096 289 166 
- - - 9 5 104 - 302 

- - - 14 4907 - 468 
- - - I 2 219 - li 
- - - 9 2066 - 232 
- - 7 7 2 727 - 308 
- - 5 - 2 394 - 179 

- 9 - - 5 085 - 290 
- - - 3 3 057 124 113 
- - I 6 5 569 - 100 

- 7 - - 4 764 - 299 
- - - 14 4401 - 347 

- 13 13 69 47 389 413 1815 
Scoli evan !helice lu tera ne şi calvine 

2 - - - 186 143 -
3 - - - 383 - 312 
2 - - - 321 - 208 
5 - - - 597 - 573 

- - - I 147 - 87 
11 - - 1 1634 143 1180 
12 23 IJ 108 62 771 I 627 6597 

Total elevi 
absolut % 

I 324 18,4 
I 072 33,9 
1277 37,8 
3673 16 7 

455 8,9 
302 5,9 
468 9,5 

li 0,5 
232 11,2 
308 11,3 
179 7,5 
290 5,7 
237 7,7 
100 1,8 
299 6.3 
347 7,9 

3118 6,8 

143 76.9 
312 81,5 
208 64,8 
573 96,0 

87 59,2 
1313 81 o 
8 224 131 

Sursl: Detail Conscription der Volksschulen in der im Reichsrathe vertretenen Konigreichen und 
Landern. Nach dem Stande vom Ende des Schuljahres 1865, Wien, 1870, p. 936, 938-939. 

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



29 Statistică şcolară în cadrul invătământului primar din Bucovina 195 

Tabelul nr. 4 

Elevii de la şcolile primare din Bucovina, după limba materni 

Districtul 1871 1875 
total germani români ruteni poloni URJ!,. total 11.errn. români ruteni poloni URI!.. 

Cemauti oraş 2051 987 254 211 592 - 2791 1581 267 329 586 -
Cemauti rural 698 107 114 361 116 - 1109 70 265 589 180 -
Câmpulung 1171 781 387 - 3 - 1586 846 564 163 13 -
Co1mani 591 25 2 523 41 219 1408 47 - 1260 101 -
Radauti 2095 1184 503 94 95 134 2591 1234 769 166 186 228 
Siret 891 418 219 120 - - 1027 492 161 89 31 246 
Storojinet 345 133 80 102 30 - 648 308 89 193 58 -
Suceava 1358 574 514 89 179 - 1453 805 561 15 69 -
Vii nita 615 97 - 447 71 732 127 - 475 113 -
Total 9815 4306 2073 1947 1127 353 13345 5510 2676 3279 1337 474 

43,9 211 19,B 11.5 3,6 413 2(),0 246 100 3,5 
1880 1904 

Cemauţi oraş 3453 1977 256 430 760 4 8470 4205 1173 1679 1394 6 
Cemauti rural 1797 360 381 897 159 - 11983 1631 2805 7082 461 2 
Gura Humor 9187 2083 6426 197 366 114 
Câmpulung 1665 958 553 141 li - 6539 2403 3607 441 80 -
Cofmani 1765 130 - 1533 98 - 11104 592 I 10310 196 -
Radauti 2809 1294 984 136 192 187 10423 2609 6708 707 55 338 
Siret 1038 529 161 III 40 194 6392 1272 1813 2222 162 880 
Storojinet 955 394 123 368 65 - 6636 1666 3327 1374 267 -
Suceava 1926 1120 566 40 162 3 6570 1411 4443 507 181 -
Vaşcauţi 4853 654 2 4014 178 -
Viinita 1060 368 2 585 105 - 4349 1193 I 3074 80 -
Total 16468 7130 3026 4241 1592 388 86506 19719 30306 31607 3420 1340 

43,3 18,4 25 7 97 23 22,B 35,0 36,5 J9 15 

Surse: 1870/71 - Statistik der offentlichen und Privat - Volksschulen ... , Wien, 1873, p. 48, 73, 95; 
1875 - Statistik der offentlichen ... , Wien, 1876, p. 48, 80, 116; 1880 - Statistik der 
offentlichen ... , Wien, 1882, p. 195, 413, 481, 483; 1904 - Rudolf Wagner, Das multinationale 
osterreichische Schulwesen in der Bukowina, Miinchen 1985, voi. I, p. 52. 

Districtul numarul 
scol ar de copii 

Cemăuti oraş 93651 

Cemauti rural 13728 
Gura Humor 7 290 
Câmpulung 6166 
Cotmani 12 426 
Radăuti 10534 
Siret 6927 
Storojinet 10884 
Suceava 7 374 
Vijnita 7872 

Total 90 177 

Tabelul nr: 5 

Copiii de vârstă şcolară din Bucovina, în anul 1894 
(după confesiuni şi limba maternă) 

Copiii dupl confesiuni 
numarul romano- greco- ortodocşi evanghe-
de elevi catolici catolici I ici 
6 976 I 832 629 I 821 375 
5 403 909 289 10 978 5 
4 595 I 528 156 4 885 410 
4671 933 48 3 956 659 
7 826 313 227 10900 5 
6 356 I 870 51 7 140 528 
4 130 I 258 117 4 495 377 
4 537 772 198 8429 133 
4977 692 193 5 544 154 
4040 297 76 5 965 93 
53 511 10404 1984 64113 2739 

11,5% 1,1% 71,1% 3,0% 

lipoveni mozaici altii 

- 2 319 -
- I 547 -
- 311 -
- 570 -
- 981 -
- 903 42 

133 547 -
- I 352 -
3 748 40 

15 1426 -
151 10 704 82' 

0,1% 11,9% 
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Copiii dupll limba materni 
Districtul nr. copii germani români ruteni poloni unguri slovaci lipoveni armeni cehi 
şcolar 

Cemauti oraş 6 976J 3 483 I 261 I 134 I 098 - - - - -
Cemauti rural 13 728 I 926 3 349 7 990 463 - - - - -
Gura Humor 7290 11 797 4 883 178 120 62 250 - - -
Câmpulung 6166 2 134 3 297 708 25 2 - - - -
Cot mani 12426 I 022 2 11 215 179 - 8 - - -
Radauti 10 534 2 861 6200 981 - 402 85 - 5 -
Siret 6927 1400 2 118 2491 64 634 87 133 - -
Storojinet 10884 2 056 4 033 4 630 144 3 15 - - 3 
Suceava 7 374 I 368 5 026 735 163 I 24 3 51 3 
Vijnita 7 872 I 526 - 6 043 288 - - 15 - -

Total 90 177 19 573 30 169 36105 2 544 1104 469 151 56 6 
11,7% 33,4% 40,0% 2,8% 1,2% 0,5 0,2 

1 În oraşul Cernăuţi nu se cunoştea exact numărul copiilor de vârstă şcolară, cifra de 9 365 este 
estimată, iar structura după confesiuni şi limba maternă se referă la copiii şcolarizaţi. 

2 42 reformaţi în districtul Rădăuţi şi 40 armeni ortodocşi în districtul Suceava. 
3 Datele pentru oraşul Cernăuţi se referă la copiii şcolarizaţi. 

Sursli: Schematismus der Volksschulen und Lehrer, hrsg von Demeter Isopescul, redigiert von Josef 
Wotta, Czernowitz, 1894, p. 182-183. 

Tabelul nr. 6 

Copiii de vârstă şcolară din Bucovina, după limba maternă 

Anul Total Germani Români Ruteni Polonezi Maghiari 
copii absolut % absolut % absolut % absolut % absolut % 

1896 95 263 21 512 22,6 31429 33,0 38 084 40,0 - - - -
1897 96 168 21107 21,9 32 I IO 33,4 38 624 40,2 - - - -
1898 96 362 21 243 22.0 31 704 32,9 38 978 40,4 - - - -
1899 95 159 20 362 21,4 31 250 32,8 39 326 41,3 2 889 3,0 I 156 1,2 

1900 98 597 21 223 21,5 32 426 32,9 40 515 41,1 3 003 3,0 I 270 1,3 
1901 100 023 21 135 21,1 32 929 32,9 41 333 41.3 3 191 3.2 I 374 1.4 
1902 100 626 21 710 21,6 32 737 32,5 41409 41, 1 3 322 3,3 I 382 1.4 
1903 100 042 21963 21,9 33 234 33,2 40 083 40,1 3 289 3,3 I 377 1,4 

1905 104 377 23 144 22,2 34 714 33,2 41 388 39.6 3 414 3,3 I 634 1.5 
1906 107 628 23 241 21,6 36 624 34,0 41 911 38,9 3 881 3,6 I 740 1,6 

1907 108 888 23 827 21,9 37 363 34,3 41 586 38,2 3 982 3,6 I 740 1.6 
1908 108 498 23 409 21,6 37 531 34,6 41490 38,2 3 902 3,6 I 726 1,6 

1909 113 406 24492 21,6 39 819 35.1 42 636 37,6 4 139 3,6 I 819 1.6 

1910 110 079 23 840 21,6 38 860 35,3 41 378 37,6 3 892 3,5 I 659 1,5 

1911 113 304 24485 21,6 40 248 35,5 42 320 37,3 4 173 3,7 1604 1,4 
1912 115 209 24 802 21,5 41924 36,4 42 223 36,7 4244 3,7 I 627 1.4 

Surse: 1896-1905 - calculat şi corectat după Jahres-Hauptbericht uber den Zustand des 
Volksschulwesens in der Bukowina im Schuljahre ... ; 
1906-1912 - calculat şi corectat după Statistische Nachweisung liber den Stand der 
Volksschulen ... nach dem Stande vom ... 
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Tabelul nr. 7 

Elevii de la şcolile oficiale şi private din Bucovina, după limba maternă 

Anul Total Germani Romi ni Ruteni Polonezi Maghiari 
elevi absolut % absolut % absolut % absolut % absolut % 

1870 9 815 4306 43,9 2 073 21,/ 1947 19,8 I 127 11,5 353 3,6 
1875 13 345 5510 41,3 2 676 20,/ 3 279 24,6 I 337 10,0 474 3,5 
1880 16468 7130 43,3 3 026 18,4 4241 25,7 I 592 9,7 388 2,3 
1890 40502 11 470 28,3 11 785 29,/ 14 592 36,0 2 008 4,9 647 1,6 
1896 63 205 15 536 24,6 20 897 33,/ 23 308 36,9 - - - -
1897 68 458 16 537 24,/ 22939 33,5 25 549 37,3 - - - -
1898 72 008 17 172 23,8 24016 33,3 27 100 37,6 - - - -
1899 70 393 17 006 24,l 23 391 33,2 26 350 37,4 2 689 3,8 803 1,1 
1900 72 953 17 298 23,7 24 524 33,6 27 477 37,7 2 727 3,7 798 1,1 
1901 76648 11145 23,l 26 317 34,3 28 829 37,6 2 728 3,5 965 1,2 
1902 78 778 11951 22,8 27 401 34,8 29 436 37,4 2 862 3,6 I 058 1,3 
1903 81 818 18 680 22,8 28 854 35,2 30 053 36,7 2989 3,6 1159 1,4 
1904 86 506 19119 22,8 30 306 35,0 31 607 36,5 3 420 3,9 I 340 1,5 
1905 87 395 19 850 22,7 30 869 35,3 31 893 36,5 3 277 3,7 1445 1,6 
1906 94 834 21 054 22,2 33 973 35,8 34 390 36,3 3 520 3,7 I 693 1,8 
1907 97 003 20 875 21,5 35 395 36,5 35 107 36,2 3 711 3,8 I 695 1,7 
1908 91651 20 983 21,5 35 528 36,4 35 453 36,3 3 782 3,9 I 592 1,6 
1909 99 663 21475 21,5 36 066 36,2 36 223 36,3 3 839 3,8 I 696 1,7 
1910 101283 21647 21,4 37 255 36,8 36 695 36,2 3151 3,7 I 643 1,6 
1911 104041 22 088 21,2 38 348 36,9 37 760 36,3 4 015 3,9 I 544 /,5 
1912 106964 22 736 21.3 40 129 37,5 38 144 35,7 4 220 3,9 I 579 1,5 

Surse: Ibidem. 

Tabelul nr. 8 

Copiii de vârstă şcolară din Bucovina, după confesiuni 

Anul Total Romano-catolici Greco-catolici Ortodocşi Evanghelici Mozaici 
copii absolut % absolut % absolut % absolut % absolut % 

1901 100 023 11649 11,6 2 427 2,4 71 350 71,3 2860 2.8 11655 11,6 

1902 100 626 11 897 11,9 2 570 2,5 71 176 70,7 2729 2,7 12105 12,0 

1903 100 042 12 001 12,0 2 437 2,4 70 527 70,5 2932 2,9 12040 12,0 

1905 104 377 12 804 12,3 2474 2,4 73 384 70,3 3091 2,9 12523 12,0 

1906 107 628 13 285 12,3 2 765 2,6 15 450 70,/ 3154 2,9 12767 11,8 

1907 108 888 13 284 12,2 2170 2,5 15 921 69,7 3152 2,9 13372 12,3 

1908 108 498 13 237 12,2 2 797 2,6 76 011 70,0 3096 2,8 12952 11,9 

1909 113 406 14 078 12,4 2 886 2,5 79 245 69,9 3348 2,9 13355 11,8 

1910 110 079 13 650 12,4 2980 2,7 76996 69,9 3187 2,9 12851 11,7 

1911 113 304 14209 12.5 3 004 2,6 79 122 69,8 3231 2,8 13313 11,7 

1912 115 209 14 618 12,7 3 148 2,7 80428 69,8 3302 2,9 13253 //,5 

Surse: 1901-1905 - calculat şi corectat după „Jahres-Hauptbericht iiber den Zustand ... "; 
1906-1912 - calculat şi corectat după Statistische Nachweisung uber den Stand der Volksschulen„. 
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Tabelul nr. 9 

Elevii de la şcolile oficiale şi private din Bucovina, după confesiuni 

Anul Total Romano-catolici Greco-catolici Ortodocşi Evanghelici Mozaici 
elevi absolut % absolut % absolut % absolut % absolut % 

1870 9 815 3 422 34.9 3 870 39,4 I 503 15.3 957 9.7 
1875 13 345 4 369 32.7 5 376 40,3 I 848 13.8 I 720 12,9 
1880 16 468 4 816 29,2 6 849 41,6 I 632 9,9 3 082 18,7 
1890 40 462 6 693 16,5 I 084 2.7 24 566 60.7 2 078 5,1 5 943 14,7 
1900 72401 9 379 12,9 2 147 2,9 49 284 68,J 2 665 3.7 8 855 12,2 
1901 76 648 9 701 12,6 1923 2,5 52 942 69.I 2 790 3,6 9 218 12.0 
1902 78 778 10091 12.8 I 954 2,5 54 582 69,3 2 710 3.4 9 397 11,9 
1903 81 818 10465 12,8 1992 2,4 56 707 69.3 2 861 3,5 9 706 11,8 
1904 86 506 11 281 13,0 2 109 2,4 59 625 68,9 2 988 3,4 10400 12.0 
1905 87 395 

11 374 13,0 2 103 2,4 
60 456 69,2 3 007 3.4 10 368 11,9 12 363 13,0 2 420 2,5 

1906 94 834 12422 12,8 2461 2,5 65 725 69.3 3 049 3,2 11 089 11,7 
1907 97 003 12 403 12.7 2 566 2,6 67 832 69,9 3 049 3.1 li 019 11.3 
1908 97 657 12 859 12,9 2 671 2,7 68 257 69,9 3 002 3,1 11 132 11.4 
1909 99 663 12944 12,8 2 808 2,8 69408 69,6 3 079 3.1 11 317 11,3 
1910 101 283 13 431 12,9 2 853 2,7 70 859 69,9 3 034 3,0 11 388 11.2 
1911 104 041 13 878 13,0 2 931 2,7 72 819 70.0 2920 2,8 11 784 11.3 
1912 106964 74 839 69,6 3 101 2,9 11949 11.2 

Surse: Ibidem. 

Tabelul nr. 10 

Elevii de la şcolile din localitătile urbane, după limba maternă 

Anul Total Germani Ro mini Ruteni Polonezi Alţii 

elevi absolut % absolut % absolul % absolut % 

1896 15 926 8 193 51,4 3 227 20,3 2 727 17,J - - I 779 
1897 16 711 8 653 51,8 3 378 20,2 2901 17,3 - - I 779 

1898 18427 9 386 50,9 3 780 20,5 3 305 17,9 - - I 956 
1899 18 345 9448 51,5 3 645 19,9 3 264 17,8 1944 10,6 44 
1900 18 617 9459 50.8 3 670 19.7 3457 18,6 1979 10,6 52 
1901 18458 9 535 51,6 3 621 19,6 3409 18,5 I 833 9,9 60 

1902 18689 9731 52,/ 3 626 19,4 3 364 18,0 1904 10,2 64 
1903 19 113 9978 52,2 3 744 19,6 3 348 17,5 1973 10,3 70 
1904 - - - - - - - - - -
1905 20080 10 657 53,/ 3 830 19,/ 3486 17,3 2056 10,2 51 
1906 21 523 11 333 52,6 4280 19,9 3 706 17,2 2 152 JO.O 52 
1907 21 719 11 174 51,4 4 506 20.7 3 714 17, I 2 283 10,5 42 
1908 22041 11248 51,0 4603 20,9 3 819 17.3 2316 10,5 ss 
1909 22 717 11 540 50,8 4 840 21.3 3 939 17,3 2319 10,2 79 
1910 22 857 11 688 51,/ 4 837 21,2 3 965 17,3 2304 JO,/ 63 
1911 22876 11936 52,2 4677 20,4 3 866 16,9 2325 10,2 72 

1912 23 734 12180 51,3 s 067 21,3 3 907 16,5 2 SOI 10,5 79 

Surse: Ibidem. 
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Tabelul nr. 1 I 

Elevii de la şcolile din localitătile urbane, după confesiuni 

Anul Total Roman1H:atolici Grec1H:atolici Ortodocşi Evanghelici Mozaici 
elevi absolut % absolut % absolut % absolut % absolut % 

1901 18 458 4 524 24,5 1200 6,5 5 829 31,6 567 3,1 6 278 34,0 

1902 18689 4 712 25,2 I 224 6,5 5 759 30,8 578 3,1 6 381 34,/ 

1903 19 113 4836 25,3 1202 6,3 5 940 31,/ 581 3,0 6 481 33,9 

1904 - - - - - - - - - - -
1905 20080 5 094 25,4 1213 6,0 6121 30,5 619 3,1 6966 34,7 

1906 21 523 5 439 25,3 1416 6,6 6 631 30,8 626 2,9 7 347 34,/ 

1907 21 179 5 450 25,/ I 388 6,4 6 883 31,7 629 2,9 7 302 33,6 

1908 22 041 5 475 24,8 I 425 6,4 7 064' 32,0 652 2,9 7 352 33,3 

1909 22 717 5 613 24,7 1466 6,4 7 414 32,6 677 3,0 7 481 32,9 

1910 22 857 5 671 24,8 I 555 6,8 1356 32,2 669 2,9 1549 33,0 

1911 22 876 5 832 25,5 1612 7,0 6999 30,6 693 3,0 7 681 33,6 

1912 23 734 6129 25,8 I 680 7,1 7 379 31,I 730 3,1 7 763 32,7 

Surse: Ibidem. 

Tabelul nr. 12 

Elevii de la şcolile din localitătile rurale, după limba maternă 

Anul Total Germani Romi ni Ruteni Polonezi Maghiari 
elevi absolut % absolut % absolut % absolut % absolut % 

1896 47 279 7 343 15,5 17 670 37,4 20 581 43,5 - - - -
1897 51141 1884 15,2 19 561 37,8 22 648 43,7 - - - -

1898 53 581 7 786 14,5 20236 37,8 23 795 44,4 - - - -
1899 52 048 7 558 14,5 19746 37,9 23 086 44,3 745 1,4 802 1,5 

1900 54 336 7 839 14,4 20 854 38,4 24 020 44,2 748 1,4 796 1,5 

1901 58 190 8 210 14, I 22696 39,0 25 420 43,7 895 1,5 961 1,6 

1902 60 089 8 226 13,7 23 775 39,5 26072 43,4 958 1,6 I 044 1,7 

1903 62 705 8 702 13,9 25 110 40,0 26 705 42,6 I 016 1,6 I 152 1,8 

1904 - - - - - - - - - - -
1905 61315 9193 13,6 27 039 40,2 28 407 42,2 1221 1,8 1440 2,1 

1906 73 311 9 721 13,2 29 693 40,5 30 684 41,8 I 368 1,9 I 687 2,3 

1907 75 284 9 701 12,9 30 889 41,0 31 393 41,7 I 428 1,9 I 692 2,2 

1908 15 616 9 735 12,9 30 925 40,9 31 634 41,8 1466 1,9 I 585 2,1 

1909 76 946 9 935 12,9 31 226 40,6 32 284 41,9 I 520 1,9 I 688 2,2 

1910 78 426 9 959 12,7 32 418 41,3 32 730 41,7 1453 1,8 I 631 2,1 

1911 81 165 10 152 12,5 33 671 4/,5 33 894 41,7 I 690 2,1 I 532 /,9 

1912 83 230 10 556 12,7 35 062 42,/ 34 237 41,/ I 719 2,0 I 565 1,9 

Surse: Ibidem. 
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Tabelul nr. 13 

Elevii de la şcolile din localitătile, rurale după confesiuni 

Anul Total Romano-catolici Grec o-ca toi ici Ortodocsi Evanehelici Mozaici 
copii absolut % absolut % absolut % absolut % absolut % 

1901 58190 5 177 8,9 723 1,2 47 113 80,9 2223 3,8 2940 5,0 
1902 60089 5 379 8,9 730 1,2 48 823 81,2 2 132 3,5 3 016 5,0 
1903 62 705 5 629 9,0 790 1,2 50 767 80,9 2280 3,6 3 225 5,1 
1904 
1905 67 315 6 280 9,3 890 1,3 54 335 80,7 2 388 3,5 3 402 5,0 
1906 73 311 6924 9,4 I 004 1,4 59 094 80,6 2 423 3,3 3 742 5,1 
1907 75 284 6972 9,3 l 073 1,4 60949 80,9 2420 3,2 3 717 4,9 
1908 75 616 6 928 9,2 l 141 1,5 61 193 80,9 2 350 3,1 3 780 5,0 
1909 76946 7 246 9,4 1 205 1,5 61994 80,5 2402 3,1 3 836 5,0 
1910 78 426 7 273 9,3 1 253 1,6 63 503 81,0 2 365 3,0 3839 4,9 
1911 81 165 7 599 9,4 1241 1,5 65 820 81.1 2 227 2,7 4 103 5,0 
1912 83 230 7 749 9,3 1 251 1,5 67 460 81,0 2 371 2,8 4 186 5,0 

Surse: Ibidem. 

Tabelul nr. 14 

Copiii de la şcolile primare din Bucovina, după limba de predare, în anii 1906-1913 

Anul 
Şcoli cu limba de predare Şcoli Total 

germană română ucraineană polonă mag.hi ară mixte elevi 
1906 16 271 34 482 38 689 655 I 826 13 498 105 421 
1907 17 841 35 884 39 330 670 1 850 11 169 106 744 
1908 17 750 37 178 38 887 700 l 829 10 125 106 469 
1909 13 900 38 349 40264 709 I 931 15 200 110 353 
1910 13 959 37 825 39 258 649 1 764 15 237 108 692 
1911 14 489 40 512 39 796 897 1 766 15 302 112 762 
1912 14 866 42191 38 877 1 324 1 907 14 688 113 853 
1913 19141 44 288 40 608 1 470 1 709 10 100 117 316 

Sursa: informatii extrase din diferite numere ale revistei „Oesterreichische Statistik": 1906 - voi. 86, 
1908, 2 Hf., p. 306; 1907 - voi, 88, 1911, 2 Hf., p. 310; 1908- voi. 91, 1912, 2 Hf., p. 224; 1909 
-voi. 93, 1916, I Hf., p. 230; 1910-„0esterreichische Statistik", ediţie nouă, voi. 7, 1913, p. 306; 
1911-vol.8, 1915,p.300; 1912-vol.11, 1915,p.292; 1913-vol.14, 1918,3Hf.,p.338. 

Tabelul nr. 15 

Elevii de la şcolile primare din Bucovina, după naţionalităţi, în anii 1871, 1880 şi 1890 

Districtul Total Germani Români Ruteni Polonezi Uneuri 
şcolar băieti fete băieti fete băieti fete băieti fete băieti fete băieti fete 

1871 
Cernău\i o. 1124 927 499 488 143 110 153 58 328 271 1 -
Cernău\i r. 597 101 72 62 111 3 351 12 63 24 - -
Câmpulung 718 453 437 344 279 108 - - 2 I - -
Cotmani 540 54 17 8 - - 496 24 27 19 - -
Rădăuti 1449 567 657 461 595 35 82 12 56 39 59 20 
Siret 599 333 217 203 102 21 91 30 32 9 157 70 
Storojinet 265 81 86 48 72 8 93 9 14 16 - -
Suceava 971 387 294 200 438 69 119 53 97 44 23 21 
Vijnita 558 57 75 22 - - 425 22 58 13 - -

Total 6821 2960 2354 1836 1740 354 1810 220 677 436 240 111 
9781 4190 428 2094 21,4 2030 20,7 1113 ]] 4 351 36 
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1880 
Cernăuţi-Or. 1689 173 882 1095 156 100 301 129 347 413 3 -
Cernăuţi r. 1320 46 150 210 351 30 735 149 84 75 - -
Câmpulung 997 66 515 433 387 176 88 56 7 4 - -
Coţmani 1459 30 80 50 - I 1325 208 54 44 - -
Rădăuţi 1742 105 631 663 775 209 101 35 117 74 118 69 
Siret 622 41 230 299 131 30 95 15 24 17 142 52 
Storojineţ 638 50 212 182 107 216 282 80 37 28 - -
Suceava 1066 81 501 621 455 95 29 10 78 84 3 2 
Vii nita 734 32 175 193 - 2 505 80 54 53 - -

Total 10267 628 3376 3746 2362 859 3461 762 802 792 266 123 
16549 7122 430 3221 19,5 4223 25,5 1594 96 389 23 

1890 
Cernăuţi or. 2945 278 1516 1579 398 238 572 394 459 572 - -
Cernăuţi r. 2361 157 292 390 664 430 1324 646 81 106 - -
Câmpulung 1770 138 703 681 944 621 112 80 li 7 - -
Cotmani 3895 310 211 217 - - 3635 2850 49 38 - -
Rădăuţi 3699 280 904 1041 2264 1388 294 177 108 119 129 77 
Siret 1868 129 331 343 517 264 785 498 9 25 226 164 
Storojineţ 1983 1 18 372 368 759 331 804 441 48 44 - -
Suceava 2844 2 23 809 856 1810 1157 137 89 64 106 24 27 
Vii nita 1694 1 07 434 423 - - 1182 572 78 84 - -

Total 23059 7443 5572 5898 7356 4429 8845 5747 907 1101 379 268 
40502 li 470 283 11 785 291 14592 360 2008 50 647 16 

Sursa: Zur Entwicklungsgeschichte des Volksschulwesens in der Bukowina, în „Bukowiner Schule", 
II Jg. 1905, p. 23-25. 

Tabelul nr. 16 

Elevii de la şcolile din Bucovina, după cunoaşterea limbilor, în anii 1890, 1900 şi 1910 

Districtul Total Cunoşteau limba 
şcolar elevi germană română ruteană poloneză ungară 

1890 
Cernăuţi oraş 5 722 4 551 79,5 790 13,8 1456 25,4 1 679 19,3 -
Cernăuţi rural 3 933 789 20,/ 1194 30,3 2 168 55,/ 213 5,4 -
Câmpulung 3 159 1 527 48,3 2 334 73,9 256 8,1 18 0,5 -
Coţmani 6959 404 5,8 - - 6 890 99,0 186 2,7 -
Rădăuţi 6 501 2 410 37,/ 4021 61,8 638 9,8 384 5,9 206 
Siret 3 162 949 30,0 867 27,4 1 329 42,0 42 /,3 390 
Storojineţ 3 167 897 28,3 1 263 39,9 1 432 45,2 147 4,6 -
Suceava 5 078 2 045 40,3 3 617 71,2 242 4,8 218 4.3 56 
Vijnita 2 774 960 34,6 - - 2019 72,8 211 7,6 -

Total 40455 14 532 35 9 14 086 348 16430 406 3098 7,6 652 
1900 

Cernăuţi oraş 7 820 5 986 76,5 1 555 19,9 2 151 27,5 I 545 19,7 3 
Cernăuţi rural 10 008 1 623 16,2 2 713 27,/ 6200 61,9 397 4,0 -
Gura Humor 5 523 1 795 32,5 4 045 73,2 289 5,2 416 7,5 124 
Câmpulung 5 866 2 405 41.0 4102 69,9 460 7,8 27 0,5 7 
Coţmani 10 388 387 3,7 1 ... 10 343 99,5 165 1,6 -
Rădăuţi 8 613 2 640 30,6 6 178 71,7 635 7,4 49 0,5 265 
Siret 4 825 1 211 25,/ 1 590 32,9 1 665 34,5 156 3,2 496 
Storojineţ 8 408 1 853 22,0 3 506 41,7 3 802 45,2 186 2,2 -
Suceava 5 741 1 725 30,0 4 479 78,0 556 9,7 294 5,1 -
Viinita 5 293 1 450 27,4 1 4 647 87,8 275 5,2 -

Total 72485 21 075 291 28 170 38 9 30748 424 3 510 48 895 
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1910 
Cemăuli oraş 9 363 6 597 70,4 I 871 20,0 2 336 24,9 2 045 21.8 8 
Cemăuli rural 13 151 I 759 13,4 3 902 29,7 8 022 61,0 599 4,5 -
Gura Humor 9 804 2438 24,9 7 478 76,3 290 2,9 572 5,8 100 
Câmpulung 8 862 3 669 41,4 6 297 71,0 I 001 1/,3 57 0,6 4 
Coţmani 5 663 395 7,0 - - 5 619 99,2 133 2,3 -
Rădăuţi 12920 3 419 26,5 9 697 75,0 789 6,1 56 0,4 378 
Siret 8 432 I 618 19,2 2 653 31.5 3 157 37,4 306 3,6 I 139 
Storojinet 9839 2 127 21,6 5 706 58,0 2 450 24,9 387 3,9 -
Suceava 9924 I 707 17,2 8 155 82,2 482 4,8 168 1,7 34 
Vaşcăuti 5 388 653 12,1 - - 5 200 96,5 174 3,2 -
Vijnita 6 554 I 653 25,2 7 5 674 86,6 211 3,2 -
Zastavna 6 513 393 6,0 I ... 6 515 100.0 101 1,5 -

Total 106 413 26428 248 45 767 430 41 535 390 4809 45 1663 

Surse: 1890 - calculat şi corectat după Schematismus der Allgemeinen Volksschulen ... Au/Grund der 
Statistischen Aefnahme vom 30. April 1890, Wien, 1891, p. 737-754, 784. 1900 - calculat şi 
corectat după Schematismus der Allgemeinen Volksschulen ... Auf Grund der Statistischen 
Aufnahme vom 15. Mai 1900, Wien, 1902, p. 749-769, 803-804. 1910 - Aus der Statistik des 
Volksschulwesens, in BukowinerSchule, Vlll Jg„ 1911, p. 124-125. 

Notll: pentru 1890 şi 1900 - pentru elevii de la şcolile primare oficiale şi private; 1910 - numai de la 
şcolile primare oficiale şi de la şcolile repetate. 

Schulstatistik zum Grundschulunterricht aus der Bukowina 
(Ende des 19. - Anfang des 20. Jahrhunderts) 

(Zusammenfassung) 

Am Ende des 19. - Anfang des 20. Jahrhunderts wurden sehr interessante und wichtige 
lnformationen hinsichtlich des Grundschulunterrichtes aus der Bukowina verMTentlicht. Beginnend 
mit dem Schuljahr 1881/1882 wurde in Wien die Zeitschrift „Osterreichische Statistik", diejăhrliche 
Statistiks Ober das Unterrichtswesen aus allen i:lsterreichischen Provinzen enthielt, herausgegebcn. ln 
den Jahren 1890 und 1900 entwickelte die Statistische Zentralkomission aus Wien zwei detailierte 
Studien Ober die Grundschulen aus der osterreichischen Provinzen, einschliesslich aus der Bukowina. 
Im Jahre 1894 wurde in Czenowitz das erste Schematismus aller Grundschulen aus der Bukowina 
verliffentlicht und diese Studie wurde von Dimitrie lsopescul verfasst und von Josef Wotta 
koordiniert. Die Schulstatistik aus 1894 enthălt sowohl Informationen Ober alle Grundschullehrer, als 
auch Ober die Schulbezirksrăte. Sehr viele lnformationen Ober das Grundschulunterricht sind in den 
pădagogischen Zeitschriften „Bukowiner Pădagogische Blălter", „Bukowiner Schule", „Die Schule" 
zu finden; alle diese wurden in Czemowitz herausgegeben. 

Beginnend mit dem Schuljahr 1895/1896 hat der Bukowiner Schulrat, auBer den ofiziellen 
nerichten, auch ausflihrliche statistische Informationen Ober alle liffentlichen und privaten Schulen in 
1kr Bukowina. Die Schulschematismen aus den Jahren 1906-1912 enthalten solche lnformationen, 
viez. B.: der Erlitfnungstag aller Schulen, die Anzahl den Klassen gemăB der Unterrichtssprache, die 

Anzahl der Kinder, die in die Schule gehen dOrften, die Anzahl den unterrichteten Kindem, 
Klassifizierung der Schiiler nach ihren Konfession und Muttersprache, ausflihrliche Darstellungen 
von allen Grundschullehrern. Gleichzeitig enthalten die Schematismen aus den Jahren 1905-1912 
auch viele Fehler: die groBten sind diejenige Ober die Anzahl der Kinder, die zu einer gewissen 
Konfession gehorten oder eine gewisse Muttersprache hatten, was auch in der Tabelle offensichtlich 
ist. Jede Schulstatistik bildet eine wertvolle dokumentarische Quelle fi.ir die Forschung des 
Unterrichtswesens in der Bukowina injener Zeit. 
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MIŞCĂRI ŞI ORGANIZAŢII STUDENŢEŞTI ANTICOMUNISTE 
(1945-1959). 

STUDIU DE CAZ: BUCOVINENI ÎN MIŞCAREA 
TINERETULUI REGALIST (II) 

RODICA IAŢENCU 

Opoziţia activă faţă de regimul comunist a unor persoane particulare, 
originare din Bucovina, înscrise în diferite mişcări şi organizaţii, completează seria 
formelor de rezistenţă anticomunistă, manifestată în rândul studenţilor şi elevilor, 
pe care am prezentat-o în numărul 2 din 2005 al revistei „Analele Bucovinei". Cu 
acest prilej am publicat prima parte a mărturiilor lui Ştefan Constantin Matei', 
originar din Cernăuţi, în transcrierea făcută după înregistrarea video din anul 2002: 
date biografice, refugiul din Cernăuţi, implicarea în mişcarea anticomunistă, 

participarea la manifestaţiile promonarhiste din 1945 şi 1946, detenţia de la 
Rahova, ancheta, prima fază a detenţiei la Jilava, în perioada noiembrie 1951 -
aprilie 1952, primul proces din februarie - martie 1952. 

Prezentăm, în acest număr, partea a doua a relatărilor lui Ştefan Constantin 
Matei, care se referă la detenţia de la Canal ( 4 aprilie 1952 - primăvara anului 
1954) şi cea de la Jilava (martie 1954 - 24 octombrie 1955). Din lotul arestat 
pentru participarea la Mişcarea Tineretului Regalist, la Canal au fost transferaţi, în 
această perioadă, alături de Ştefan Constantin Matei şi Tiberiu Orheianu, Eftimie 
Macovei, Nicolae Stoicescu, Sava Marion, Alexandru Măţoanu. În prima fază, 
Ştefan Constantin Matei a ajuns la Poarta Albă, unde prim-brigadieri erau Tili 
Raicovici şi Stănciugel, deţinut de drept comun. Ulterior, a fost transferat la 
Peninsula, alături de Tiberiu Orheianu. Aici comandant era Tiberiu Lazăr, lagărul 
de la Peninsula fiind condus şi de doi prim-brigadieri, dintre deţinuţi, care 
reprezentau, „în paralela captivă - aşa cum afirmă Ştefan Constantin Matei -

1 În lucrarea lui Cicerone Ionitoiu, Victimele terorii comuniste. Arestaţi, torturaţi, întemniţaţi, 
ucişi. Dicţionar M, Bucureşti, Editura „Maşina de Scris'', 2004, p. 141, Ştefan Constantin Matei este 
mentionat cu următoarea fişă: arestat în anul 1950, judecat cu lotul organizatiei Tineretului Regalist. 
Detentia la penitenciarele Jilava, Gherla şi lagărul Peninsula. Însă, pe baza marturiilor autorului, 
reiese faptul că acesta a fost arestat în anul 1951, împreună cu alţi camarazi care f3ceau parte din 
organizatia studenţească anticomunistă Mişcarea Tineretului Regalist. Detenţia şi-a desfăşurat-o la 
penitenciarul Jilava şi în lagărul Peninsula. 

Analele Bucovinei, XIII, 1, p. 203-261, Bucureşti, 2006 
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conducerea şi care dirijau şi struneau toate brigăzile". Ulterior, lagărul a fost 
condus de maiorul Burchişan, alături de ofiţerii politici Dincă şi Naz.âru. 

Ştefan Constantin Matei a fost repartizat în brigada studenţească H-1 
(formată din aproximativ 50 de deţinuţi, întreg lagărul de la Peninsula având, după 
aprecierea intervievatului, 4000 de deţinuţi), condusă de George Hâncu, muncitor 
constructor, originar din Rădăuţi (brigada H-2, unde a fost trimis Tiberiu Orheianu, 
era condusă tot de un rădăuţean, Romică Ţehanciuc). În brigada H-1 i-a întâlnit pe 
foştii camarazi, arestaţi în anul 1949, Titus Oşteanu, Anton Nisipeanu, Radu 
Mihăiescu. Cât timp a stat în brigada H-1 a observat că studenţii erau rău văzuţi de 
către ceilalţi deţinuţi din lagăr, fiind consideraţi tineri „reeducaţi" la Piteşti, care 
veniseră să facă şi la Canal „reeducare". De altfel, Ştefan Constantin Matei a asistat 
la o scenă în care comandantul lagărului, Tiberiu Lazăr şi ofiţerul politic Dincă au 
încercat să tempereze anumite excese. Ei bănuiau că în brigăzile studenţeşti 

apăruseră nişte curente extremiste, care doreau să se revină la practicile brutale, de 
altă dată, ale procesului de „reeducare". 

În perioada de detenţie la Canal, Ştefan Constantin Matei a aflat de existenţa 
brigăzilor O, de pedeapsă. În anul 1952, când în colonia Peninsula a izbucnit o 
epidemie de febră tifoidă, s-a luat măsura ca fiecare brigadă să aibă un medic. În 
aceste condiţii, Ştefan Constantin Matei a fost transferat în brigada E-4, ca medic 
de brigadă, unde a activat până la 19 iulie 1953. În relaţia cu infirmeria lagărului, l-a 
cunoscut pe dr. Hartmann, mort, ulterior, în detenţie şi 1-a întâlnit pe dr. Ciprian 
Foiaş, pe care îl cunoştea, din anii 1944-1945, din Reşiţa. Tot acolo a întâlnit un alt 
medic, pe care îl cunoştea din Reşiţa, dr. Bălu, care a murit în acel lagăr. 

Cât timp a stat la Canal, Ştefan Constantin Matei a lucrat pe diverse şantiere: 
şantierul de construcţii Z.P.B., aflat la periferia Constanţei, la „Chinetă", la nord de 
Năvodari, şantierul din cuprinsul Centralei termice „Ovidiu", şantierul Coada 
Lacului, pe malul viitorului Canal (unde a trăit cel mai „formidabil moment de 
libertate" - moartea lui Stalin), şantierul de concasoare. 

În brigada E-4, Ştefan Constantin Matei a găsit o mare diversitate de niveluri 
de cultură şi de experienţe de viaţă, ceea ce era foarte tonic pentru o existenţă ca 
cea de acolo. O relaţie deosebit de strânsă a avut-o cu românii macedoneni, pe care 
Ştefan Constantin Matei i-a impresionat prin faptul că, încă din liceu, reţinuse 
elemente de limbă aromână. A devenit bun amic cu macedoneanul Gheorghe 
Dima. Cât timp a stat la Canal, a cunoscut şi alţi deţinuţi2 : comandorul Alexandru 
Cernescu, maiorul Anton Istrăteanu, comandorul aviator Decebal Constantinescu, 
profesorul Ştefan Ionescu - autorul cărţii De la Petru cel Mare la Stalin, carte ce i-a 
structurat „gândirea anticomunistă şi aversiunea faţă de perpetuu! imperialism 
agresiv al Rusiei", poetul Andrei Ciurunga, scriitorul Sergiu Dan, Caius Roxin, 
acesta din unnă provenind dintr-o familie de oameni de cultură transilvăneni, cu 

2 Fişele unora dintre detinuţii pe care i-a întâlnit Ştefan Constantin Matei se regăsesc la 
Cicerone lonitoiu, op. cit. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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înaintaşi printre memorandişti, Petre Pintilie, cirac al lui Lucian Blaga, avocatul 
Taşcă, actorul Musceleanu, studenţii Costel Iorga, Hany Welt, Mircea Selten (de la 
care a aflat câte ceva despre fenomenul Piteşti) şi Ionică Soare, Emil Coptil, soldat 
în Legiunea străină franceză, care luptase în Vietnam şi căzuse prizonier la 
comuniştii viet-minh, ofiţeri condamnaţi pentru „crimă contra umanităţii": 

Muşeţeanu, Cartas, Stelică Popescu. 
La Canal, Ştefan Constantin Matei a învăţat poeme de Radu Gyr şi Nichifor 

Crainic, pe care le-a transcris, după eliberare, într-un caiet care, din păcate, s-a 
pierdut. De asemenea, în timpul detenţiei la Canal a avut posibilitatea să ţină un 
jurnal în care a început şi un eseu filosofie despre teoria cunoaşterii, expunându-şi 
propriile păreri. Din păcate, şi acest caiet s-a pierdut. „Aceste lucruri ar fi putut fi, 
acum, documente istorice", aşa cum ne mărturiseşte Ştefan Constantin Matei. 

Cât timp a lucrat pe şantierul Coada Lacului, „robit de munca la roabă", a 
imaginat plastic tortura muncii executate acolo - a elaborat un desen în care un 
personaj jalnic, un robagiu, ducea o roabă, călcând desculţ pe un teren din care 
răsăreau doar ţepi şi spini. Drept roată, roaba avea o piatră de moară, iar 
încărcătura era globul terestru. Mânerele roabei erau fălci de capete de crocodil, 
care muşcau mâinile bietului om. În jur, un fundal spiralat, haotic, labirintic. 
Desenul a produs senzaţie printre camarazi şi, prin intermediul acestuia, l-a 
cunoscut pe scriitorul Sergiu Dan. 

La data de 19 iulie 1953 lucrările au încetat brusc pe toată lungimea 
Canalului Dunăre - Marea Neagră, iar deţinuţii cu pedepse mai mari de cinci ani au 
fost transferaţi de la Canal la închisorile din Aiud, Gherla, minele de la Baia Sprie 
şi Cavnic. Ştefan Constantin Matei a fost transferat, în martie 1954, la Jilava, aici 
reîntâlnindu-l pe Tiberiu Orheianu. În faza a doua a detenţiei de la Jilava a 
cunoscut şi alţi deţinuţi: Radu Niculescu-Buzeşti, adus de la Sighet în procesul lui 
Lucreţiu Pătrăşcanu, contele Teleki, Mihai Orleanu, fost ofiţer al armatei române, 
călugărul iezuit Mihai G6d6, profesorul universitar Ovid Vlădescu, profesorul de 
filozofie Axente Sever Popovici, pictorul Nicolae David, Costache Dănilă, fost 
funcţionar în administraţia Fondului bisericesc bucovinean. În această perioadă, 
Ştefan Constantin Matei a fost chemat la anchetă, unde i s-a făcut cunoscut faptul 
că, în urma sentinţei din februarie/martie 1952, Procuratura a făcut recurs (sau 
„cerere de îndreptare") - se dorea încadrarea lotului sub altă acuzaţie: de la 
„uneltire contra ordinii sociale" la „crimă contra ordinii sociale", ceea ce 
presupunea primirea unor pedepse mai mari pentru întreg lotul arestat, din care 
fuseseră eliberaţi deja Nicolae Stoicescu şi Sava Marion. În aceste condiţii, Ştefan 
Constantin Matei a elaborat un plan de retractare a declaraţiilor iniţiale, date în 
procesul din anul 1952. La 31 mai 1955 a avut loc un nou proces, la Tribunalul 
Militar Bucureşti, unde a fost prezent întreg lotul arestat, inclusiv Titus Oşteanu şi 
Anton Nisipeanu, aduşi de la Aiud pentru a redepune mărturie. Sentinţa, care nu s-a 
dat la acel termen de proces, a consemnat faptul că pedeapsa a rămas la cinci ani 
temniţă grea. 

http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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În octombrie 1955, Ştefan Constantin Matei a aflat despre decretul de graţiere 
a deţinuţilor politici, condamnaţi la cel mult cinci ani de detenţie. La 24 octombrie i 
s-a adus la cunoştinţă că, prin sentinţa din luna mai a anului 1955, pedeapsa a 
rămas la cinci ani temniţă grea şi că, în baza decretului de graţiere 421/1955, este 
eliberat, nu înainte de a semna un angajament de nedenunţare. 

După eliberare, în luna noiembrie 1955, ca urmare a cererii înaintate către 
Ministerul Învăţământului, a fost reînmatriculat la Facultatea de Medicină Generală a 
I.M.F. - Bucureşti, în anul cinci. În toamna anului 1956, când era student în anul VI de 
medicină, în urma revoltei anticomuniste din Ungaria, aproape toţi studenţii foşti 

deţinuţi politici au fost exmatriculaţi, într-o şedinţă convocată de U.T.C., în ziua de 
20 decembrie. Din primăvara anului 1957, timp de zece ani, a înaintat memorii către 
diverse autorităţi ale statului, cerând reînmatricularea la facultate. Până la 
reînmatriculare, a lucrat ca felcer, oficiant sanitar, tehnician medical şi asistent medical 
în diverse instituţii medicale; între anii 1958 şi 1961 a studiat pictura la Şcoala 
Populară de Arte din Bucureşti; în aprilie 1965 a promovat examenul de traducător, 
instituit de Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă, din limba engleză în limba română 
în specialităţile beletristică şi medicină şi din limba franceză în limba română în 
specialitatea medicină. În toamna anului 1966 i s-a aprobat reînmatricularea în anul VI 
al Facultăţii de Medicină Generală din Bucureşti, iar în toamna anului 1967 a promovat 
examenul de stat, devenind medic. În timpul activităţii sale de medic a fost, în repetate 
rânduri, interogat şi mustrat de către ofiţerii de Securitate. La I august 198 l, 
Securitatea i-a făcut o percheziţie la domiciliu, confiscându-i câteva cărţi. 

* 
Astfel am ajuns la Poarta Albă, o colonie de muncă foarte mare, din 

Dobrogea, între Cernavodă şi Constanţa. Aici am fost debarcaţi şi luaţi în primire 
de un brigadier. [ ... ] Toţi cei sosiţi cu vagoanele am fost luaţi în primire de un om 
foarte înalt şi voinic, despre care am aflat că era Tili Raicovici, mare tâlhar şi 
criminal. El era prim-brigadier la Poarta Albă. [ ... ] Nu ştiu ce rost a avut 
staţionarea noastră la Poarta Albă. [ ... ]La Poarta Albă am fost duşi şi la muncă, 
la bucătărie şi la o cărămidărie, unde ne-a luat în primire un ţigan [ ... ]. De la el 
am aflat că cei care eram condamnaţi la 5 ani şi peste, urma să fim duşi în lagărul 
Peninsula3

. Când l-am întrebat cum era acolo, ne-a asigurat că ne vom afla între 

3 Cel mai mare lagăr de extenninare de la Canal (constituit pe baza Hotărârii Consiliului de 
Miniştri din 22 martie 1950 şi a Decretului 75/23 martie 1950) a fost Peninsula, una din cele 11 colonii 
de muncă înşirate pe linia Cernavodă-Poarta Albă-Capul Midia. Pe aici au trecut peste 20 OOO de 
detinuţi politici. Lagărul era „celebru" datorită brutalităţilor comandaţilor Georgescu, Dumitrescu, Lazăr 
şi politrucului Chirion şi a numeroaselor brigăzi de pedeapsă create pentru detinutii recalcitranţi, care nu 
cooperau cu administraţia. Cf. Stephane Courtois, Nicolas Werth, Jean-Louis Panne, Andrzej 
Paczkowski, Karel Bart Osek, Hăn-Louis Margolin, Cartea neagră a comunismului. Crime, teroare, 
represiune, Bucureşti, Editura Humanitas, 1998, p. 389; Sabin Ivan, În memoria martirilor de la Canalul 
Dunăre-Marea Neagră, ucişi de comunişti, în „Memoria". Revista gândirii arestate, editată de Fundatia 
Culturală „Memoria" sub egida Uniunii Scriitorilor din România, Bucureşti, 2000, nr. 4(33), p. 48-53. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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„ domni"! Ce-i drept, aici, la Poarta Albă, predominau deţinuţii de drept comun. 
Noi urma să ajungem într-un mediu mai „nobil", ceea ce s-a şi adeverit. Ţin minte 
că, în perioada cât am stat la Poarta Albă, am vorbit şi cu un deţinut maghiar, 
care mi-a spus că la Peninsula ar fi condiţii bune. Am văzut noi ulterior ce condiţii 
erau! Însă faima Peninsulei - deşi aici era un regim mai aspru şi izolare - ţinea de 
faptul că aici era „ lume mai bună". Înşişi deţinuţii de la Poarta Albă recunoşteau 
acest lucru. 

Într-o zi, am fost pus să lucrez la bucătărie, la curăţat ceapă tânără. După 
curăţare, puneam cepele în mici grupuri, de câte 5-6 căpăţâni, pe o scândură din 
faţa mea. Deodată, am văzut o mână mare, cât o lopată, care a cuprins o 
grămăjoară de cepe şi a dus-o în buzunaru/ unei mantale vărgate. Când am ridicat 
ochii, am văzut, îmbrăcat cu acea manta, o matahală de om, care purta o imensă 
căciulă albă şi avea o figură care exprima brutalitate şi dispreţ. Văzând că nimeni 
din personalul bucătăriei nu obiecta la gestul său, am tăcut şi eu, iar omul acela a 
plecat liniştit, ducându-şi „prada". Am aflat că acela era prim-brigadierul 
Stănciugel, deţinut de drept comun, care avea o teribilă faimd'. Se spunea că el îl 
persecutase şi îl umilise îndelung pe un fost ofiţer de aviaţie, pe nume Rambela şi, 
în cele din urmă, îl ucisese şi îi incinerase corpul în cuptorul de cărămizi din 
lagăr, cu acordul tacit al administraţiei lagărului. Se pare că aviatorul Rambela se 
făcuse vinovat de o tentativă de evadare. Toate acestea le-am auzit relatate la fel şi 
în lagărul Peninsula. După câtva timp, pe filierele noastre de informaţie, a venit o 
ştire deosebită. Se spunea că, pe când Stănciugel mai avea câteva zile până la 
eliberare, a fost convocat, într-o zi, la vorbitor. Acolo, îl aştepta o femeie care i-a 
spus că era soţia aviatorului Rambela şi că dorea să-l vadă pe ucigaşul soţului 
său. Apoi a plecat. Câteva zile mai târziu, Stănciugel, eliberat din lagăr, aflându-se 
pe străzile Constanţei, a fost atacat de câţiva indivizi, care l-au înjunghiat mortal. 
Reieşea că aceştia ar fi fost tocmiţi să facă aceasta de către văduva lui Rambela. 
Săfifost totul doar o legendă? 

La Poarta Albă am stat 24148 de ore. Din grupul nostru, Mişcarea Tineretului 
Regalist, la Canal au ajuns cinci dintre noi: Eftimie Macovei5

, medic militar, cu 
gradul de locotenent, Nicolae Stoicescu, Sava Marion6

, Tiberiu Orheianu şi cu mine. 
Acolo am fost despărţiţi. Pentru că eu şi Tiberiu Orheianu aveam pedepse mai mari, 
am fost trimişi la Peninsula. Ceilalţi, cu pedepse sub 5 ani, au rămas la Poarta Albă. 
La Peninsula, orizontul era larg deschis, ce-i drept, însă gardurile de sârmă 
ghimpată erau duble şi dominate de turnuri de supraveghere. 

4 Despre aceleaşi fapte ale lui Stângiugel relatează şi Sabin Ivan, op. cit., p. 49. 
s Despre Eftimie Macovei se regăsesc informaţii la Cicerone Ioniţoiu, op. cit., p. 15. Aici se 

fac următoarele precizări: Eftimie Macovei, student la Facultatea de Medicină, a fost arestat la 
8 noiembrie 1945, de la manifestaţia promonarhistă din Piaţa Palatului Regal. În anul 1949 a fost 
rearestat si condamnat la doi ani închisoare, efectuată la penitenciarul Jilava. 

6 Apare menţionat la Cicerone loniţoiu, op. cit., p. 113, cu următoarea fişa: Marion Virgiliu 
Sava V., student la Arhitectură, arestat şi condamnat la închisoare de Tribunalul Militar Bucureşti. 
Detenţia la penitenciarele Jilava şi Aiud. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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În legătură cu topografia locului de detenţie, nu ştiu precis de ce i se spunea 
aşa, adică „ Peninsula", geografic vorbind. Nu am reuşit să găsesc niciodată o 
hartă, mai amănunţită, a regiunii, dar se vede că este o peninsulă, în lacul 
Siutghiol, situată la nord de fâşia de pământ ce leagă Mamaia de Constanţa. Un 
loc care există şi azi, în spatele strălucitoarei staţiuni Mamaia. Peste mulţi ani de 
zile, aflându-mă la Mamaia, privind spre nord-vest, peste lacul Siutghiol, vedeam 
clădiri ca barăcile în care trăisem cândva. De pe acea „ Peninsulă" se deschidea 
un orizont larg, pentru că era pe un fel de dâmbuşor, de unde se vedea marea. 
Noaptea se vedeau luminile Constanţei şi o clădire impozantă: hotelul „ Rex". 
Înspre sud era o carieră de piatră numită Canara, iar lângă ea se observau 
coşurile înalte şi clădirile noi ale termocentralei de la Ovidiu. Din calea ferată 
care mergea de la Cernavodă prin Poarta Albă la Constanţa, se desprindea o linie 
secundară, linie „de mustaţă" (un termen familiar feroviari/or), folosită pentru 
servicii auxiliare, care ducea la Năvodari. De-a lungul acestei linii erau şantierele 
de spart piatra. Zona era foarte bine păzită. În afara lagărului de detenţie (nu ştiu 
de ce i se zicea şi „ colonie"!) se aflau mai multe barăci pentru trupele Ministerul 
Afacerilor Interne, care erau formaţiuni de intervenţie, pază şi escortă. 

La Peninsula am ajuns la 4 aprilie 1952. Acolo era comandant locotenentul 
major Tiberiu Lazăr7, evreu se spunea, fost şofer. Era un tip uscăţiv, energic. 
Dintre deţinuţi, erau doi mari prim-brigadieri, care reprezentau imediat, în 
paralela captivă, conducerea şi care dirijau şi struneau toate brigăzile. În mijlocul 
coloniei era un mare platou, în jurul căruia se grupau barăcile. Terenul era într-o 
pantă, ce mergea dinspre vest spre est şi, undeva la capătul de est, mai spre mare, 
erau barăcile infirmeriei şi ale unui mic staţionar medical. Pe urmă se desfăşurau 
barăcile, pentru deţinuţi. Schema generală a unei barăci ar fi următoarea: o literă 
H, în care cele două bare verticale reprezentau dormitoarele mari, iar braţul de 
unire dintre acestea cuprindea antreurile, spălătoarele şi cabinetele rezervate 
brigadierului şi pontatorului. Într-o astfel de clădire, construită din lemn, cele 
patru dormitoare aveau o capacitate de circa 100 de persoane pe priciuri, ele 
găzduind patru brigăzi. 

Coborând din tren am fost duşi, sub escortă, până la poarta coloniei. Am fost 
chemaţi pe nume şi repartizaţi diferiţilor brigadieri şi pontatori (fiecare brigadă 
avea un brigadier şi un pontator, din rândul deţinuţi/or). Structura de conducere se 
prezenta astfel: comandantul lagărului, gardienii, prim-brigadierii (dintre 
deţinuţi), brigadierii din fiecare brigadă, care aveau ca secunzi pontatorii, tot din 
rândul deţinuţilor. Am fost repartizaţi la brigăzile respective. Am intrat aici cu 
timiditate şi cu circumspecţia cuvenite într-un mediu ca acela. Noi am fost duşi la 
brigăzile de studenţi. Eu la H-1 şi Tiberiu Orheianu la H-2. Interiorul barăcii era 
ocupat de priciuri, dar era aerisit, venea boarea de peste câmpii. În afara acestor 

7 Tiberiu LazAr a fost, în perioada 1948-1951, şi comandantul penitenciarului din Galati. 
Cf. Florian Banu, Torţionarului - „patria recunoscătoare'', în „Dosarele istorie'', Bucureşti, IX, 
nr. 11 (99), 2004, p. 57. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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grupe de barăci existau latrine betonate, mai umane; nu erau de confort urban, 
dar erau curate. În brigăzi am întâlnit tineret universitar, studenţi de etatea 
noastră, din diferite facultăţi din ţară. 

Fiind repartizat în brigada H-1, am luat contact cu camarazii mei de muncă. 
Mi s-a repartizat locul de culcuş. Priciurile erau pe două etaje; fiecare avea loc 
pentru lădiţa personală, sub priciul inferior, pe podea. Ţin minte că eu venisem cu 
hainele învelite într-un ziar. Acolo am găsit o lădiţă. Ca să mă învelesc, mi s-a dat 
un palton vechi, jerpelit. De frig n-am suferit, era deja aprilie, nu mai erau geruri. 

Apreciez că la Peninsula, în timpul detenţiei mele, erau în jur de 4 OOO 
deţinuţi. Eu am văzut coloane, în marş, de sute de oameni. Uneori eram convocaţi, 
de către conducerea lagărului, la verificări administrative, în formaţie, pe marele 
platou central. Atunci am văzut mulţimea de oameni. Brigada din care făceam 
parte avea vreo 40-50 de oameni, care încăpeau într-un dormitor. Aici era şi o 
masă, unde puteai mânca mai omeneşte. Nu mai mâncai pe braţe, ca la Jilava. În 
brigada unde am nimerit eu, i-am întâlnit pe camarazii mei, arestaţi în 1949, în 
primul lot: Titus Oşteanu8, Anton Nisipeanu9

, Radu Mihăiescu10• Acesta din urmă 
era unul dintre principalii membri ai organizaţiei noastre şi primise o pedeapsă 
mai grea, fiind mutat ulterior de la Canal. Toţi ceilalţi aveau pedepse sub 1 O ani. 

La Canal viaţa era mult mai aerată, mai igienică, cu o asistenţă medicală 
continuă, pentru că aici existau riscurile muncii, cu îmbolnăviri şi accidente 
inerente. În fiecare seară, pontatorul conducea la infirmerie deţinuţii care solicitau 
asistenţă medicală. Aici, medicii, şi ei deţinuţi, făceau tot ce puteau ca să-şi ajute 
camarazii. 

Când am ajuns la Peninsula ni s-a comunicat că aveam dreptul la un pachet 
de maximum 5 kg şi un vorbitor pe lună. În baraca unde locuiam noi, cu două 
rânduri de priciuri, exista o masă lungă, unde puteai să mănânci omeneşte; la 

8 Menţionat în Cicerone Ioniţoiu, op. cit„ Dicţionar N-0, p. 240, cu următoarea fişă: Osteanu 
Titus, student, arestat în 1949, judecat în lotul organizaţiei „Stema Ţării". Condamnat de Tribunalul 
Militar Bucureşti la şase ani de închisoare. Detenţia la penitenciarele Jilava, Piteşti (în perioada 
„reeducării"), minele de plumb Baia Sprie, lagărul Peninsula (brigăzile 13-14), penitenciarul Baia 
Mare. Eliberat la 7 aprilie 1955. 

9 Fişa acestuia se regăseşte în Cicerone loniţoiu, op. cit„ Dicţionar N-0, p. 138: Nisipeanu 
Anton Toni, student la Facultatea de Medicină din Bucureşti. Arestat în iunie 1949, judecat cu lotul 
organizatiei 
„Stema Ţării", condusă de avocatul Corbasca. Condamnat, în septembrie 1949, la cinci ani de 
închisoare. De la penitenciarul Jilava a fost dus la Piteşti, unde i s-a alăturat lui Ţurcanu, participând 
la „reeducarea" din camera „4-spital". De aici a fost transferat în lagărul Peninsula, în brigăzile 13-
14, conduse de tortionarul Ion Bogdănescu. A fost unul dintre cei prezenti la torturarea şi omorârea 
doctorului Ion Simionescu. 

10 Despre Radu Mihăiescu prezintă date şi Cicerone Ioniţoiu, op. cit„ Dicţionar M, p. 262: 
fiind student al Facultăţii de Medicină, a fost arestat şi judecat cu lotul organizaţiei „Stema Ţării". 
Condamnat la închisoare în 1949. Detentia la penitenciarele Jilava, Piteşti şi lagărul Peninsula 
(brigăzile 13-14). După expirarea pedepsei a fost dus, cu domiciliu obligatoriu, în satul Lăteşti, 

comuna Borduşani - Ialomiţa. 
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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această masă puteam să şi scriem. Aveam dreptul la corespondenţă. O dată la o 
lună sau la trei luni, nu-mi aduc aminte bine, ni se dădea fiecăruia o carte poştală, 
pe care ni se permitea să scriem nu mai mult de opt rânduri. Evident, totul era 
cenzurat, trebuia să scrii foarte citeţ, pentru a nu-l încurca pe proaspătul subofiţer 
semialfabetizat de la cenzură. Eu le-am scris părinţilor mei de câteva ori, ţin minte 
că încheiam întotdeauna cu expresia „sunteţi zeii mei". Aşa le spuneam eu 
părinţilor mei (vezi Anexa 1). Am fost puşi la curent cu drepturile noastre. Fireşte 
că, cine nu îndeplinea norma, pierdea aceste drepturi. Acesta era şantajul. Apoi, 
trebuie să spun că noi eram salariaţi acolo, primeam o sumă de bani lunar şi 
aveam şi dreptul de primi de acasă, lunar, 25 de lei. 

Brigada în care am/ost repartizat, H-1, era condusă de un anume Hâncu11. 
un muncitor constructor, originar din Rădăuţi. Am ajuns să lucrez pe un şantier de 
construcţii, de la periferia Constanţei, sub comanda acestui brigadier, şantier 

intitulat, nici până azi nu ştiu de ce, Z.P.B. Acesta a/ost şantierul unde am lucrat 
cel mai mult, cât timp am/ost în brigada H-1. 

Ziua de muncă la Canal începea la 5 dimineaţa, când se dădea deşteptarea. 
Eram aliniaţi şi ieşeam pe poartă, în pas de defilare. „ Ia pe cinci şi ţine aproape!" 
- aceasta era comanda perpetuă. Ieşeam în pas de defilare, fâlfâind din toate 
zdrenţele de pe noi. Pe urmă eram preluaţi de soldaţii cu baioneta la armă, dispuşi 
din 1 O în 1 O metri de-a lungul coloanei noastre. Ne îndreptam spre şantiere - dacă 

erau în apropiere, mergeam în marş, pe jos, dacă nu, cu nişte camioane sau 
garnituri de tren. Noi am fost scoşi, ca să ne facem adaptarea la muncă, pe 
şantierul „Mustaţă", unde se descărca piatră, care trebuia sfărâmată la baros şi 
ciocan, pentru a fi mărunţită şi pusă între traversele de cale ferată. Eu şi cu 
Tiberiu Orheianu am/ost puşi să lucrăm la întreţinerea unei căi/erate, trebuind să 
batem, sub traversele de lemn şi sub şine, bucăţele de piatră spartă, mânuind 
greoaie târnăcoape tip C.F.R. [ ... ] 

Cum spuneam, locul de muncă al brigăzii H-1 era şantierul Z.P.B., aflat la 
periferiile Constanţei. Dacă îmi aduc bine aminte, cartierul avea un nume cam 
turcesc: Anadolchioi. Se desfăşura pe dreapta şoselei care venea de la 
Cernavodă la Constanţa. În stânga se afla lacul Siutghiol. Ca să ajungem acolo, 
eram duşi cu nişte camioane, parcurgând un drum de-a lungul întregului ţărm de 
vest al lacului Siutghiol, până pe ţărmul de sud. Acolo se făceau construcţii 
diverse, începând de la şanţurile de fundaţie până la aşezarea ţiglelor pe 
acoperişuri, lucrări făcute de studenţii din brigăzile H-1 şi H-2. Aceştia erau 

11 Apare menţionat de Cicerone loniţoiu, op. cit., Dicţionar H, I, J. K, l, p. 39: Hâncu George 
I., născut la 29 aprilie 1919 în Rădăuţi, de profesie zidar. Arestat şi condamnat la cinci ani închisoare, 
în 1949, pentru uneltire contra ordinii sociale. Rearestat la 21 aprilie 1959. Torturat în timpul anchetei 
la Securitatea din laşi. Condamnat de Tribunalul Militar laşi la 18 ani muncă silnică (sentinţa 434/23 
iulie 1959), pentru discuţii duşmănoase la adresa regimului comunist. 
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foarte rău văzuţi de către ceilalţi deţinuţi din Peninsula, pentru că se ştia că ei 
erau tinerii „ reeducaţi" la Piteşti, care veniseră să facă şi aici „ reeducare "12

• 

Într-adevăr, încă din primele zile după integrarea mea in brigada H-1, am 
observat că intre camarazi exista o anumită rezervă in manifeştări. Atmosfera 
era mereu încordată. Am fost tras de mânecă, de câteva ori, de către unii 
camarazi, când am încercat să mai destind atmosfera, povestind şi glumind. Într-o 
zi, ieşind puţin din perimetrul barăcii şi intrând in vorbă cu deţinuţi din alte 
brigăzi, am remarcat la aceştia o bruscă atitudine de rezervă şi dispreţ faţă de 
mine, când au aflat că eram un „student de la H-1 ". Pe de altă parte, scurtele 

12 În închisoarea de la Piteşti a fost pus în practic!!., începând din 6 decembrie 1949, 
experimentul numit „reeducare", care a fost aplicat, iniţial, câteva luni, în închisoarea din Suceava. 
Natura acestui experiment sugerează faptul că ar fi de inspiratie sovietic!!., programul bazându-se pe 
teoriile pedagogului Alexandru Makarenko ( 1888-1939) referitoare la detinutii de drept comun. După 
părerea acestuia, „reeducarea" consta în faptul că detinutul trebuia adus în starea de a-şi da seama că a 
greşit şi că unica salvare vine de la partid. Tehnica românească a „reeducării", aplicată mai ales 
studentilor, a constat în folosirea unor metode de abuz psihiatric, combinate cu aplicarea unor torturi 
fizice inimaginabile, menite să distrugă personalitatea individului şi să inducă teroarea în rândurile 
opozantilor regimului. Experimentul a fost pus în practică de ofiterii din penitenciare, sub conducerea 
lui Alexandru Nicolski, unul dintre şefii politiei politice româneşti, în colaborare cu grupul detinutilor 
conduşi de Eugen Ţurcanu (care devine, în închisoare, şeful Organizatiei Deţinuţilor cu Convingeri 
Comuniste - O.D.C.C.). În anul 1952 acestui experiment i se pune capăt. Cei 22 de deţinuti din lotul 
Ţurcanu au fost judecaţi, în secret, în 1954, şi condamnati la moarte, pretextându-se că întreaga 
acţiune a fost pusă la cale, din exil, de Horia Sima, în scopul compromiterii regimului comunist. La 
proces nu s-a spus nimic despre implicarea sovieticilor sau a autorităţilor comuniste în iniţierea 

acestui experiment, dar s-a recunoscut colaborarea unor membri ai personalului închisorii cu Ţurcanu 
în desfăşurarea actiunilor represive. Autorităţile comuniste au încercat, fără succes, să introducă acest 
experiment şi în alte închisori: Târgşor („reeducare pasivă", prin lectura unor cărţi marxiste şi a 
ziarului „Scânteia"), Aiud („reeducare nonviolentă"), Gherla, Tg. Ocna, lagărele de muncă de la 
Canalul Dunăre-Marea Neagră. Despre fenomenul Piteşti, după 1989, au apărut o serie de lucrări, 
dintre care amintim: D. Bacu, Piteşti - centru de reeducare studenţească, Bucureşti, Editura 
Atlantida, 1990; Virgil Ierunca, Fenomenul Piteşti, Bucureşti, Editura Humanitas, 1990; Aurel State, 
Drumul crucii (li), Bucureşti, Editura Litera, 1993; Mihai Rădulescu, Casa lacrimilor neplânse. 
Martor al acuzării în procesul „ reeducatorilor ", Bucureşti, Editura Ramida, 1993; Idem, Rugul 
aprins. Duhovnicii ortodoxiei sub lespezi, în Gherlele comuniste, Bucureşti, Editura Ramida, 1993; 
Ilie Bădescu, Dan Dungaciu, Experimente totalitare. Modelul reeducării: Piteşti, Gherla, Canal, 
1949-1952, în „Arhivele Totalitarismului", Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 
Bucureşti, II, 1994, nr. 3, p. 7-16; Memorialul ororii. Documente ale procesului reeducării din 
închisorile de la Piteşti, Gherla, Bucureşti, Editura Vremea, 1995; Lucian Plapşa, Memorii (/). 
Soarele de la Nord, Timişoara, Editura Helicon, 1996; Costin Merişca, Tragedia Piteşti, laşi, 

Institutul European, 1997; Ion Munteanu, La pas prin reeducările de la Piteşti, Gherla, Aiud, 
Bucureşti, Editura Majadahonda, 1997; Dennis Deletant, Metode de „ reeducare". Fenomenul Piteşti, 
în Stephane Courtois, Nicolas Werth, Jean-Louis Panne, Andrzej Paczkowski, Karel Bart Osek, Hăn
Louis Margolin, op. cit., p. 770--772; Petre Pandrea, Reeducarea de la Aiud, Bucureşti, Editura 
Vremea, 2000; Felix Ostrovschi, Fenomenul Piteşti sau experimentul reeducării, în „Memoria'', 
2002, nr. 2 (39), p. 39-52. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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mele contacte cu acei deţinuţi din alte brigăzi au fost observate de ochi 
atoatesupraveghetori, aşa că am fost chemat în camera brigadierului, unde 
acesta, împreună cu pontatorul, m-au mustrat pentru acele contacte şi mi-au pus 
în vedere să nu recidivez cumva! 

Despre ce s-a întâmplat la Piteşti am aflat abia la Canal. La Jilava nu cred 
că mi s-a suflat vreo vorbă. Tiberiu Orheianu era un tip mult mai sociabil decât 
mine şi, astfel, aflase mai multe. De la el aflasem şi eu câte ceva despre această 
teribilă istorie de la Piteşti. Acolo, la Canal, i-am găsit pe cei care ne „ turnaseră", 
fiind supuşi şi ei experimentului de la Piteşti: Titus Oşteanu, bănăţean de lângă 
Timişoara, student la medicină (el fusese coleg cu Tiberiu Orheianu şi ne recrutase 
în mişcare), Alexandru Măţoanu13 , student la Politehnică, Anton Nisipeanu, şi el 
student la medicină. I-am găsit pe aceşti „ turnători" acolo şi, vrând-nevrând, 
eram camarazi cu ei. Confesiuni şi cereri de socoteală nu au avut loc - nu se putea 
acest lucru, erau ochi· peste tot, erau şi acolo turnători. Tiberiu Orheianu, fiind 
mai sociabil, era mai informat decât mine şi ină avertiza, din când în când: „ Vezi, 
bagă de seamă, se poate întâmpla ceva, să ai atitudinea cutare". Aşa, am devenit 
foarte, circumspect. 

În brigăzile studenţeşti am văzut o scenă pe care nu mi-am explicat-o nici 
atunci şi nici acum nu-i găsesc înţelesul. Într-o seară a venit comandantul 
lagărului, Tiberiu Lazăr, împreună cu ofiţerul politic, parcă Dincă îl chema, nu 
mai ţin minte (poate îl spiona şi pe Lazăr!). Am luat, cu toţii, poziţie de drepţi; 
lângă mine era un student la medicină, Nelu Căciulă14, cu care, ulterior, am reluat 
studiile. Nu ştiu de ce, comandantul Lazăr a început să ne dăscălească - eu nu mă 
simţeam implicat în ceea ce se discuta acolo. Am presupus că Lazăr simţise, prin 
antenele sale, că în brigăzile studenţeşti se creaseră nişte disensiuni, nişte curente 
extremiste, care doreau să se revină la practicile brutale de altădată ale procesului 
de „ reeducare". Între noi circula, pe şoptite, tragedia morţii medicului 
Simionescu, unul dintre fondatorii Asociaţiei studenţilor în medicină, care, fiind 
recalcitrant faţă de regimul din lagăr, a/ost transferat în brigăzile de studenţi H-1 
şi H-2, undei s-a aplicat un tratament atât de barbar şi de umilitor încât, într-o zi, 
s-a repezit la gardul de sârmă ghimpată, care împrejmuia lagărul şi a început să-l 
escaladeze, provocând astfel santinelele să-l împuşte mortal. În modul acesta, el s-a 

13 Apare menţionat la Cicerone Ioniţoiu, op. cit., Dicţionar M, p. 191: Măţăuanu Alexandru, 
student la Facultatea de Medicină. Arestat şi judecat cu lotul „Stema Ţării". Condamnat la şapte ani 
închisoare, în 1949. Detenţia la penitenciarele Jilava, Piteşti (la 19 ianuarie 1950 a fost dus în camera 
„4-spital" şi supus acţiunii de „reeducare") şi lagărul Peninsula. 

14 Fişa acestuia se regăseşte în Cicerone Ioniţoiu, op. cit., Dicţionar C, p. 50: Căciulă Ion, 
originar din Constanţa, student la medicină. Condamnat, în 1949, la cinci ani temniţă grea. 
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„sinucis" cu „ajutoru/" altora15
• Acest păcat cu doctorul Simionescu persista în 

brigăzile de studenţi. 
La Canal erau studenţi care făcuseră „ reeducarea" la Piteşti. În primul rând 

cei care mă turnaseră pe mine, pe Tiberiu Orheianu şi pe ceilalţi din lotul nostru. 
Fusese ceva de groază: victimele deveniseră călăi! O dublă configuraţie 

psihologică a omului trecut prin teribilul experiment Piteşti. În acea seară am 
dedus că Tiberiu Lazăr simţise că se încerca o reinstaurare a „ reeducării", lucru 
pe care se părea că el nu-l tolera. Începuseră interpelări peste autoritatea 
comandantului lagărului, anumite facţiuni din această organizaţie, despre care eu 
nu ştiam nimic, se certau între ele. Mie mi-au plăcut, la un moment dat, nişte 

replici pe care le-am auzit între aceşti camarazi, însă colegul meu Căciulă, care 
trecuse prin experimentul Piteşti, m-a atenţionat, galben la faţă: „Nu clinti cumva, 
nu-ţi trăda emoţiile". 

Acest coleg nu mi-a povestit nimic despre fenomenul Piteşti. Acolo nimeni nu 
a relatat nimic, nu mi-a spus nimic. Ştiam câte ceva de la Tiberiu Orheianu, dar 
abia la Jilava, în a treia fază a detenţiei mele, am aflat mai multe lucruri. Colegul 
meu, Căciulă, rezistase experimentului, însă nu ştiu dacă el a relatat, în scris, cele 
trăite de el la Piteşti (dintr-o întâmplare, am aflat că şi în Rădăuţi ar trăi cineva 
care a trecut prin experimentul Piteşti). Mulţi dintre camarazi, cu trădări minime, 
cu rezistenţă, reuşiseră să scape şi să se „ reabiliteze". Ajunseseră să muncească la 
Canal. Era o onoare pentru ei! Doar ei ajunseseră să deschidă muncile la Canal, 

15 La Canal au fost aduşi şi studenţi reeducaţi de la Piteşti, grupaţi în brigăzile studenţeşti 13 şi 
14, conduse de Bogdănescu, Enăchescu Fox şi Steiner, care urmau să continue procesul de reeducare 
printre deţinuţii de aici. În brigada 13 au fost aduşi, pentru „reeducare", numeroşi deţinuţi din colonia 
Peninsula, printre aceştia numărându-se şi medicul chirurg Ion. I. Simionescu. Acesta s-a născut la 30 
septembrie 1897, în comuna Erbiceni, judeţul Iaşi. Urmează şcoala primară în comuna natală, 
cursurile liceale la Iaşi. Între 1916 şi 1917 a fost elev la Şcoala Militară de Infanterie şi a luat parte, ca 
voluntar, la Primul Război Mondial. A fost demobilizat cu gradul de sublocotenent, fiind decorat cu 
„Crucea Comemorativă 1916--1918", „Coroana României" în grad de ofiţer, „Steaua României" în 
grad de cavaler. Între 1918-1920 şi 1920-1924 a urmat cursurile Facultăţii de Medicină din Iaşi şi, 
respectiv, Bucureşti. În 1926 a obţinut titlul de doctor în medicină, iar între anii 1928 şi 1930 a 
efectuat stagii de specializare în Franţa şi Germania. A fost preşedintele Societăţii Studenţilor în 
Medicină (1923-1924), al asociaţiei „Generaţia de la '22" şi al Blocului Generaţiei Naţionaliste. A 
fost prefect al judeţului Romanaţi, sub guvernul Goga-Cuza şi ministru secretar de stat la Ministerul 
Sănătăţii în guvernul Gigurtu, demisionând după cedarea Ardealului. A lucrat şi ca medic, în diferite 
instituţii spitaliceşti, până în 1945, când a fost îndepărtat din funcţie. A fost arestat în mai multe 
rânduri, iar în 1951 a fost condamnat la 5 ani pentru „dezastrul ţării". A trecut prin închisorile de la 
Jilava şi Aiud şi prin lagărele de muncă de la Canal (Poarta Albă, Peninsula, Valea Neagră). La Canal 
a fost supus unor umilinţe greu de îndurat, fiind nevoit să suporte regimul de „reeducare" impus de 
brigadierul deţinut Bogdănescu. Din acest motiv a hotărât să-şi pună capăt zilelor, părăsind cordonul 
de pază al şantierului. A fost împuşcat în ziua de 12 iulie 1951. La Peninsula a fost ucis mişeleşte, în 
1951, şi tânărul Dumitrache, din Bucureşti, de către Chirion şi brigadierul şef Madan, după ce fusese 
prins la două zile după evadare. Pentru detalii vezi V. Hriţcu, Trăind printre oameni şi călăi sub aripa 
lui Dumnezeu, în „Memoria", 1998, nr. 24, p. 36--44; Ştefan Radu, Împuşcarea doctorului Jon I. 
Simionescu, în „Memoria", 1999, nr. 27, p. 57--63; Sabin Ivan, op. cit„ p. 48-53. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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ei îşi construiseră singuri barăcile, pentru că acolo era câmp liber, atunci când 
sosiseră. 

În privinţa discuţiei cu Tiberiu Lazăr, de care aminteam, ţin minte că, in 
încheiere, acesta a spus: „Ascultaţi, eu am înţeles că aici se pregăteşte ceva, dar, 
dacă e aşa, atunci şi eu vă pregătesc ceva". Cu acest ton ameninţător şi insinuant, 
cu care nu se putea glumi - el avea toată puterea în mâna sa - a părăsit încăperea. 
De atunci parcă s-a mai zâmbit puţin, pe şantier nu se mai răcnea, pentru că, v-am 
spus, teroarea venea şi din echipă, de la cei reeducaţi, nu numai din partea 
brigadierului sau a ofiţerului de pază. 

Deşi experimentul Piteşti fusese întrerupt de chiar cei care îl puseseră la 
cale, „ tradiţionaliştii", ca să spun aşa, conservatorii întru ale Piteştiului, au 
încercat reeditarea fenomenului. Un experiment înfiorător: să-ţi negi personalitatea, 
să devii victimă-călău. Chiar mi s-a povestit că ei, când au sosit la Canal, aveau şi 
un cântec, „ Drum de viaţă nouă", un marş pe care îl cântau, mergând, în coloană, 
spre şantier. 

Revenind la evocările legate de activităţile pe care le desfăşuram la Canal, 
pot să vă spun că eram refractar la munca aceea obligatorie. Chiar din prima zi de 
muncă, o zi de început de aprilie, sub lapoviţă, mi se părea că fac nişte lucruri 
inexplicabile - ce rost avea să bat eu cu târnăcopul tip C.F.R.? Pentru prima dată 
aveam în mână aşa ceva. Găseam că e o tâmpenie să baţi nişte bucăţi mici de 
piatră şi să le bagi sub traverse. Nimeni nu îmi explicase de ce trebuia să fac acel 
lucru. Pe urmă am dedus de ce - pentru a consolida fundamentul căii ferate. Dar 
pe mine nu mă interesau deloc acele lucruri. Îmi amintesc că eram duşi, câteodată, 
la Chinetă, la nord de Năvodari. Aici săpam un şanţ larg, cu hârleţul. Pământul 
trebuia să-l încărcam, într-un anumit timp, în vagoane de cale ferată (o echipă 
deservea un vagon). Munca era istovitoare. [ ... ] 

Cu toate că, fiind deţinut la Jilava, îmi doream să ajung la Canal, m-am 
adaptat destul de greu aici. Doream să ajung aici, pentru că la Canal era aer 
curat, auzisem că primeam pâine - 750 g pe zi, două feluri de mâncare, vorbitor, 
pachet, bani. Dar realitatea a fost cu totul alta. La fel ca mine erau şi alţi camarazi 
care nu se puteau adapta, care aveau o tendinţă pasivă sau de nesupunere. Aceştia 
erau cotaţi foarte jos şi erau luaţi peste picior de ceilalţi deţinuţi. În cele din urmă 
începusem să mă dau pe brazdă. Ajunsesem într-o fază în care eram întrebat de 
Hâncu, într-o dulce limbă moldovenească, care pe mine mă ungea la inimă, 

aducându-mi aminte de locurile natale: „Măi Matei, tu ci vrai să lucrezi azi?" Eu 
ceream să fiu dat la curăţenie (treburi efectuate după lucrările de tencuială) sau la 
săpături. Mie nu-mi păsa. Unii însă, deşi studenţi, ajunseseră, cu timpul, să 
cunoască bine ceea ce făceau - erau adevăraţi zidari, mozaicari, tencuitori. Ei se 
adaptaseră repede, lucrau ca meseriaşi de înaltă calificare. Aici am să vă spun o 
anecdotă. Cândva, la cariera Canara, unde brigăzile studenţeşti înălţaseră un zid 
de susţinere, din piatră, veniseră, o dată, în inspecţie, nişte şefi din aparatul 
administrativ al Canalului, care, satisfăcuţi de calitatea acelei lucrări, l-au 
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întrebat pe brigadier dacă are în brigada sa specialişti în zidărie de piatră. 
Brigadierul le-a răspuns: „ Da, să trăiţi, au cel puţin câte 4 ani de medicină 
fiecare!" 

În legătură cu Hâncu, vă mai povestesc o întâmplare. Cum vă spuneam, el 
mă lua tot timpul peste picior, când vedea că nu aveam entuziasmul celorlalţi la 
muncă. În plus, eu eram recent sosit printre camarazii mei şi, de aceea, în echipele 
în care lucram mai povesteam din când în când verzi şi uscate, fapt pe care 
brigadierul Hâncu îl surprinsese de câteva ori, astfel că, într-o zi, inspectând 
echipa cu care lucram, a exclamat: „Ei, ce mai este nou la «atelierul de poveşti» 
al lui Matei?!" De atunci, locul în care lucram eu, oricare ar fi fost, se numea 
„ atelierul de poveşti". 

Acelaşi Hâncu era nemulţumit de totala mea lipsă de interes pentru 
învăţarea vreunui meşteşug din domeniul construcţiilor. Eu mă ofeream mereu ca 
salahor sau săpător la pământ. Într-o zi, mi s-a adresat pe un ton foarte serios, 
zicându-mi: „ Măi Matei, tu fă bine şi învaţă un meşteşug, cât timp eşti aici, ca să 
ai cu ce să-ţi câştigi o bucată de pâine după ce vei ieşi din închisoare, că studiile 
tale de medicină s-au mântuit! Să nu-ţi treacă prin cap că le vei mai continua 
cândva!" Sfatul său nu m-a convins deloc. Nici un meşteşug nu-mi părea atractiv. 
Aşa că am rămas ... „ salahor de precizie "! [ ... ] Îmi pare rău că nu-mi amintesc 
prenumele său, nici ce condamnare avusese. Reţin doar că fusese condamnat 
pentru activitate legionară şi, după eliberarea de la Canal, mai fusese arestat şi 
deţinut încă o dată. 

Brigada H-2 era condusă, mi se pare, tot de un rădăuţean, Romică 

Ţehanciuc. Chiar îmi propusesem să văd dacă este în evidenţa secţiei din Rădăuţi 
a Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici. 

În timpul detenţiei mele la Canal mi s-a întâmplat să trăiesc trei momente 
care m-au marcat în mod deosebit. Pe şantierul Z.P.B. lucram, la un anumit 
moment, la un şanţ. Săpând, hârleţul a alunecat pe ceva dur. Scobind cu atenţie în 
pământ, am scos la iveală un proiectil de artilerie antiaeriană, de culoare galbenă, 
cu calibrul de 88 mm. Era de provenienţă germană, după cum reieşea din câteva 
inscripţii de pe el şi era foarte bine conservat. Avusesem mare noroc că nu-l 
ciocnisem în vârf. adică în focos. Se ştia că, pe locul acelui şantier, în timpul celui 
de al Doilea Război Mondial, fusese instalată o baterie de artilerie antiaeriană 
germană, care fusese parţial distrusă. Când se făcuse curăţirea terenului, pentru a 
se începe construcţiile, fuseseră îndepărtate câteva afeturi de tun antiaerian 
avariate, care încă mai zăceau pe marginea şantierului. L-am înştiinţat pe 
brigadier de descoperirea mea. Se alarmară imediat brigadierii, comandantul 
escortei noastre şi trupa. S-a dat ordin de încetare a lucrului şi s-a constituit un 
cordon militar de pază, până ce a venit o echipă de specialişti militari, care a 
ridicat proiectilul. 

Un alt moment când aş fi putut să-mi pierd viaţa a fost legat de lucrările pe 
care le efectuam la o clădire cu etaj, la tencuială. Eu căram, cu roaba, pe o schelă, 
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mortarul pentru zidari. Eram la 15 m înălţime şi s-a întâmplat să se rupă o 
scândură sub piciorul meu. M-am răsturnat, pe stânga, spre exterior, venind cu 
subsuoara drept pe balustrada schelei. Roaba, cu tot mortarul din ea, a căzut pe 
pământ. Eu am rămas agăţat şi teafăr. Dacă n-ar fi fost balustrada, nu ştiu ce s-ar 
fi întâmplat! Şi acesta a fost un moment de grea încercare. Apoi am mai trăit o 
experienţă asemănătoare pe şantierul de la Coada Lacului. Lucram în echipe de 
câte 2-3 deţinuţi la încărcarea pietrei sparte în vagonete. Pentru a împiedica 
bascularea cupei vagonetului, în timp ce o încărcam cu piatră spartă, adusă cu 
roaba pe rampă, puneam sub buza ei o proptea de lemn care, la plecarea întregii 
garnituri de vagonete, trebuia îndepărtată. Într-o zi, am coborât de pe rampă, am 
înlăturat propteaua şi apoi am făcut câţiva paşi de-a lungul garniturii. În 
momentul acela, cupa vagonetului a basculat, revărsând circa 2-3 tone de piatră 
pe locul pe care mă aflasem cu o clipă înainte. Am rămas înmărmurit de groază şi 
i-am văzut pe unii camarazi făcându-şi semnul crucii. Deci, acolo, la Canal, „ am 
văzut moartea cu ochii" de trei ori. 

La Canal, am învăţat poeme de Radu Gyr şi Nichifor Crainic, sosite pe 
aceeaşi filieră orală, aduse din închisorile în care aceşti doi poeţi le creaseră. De 
asemenea, pot să menţionez faptul că, în brigada H-1 am cunoscut o mare 
personalitate, comandoru/ Alexandru Cernescu, cel care efectuase un raid cu 
avionul deasupra Bucureştiului. Nu ştiu dacă i-a reuşit în totalitate sau s-a întors 
din drum. Eu mă apropiasem, cu toată admiraţia, de el. Era foarte rezervat şi 
modest. [ ... ] 

În brigada H-1 mă legasem şi de un student la medicină, Mircea Se/ten. Ce 
mă apropiase de el? Descoperisem împreună că taţii noştri erau ofiţeri de 
pompieri. Aici, la Canal, n-a avut prea mare importanţă legătura noastră, dar, în 
faza a doua a detenţiei mele la Jilava, voi reveni asupra acestui personaj. 

În legătură cu vizitele pe care aveam dreptul să le primesc la Canal, mama a 
încercat să mă vadă, dar nu i s-a permis, nu ştiu de ce. O dată am văzut-o, prin 
sârma ghimpată. Poate că nu-mi făceam cum trebuia normele. Însă pachete am 
primit cu regularitate. O dată, însă, nu mi-am primit pachetul, drept pedeapsă 
pentru o boacănă pe care o făcusem pe şantier, dar pe care nu mi-o mai amintesc 
acum. Ţin minte că mă aflam şi eu, o dată, la primirea unui pachet de la părinţii 
mei. Lucrurile ţi se scoteau din pachet, în prezenţa a doi gardieni. Atunci a căzut 
dintre lucruri o fotografie de-a mamei mele. Unul dintre gardieni m-a întrebat cine 
era persoana din fotografie. I-am spus că era mama mea. Gardianul mi-a 
comunicat că nu este voie să primesc fotografii. Am observat, însă, cum celălalt 
gardian a încercat, pe furiş, să mi-o strecoare, însă camaradul său l-a oprit, cu 
severitate, aşa că n-am mai obţinut acea poză. Pe mine m-a surprins plăcut gestul 
acelui anonim şi binevoitor gardian. 

În legătură cu raporturile pe care le-am avut cu autorităţile care făceau 
parte din aparatul administrativ de conducere a lagărului de muncă, cred că eram 
încondeiat foarte rău, pentru că, în primul rând, lucram '.'în scârbă". Ceea ce nu 
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mă împiedica, însă, să prefer efortul ritmic, fără prea multă gândire. Preferam 
„ muncile de jos". În general, munca, pe care am depus-o acolo, n-a fost 
extenuantă. Nu· te mâna nimeni, cu biciul, din spate. Ţi se cerea să faci o anumită 
normă. Poate cel mai supărător element era camaradul de echipă, care ţinea la 
pachetul pe care năzuia să-l primească. Norma trebuia îndeplinită, pentru că altfel 
nu primeai pachet. „ Dă-i fălci!" era o expresie care circula printre deţinuţi şi, 
primul care te zorea şi te îmbrâncea la muncă era camaradul de echipă, care nu 
dorea să piardă nici pachetul, nici vorbitoru/. Este adevărat că, printre deţinuţii de 
la Canal circulau diverse informaţii şi se ştia ce se întâmpla în alte colonii. Ştiam 
că existau brigăzile O, de pedeapsă. Ele erau duse pe cele mai grele şantiere, cu 
cei mai aspri brigadieri. Ţin minte că se făceau detaşări, câteodată, şi astfel 
lucram în colaborare cu alte brigăzi, pe alte şantiere. Nu ştiu de ce - poate că îşi 
completau efectivele, pentru că mulţi dintre deţinuţi erau maiştri care lucrau în 
ateliere speciale de strungărie, de freză etc. Îmi amintesc de o figură a unui 
torţionar, maiorul Chirion, din organizaţia de pază şi supraveghere a Canalului. 
Acesta ajunsese, dacă nu mă înşel, comandantul coloniei de groază de la Capul 
Midia16

• Era cea mai teribilă colonie de muncă, unde au murit mulţi oameni. În 
mod solidar, împărtăşeam aceleaşi sentimente cu alţi camarazi - îl uram pe acest 
Chirion. Dar am avut o satisfacţie - mă aflam, în faza a treia a detenţiei mele, la 
Jilava, când am aflat că a/ost arestat şi încarcerat la Jilava. Când se trecea pe sub 
fereastra celulei lui se striga: „ La moarte, Chirioane!" Mi-a plăcut acest vocativ. 

În perioada cât am stat la Canal nu am/ost pedepsit. Însă vă spun că, deşi nu 
încerc să pledez, Doamne fereşte, pentru „ omenia" opresori/or de acolo, trebuie 
să recunosc faptul că mâncarea era consistentă - 750 g pâine pe zi şi douăfeluri 
de mâncare la prânz: arpacaş, peşte, fasole, rareori carne. Dimineaţa - o zeamă 
dulce şi caldă, care aducea ba a ceai, ba a cafea; seara - iarăşi o mâncare 
consistentă. Bucătari erau tot dintre ai noştri. Plus că puteam primi, lunar, pachete 
de 5 kg, 200 de ţigări, haine, alimente. Evident, toate trecute prin „ cenzură". Apoi 
aveam un salariu, pentru că Direcţia generală a Canalului era un antreprenor, iar 
noi eram salariaţii lui. Din acest salariu, după ce se retrăgeau diverse cheltuieli 
(lumina, întreţinerea etc.), primeam şi noi ceva bani. Atunci avusese loc şi reforma 
monetară, iar salariile erau de ordinul sutelor de lei. Noi primeam în jur de 
15-20 lei lunar. Kilogramul de bomboane de la Alimentara din incinta Canalului 
costa 3-4 lei. Din când în când, un delegat aduna banii de la noi şi ne aducea ceea 
ce doream. Numai acolo am cumpărat bomboane cu kilogramul şi ţigări cu sutele! 

La Canal era o oarecare omenie, însă nu aveai siguranţa vieţii. Nu ştiai ce ţi 
se putea întâmpla. Câteodată unii erau chemaţi la administraţie şi nu-i mai vedeai. 
Auzeai, ulterior, că sunt pe la alte închisori, Aiud, Gherla etc. Funcţiona un 
oarecare serviciu de informaţie, neorganizat, printre noi. Cei care erau proaspăt 

16 Conform altor relatări, Chirion, fost hamal în portul Constanta, a fost şi ofiterul politic al 
coloniei Peninsula. Vezi Ştefan Radu, op. cit., p. 57--63; Sabin Ivan, op. cit., p. 49. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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veniţi la Canal povesteau cu cine s-au mai întâlnit. Însă niciodată informaţiile nu 
erau sigure. Ţin minte că, odată, într-un anumit cerc de camarazi, am afirmat că, 
dacă ar începe un război între forţele americano-europene şi Rusia, pe noi, 
comuniştii ne-ar extermina. Am fost întrebat de ce ridic această chestiune, iar eu 
i-am întrebat, la rândul meu, dacă se simt asiguraţi din acest punct de vedere. A 
fost un moment foarte penibil şi mi s-a reproşat că deprim lumea. Aceste discuţii 
s-au purtat între noi, camarazii. Însă problema ridicată de mine a fost resimţită, de 
către deţinuţi, ca o posibilitate groaznică. 

Eu personal am fost foarte realist în privinţa mitului venirii americani/or, 
încât am considerat că cei care visau la aşa ceva erau nişte demenţi. Ce americani 
să vină, când eu am văzut camioane şi maşini americane „ călărite" de ruşi, date 
lor de către „ aliaţi"!? Nu am avut niciodată un „ vis american" - era o stupiditate 
imensă, o utopie pur şi simplu. A, posibilitatea izbucnirii unui conflict armat între 
foştii aliaţi, pe linia Berlinului, o întrevedeam [ ... ]. 

În legătură cu ceea ce discutam, referitor la mitul venirii americanilor, văzut 
ca o „ ideologie naivă a speranţei" (Cătălin Zamfir), dominantă pentru mine este 
ideea că eu nu am auzit această expresie vehiculată de tineri. Ei nu aveau acest 
„ vis". Poate şi pentru că nu aveau nostalgii bine consolidate ale unui trai burghez, 
confortabil, cum ar fi în Occident. Generaţia mea trăise o adolescenţă 

confortabilă, dar venise războiul, apoi ocupaţia comunistă. Niciodată nu mi-am 
putut închipui aşa ceva. Auzisem de partizanii din munţi, luptători anticomunişti 
înarmaţi. Se vorbea de paraşutări în munţi, de agenţi şi armament, trimise din 
Occident. Eu am cunoscut, în perioada detenţiei mele la Jilava, ţărani din lotul 
Arsenescu, care ar fi fost implicaţi în activitatea unui grup de luptători 

anticomunişti, din Carpaţii Meridionali, condus de un fost militar cu acel nume. 
În vara anului 1952, în lagărul Peninsula a izbucnit o mică epidemie de 

febră tifoidă, care a făcut câteva victime. S-a luat măsura ca fiecare brigadă să 
aibă un medic şi administraţia Canalului a decis că pentru această funcţie puteau 
fi abilitaţi studenţi cu minimum patru ani de studii de medicină şi cât mai recent 
arestaţi. Aşa s-a făcut că eu m-am pomenit transferat la brigada E-4, ca „ medic de 
brigadă". Aceasta era supranumită şi E-4- „ Delapidare", pentru că mulţi deţinuţi 
de acolo erau condamnaţi pentru operaţiuni financiare incorecte faţă de glorioasa 
economie socialistă! Medicii de brigadă trebuiau ca, în fiecare seară, după 

întoarcerea de la muncă a deţinuţilor, să măsoare temperatura celor care se 
simţeau rău, iar răniţii şi bolnavii să fie prezentaţi medicilor de la infirmerie. La 
Canal exista şi un cabinet stomatologic, la care a lucrat colegul meu, Tiberiu 
Orheianu, pe lângă un medic stomatolog Oros 17

• Noi eram un fel de agenţi 
sanitari, identificam cazurile aparent morbide, conducându-le spre infirmerie. Aici 

17 Un detinut cu numele Oros Emil apare mentionat de Cicerone Ionitoiu, op. cit„ Dicţionar 
N-0, p. 235: originar din Cluj, de profesie medic, a fost arestat în anul 1949 şi condamnat la 
închisoare. Prezenta acestuia a fost semnalată în lagărul Peninsula. A fost eliberat în 1954. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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erau medici (dintre deţinuţi) evreul dr. Hartmann 18
, care a murit în detenţie, în 

scurt timp, de o boală abdominală acută (am scris la revista „Memoria", pentru a 
fi trecut la rubrica „ Unde sunt cei care nu mai sunt") şi dr. Ciprian Foiaş, pe care 
ii cunoşteam din Reşiţa. El predase, in liceu, lecţii de anatomie şi de igienă. Mai 
erau activi, la infirmerie, incă doi medici, ale căror nume nu mi le amintesc, deşi 
înfăţişarea lor n-am uitat-o. În privinţa dotării tehnice a acestor cabinete, existau 
anumite materiale medicale pe care aceşti medici le primeau. Eu, ca „ medic de 
brigadă", aveam un fel de lădiţă de prim-ajutor, pe şantier: nişte bandaje ca vai de 
capul lor, ceva apă oxigenată, tinctură de iod. 

Fiind mutat la brigada E-4, mediul meu s-a schimbat. A devenit foarte 
interesant. Tineretul de vârsta mea nu-mi spunea mare lucru, poate cum nici eu nu 
le spuneam lor mare lucru. Nu aveai ce învăţa. În brigăzile studenţeşti - mulţi 
dintre deţinuţi erau studenţi la medicină - era un climat cultural uniform. 
Discuţiile pe care le purtam erau fără profunzime şi fără un farmec social 
deosebit. [ ... ] Eu nu-mi amintesc de discuţii de fond în mediul acela, desprinse de 
mizeria cotidiană. 

Am/ost agent sanitar din toamna lui 1952 până la 19 iulie 1953. După ce am 
plecat din brigăzile studenţeşti, am pătruns într-o lume mult mai variată şi mult 
mai confortabilă, spiritualmente vorbind. În brigada E-4 era şi tineret, dar şi 
oameni în vârstă (50-60 de ani). Aveai de unde să auzi ceva important, care să te 
structureze intelectual. [ ... ] Eu căutam să intru în viaţă, eram tânăr şi-mi căutam 
mentori. 

În brigada E-4 am găsit camarazi şi figuri foarte interesante şi bine m-am 
simţit între ei. Aici nu am avut conflicte, am avut doar repulsii faţă de unii. Îmi 
puteam alege compania. În brigada' E-4 m-a izbit, prima oară, fenomenul 
românilor macedoneni. [ ... ]Aici l-am cunoscut pe Gheorghe Dima19

, un om mic de 
statură, ager, ochios şi umblător. Tot timpul mişuna prin lagăr, luând contact cu 
conaţionalii săi, informându-se între ei, întreţinând o spiritualitate a lor. Aveau un 
serviciu de informaţii perfect pus la punct. Gheorghe Dima a venit într-o zi la mine 
şi mi-a spus: „Ştiu cine eşti, nu eşti unul dintre cei de la Piteşti, n-ai trecut pe la 
reeducare". Fusesem deja verificat, prin antenele sale. Însă s-a întâmplat un lucru. 
Încă din liceu învăţasem, pe de rost, un poem de-al lor. Stând de vorbă cu Dima, 
i-am spus că ştiu puţin limba lor, şi i-am spus o zicală în limba macedo-română: 
„Armânlu feaţe s-creape ş '-draclu! ". I-am recitat şi un poem, tot în limba 

18 Medicul Hartamann este menţionat de Cicerone loniţoiu, op. cit„ Dicţionar H, I, J, K. L, 
p. 28: arestat în anul 1949, a murit în timpul detenţiei în lagărul Peninsula, în 1953. 

19 În lucrarea lui Cicerone Ioniţoiu, op. cit., Dicţionar D-E, p. 78, apare menţionat un anume 
Dima Gheorghe A., născut la 4 noiembrie 1920, în Bulgaria, macedonean. Colonizat în Dobrogea. 
Condamnat la 10 ani muncă silnică (sentinţa 2002/4 iulie 1942). Detenţia în penitenciarul Aiud. 
Eliberat la I mai 1948. După câteva luni a fost rearestat şi condamnat de Tribunalul Militar Bucureşti 
la 15 ani muncă silnică (sentinţa 1253/1949), pentru uneltire contra ordinii sociale. Eliberat în 1964. 
Din anul 1990 s-a stabilit în Franţa. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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aromână. [ ... ] Pentru Dima surpriza a fost enormă şi m-a recomandat întregii 
comunităţi armâneşti din lagăr. Au venit, ulterior, şi alţi aromâni să mă cunoască, 
mirându-se că un student - v-am spus ce faimă aveau aceştia printre deţinuţii de la 
Canal - ştia limba lor. [ ... ]În acest mod m-am apropiat de Gheorghe Dima şi am 
purtat discuţii diverse. El cunoştea şi un alt student la medicină, din Timişoara, în 
aceeaşi brigadă E-4, Berghezan, un om foarte retras, cumpănit şi cumsecade. Aşa 
am constituit un mic grup amical şi solidar. L .. ] 

O altă figură atractivă pentru mine a fost maiorul Anton (Toni) lstrăteanJ0• 
După cum mi-a spus - în acel univers concentraţionar, fiecare deţinut avea trei 
poveşti: una pentru anchetator, una pentru camarazi şi cea adevărată -, el fusese 
ofiţer în garda personală a mareşalului Antonescu. Pentru că pălmuise, într-o 
anumită împrejurare nişte evrei, devenise „ criminal", fiind condamnat. Nu-mi 
amintesc la câţi ani fusese condamnat, dar sigur peste cinci. [ ... ] El era prieten cu 
un avocat, Vasile Dovd1

, şi acesta foarte inteligent, cu un limbaj bogat şi cu vederi 
largi. De ce m-am apropiat de acest /străteanu? Când i-am auzit numele, eu fiind 
un îndrăgostit de aviaţie din adolescenţă, citind reviste din acest domeniu, aflasem 
de un cuplu de aviatori de vânătoare, Lascu şi /străteanu, care luptaseră într-o 
anumită escadrilă. L-am întrebat dacă nu cumva era rudă cu acel Istrăteanu, 
despre care eu citisem. Ei bine, era fratele lui! Această întâmplare ne-a apropiat. 
Acolo, în acea lume destul de aspră, cum găseai un fir afectiv cu cineva, moralul se 
ameliora. [ ... ] Ulterior l-am întâlnit pe Istrăteanu în Bucureşti, dar eram copleşiţi 
de problemele cotidiene. Acolo, în închisoare, aveam responsabilităţi doar faţă de 
noi În.şine: să ne păstrăm viaţa şi să ne-o înfrumuseţăm. [ ... ] 

Îmi amintesc şi de tânărul Caius Roxin, pe care l-am cunoscut în brigada 
E-4. După cum afirma el, provenea dintr-o familie de oameni de cultură 

transilvăneni, având înaintaşi printre memorandişti. Era cunoscut în zona 
Braşovului. Îi plăcea muzica, i-am adus noutăţi cu ultimele şlagăre pe care le 
auzisem eu înainte de arestare. Cu Roxin mă asociam cel mai adesea la munca de 
pe şantier. 

O altă figură interesantă a fost studentul la medicină Ionică Soare, din 
Sinaia, un tip sportiv, care practicase schiul; avea o voce plăcută, cânta frumos şi 
îi plăcea să asculte muzică. [ ... ] Ulterior, după eliberare, am fost colegi la 
Facultatea de Medicină. 

În brigada E-4 l-am cunoscut şi pe avocatul Taşcă, împreună cu un băiat din 
Dorohoi, Cojocaru sau Ciubotaru, nu-mi mai aduc bine aminte numele. De 

20 Apare mentionat de Cicerone lonitoiu, op. cit., Dicţionar H, I, J, K, L, p. 208 cu următoarea 
fişă: lstrateanu Toni, căpitan, arestat şi condamnat la închisoare, în anul 1949. 

21 Mentionat de Cicerone Ionitoiu, op. cit., Dicţionar ~E, p. 125, cu următoarea fişă: originar 
din Bucureşti, arestat, împreună cu fratele său, Gheorghe Dova, pentru activitate legionară. 

Condamnat în 1949 la şapte ani de închisoare. A trecut prin penitenciarele Jilava, Gherla şi lagărul 
Peninsula. 

http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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asemenea, în această brigadă era un anume domn Musceleanu22
, foarte distins, 

modest, actor de la Teatrul din Galaţi sau Brăila, nu mai ştiu sigur. [ ... ] 
O altă figură importantă pe care am cunoscut-o în brigada E-4 a fost Petre 

Pintilie. Clujean, acestafusese student la medicină, studiase şi literele, fusese cirac 
al lui Lucian Blaga, el însuşi având înclinaţii scriitoriceşti. Ne-am apropiat foarte 
mult, era un suflet rafinat, mi-a plăcut, îi căutam luminile, ca să zic aşa. După ce 
m-am eliberat, m-a căutat într-o împrejurare stranie. Pintilie colabora cu loze.fini, 
celebrul iluzionist, cu care îmi făcuse şi mie cunoştinţă şi scrisese o carte bazată 
pe amintirile lui, care urma să se intituleze „ Oameni şi paiaţe". Ştiindu-mi 

talentele mele de grafician, mi-a propus să fac eu coperta acestei cărţi. Ţin minte 
că am făcut un proiect, am citit şi cartea, dar nu mai ştiu sigur dacă am realizat 
sau nu coperta. 

Aş dori să evoc aici o altă figură deosebită, pe care am remarcat-o în grupul 
de deţinuţi cu care fusesem trimis la Canal. Era un tip îmbrăcat cu o pufoaică de 
un albastru lucios, cu o şăpcuţă cu stea galbenă pe un fond roşu, comunistă, ca să 
zic aşa. Tipul fiind foarte volubil, m-a atras şi am făcut cunoştinţă. Omul se numea 
Emil Copiii şi era din Petroşani. Din vorbă în vorbă, am aflat de unde avea acele 
haine. El.fugise din ţară înainte de 1952 şi ajunsese în Legiunea Străină.franceză. 
De acolo, de la Sidi Bel Abbes (Algeria), unde era baza acestei legiunii - ce a 
funcţionat în perioada 1843-1962-, a fost dus, cu trupa, până în Senegal, de unde 
s-a îmbarcat la Dakar, ajungând în Vietnam. Luase parte la luptele Franţei pentru 
păstrarea coloniei. Aceste lupte au durat până în 195423

• Eu ştiam câte ceva despre 
cronologia acelui război, pentru că îl urmărisem la radio - „ Europa Liberă", 
„BBC", „ Vocea Americii" - cu foarte mare atenţie. Aşa că /-am întrebat dacă nu 
cumva luptase şi la Ninh-Binh, unde s-a dat o importantă bătălie (1951), pierdută 
de francezi, de care auzisem la radio. Aproape că îşi pierdu răsuflarea de emoţie: 
da, într-adevăr - recunoscu el - luptase acolo şi, tot acolo, căzuse prizonier la 
trupele comuniste Viet-minh. Acestea, constatând naţionalitatea sa de român, îl 
trimiseseră în China comunistă, pentru a fi repatriat. În China căpătase acea 
uniformă albastră, vătuită, cu insigna comunistă pe capelă. Ajuns în România, a 
fost imediat judecat pentru „ crimă contra păcii" şi condamnat - dacă îmi aduc 
bine aminte - la 1 O ani de închisoare. 

Ajungând la Peninsula, am fost repartizaţi în brigăzi diferite, însă între noi 
se stabilise o simpatie reciprocă, el găsind în mine un om care ştia şi înţelegea 
bine scena aventurii vieţii sale. Iar pentru mine, el fusese o proaspătă şi reală 
sursă de informare despre o dramă de război de pe tărâmuri îndepărtate. O dată 

22 Cicerone Ioniţoiu, op. cit., Dicţionar M, p. 430, aminteşte de un anume Musceleanu, arestat 
şi condamnat la închisoare în 1949. Însă acesta a murit, după cum relatează autorul, în lagărul 
Peninsula, în anul 1951, înainte ca Ştefan Constantin Matei să ajungă aici. 

23 Constituţia franceză din 1946 proclamă cea de-a IV-a Republică şi transformă imperiul 
colonial al Franţei în Uniunea Franceză. Criza acestei republici este adâncită de războiul de 
emancipare naţională din Indochina (1945-1954) şi Algeria (1954-1962). http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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cu transferul meu la brigada E-4, l-am regăsit acolo şi pe Emil Coptil şi legătura 
noastră s-a restabilit. El avea o educaţie militară foarte riguroasă, era dur 
structurat, trecut prin aventura războiului. [ ... ]În primăvara anului 1953, el a/ost 
chemat la administraţie şi nu s-a mai întors de acolo. În schimb, a doua zi, pe când 
ieşeam, cu brigada, în marş, spre locul de muncă, l-am văzut pe Emil Coptil 
printre militarii securişti care ne supravegheau ieşirea. Era îmbrăcat într-un 
costum de stradă, curat, aproape „şic "!Luase o discretă poziţie de drepţi pe când 
brigada defila prin faţa sa. Privirile ni se întâlniră şi ne-am salutat camaradereşte 
doar din ochi. De atunci nu l-am mai văzut. Ulterior, am aflat că, deoarece luptase 
în Legiunea străină franceză, dobândise cetăţenia franceză, iar autorităţile 

franceze au făcut demersurile necesare pentru eliberarea sa din lagăr şi 

... repatriere! 
Din brigada E-4 păstrez şi amintirea altor camarazi. Este vorba despre 

comandorul aviator Decebal Constantinescu24 şi prietenul său Garabetian, 
armean, mare bijutier în Bucureşti. Pe fratele acestuia din urmă, Armenah 
Garabetian, l-am întâlnit, ulterior, la Jilava. Cu Decebal Constantinescu am legat 
o frumoasă prietenie - pentru mine întotdeauna aviatorii reprezentau o fascinaţie. 
Mie îmi plăcea aviaţia, eram perpetuu îndrăgostit de ea. Şi, în plus, ştiam să port o 
discuţie pe această temă, aveam o documentaţie puternică, cunoşteam, în special, 
tipuri de avioane militare. Constantinescu mi-a povestit lucruri foarte interesante 
din timpul războiului şi, când a văzut ce ştiu despre aviaţie, am rămas prieteni la 
cataramă. [ ... ] 

O mare bucurie a fost să-l întâlnesc în aceeaşi brigadă pe profesorul Ştefan 
Jonescu25

, autorul cărţii „De la Petru cel Mare la Stalin", carte care, încă din 
1944, îmi structurase gândirea anticomunistă şi aversiunea faţă de perpetuu/ 
imperialism agresiv al Rusiei. A fost foarte încântat când i-am vorbit despre acea 
carte a sa şi am rămas foarte apropiaţi. Nu îmi amintesc care era motivaţia 
condamnării sale, nici cuantumul pedepsei. Legăturile noastre au continuat şi 
după eliberare, vizitându-ne reciproc. 

Tot în brigada E-4 au venit, pentru scurt timp, câţiva colegi de-ai mei: Hagi26 

(nu-mi amintesc prenumele său), Costel Iorga şi Harry Welt. Nu am/ost mult timp 
împreună, însă, cu acesta din urmă, care era evreu, aveam o relaţie deosebită. Pe 

24 Decebal Constantinescu apare menţionat la Cicerone Ioniţoiu, op. cit., Dicţionar C, p. 201, 
cu următoarea fişă: pilot de aviaţie, condamnat, a trecut prin penitenciarul Jilava. 

25 În fişa acestuia, prezentată de Cicerone Ioniţoiu, op. cit., Dicţionar H. /, J. K, L, p. 165, se 
precizează că este autorul lucrării De la Petru cel Mare la Stalin. Torturat în timpul anchetei. 
Condamnat la închisoare, a murit în timpul detenţiei la penitenciarul Jilava. 

26 În lucrarea lui Cicerone loniţoiu, op. cit., Dicţionar H. /, J, K, L, p. 13, apare menţionat Hagi 
Mihale, cu următoarea fişă: născut la 8 septembrie 1921. Arestat în februarie 1952, pentru că a 
găzduit un partizan care îi era rudă. Torturat în timpul anchetei la Securitatea Constanţa. Condamnat 
de Tribunalul Militar Constanţa (sentinţa 256/1952). Detenţia la penitenciarele Constanţa, Gherla, 
Jilava şi lagărul Peninsula. După expirarea termenului de pedeapsă a fost dus, încă 5 ani, cu domiciliu 
obligatoriu în satul Rubla - Buzău. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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lângă colegialitatea de studii, ne mai lega şi faptul că amândoi fuseserăm membri 
ai orchestrei Facultăţii de Medicină din Bucureşti, el violonist, iar eu flautist. Era 
un tip foarte vesel şi tonifiant. După câte mi-a povestit, fusese condamnat pentru 
trafic ilegal de medicamente, la cinci ani de închisoare. Iniţial fusese deţinut, cum 
era normal, într-un lagăr de drept comun. Nu îmi mai amintesc de ce fusese 
transferat la noi, la „politici ". De el mă mai lega un eveniment mai vechi: pe când 
ne aflam în anul II de studii (1949-1950), alţi doi colegi ai noştri făcuseră o 
încercare de substituţie, la un examen de biochimie, la catedra profesorului Simion 
Oieriu27

. Fiind descoperiţi, „ comitetul de an" şi membrii U. T C. au organizat o 
mare şedinţă, în prezenţa acelui profesor, susţinându-se cu vehemenţă 

exmatricularea ~efor doi făptaşi, cu atât mai mult cu cât ei avuseseră şi unele 
manifestări interpretate drept anticomuniste. Nu m-am putu stăpâni şi am 
reacţionat, luând cuvântul. Am susţinut că cei adunaţi acolo nu aveau nicidecum 
competenţa de a exmatricula vreun coleg de-al lor. Am prezentat şi nişte 

argumente de natură morală. Până la urmă, cei doi au fost lăsaţi în pace şi au 
putut să-şi continue studiile. După acea şedinţă, la care participase şi Harry, ca 
membru al comitetului de an, am fost sfătuit de acesta, în mod discret, să nu mă 
mai implic în acea chestiune, ca, la rândul meu, să nu am şi eu neplăceri. [ ... ] 

În aceeaşi brigadă E-4 am avut foarte bune relaţii cu câţiva ofiţeri, 
condamnaţi pentru ,, crimă contra umanităţii". Îmi pare rău că nu-mi amintesc şi 
prenumele a doi dintre ei: Muşeţeanu28, Cartas şi Stelică Popescu. De câteva ori 
am lucrat în echipă cu câte unii dintre ei şi ne-am înţeles de minune. 

Referitor la camarazii pe care i-am cunoscut în brigada E-4, ţin să menţionez 
un om cu care am petrecut multe clipe plăcute. Era timişoreanul Ilie Velimir. Un 
om foarte blajin şi amabil. Fusese toată viaţa operator de cinematograf. adică 
mânuise aparatele de proiectat filme, aşa că era un excelent cunoscător a lumii 
filmului. Am avut mari satisfacţii evocând, împreună cu el, filme vechi şi figuri de 
actori celebri. El era foarte bucuros că găsise în mine un om care era destul de 
bine orientat în universul său de imagini. [ ... ] 

Prin peregrinările mele în diferite brigăzi de muncă de la Canal, s-a 
întâmplat să dau peste o figură foarte interesantă, Robert Eisenbraun. El era, după 
cum se autodeclara, german din sudul Basarabiei, din comuna Berlin, judeţul 

27 Despre Simion Oieriu se regăsesc informaţii şi în revista „Memoria" (nr. 3, f. a., p. 136). 
Colaborator al regimului comunist, acesta a urmărit să-l înlăture de la catedră pe profesorul Vintilă 
Ciocâlteu, decanul Facultăţii de Medicină Umană din Bucureşti, care moare, în 1947, din cauza lui 
Oieriu. Doctorul Matei ne-a mărturisit că este vorba despre aceeaşi persoană, cu care a avut un prim 
contact la Comisia Aliată de Control. Ulterior a cunoscut şi el indignarea provocată de decesul 
profesorului Ciocâlteu, în urma incidentului cu Oieriu. 

28 În lucrarea lui Cicerone Ioniţoiou, op. cit., Dicţionar M, p. 438, apare menţionat Muşeţeanu 
Horia: licenţiat în drept, ofiţer de rezervă pe frontul de răsărit, a fost luat prizonier în U.R.S.S„ A 
refuzat să facă parte din diviziile de voluntari „Tudor Vladimirescu" şi „Horia, Cloşca şi Crişan''. 
Repatriat în I 948. Arestat în 1950. Condamnat la patru ani închisoare pentru uneltire contra ordinii 
sociale. Detenţia în lagărul Poarta Albă. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Cahul. Era poreclit, intre noi, după numele preşedintelui american, „ Eisenhower ". 
Şi-a semnat poemele cu numele de Robert Cahuleanu. Ulterior am aflat că 
adoptase un alt pseudonim, acela de Andrei Ciurungcl-9

. Din creaţia acestui poet 
am reţinut, Încă de atunci, finalul unui poem despre Canal, însă nu sunt sigur de 
exactitatea redării mele: „Istoria noastră, cea din lacrimi stoarsă,/Va ţine minte 
şi-ntre foi ii va strânge/Pe-acest cumplit Danubiu care varsă/Pe trei guri - apă, iar 
pe-a patra - sânge ... "30

• Am învăţat şi alte poeme În închisoare. La Canal am 

29 Poetul Andrei Ciurunga (1920-2004), pe numele său adevărat Robert Eisenbraun, s-a născut 
la 28 octombrie 1920 în oraşul Cahul (Basarabia). După cedarea Basarabiei, în urma pactului 
Ribbentrop-Molotov, se refugiază în oraşul Brăila. Aici lucrează ca redactor la ziarele „Expresul", 
„Ancheta" şi ,,Înainte", iar din 1949 este angajat în redactia revistei „Flacăra" din Bucureşti. Creatia 
poetică a lui Andrei Ciurunga (poeziile scrise de el au apărut sub semnătura unor diverse pseudonime 
literare: Andrei Cahuleanu, Nicu Grădinaru, Radu Calomfir, Matei Scutaru ş. a„ deoarece i s-a 
interzis să semneze cu adevăratul său nume) a fost apreciată de personalităti ale culturii române 
precum: Nichifor Crainic, Camil Baltazar, Şerban Cioculescu, Alexandru Piru ş. a. Prima perioadă de 
detentie a fost provocată de articolul Sunt prezent aici, apărut în noiembrie 1945, în ziarul „Expresul" 
(Brăila). Prin acest text, cu caracter anticomunist, s-a considerat că a incitat la dezordine, deoarece, 
după câteva zile, a avut loc, la Brăila, mitingul de ziua regelui (8 noiembrie). În anul 1947, când lucra 
la ziarul „Ancheta" din Brăila, tipăreşte, în complicitate cu lucrătorii tipografiei „Dunărea", un volum 
clandestin, Poeme de dincoace, cuprinzând versuri cu caracter anticomunist şi antisovietic. Este 
arestat, la 2 februarie 1950 şi, deoarece placheta de versuri nu a fost găsită la percheziţie, autorul a 
fost condamnat la patru ani muncă silnică, sub acuzatia de „crimă împotriva păcii", pentru un volum 
anterior, Cântece de dor şi de război, tipărit la Chişinău, în 1944. A executat pedeapsa la Canalul 
DunMe-Marea Neagră. Aici a compus, în minte, versuri „duşmănoase regimului'', memorate de 
camarazii de detentie. În mai 1954 a fost eliberat. După ispăşirea acestei pedepse, Andrei Ciurunga, 
aflându-se la Brăila, a creionat, în versuri, cele mai importante episoade din timpul detentiei sale. O 
parte dintre acestea au fost publicate, după anul 1989; de revista „Memoria", sub titlul Drumul robilor 
(itinerar penitent). În noiembrie 1958 a fost rearestat pentru poeziile de la Canal şi condamnat la 18 
ani tanniţl grea, pentru "uneltire contra ordinii sociale''. Şi-a executat pedeapsa în închisorile de la 
Jilava şi Gherla, precum şi în coloniile de muncă forţată din Balta Brăilei, unde a continuat să 
compună versuri. În iulie 1964 a fost eliberat, prin decret de gratiere. După anul 1989 a publicat, în 
diverse reviste, versurile compuse în perioada detentiei. Acestea au fost, ulterior, adunate în 
volumele: Poemele cumplitului Canal (Craiova, Editura Universalia, 1992), lacrimi pentru 
Basarabia (Bucureşti, Editura Cucuteni, 1995), Ceasuri fără minutare (Bucureşti, Editura Eminescu, 
1996), Poeme cu umbre de gratii (Bucureşti, Editura Sagitarius, 1996). În anul 1992, Fundatia 
Culturală Română îi tipăreşte volumul de amintiri din anii de detentie, Memorii optimiste. Evocări şi 
versuri din închisoare. Cf. „Arhivele Totalitarismului''. Institutul National pentru Studiul 
Totalitarismului, Bucureşti, II, 1994, nr. 4, p. 283; ,Memoria", 1998, nr. 26, f. p.; Andrei Ciurunga: 
un bard al Basarabiei, în „Memoria", nr. 3-4 (44-45), 2003, p. 131-132; Cicerone Ioni\oiu, op. cit„ 
Dicţionar C, p. 159. 

30 Aceste versuri apar, sub semnătura autorului, în revista „Memoria'', nr. 2-3, 2004, p. 104-
I05: "Istoria, ce curge-acum întoarsă/Va tine minte şi-ntre foi va strânge/Acest cumplit Danubiu care 
varsă/Pe trei guri apă şi pe-a patra sânge''. Forma redată în text este cea retinută de dr. Ştefan 

Constantin Matei în timpul detentiei. 
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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auzit, pentru prima oară, o creaţie, din cuprinsul puşcăriilor, a lui Radu 
Gyr31

• Atunci mi-am dat seama ce valori de cultură persistă, ce flacără valoroasă 
continuă să ardă şi să se răspândească. Era vorba de poemul „N-ai dezmierda": 
„N-ai dezmierda, de n-ai şti să blestemi./Surâd numai acei care suspină/Azi n-ai 
iubi, de n-ar fi fost să gemi./De n-ai fi plâns, n-ai duce-n ochi lumină./Şi dacă 
singur rana nu-ţi legai/Cu mâna ta n-ai unge răni străine.IN-ai jindui după vreun 
colţ de rai/De n-ai purta un strop de iad în tine,/Că nu te-nalţi de jos până nu 
cazi/Cu fruntea-n pulberea amară./Şi de re-nvii în cântecul de azi.IE c-ai murit în 
plânsetul de-aseară". Această poezie m-a vrăjit. Ştiam şi alte poezii compuse de 
Gyr (,,Întoarcerea lui Ulise ", „ Noi nu am avut tinereţe" ş. a.) sau de Ciurunga. 
Iată că îmi amintesc acum şi câteva versuri pe care le credeam pierdute din 
memoria mea. Este vorba despre ultima strofă din poemul „ Ridică-te Gheorghe, 
ridică-te Ioane!" de Radu Gyr: „ Ridică-te, Ioane, pe lanţuri, pe funii!/Ridică-te, 
Gheorghe, pe sfinte ciolane!/Sus! Spre lumina din urma furtunii/Ridică-te 
Gheorghe, ridică-te Ioane!". După eliberare, le-:am notat într-un caiet. 
Ascunzându-l, de frica Securităţii, caietul mi-a fost pierdut de un om care, după 
cum s-a dovedit, nu merita încrederea de a i-l da spre păstrare. 

În brigada E-4 mi-am creat un mediu în care puteam să mă refugiez, spre 
deosebire de lumea studenţilor, în care spiritul de la Piteşti, cum vă spuneam, 
domina atât de mult atmosfera. Câtă vreme am fost agent sanitar, am început să-mi 
diversific relaţiile. Brigadier era ţăranul Gane32

, un om cumsecade, nu reţin acte 
de împilare din partea sa. Doar că se mai răstea uneori la noi. Însă eram fericit că 
scăpasem de atmosfera aceea de suspiciune reciprocă, mărturisită de altfel -
reeducarea fusese posibilă şi de ce n-ar mai fi fost încă o dată! În brigăzile 
studenţeşti, cum vă spuneam, nivelul cultural era uniform şi sărac. În brigada E-4 

31 Radu Gyr (1905-1975), poet, adept al mişcării legionare. În timpul dictaturii carliste, a 
ispăşit doi ani de pedeapsă ( 1938-1940) la închisorile din Vaslui, Miercurea-Ciuc şi Râmnicu-Sărat. 
După rebeliunea legionară, a fost judecat, cu un grup de intelectuali şi condamnat la 12 ani de 
închisoare. Pedeapsa i s-a preschimbat, fiind trimis pe front, în linia întâi, ca simplu soldat. Grav rănit, 
revine în ţară, unde a publicat volumul Poeme de război (1942). A fost judecat în cel de al doilea 
proces al „criminalilor de război" şi condamnat la 12 ani muncă silnică. Eliberat în 1956, a fost din 
nou întemniţat, doi ani mai târziu, pentru poemul său Ridică-te, Gheorghe, ridică-te Ioane. A fost 
condamnat la moarte şi, după ce a stat un an de zile în celula morţii, i s-a anunţat comutarea pedepsei 
în muncă silnică pe viaţă. În anul 1963 a fost graţiat şi, parţial, reabilitat, poetul având posibilitatea de 
a desfă.şura o oarecare muncă intelectuală. Cât timp a stat în temniţă, Radu Gyr a compus mai multe 
sute de poeme, memorate de colegii săi. După anul 1989 au fost publicate mai multe volume cu poezii 
din creaţia lui Radu Gyr. Cf. Barbu Cioculescu, Postfaţă, în Radu Gyr, Anotimpul umbrelor. Sonete şi 
ronde/uri, Bucureşti, Editura Vremea, 1993, p. 209-223. 

32 În lucrarea lui Cicerone loniţoiu, op. cit., Dicţionar F-G, p. 118-119, este menţionat Ganea 
Mihai, \ăran originar din judeţul Tulcea, implicat în mişcarea de rezistenţă din Dobrogea. Arestat la 2 
martie 1950. Torturat în timpul anchetei la Securitatea Constanţa. Judecat cu lotul Fudulea Nicolae. 
Condamnat la trei ani închisoare şi confiscarea averii (sentinţa 186/8 iunie 1950) pentru crima de 
nedenunţare. Detenţia la penitenciarul Constanţa şi lagărul Poarta Albă. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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găsisem diversităţi de nivel de cultură şi experienţe de viaţă, ceea ce era foarte 
tonic pentru o existenţă ca cea de acolo. Aici, de pildă, se cânta, chiar dacă eram 
apostrofaţi de gardian. Uneori ne mai băga pe câte unul la carceră, pentru gălăgie 
sau răspunsuri obraznice. Însă viaţa mea se îmbogăţise. 

Munca era foarte simplă, nu mă angaja intelectual [ ... ]. Cu acea brigadă 
lucram pe şantierul „ Coada Lacului", pe malul viitorului canal. Era săpat în 
nordul lacului Siutghiol, un canal larg, de 100 de metri, care venea din dreptul 
marii centrale termoelectrice de la Ovidiu. El înaintase în ceea ce-ar fi fost istmul 
Peninsulei şi se oprea într-un punct prin care noi veneam din lagăr. Aici era o 
„ mustaţă" de cale ferată, care venea de pe un nivel ridicat, de la care se profila o 
mică pantă. Aici veneau trenuri cu pietroaie, extrase de la cariera din Canara, 
care erau basculate cu vagoane de 22 tone, pe o rampă. Deţinuţii trebuiau să 
spargă această piatră cât mai mărunt, cu barosul şi ranga, să o care cu roaba, pe 
du/api, până la altă rampă, unde roaba era basculată în vagonete. Acestea erau 
tractate, apoi, de o mică locomotivă Diesel, până la capătul liniei ferate, care era 
orientată spre Ovidiu, pe o placă turnantă situată pe lac. Acolo, această piatră era 
basculată în apă, pentru a se construi digul limitator al viitorului canal. [ ... ]Deci 
asta făceam tot timpul, căram piatră. Ajunsesem la „ virtuozităţi". Munceam cu 
barosul, ranga şi lopata. Căutam în bolovanii mari crăpăturile, băgam ranga şi 
forţam ruperea bolovanului - era o „ tehnică" şi acolo! Câteodată ne mai şi jucam 
şi lansam provocarea pentru câteva echipe vecine: „ cel care sparge un bolovan cu 
un minimum de lovituri de baros, în fragmente care pot fi ridicate în roabă cu 
mâinile, capătă un număr de ţigări!" Era amuzant şi, mai ales, „fructuos ", atunci 
când intervenea o insuficientă aprovizionare cu ţigări. Ce-i drept, acolo ne 
fortificasem foarte bine. Ajunsesem la o masă musculară admirabilă. [ ... ] De 
altfel, dâcă nu o aveai, rezistai greu. Acolo am practicat şi meseria de „ salahor de 
precizie", vorba lui Istrăteanu, la zidărie în piatră. Construiam aceste ziduri în 
scopul întăririi rampei pentru vagonetele care duceau piatra. Rampa se prelungea 
odată cu prelungirea terasamentului căii ferate. [ ... ] 

Părerea-mea, ca şi a altor deţinuţi, era că noi făceam acolo nişte lucruri 
inutile. Într-adevăr, nu ne interesa nimic. Adesea auzeam exclamaţia: „ Dar ce, e 
Canalul lui tata?!" Evident, aceasta fără să ne audă brigadierul sau pontatorul -
că doar acel canal era al poporului, un popor în care tu, deţinutul, erai la 
marginea societăţii, aşa încât puteai să mori acolo oricând. Chiar am întâlnit 
acolo cazuri de împuşcare a deţinuţilor. Ţin minte cazul unui biet ţăran, care se 
pomenise cu clavicula sfărâmată de un glonte tras de santinela de pe şantier, 
căreia i se năzărise că el dorea să evadeze. Ce se întâmpla? Şantierul era mărginit 
de un gard de sârmă ghimpată. Pe orice şantier exista o zonă de 1 O metri până la 
acel gard, pe care nu aveai voie să o depăşeşti, decât dacă existau anumite 
necesităţi tehnice şi alunei se putea pătrunde acolo doar cu aprobarea şefului 
pazei. Însă santinelele erau în turnuri de observaţie, plasate din 100 în 100 de 
metri şi li se părea, uneori'. că zona de securitate era depăşită, aşa că trăgeau fără 
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somaţie. Se spunea că au fost câteva cazuri mortale. Pe Vâtcă, ţăranul de care 
aminteam, l-am văzut chiar eu, el mi-a arătat cicatricea. 

Pe şantierul Coada Lacului s-a întâmplat şi un alt fapt dramatic. Între noi 
era un anume Guciujnd3

, basarabean, care afirma că era fiul unui membru din 
Sfatul Ţării, care votase, în 1918, unirea Basarabiei cu România. Era un om 
amabil, cu accent rusesc şi se adresa tuturor cu apelativul „frăţia ta". Într-o zi, în 
pauza care apărea întotdeauna între plecarea unei garnituri de vagonete 
încărcate, de noi, cu piatră şi sosirea unei alte garnituri de vagonete goale, câţiva 
dintre noi coborâsem de pe rampă şi unii se scăldau, înotând în apa „Canalului", 
acesta aflându-se perfect încadrat între santinele. Domnul Guciujna intrase şi el în 
apă şi înota la o distanţă de vreo JO metri de mal. Deodată l-am văzut că nu mai 
înainta şi se scufundase în apă până la nas, ochii îi erau măriţi de groază şi făcea 
mişcări dezordonate. Mi-am dat seama imediat că era pe cale de a se îneca. Mi se 
strâns_e inima; eu eram înotător, dar ştiam ce pericol reprezintă un om în această 
situaţie. De aceea am ezitat şi am căutat pe altcineva în jurul meu. Am strigat către 
alt camarad, care era un foarte bun înotător, fusese şi campion la nataţie. Însă şi 
la el s-a manifestat o mică laşitate. „ Nu vezi că sunt cu bocancii?!", mi-a ripostat 
el. Atunci, m-am aruncat eu în apă, cu moartea în suflet, şi l-am tras la mal pe 
Guciujna. Omul şi-a revenit şi mi-a mulţumit din tot sufletul. Eu însă nu mi-am 
iertat laşitatea iniţială. [ ... ] Ulterior, după eliberare, m-am reîntâlnit cu Guciujna 
în Bucureşti. El a amintit momentul acela şi iarăşi mi-a mulţumit pentru că îl 
salvasem, însă mie mi-a făcut foarte rău această evocare. Îmi amintea numai 
groaza şi momentul iniţial de laşitate care mă stăpânise atunci. 

Îmi aduc aminte de un alt fapt dramatic, petrecut câtă vreme eram în 
brigăzile studenţeşti. Într-o zi, un grup de I O studenţi a fost chemat la poartă. În 
timp ce eram duşi, în pas alergător, am aflat că un deţinut se înecase într-un mic 
lac de dincolo de poarta lagărului. Ni s-a ordonat să-i facem respiraţie artificială, 
însă omul nu şi-a mai revenit. Aflasem că se numea Roiban, dar nu ştiu în ce 
împrejurări se înecase. La acest incident a fost de faţă şi comandantul lagărului, 
Tiberiu Lazăr, care ne-a spus: „Hai mă, munciţi, că doare unul de-ai voştri!", cu 
o oarecare tristeţe în glas, cu compasiune, lovit de umanism. I se părea că nu am 
depus suficient efort pentru a-l salva pe Roiban. Sau poate dorea să pozeze în mare 
om de omenie. Nu ştiu. Oricum, omul nu şi-a mai revenit. Eu am scris la revista 
„ Memoria", la rubrica „ Unde sunt cei care nu mai sunt", atâta doar că nu ştiam 
numele de botez al acelui Roiban. 

Cât timp am lucrat pe şantierul „ Coada Lacului", robit de munca la roabă 
(!), imaginasem plastic tortura muncii executate acolo. Eu aveam aspiraţii încă de 
pe atunci spre artele plastice, ulterior am şi urmat cursurile Şcolii Populare de 

33 Menţionat în lucrarea lui Cicerone Ioniţoiu, op. cit„ Dicţionar F-G, p. 304, sub numele de 
Guciuşna Petre, născut în Basarabia, fiu de preot. Funcţionar la Prefectura Poliţiei Bucureşti. Arestat 
în 1949. Detenţia la penitenciarele Jilava şi Făgăraş. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Artă din Bucureşti, secţia Pictură. Atunci şi acolo am elaborat un desen în care un 
personaj jalnic, un robagiu, ducea o roabă, călcând desculţ pe un teren din care 
răsăreau doar ţepi şi spini. Drept roată, roaba avea o piatră de moară, iar 
încărcătura ei era globul terestru. Mânerele roabei erau fălci de capete de 
crocodil, care muşcau mâinile bietului robagiu. În jur, un fundal spiralat, haotic, 
labirintic, ceva de delir. Acel desen al meu produsese senzaţie printre camarazii 
mei, care mi /-au luat, arătându-l şi în alte brigăzi, astfel că, într-o zi, mi s-a 
transmis că scriitorul Sergiu Dan34

, care se afla ca deţinut în altă brigadă, m-a 
invitat să-i fac o vizită. Desigur, am fost foarte măgulit de acea invitaţie, mai cu 
seamă că eu citisem cândva câteva cărţi ale lui. [ „.] Ţin minte că am mai făcut un 
desen. Fusesem, într-o noapte, planton în baracă şi desenasem aspectul priciurilor, 
în perspectivă, mergând dinspre luminiţa, care era dată de un bec, spre fundul 
acestei camere de mizerie. 

Vreau să mai menţionez faptul că, în perioada detenţiei mele la Canal, mi-a 
venit ideea de a ţine un jurnal. Am reuşit să şterpelesc un caiet şi un creion şi am 
notat câte ceva. Ba chiar am început şi un eseu filosofie despre teoria cunoaşterii, 
expunându-mi propriile păreri. Când am aflat că trebuie să plec de la Canal, l-am 
dat unui camarad, fiind sigur că, la percheziţie, îmi va fi confiscat. Nu mai ţin 
minte cui l-am dat, însă, din păcate, caietul s-a pierdut. Aceste lucruri ar fi putut fi, 
acum, documente istorice. 

Pe şantierul „ Coada Lacului" am trăit cel mai formidabil moment de 
libertate şi de bucurie. Era în martie 1953. Mulţi din brigada noastră lucrau 
detaşaţi pe alte şantiere. Erau unele brigăzi care lucrau la periferia Constanţei, în 
nişte şantiere şi ateliere de muncă ceva mai specializate, cu maşini-unelte. Acolo 
veneau în contact cu muncitorii din zonă. Sigur, aceste contacte erau strict 
supravegheate, ca nu cumva să aibă loc schimburi de informaţii sau de bunuri. Şi 
totuşi, de acolo răzbeau unele informaţii transmise de aceşti muncitori. Într-o zi a 
venit şi marea ştire - murise Stalin! Aceasta s-a răspândit foarte repede, ca uleiul 
pe suprafaţa apei, în toate brigăzile. Seara, În barăci, mai toţi au „ sărbătorit" 
momentul. Au fost scoase la lumină şi făcute să sune tot ce era instrument muzical 
- de cele mai multe ori construite ocazional: chitare, fluieraşe, armonici, muzicuţe. 
În unele barăci se cânta în cor, iar în altele duduiau podelele de joc. 

Pentru mine, primirea unei asemenea ştiri era o mare uşurare. Stalin fusese 
un mare tiran. Totul se întâmpla sub spiritul său atotstăpânitor şi malefic. Fără 
acest monstru, n-ar fi existat universul în care ne aflam. A doua zi, administraţia a 
interzis veselia, nimeni nu a mai avut voie să fluiere sau să cânte, gardienii au 

34 Sergiu Dan (Iosif Rotmann) (1903-1976) a fost prozator şi traducător. A debutat cu o 
biografie romanţată, scrisă în colaborare cu Romulus Dianu, Viaţa minunată a lui Anton Pann ( 1929), 
după care a publicat romanele: Dragoste şi moarte în provincie (1931 ), Arsenic (1934 ), Surorile 
Veniamin (1935),Unde începe noaptea (1945). A tradus din Anatole France, Aragon, Eisa Triolet ş. a. 
Cf. Dicţionar de literatură română. Scriitori, reviste, curente, coordonator Dan Păcurariu, Bucureşti, 
Editura Univers, 1979, p. 133. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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început să umble mai des prin barăci. Ieşirea noastră pe şantiere era obligată la 
foarte multă sobrietate. Nimeni nu avea voie nici măcar să zâmbească. „ Ia vezi, să 
nu-ţi încremenească surâsul ăla pe faţă" (această ameninţare o primisem şi eu, 
într-o altă împrejurare, când eram în brigada H-1, de la un anume Stancu, student 
perfect „ reeducat" şi atunci mi-am adus aminte de ea). În ziua de 8 martie, 
întreaga brigadă muncea pe şantier, ca de obicei. Deodată am auzit că toate 
sirenele aflate pe teritoriu, de la cele de la termocentrala „ Ovidiu", până la cele 
de pe locomotive şi nave, sunau din răsputeri. Ne-am mirat, mai întâi, însă, apoi, 
văzându-i pe soldaţii de pază încremeniţi cu toţii, prezentând arma „pentru onor" 
înspre răsărit, am înţeles. „ Îl îngroapă pe Stalin!", au strigat câţiva dintre 
camarazi. În clipa următoare, genial inspirat, mărunţelul de Gheorghe Dima, 
aromânul, s-a căţărat pe cel mai înalt încărcat vagonet, strigând din răsputeri: 
„ Oameni buni, o lacrimă fierbinte pentru Stalin!!!", şi începu să urineze, emiţând 
un curcubeu lichid, care aburea în soare. Imediat l-am imitat cu toţii, râzând cu 
lacrimi, fără să ne pese de soldaţii de pază, care continuau să prezinte onorul, 
înmărmuriţi, în simfonia oribilă a sirenelor. Urinam din străfundul vezicilor ... şi 
al sufletelor noastre! Pot să afirm că niciodată în viaţă nu m-am simţit mai liber 
decât atunci. Mulţi ani după aceea, am văzut la televizor un film în care se arăta 
că, la Moscova, în acea zi, şi-au pierdut viaţa înjur de 1 500 de oameni, călcaţi în 
picioare sub năvala celor ce voiau să aducă un ultim omagiu mortăciunii, care 
fusese cel mai groaznic dictator din lume! Contrastul între dispreţul şi batjocura 
brigăzii E-4, pe de o parte, şi jalnicul devotament al robilor acelei spurcăciuni, pe 
de altă parte, mi-a părut, în acelaşi timp, grotesc şi monstruos. Ulterior, m-am 
întrebat dacă nu cumva noi, cei de acolo, am/ost unicii de pe glob care şi-au bătut 
joc de moartea lui Stalin35

• Ţin minte că acea exclamaţie, „ o lacrimă fierbinte 
pentru Stalin!", i-a plăcut unui tânăr putnean, atunci când i-am povestit câte ceva 
despre păţaniile mele din detenţie. După 1989, ajungând ziarist în Bucureşti, a 
transformat acea exclamaţie a lui Dima în titlul unui articol, în care publica 
păţania mea, transfigurată, ca şi cum ar fi trăit-o el însuşi. Însă a menţionat că a 
relatat această istorisire după povestirea mea. Am mai avut o discuţie cu cineva, 
care mi-a cerut voie să o publice. I-am spus că eu n-am publicat-o, n-am fost 
unicul martor, au fost de faţă vreo 5 0-60 de oameni, aşa încât eu nu pot să exercit 
un monopol asupra acestei povestiri. După 1989, eu am mai relatat din experienţa 
mea de închisoare, în special acest episod cu Stalin, pentru că acela a (ost un 
moment de supremă libertate. de batjocură a comunismului sub comunism. pe fată. 
fără frică si. lucrul cel mai nemaipomenit. @ră consecinte represive. Într-adevăr, 

35 Şi în alte închisori s-a celebrat momentul morţii lui Stalin. La aflarea veştii morţii lui Stalin, 
deţinuţii de la închisoarea Uranus au fluierat Oda bucuriei de Beethoven. Cf. Micaela Ghiţescu, 
Inculcarea cultului personalităţii lui Stalin printre tineri, în „Memoria", nr. 28, 1999, p. 88. Autoarea 
îşi aminteşte că prin fluieratul melodiei Marsseilaisei se anunţa sosirea unui nou membru din lotul 
francez, din care şi ea făcea parte; de asemenea, fluierând melodia „God save the King'', deţinuţii îl 
omagiau, la 8 noiembrie, pe regele Mihai. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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toţi participanţii la acel eveniment, eram uluiţi de lipsa de reacţie represivă din 
partea escortei noastre. Nici în cursul marşului de întoarcere de la şantier, nici în 
lagăr, nici în zilele următoare, nu am avut de îndurat nici cea mai mică pedeapsă. 
Ca şi cum, în mod tacit, până şi aparatul de opresiune, sub care ne aflam, ar fi 
aprobat manifestaţia noastră „. lăcrimoasă! 

În afară de acest moment, al morţii lui Stalin, cât timp am stat la Canal am 
mai primit şi alte informaţii despre ce se întâmplă în ţară. Uneori mai primeam 
ziare, pe sub mână, prin intermediul muncitorilor liberi împreună cu care lucrau 
unii deţinuţi. S-a întâmplat ca, în toamna anului 1953, să-mi parvină şi un ziar de 
limbă franceză, desigur comunist, „L 'Humanite", din care am aflat despre decesul 
unui important pictor francez, Raoul Du.fy. Acolo am citit şi despre armistiţiul 
dintre cele două Corei, care erau în plin război în momentul arestării mele36

• Iată 
că, din când în când, mai pătrundeau informaţii din afară, chiar mai cuprinzătoare 
decât mă aşteptam. 

Sărbătorile religioase le celebram într-un mod foarte sărăcăcios, scurt. Dacă 
aveam norocul să fie şi deţinuţi preoţi prinire noi, se făcea, pe şoptite, un mic 
serviciu divin, se sfinţea pâine şi chiar ne împărtăşeam. 

În legătură cu numele unora dintre cei care conduceau lagărul sau din 
personalul administrativ al Canalului, pot să vă spun că, în momentul sosirii mele, 
comandant era Tiberiu Lazăr. Nu-mi amintesc ce grad avea. Ulterior, acesta a fost 
înlocuit cu Burchişan, parcă aşa era numele lui, nu-mi aduc aminte sigur. Apoi 
erau ofiţerii Dincă şi Nazâru (nu ştiu dacă acestuia din urmă i-am reţin"'t bine 
numele). Alte nume de ofiţeri sau subofiţeri nu-mi amintesc. 

Munca la Canal a fost mereu, stereotipă, nu ne angaja intelectual. Din când 
în când eram chemaţi pe platou, se verificau dosarele noastre, se regrupau 
brigăzile, aveau loc transferuri. Erau chestiuni ale administraţiei. [ ... ] 

Un alt fapt important s-a petrecut în perioada cât am fost eu la Canal. 
Închipuiţi-vă - într-o zi brigadierii ne-au anunţat că s-a deschis, în lagăr, o 
bibliotecă, de unde puteam împrumuta cărţi! Era un fapt senzaţional. Nu mai 
văzusem o carte de doi ani de zile! Ocazia de a împrumuta una s-a ivit curând. Am 
avut parte de un mic accident de muncă, datorită căruia am obţinut scutirea de a 
ieşi pe şantier vreo câteva zile. Am avut, atunci, un sentiment straniu: toţi 

camarazii mei fiind plecaţi la muncă, eu mă aflam absolut singur în baracă. De 
câţiva ani nu mai ştiusem ce era singurătatea şi liniştea, viaţa meafiind dominată 
de atmosfera de grup, de mulţime şi de freamăt continuu. Mă aflam acum de unul 
singur, într-o tăcere aproape deplină şi ţinând în mână o carte: „ Cinci săptămâni 
în balon", de Jules Verne! O citisem în adolescenţa mea, însă acum am gustat un 
deliciu: prizonier fiind, să traversezi Africa de la est la vest, plutind în balonul 
imaginat de autor „. Nici nu mai ştiu cum a trecut timpul, până la întoarcerea de la 

36 După trei ani de război (1950--1953), s-a semnat, în august 1953, un annistitiu care a stabilit 
o zonă demilitarizată între cele două Corei. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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muncă a camarazilor. Ulterior, am împrumutat şi câteva cărţi de medicină. Noi, 
deţinuţii, vedeam în evenimentul apariţiei bibliotecii de împrumut o tentativă 

iniţială de „ umanizare " a închisori/or, pe care regimul comunist o deschidea. 
Ţin minte şi alte trăiri de acolo. Vedeam, primăvara şi toamna, migraţia 

păsărilor. Era foarte dureros să vezi cocorii zburând - te uitai după ei până când 
ţi se zgâria privirea de sârma ghimpată. Ei se duceau dincolo de zări, erau liberi! 
Noi ... Era impresionant să vezi aşa ceva, tu, ca prizonier. 

În perioada cât am stat la Canal nu am avut nici un incident deosebit cu 
autorităţile comuniste. Pot doar să amintesc următorul fapt. Într-o seară eu 
făcusem tărăboi în brigadă, am cântat şi tocmai intrase în inspecţie rondul de 
noapte. Aşa încât am fost pedepsit cu câteva ore de carceră - nu am fost bătut, n-am 
primit nici o palmă. Ameninţări însă am primit, din partea unui soldat din escortă 
care mi-a răcnit că-mi bagă baioneta în spate, fiindcă nu mărşăluiam destul de 
repede, în coada coloanei. 

În legătură cu transferul meu de la Canal la Jilava, pot să vă spun că, într-o 
zi, am fost chemat eu, Tiberiu Orheianu şi alţi 15 camarazi. Am fost îmbarcaţi într-un 
vagon, fără să ni se spună nimic. Acolo eram doar nişte obiecte, transferate de ici 
colo, conform instrucţiunilor primite de sus. Era spre seară, nu-mi aduc aminte 
ziua, sfârşit de vară 1953 şi, între nişte staţii de cale ferată de pe teritoriul 
dobrogean, trenul s-a oprit în plin câmp. Ni s-a dat voie să coborâm şi să ne 
plimbăm într-o mică zonă, păzită, de-a lungul trenului. S-a înnoptat, iar noi ne-am 
întins în iarbă, cu ochii la stele, stând de vorbă. Într-un târziu, fără nici o 
explicaţie, ni s-a ordonat să urcăm în tren şi am fost duşi înapoi la Peninsula. 
Ulterior mi-am dat seama ce s-a întâmplat atunci. Dar, înainte de aceasta, a avut 
loc marele eveniment: în dimineaţa zilei de 19 iulie 1953, aşteptând să sune ieşirea 
la muncă - nimic! Orele înaintau, se făcuse 9 şi şefii tot nu ne scoteau la muncă. S-a 
dat ordin, apoi, ca toată lumea să se prezinte pe platoul din centrul „ coloniei", cu 
bagajul. Toate brigăzile! Ne-am adunat acolo şi am fost grupaţi în jurul unor mese 
încărcate cu dosare şi subofiţerii şi ofiţerii din dreptul lor au început să strige 
nume de deţinuţi şi să-i grupeze pe aceştia în fel şi chip. În cele din urmă, s-a 
răspândit printre noi ştirea că lucrările la faimosul Canal Dunăre -Marea Neagră 
încetaseră. Nu cunoşteam cauza acestui fapt. Nici nu prea mă interesa acest lucru. 
Se părea că nu mai erau fonduri, sau că ruşilor nu le-ar fi convenit să avem noi, 
românii, o cale independentă, mai la sud de Sulina, cea controlată de ei31

. S-au 
constituit atunci loturi de deţinuţi care erau conduşi spre poartă, dar li se atrăgea 
atenţia că aveau voie să ia cu ei numai o anumită cantitate de bagaj. După ce s-a 

37 În iulie 1953, lucrările la Canalul Dunăre - Marea Neagră au fost sistate din ordinul dat de 
conducerea sovietică, ca urmare a mişcărilor anticomuniste care începuseră după moartea lui Stalin. 
Majoritatea deţinuţilor au fost transferaţi la marile închisori din ţară, Aiud şi Gherla. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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încheiat această operaţiune, peisajul era înfiorător. Tot acel platou din mijlocul 
coloniei, platou care avea cel puţin două hectare, era presărat cu boarfe, bagaje, 
lădiţe, bruma de avut pe care o lepădaseră deţinuţii. Această imagine îmi evoca o 
amintire - văzusem, în libertate, jurnalele de actualităţi din timpul războiului, care 
prezentau locurile de unde .fuseseră respinşi inamicii, cu echipamente părăsite, 
vraişte peste tot. S-au format, apoi, echipe care au adunat cât s-a putut şi au 
depozitat lucrurile acelea în nişte barăci, rămase goale. Plecaseră toţi cei 
condamnaţi la pedepse mai mari de 5 ani, spre închisorile de la Aiud, Gherla, 
minele de la Baia Sprie, Cavnic etc. 

Cei care am rămas am fost reorganizaţi în alte brigăzi şi am fost duşi pe 
diferite şantiere, să strângem sculele rămase acolo. De fapt, se părea că eram atât 
de mulţi deţinuţi politici, încât închisorile nu ne mai puteau înghiţi pe toţi, aşa că, 
o parte, am rămas pe loc, la Canal. Sigur că nici salariile noastre nu mai erau ca 
înainte, însă viaţa devenise oarecum mai uşoară, nu ne mai apăsa constrângerea 
muncii dure. Într-o zi, cu noua brigadă, am fost dus la şantierul de concasoare 
(instalaţii de spart piatra). Când am coborât din vagoane, am pornit în coloană 
până la locul unde urma să ni se repartizeze sarcinile. Mi-a rămas în minte 
imaginea unor vagoane basculate, o garnitură întreagă, cu încărcătura rămasă 
înţepenită. Nu se vărsase toată piatra din ele. De pe unul dintre acestea s-a ridicat, 
în zbor greoi, o cioară mare, croncănind şi plecând în depărtare. Fusese, parcă, o 
imagine simbolică... „ Adio, Canal! " ... 

În răstimpul dintre acea inexplicabilă încercare de transfer a mea şi a lui 
Tiberiu Orheianu şi până la momentul încetării lucrărilor la Canal, acest amic al 
meu a fost luat, iarăşi, într-un transfer din care nu s-a mai întors. Pe atunci nu 
înţelegeam ce se întâmplase cu el. Eu am rămas, în continuare, în lagărul 

Peninsula, unde m-a prins una dintre cele mai cumplite ierni, 1953-1954. [ ... ] 
Cât timp am stat în detenţie la Canal, m-am gândit, la un moment dat, să 

evadez. După primele luni de Canal, eu m-am simţit foarte deprimat de acea 
muncă fără rost şi de climatul acela de teroare din rândul studenţilor. l-am 
împărtăşit lui Tiberiu Orheianu intenţia mea: dacă nu se îmbunătăţea situaţia, eu 
aveam de gând să evadez. De fapt, nu a fost vorba decât de o intenţie. Nu am putut 
nicidecum să imaginez un plan practic al unui astfel de act. Îmi părea aproape 
imposibil. Totuşi, o evadare a avut loc cât timp am fost la Canal. După aceea au 
apărut restricţii care s-au repercutat asupra noastră. Noi ne-am bucurat pentru 
acel camarad care evadase, dar ne întrebam unde ar fi putut fugi? În Bulgaria; şi 
de acolo unde? Sau, să străbaţi toată România, ca să ajungi în Iugoslavia lui Tito, 
care era atunci un disident faţă de politica stalinistă? 

În preajma zilei de 25 martie 1954 am fost şi eu, împreună cu alţi deţinuţi, 
trimis spre Jilava. Am fost încărcaţi în tren, iar de la Bucureşti, cu dubele, ne-au 
dus spre închisoare. Aici aş dori să menţionez încă ceva. Se auzise că, după 
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moartea lui Stalin, a fost arestat Berid8
. Aceasta ştire a reprezentat, pentru noi, 

deţinuţii, un moment de sărbătoare. De asemenea, spiritul politic al acelor ani a 
influenţat oarecum şi viaţa din puşcăriile comuniste. În 1955 avusese loc o Întâlnire, 
la Geneva, intre Eisenhower şi Hruşciov39• După acest important moment istoric au 
Început să mai slăbească strânsorile. În vara anului 1953, avusese loc marele 
Festival Internaţional al Tineretului, de coloratură comunistă, la care au participat 
tineri de prin toată lumea, aşa că se mai descuiaseră minţile din ţară. Ecouri foarte 
slabe se simţeau şi în mentalitatea conducători/or represiunii din puşcării. 

Deodată ne-am pomenit la Canal cu nişte comisii medicale, care au luat la 
verificare om cu om, pentru a constata starea de sănătate, de nutriţie etc. Se 
Întocmeau dosare pentru fiecare deţinut, se făceau selecţii, unii erau trimişi in 
spitale, fiind scutiţi de muncă. Aceste măsuri au fost benefice mai ales pentru 
„ magii" de care v-am povestit, aceia care au fost arestaţi administrativ, fără capete 
de acuzare penale, pentru singura vină că făcuseră parte din clasa politică 
interbelică, cu atitudini democratice manifeste. În majoritate, ei erau oameni 
Înaintaţi in etate, cu sănătatea şubredă şi fuseseră grupaţi Într-un lot şi duşi la 
Galeş, unde fuseseră terorizaţi de brigadieri, deţinuţi de drept comun. O mare parte 
dintre acei oameni nevinovaţi ajunseseră într-o stare de subnutriţie deplorabilă. 

Ţin minte că eu am fost examinat de un tânăr medic militar, Liviu Dorneanu, 
Încadrat in Ministerul de Interne, foarte repezit şi autoritar. Aveam impresia că ii 
ştiam din rândurile foştilor elevi ai Liceului Militar din Cernăuţi (nu ştiu dacă mi-am 
pronunţat atunci această bănuială, însă ulterior ne-am reîntâlnit la Rădăuţi şi am 
discutat despre acea Întâlnire). La acel control am Încercat să mă arăt cât mai solid 
şi sănătos, dovedindu-i că mie nu-mi pasă şi că chinurile puşcăriei n-au reuşit să mă 
înfrângă. Eu cred că acea măsură a controlului stării de sănătate a bieţilor deţinuţi 
a fost un ecou al modificării de mentalitate in lagărul comunist, după Întâlnirea de la 
Geneva - se şi vorbea despre „ spiritul de la Geneva". Aşa Încât Între noi se ivise o 
mică speranţă - se vorbea despre un decret de graţiere. Sub această atmosferă, În 
primăvara anului 1954, pe la Buna-Vestire, am repătruns in Jilava. 

38 Lavrenti Pavlovici Beria a fost şeful Ceka din Gruzia, vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri, 
membru al Biroului Politic, comisar al poporului pentru Afacerile Interne, şeful NKVD-ului. După 
moartea lui Stalin, au existat disensiuni între succesorii potenţiali ai acestuia, Hruşciov, Malenkov şi 

Beria, fiecare dintre ei fiind legaţi de diferiţi şefi şi grupuri din aparatul de securitate. Cu toate că aveau 
păreri diferite în ceea ce priveşte reformele ce se impuneau, unnaşii lui Stalin au considerat că oligarhia 
politică este pusă în pericol dacă aparatele represive ale statului sunt concentrate în mâna unui singur 
om, Beria, care conducea Securitatea şi Internele. Acesta a fost arestat, în iunie 1953, sub acuzaţia că ar 
fi spion englez. După înlăturarea lui Beria, guvernul a luat o serie de măsuri care au limitat puterea 
securităţii statului. Pentru detalii a se vedea Amy Knight, Beria, Paris, 1995. 

39 România a aderat, în anul 1955, la Convenţia de la Geneva. Unele dintre măsurile adoptate cu 
această ocazie s-au referit şi la anumite reguli minime de tratament care trebuiau aplicate deţinuţilor. 
Unii istorici sunt de acord că, în urma acestei întâlniri, atmosfera din lagăre s-a mai relaxat puţin. În plus, 
în 1955, România, ca urmare a unor demersuri anterioare, a fost acceptată la Naţiunile Unite (O.N.U.), 
condiţia impusă fiind „o mai mare libertate în ţară". Ca răspuns, Gh. Gheorghiu Dej a dezafectat câteva 
penitenciare şi a emis decrete de graţiere pentru o parte a deţinuţilor politici. 
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Aici era un climat cunoscut mie, fiindcă prima fază a detenţiei a1c1 o 
petrecusem. [ ... ] Am nimerit într-o celulă cu vreo 60 de oameni (când am vizitat 
Jilava, în 1991, m-am mirat foarte mult, întrebându-mă cum de încăpuserăm atâţia 
oameni într-un spaţiu atât de mic). Ştiam care era ritualul când apăreai într-o celulă 
nouă. M-am prezentat şi am fost găzduit în locul cel mai mizer. Noi, cei care veneam 
de la Canal, aveam o stare fizică bună. Camarazii noştri din Jilava păreau ca nişte 
stafii, dizolvaţi în acea atmosferă, palizi, fără culoare, subalimentaţi. Eu, împreună 
cu încă vreo doi camarazi, sosiţi de la Canal, impuneam prin fizicul nostru. 

Cât am stat, în această etapă, la Jilava, am fost transferat o singură dată în 
altă celulă. Acolo l-am găsit şi pe Tiberiu Orheianu, spre finalul detenţiei. Acum 
am uitat, înainte ştiam şi numărul celulei, dacă era „ secţia I" sau „ Reduit ". Nu-mi 
amintesc ordinea cronologică exactă a cunoştinţelor, dar vă pot evoca anumite 
figuri. Aici am dat de un om pe care îl ştiam din adolescenţă, îl cunoscusem la 
Reşiţa, în cercurile .frecventate de părinţii mei - un inginer de la Uzinele Reşiţa, 
Radu Niculescu-Buzeşt140, fratele lui Paul Niculescu-Buzeşti. I-am reamintit de 
părinţii mei şi am reînnodat cunoştinţa. Pentru mine a fost o bucurie că o veche 
cunoştinţă era prezentă în viaţa mea cea nouă de aici. După cum singur 
mărturisea, fără a da nici un amănunt, Radu Niculescu-Buzeşti fusese adus, de la 
Sighet, ca martor în procesul lui Lucreţiu Pătrăşcanu41 • El a/ost chemat de vreo 
două ori la proces, dar, fireşte, nu ne-a relatat nimic din cele întâmplate. Nici nu 

40 Radu Niculescu-Buzeşti a fost arestat de Securitate în august 1947, în urma unei înscenări, 
determinată de fuga fratelui său şi solicitată de sucursala N.K.V.D. de la Bucureşti. Au fost arestaţi, 
împreună cu el, Piki Rădulescu-Pogoneanu, Camil Demetrescu, Mocsony Stârcea, Florin Roiu, Emil 
Lăzărescu şi Emil Oprişan, toti aceştia constituind „grupul de complot din Ministerul de Externe". A 
fost judecat în procesul Maniu-Mihalache şi condamnat la 10 ani temniţă grea pentru complot în 
vederea răsturnării regimului comunist. Radu Niculescu-Buzeşti a fost închis la Sighet (1946-1957). 
După expirarea termenului de pedeapsă a avut domiciliu obligatoriu la Însurăţei-Rubla, judetul Brăila. 
Eliberat în 1964, cu decretul de gratiere nr. 411. A murit la 20 februarie 1997. Radu Niculescu
Buzeşti a avut doi fraţi, Grigore Niculescu-Buzeşti (lărănist, directorul cifrului în Ministerul de 
Externe, în timpul celui de al Doilea Război Mondial) şi Paul Niculescu-Buzeşti. Pentru detalii vezi 
„Memoria", 1996, nr. 17, nepaginat; Cicerone loni\oiu, op. cit„ Dicţionar N-0, p. 132. 

41 După evenimentele din august 1944, Lucreţiu Pătrăşcanu (1900-1954), jurist şi sociolog, a făcut 
parte din guvernul Constantin Sănătescu, ca reprezentat al P.C.R. A fost membru al Comitetului Central şi 
al Biroului Politic al P.C.R., iar între 1944-1948 a fost şi Ministru al Justiţiei. Din 1947, fiind considerat un 
exponent al „comunismului naţional", într-o perioadă în care totul gravita în jurul Moscovei, Lucretiu 
Pătrăşcanu a fost eliminat din conducerea de partid şi din guvern. În I 948 a fost arestat, fiind acuzat de 
„spionaj în favoarea imperialiştilor". În timpul detentiei a fost supus unor numeroase torturi fizice şi psihice. 
Procesul s-a desfăşurat în secret (6-13 aprilie 1954), Pătrăşcanu fiind condamnat la moarte. A fost executat, 
în celulă, în 16/17 aprilie 1954, prin împuşcare. Împreună cu Lucretiu Pătrăşcanu au fost arestate şi alte 
persoane: Remus Koffier (condamnat la moarte), H. Zilber, Al. Ştefănescu şi E. Calmanovici (muncă 
silnică pe viată), I. Mocsony-Stârcea şi H. Torosian (15 ani), Harry Brauner şi Lena Constante (12 ani), 
J. Berman (10 ani) şi Victoria Sârbu (8 ani). La plenara Comitetului Central al P.C.R., din 22-25 aprilie 
1968, întreg lotul a fost reabilitat. Pentru detalii a se vedea Principiu/ bumerangului. Documente al 
procesului Lucreţiu Pătrăşcanu, Bucureşti, Editura Vatra, 1996; Lavinia Betea, Lucreţiu Pătrăşcanu. 
Moartea unui lider comunist. Studiu de caz, Bucureşti, Editura Humanitas, 200 I; Florian Tănăsescu, 
Lucreţiu Pătrăşcanu (1900-1954), în „Arhivele totalitarismului", III, I 995, nr. 2, p. I 99-201. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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se îndrăznea a se întreba acest lucru. Ulterior, a ajuns la noi ştirea că Lucreţiu 
Pătrăşcanufusese executat. Radu Niculescu-Buzeşti mă aprecia foarte mult, pentru 
că acolo mi s-a întâmplat un fapt deosebit. Născoceam, în serile noastre culturale, 
poveşti diverse. Întotdeauna, după numărul de seară, după ora 6, se ţineau 
conferinţe de tot felul, se făceau lecţii de franceză sau engleză (pentru mine erau 
de fapt nişte reîmprospătări de cunoştinţe, pentru că bazele le aveam), se povestea. 
Radu Niculescu-Buzeşti mi-a spus că aş avea oarecare talente literare, pe care ar 
trebui să le exploatez când ies din puşcărie. N-am făcut acest lucru, dar acolo, 
povestirile mele au plăcut, fapt care m-a bucurat mult. 

Îmi aduc aminte şi de o altă figură interesantă cunoscută în faza a doua a 
detenţiei mele la Jilava. Este vorba despre contele Teleki, rudă cu marele Teleki, 
care fusese ministru de Externe al Ungariei. El fusese arestat pentru maghiarism şi 
spionaj. Era un tip solid, grăsuţ, cu mustaţă pe oală, de grof maghiar. Nu ştia o 
boabă româneşte. Cu el vorbeam numai în franceză. Jucam zile întregi şah. Piesele 
erau făcute din pâine, însă mereu ne erau confiscate, la percheziţii. Şi iar trebuia 
făcută pânza cu petecuţe alb-negru şi frământată pâinea. Colegul meu, Tiberiu 
Orheianu a reuşit să scoată din închisoare un şah confecţionat acolo. [ ... ]Acolo 
am văzut şi sculpturi extraordinare, lucrate în osul obţinut din mâncare. Erau 
lucrate cu ace făcute din sârmă smulsă din gard, totul era „ consonant", ca să zic 
aşa. Sculpturile erau încrustate cu bucăţele rupte din coada periuţei de dinţi, care 
semănau ba cu rubinul ba cu smaraldul, după cum era materialul pe care îl aveau 
la dispoziţie acei extraordinari creatori de bijuterii improvizate. 

O altă figură pregnantă, de care m-am legat afectiv, a fost Mihai (Mişu) 
Orleanu42

. El a fost ofiţer al Armatei Române care, după 23 August 1944 a 
dezertat, înrolându-se în armata germană, numai ca să poată lupta în continuare 
împotriva comunismului. În cele din urmă, căzuse prizonier în mâna americanilor, 
care îl predaseră sovieticilor, astfel că ajunsese într-un lagăr de prizonieri din 
UR.S.S., la Vorkuta, dincolo de cercul polar arctic. A fost, apoi, repatriat şi 
condamnat, pentru „crimă de război", la 25 de ani muncă silnică sau chiar pe 
viaţă, nu-mi aduc bine aminte. Orleanu era o personalitate puternică, cu o fire 
optimistă, tonică, avea multă energie. Era şugubăţ şi avea şi o pronunţie 
moldovenească. Făcuse studii la Paris, vorbea perfect limba franceză, era un 
adânc cunoscător al literaturii şi muzicii clasice şi preclasice. Făceam mici 
şedinţe, cu alţi amatori şi cântam în surdină, evocând diverse lucrări de muzică 
profundă. De la alţi camarazi din celulă am aflat că tatăl său fusese mare 
politician în perioada interbelică, liberal sau ţărănist, nu mai ştiu, în Galaţi. [ ... ] 

42 Orleanu Mihai este menţionat în lucrarea lui Cicerone Ioniţoiu, op. cit., Dicţionar N-0, 
p. 234, cu următoarea fişă: locotenent, licenţiat în drept, cu doctorat la Paris. A fost prefect de 
Covurlui în perioada 1940--1941. A rămas alături de trupele germane şi după 23 August 1944. După 
prăbuşirea frontului din Austria s-a predat americanilor. Transferat sovieticilor în urma acordului de 
schimb de prizonieri din zonele ocupate. La revenirea din prizonieratul sovietic, 17 iulie 1951, a fost 
dus direct la închisoare (lagărul Capu Midia, penitenciarele Piteşti şi Aiud). Eliberat în 1964. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro



236 Rodica latencu 34 

Însă noi, adică eu şi cu Mişu Orleanu, am fost buni prieteni. El era, până la os, 
naţional-socialist, adept al extremei drepte, aşa că îndura detenţia cu extremă 
seninătate. Chiar doresc să accentuez acest lucru. Din punct de vedere psihologic, 
conta enorm să nu regreţi ceea ce ai făcut. Aceasta mi s-a întâmplat şi mie. Nu am 
regretat nimic din ceea ce făcusem contra regimului comunist. Acea stare 
sufletească mi-a dat o mare libertate şi un larg sentiment de seninătate în 
îndurarea tuturor provocări/or de acolo, cărora nu-mi prea vine să le spun 
suferinţe. Eu nu găsesc că detenţia mea a fost aşa de dramatică şi zguduitoare. 
Poate a intervenit, cu trecerea timpului, o atenuare a răsunetului afectiv resimţit 
de mine, atunci. Totul depinde de puterea de „ cicatrizare" şi de amortizare a 
fiecăruia. 

Acolo, în Jilava, am mai cunoscut o personalitate foarte puternică şi, de 
multe ori, mi-am spus, în sinea mea, că aşa trebuie să arate un sfânt. Era un 
călugăr iezuit, de origine maghiară, educat la Roma, părintele Mihai G6d643

. Era 
într-o concentrare permanentă, foarte demn în comportament, rezervat, cumpătat 
în tot ceea ce făcea. Acolo, în Jilava, în celula noastră, instituise o „ universitate 
catolică", frecventată de mine, de Orleanu şi de alţi câţiva camarazi. Totul era 
organizat pe discipline: filosofie religioasă, exegeză, apologetică, istorie biblică. 
Aveam cursuri sistematizate pe zile, la aceleaşi ore, aşa cum ştiam noi să le 
măsurăm. Această „ universitate" avea vreo 5-6 auditori permanenţi. Noi l-am 
frecventat cu multă admiraţie şi zel, până când părintele G6d6 a făcut o afirmaţie 
care pe noi ne-a contrariat şi nu /-am mai frecventat după aceea. El afirmase că, 
pentru creştinism, Hitler fusese mai periculos decât comunismul. Noi nu am fost de 
acord, dar se pare că părintele avusese parţial dreptate, pentru că Hitler încercase 
să reînvie miturile religie germanice, pe când comunismul mai lăsase să existe câte 
o bisericuţă, având o oarecare toleranţă pentru religie. Este drept, scump plătită, 
mai ales de greco-catolici [ ... ]. Pe părintele G6d6 îl frecventau mulţi catolici. Îmi 
aduc aminte că, într-o zi, unul dintre aceştia, Puşcaş, un tânăr student de origine 
maghiară, fusese anunţat de gardian să-şi facă repede bagajul, urmând a fi 
transferat. Cu toată graba, părintele G6d6 a venit la Puşcaş şi, pe un ton foarte 
autoritar, i-a cerut ca, în cazul în care va întâlni un anumit alt cleric - nu i-am 
reţinut numele - să-i transmită ferma sa recomandare de a nu/ace cumva recurs la 
sentinţă! De altfel, îmi mersese la inimă felul în care, cu câtva timp mai înainte, 
însuşi părintele G6d6 reacţionase: grefierul l-a chemat în uşa celulei şi i-a citit 
formula de respingere a recursului care, desigur, fusese formulat de avocatul său. 
G6d6, întorcând spatele spre grefier, a păşit în celulă şi, peste umăr, a declarat, cu 
un aer demn: „ Eu nici n-am semnat vreun recurs!" Din discuţiile cu dânsul şi din 

43 Mentionat de Cicerone Ionitoiu, op. cit., Dicţionar F-G, p. 241, cu următoarea fişă: preot 
iezuit din Banat. Arestat şi judecat în procesul înscenat în jurul reprezentantului Papei la Bucureşti. 
Condamnat în 1950. Detentia la penitenciarele Jilava, Aiud, Sighet şi Râmnicu-Sărat. Gratiat în 1964, 
cu decretul 411. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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prelegerile sale, am înţeles concepţia sa: a cere îndurare de la opresorii săi, ar fi 
însemnat o recunoaştere a greşelii şi a renega toată lucrarea sa întru Domnul, 
ceea ce el nu admitea. De fapt, părintele G6d6 ţinea mai tot timpul prelegeri, 
cursuri universitare, aş putea spune, vorbea mai puţin despre viaţa din celulă. Din 
mărturisirile lui răzbătuseră unele aluzii despre grozăviile văzute de el în 
Cracovia, în septembrie 1939, când armatele germane ocupaseră Polonia. Am 
încercat să detaliez cu el acest subiect, însă a fost foarte rezervat. Am rămas cu o 
admiraţie eternă faţă de părintele G6d6. A fost una dintre cele mai puternice 
personalităţi cunoscute de mine în închisoare. Ulterior, după eliberare, am auzit 
de numele lui. Am avut onoarea să-mi trimită vorbă, când lucram la Spitalul 
Fundeni, în Secţia Anestezie şi Reanimare a Clinicii de Urologie. Acolo am îngrijit 
un preot iezuit, care mi-a transmis, discret, informaţii despre el. Apoi, după câţiva 
ani, am auzit la un post de radio din Occident, de propagandă anticomunistă, că 
părintele G6d6, aflându-se la Băile Herculane, era oprimat de autorităţile 
comuniste, retrăgându-i-se dreptul de a mai ţine predici. Aceea a fost ultima ştire 
pe care am auzit-o despre el. 

În aceeaşi celulă l-am cunoscut şi pe profesorul universitar Ovid Vlădescu, 
specialist în drept internaţional, care activase la Facultatea de Drept din 
Bucureşti, avusese unele misiuni la Liga Naţiunilor de la Geneva, iar sub regimul 
antonescian devenise secretarul ministerului de Externe Mihai (/că) Antonescu. 
Era un om cu o personalitate puternică, foarte stăpân pe sine. El a iniţiat în celula 
noastră un curs elementar de drept internaţional, care i-a atras pe mulţi camarazi 
şi pe care /-am „frecventat" şi eu cu foarte mult interes. O mulţime de noţiuni din 
acel domeniu mi-au devenit limpezi şi am început să înţeleg mult mai bine relaţiile 
interstatale. Ovid Vlădescu avea o pedeapsă grea, de peste cinci ani. M-am ataşat 
foarte strâns de el şi, în ziua când am fost eliberat, i-am dăruit câteva dintre 
lucrurile mele. Nu /-am mai întâlnit niciodaţă pe profesorul Ovid Vlădescu şi nici 
nu am mai avut ştiri despre dânsul. Am avut, în schimb, satisfacţia de a da ştiri 
despre el unor persoane care ţineau foarte mult la dânsul. 

O figură de care m-am legat foarte mult a fost profesorul de filozofie Axente 
Sever Popovici, din Timişoara. El era un cirac al lui Nae Ionescu, la Universitatea 
din Bucureşti. Axente Sever Popovici avea o ţinută foarte deosebită. Împreună, am 
ajuns la concluzia că ar fi interesant să facă un curs de istoria filosofiei antice 
greceşti, la început cu un singur student, eu! E adevărat, în celulă erau, după cum 
vedeţi, foarte multe preocupări, cursuri, discuţii, cercuri de dezbateri, jocuri (şah, 
table, rummy), încât numai dacă nu doreai să le frecventezi reuşeai să te plictiseşti. 
Pe când coexistam în aceeaşi celulă cu Tibi al meu, aveam fiecare atât de multe 
preocupări diferite, încât s-a întâmplat ca, într-o zi sau două, să nu apucăm a ne 
saluta sau să schimbăm câteva cuvinte! 

În Jilava l-am reîntâlnit pe Mircea Se/ten, studentul la medicină de care mă 
apropiasem la Canal, pentru că taţii noştri au fost ofiţeri de pompieri. L-am 
întâlnit cu mirare aici şi l-am întrebat dacă ştia de ce se afla la Jilava. Mi-a spus 

http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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că fusese adus ca martor în procesul lui Eugen Ţurcanu. Stând de vorbă, pe 
îndelete, fără frică, însă cu prudenţă, am dedus că „ înaltul umanism " al statului 
comunist dorea să-i pedepsească pe cei care, chipurile, îndrăzniseră să „ creeze o 
organizaţie" chiar în închisoarea de la Piteşti, unde torturaseră şi maltrataseră 
atâţia tineri. De fapt, grupul lui Ţurcanu fusese unealta „ reeducării", iar acum 
devenise un martor potenţial în faţa omenirii, aşa că trebuia să dispară. Atunci 
Se/ten mi-a povestit ce a fost Piteştiu/, ce a văzut el acolo. Nu reţin multe lucruri, 
decât pe cele mai impresionante - anume faptul că deţinuţii care au fost aduşi la 
Piteşti au găsit iniţial o atmosferă plăcută. Toţi erau studenţi, se purtau discuţii 
culturale. Până într-o zi, când nişte vlăjgani, în frunte cu Ţurcanu, au ordonat 
„ Gata, tăcere! Ascultaţi toţi de mine. De azi înainte, nimeni nu mai vorbeşte cu 
nimeni". S-a instituit o altă ordine in celulă, deţinuţii trebuiau să stea într-o 
anumită poziţie, cu picioarele încrucişate, să nu mai vorbească intre ei. Unul a 
îndrăznit să râdă, dar a fost bătut crunt, până la sânge. Unii dintre deţinuţii din 
celulă s-au revoltat, au bătut in uşă, ca să vină gardianul. Acesta a venit, a deschis 
uşa a ascultat plângerile celor indignaţi şi, fără nici un comentariu, a încuiat uşa 
şi apoi a plecat. Era clar că totul era aranjat în colaborare cu autorităţile 

penitenciarulW. Aşa a început totul. Întâi au fost luaţi la bătaie cei mai trupeşi şi 
puternici. Au fost bătuţi bine şi apoi obligaţi să-şi bată cei mai buni prieteni. Dacă 
n-o făceau, erau stâlciţi in bătaie, iar dacă, cumva, prin fiziologia chinului, îşi 

scăpau excrementele, erau obligaţi să le mănânce. Oribil! Trebuia să-ţi denunţi 
camarazii, familia, toate păcatele trebuia să le spui. Aşa am fost denunţaţi eu, 
Tiberiu Orheianu şi alţii din organizaţia noastră, în urma mărturisirilor obţinute 
acolo, sub presiune, de la Anton Nisipeanu şi Titus Oşteanu. 

Mi-aduc aminte că Se/ten mi-a spus ceva foarte impresionant. Un camarad 
din organizaţia noastră, nereuşind să suporte tratamentul, s-a sinucis, reuşind să 
se arunce de pe trepte, in gol, in casa scărilor, când venea de la baie. Parcă îl 
chema Vişoianu, nu mai ţin minte sigur. Se/ten mi-a mai povestit ceva. Asistase la 
o bătaie - a fost lovit un băiat dintre ei, fusese bătut cu picioarele în coaste şi 
abdomen. Făcuse o hemoragie internă, ruptură de ficat; i s-a dilatat abdomenul, s-a 
învineţit şi a murit imediat. Sigur că nu s-a luat atitudine din partea autorităţi/or 
penitenciare. Nimeni n-a fost tras la răspundere. Până când, iată, într-o zi, în 
„ Valea Piersicilor'.44

, acest Ţurcanu, spre ruşinea noastră, bucovinean, a fost 
executat. El avusese un foarte bun executant, pe Bogdănescu. Acest fenomen a fost 
greu de imaginat în secolul al XX-iea. Nici Hitler n-a practicat aşa ceva. A fost un 
fenomen tipic spaţiului concentraţionar românesc - să speli creiere, să te facă să 
cânţi „ Drum de viaţă nouă" sau „ Cărămidăria, şantierul ca-n poveşti", pe dulcea 
melodie franceză „ Le bateau des iles, le bateau des amoureux ", pe când lucrezi cu 

44 Locul unde se efectuau execuţiile unor deţinuţi de la Jilava era cunoscut sub denumirea de 
„Valea Piersicilor" (valea morţii sau a plângerii). Informaţii legate de lucrurile care se petreceau în 
Valea Piersicilor se regăsesc la Constantin Hrujenco, Amintiri de la Jilava, în „Memoria", 1999, 
nr. 28, p. 62-67. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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forţa într-un lagăr de muncă. Colegul meu Se/ten mi-a povestit toate acestea din 
proprie iniţiativă: acum era eliberat, ştiind că Ţurcanu era condamnat la moarte, 
el fiind, cum v-am spus, martor în procesul acestuia. Nu ştiu dacă Se/ten a avut 
puterea să treacă prin acest experiment fără a se „ reeduca". Nici nu mi-ar fi spus 
acest lucru, fiindcă noi nu eramfoarte apropiaţi. De altfel, nici familiei tale nu ştiu 
dacă puteai să-i mărturiseşti astfel de lucruri. 

La Jilava am cunoscut şi alte figuri de deţinuţi. Erau sioniştii - un grup de 
evrei arestaţi pentru sionism45

. Nu ştiu sub ce formă fuseseră acuzaţi. Erau oameni 
foarte interesanţi. Ţin minte figura unui arhitect, Iakellkanner46

• El povestea 
amintiri din Italia, unde îşi făcuse studiile. Peste ani, în 1991, făcând o excursie în 
acea ţară, am vizitat şi Florenţa, despre care auzisem multe de la acest evreu. 
Imediat după aceea, cu ajutorul unui parlamentar, am făcut o vizită şi la fosta 
puşcărie Jilava, revăzând celula unde mi se povestise despre Florenţa, de unde eu 
eram proaspăt venit. A fost ca o închidere de cerc. Revenind la grupul de sionişti 
(unul dintre ei era din Cernăuţi), eu mă înţelegeam bine cu ei. Evreii luau lecţii de 
ebraică de la un evreu „ maran '"11

• Fiind grupaţi lângă mine, mai prindeam şi eu 
câte ceva de la ei. 

Enigma mea era de ce mă aflu din nou la Jilava. Într-o zi am fost chemat, de 
către grefier, la anchetă. De fapt n-a fost vorba despre o şedinţă de anchetă, cu 
anchetator, ci doar ni s-au comunicat nişte lucruri. Am fost dus, împreună cu 
Tiberiu Orheianu, cu o maşină, la Tribunal. Aici ni s-a făcut cunoscut, cu dosarele 
pe masă că, în urma sentinţei din februarie/martie 1952, Procuratura făcuse 
recurs sau „ cerere de îndreptare", cum se numea. Se dorea încadrarea întregului 
lot sub altă acuzaţie. De la „ uneltire contra ordinii sociale" la „ crimă împotriva 
ordinii sociale". Deci era ceva mai grav, cu pedepse de peste 5 ani. Sigur că 
pentru noi şocul a fost destul de puternic. Nu am fost bruscaţi, ni s-au comunicat, 
doar, aceste lucruri. Nu am putut să discutăm între noi. Numele grefierului nu-l 
mai ţin minte. Am revenit în celulă, despărţit de Tiberiu. Atunci mi-a încolţit un 
gând: „ Nu mă las!" mi-am zis. Am elaborat, mintal, un plan de a-mi nega şi anula 
declaraţiile iniţiale, din procesul din 1952. Trebuia să-l conving şi pe Tiberiu 

45 În 1949 puterea comunistă din România a declanşat o acţiune brutală împotriva sioniştilor, 
din acel an şi până în 1959 fiind arestate şi anchetate în jur de 250 de persoane. În iulie 1950, a fost 
arestat primul lot de sionişti, din care făceau parte Avram Leiba, A. L. Zissu, Mişu Benvenisti, Jean 
Cohen ş.a. (acuzaţi de spionaj în favoarea americanilor, atentat la siguranţa generală a statului). 
Acesta a fost judecat, de Tribunalul Militar Bucureşti în martie 1954, sentinţele primite fiind deosebit 
de dure, între 6 şi 25 de ani temniţă grea. Pentru detalii vezi A. L. Zissu, Sionişti sub anchetă. 
Declaraţii, confruntări, interogatorii. 10 mai 1951-1 martie 1952, Bucureşti, Editura Edart FFP, 
1993; Tudor Wexler, Procesul sioniştilor, în „Memoria", 2000, nr. 2 (31), p. 118-122. 

46 Menţionat de Cicerone Ioniţoiu, op. cit„ Dicţionar H, 1, J, K, L, p. 89-90, cu numele de 
Sami lakerkaner: născut în Piatra Neamţ, inginer, arestat ca sionist. Condamnat în 1950. Detenţia la 
penitenciarele Jilava şi Caransebeş. Eliberat în 1955. 

47 Prin termenul de „maran", evreii îi desemnau pe acei conaţionali ai lor expulzaţi din Spania 
după anul 1492, precum şi pe descendenţii acestora. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Orheianu să facă şi el acest lucru. Dar mă gândeam că existau şi mărturiile 
celorlalţi: Titus Oşteanu, Eugen Fâlfănescu48, Anton Nisipeanu ş. a., care erau la 
Aiud şi cu care nu puteam lua legătura. Toate acestea le-am discutat cu un coleg 
de celulă, avocatul Florescu, care, am descoperit, era prieten cu Vasile Dova, cel 
pe care îl cunoscusem la Canal, avocat şi el. I-am expus planul meu, spunându-i că 
doresc să neg totul. Am dezbătut, mai cu seamă, chestiunea martorilor, care 
depuseseră deja mărturie contra noastră. Mi-a spus că acest lucru se putea rezolva 
printr-o comisie rogatorie - atunci auzeam prima oară acel termen! Adică trebuia 
să se constituie o instanţă la faţa locului, să li se ia alte declaraţii, care urmau să 
fie aduse în faţa instanţei, care judeca şi cauza principală a lotului nostru, lot din 
care unii erau deja liberi (Nicolae Stoicescu, Sava Marion, domnişoarele implicate 
în acţiune, toţi aceştia având pedepse sub 5 ani). Dar, dacă acuzaţia era 
transformată în „ crimă contra ordinii sociale", întregul lot cădea din nou. Eu şi 
Tiberiu am fi căpătat peste cinci ani. Noi eram deja în puşcărie, urma o 
continuare. Dar ceilalţi? Să se întoarcă din nou acolo? Aşa încât am insistat pe 
lângă avocatul Florescu să mă ajute. Am făcut un plan al depoziţiilor. Acesta a 
înscenat un interogatoriu de instanţă. El, pe poziţie de acuzator, mă interoga, iar 
eu trebuia să conving instanţa că am dreptate şi să sugerez acesteia la ce probe să 
recurgă şi cum să le interpreteze, probe care erau date de martori, fie prin comisii 
rogatorii, fie prin prezenţa lor. Aşa am elaborat totul. 

În cele din urmă, a venit şi ziua judecăţii - 31 mai 1955 -, care s-a 
desfăşurat nu la tribunalul obişnuit din Bucureşti, ci într-o fostă casă boierească, 
splendidă, de pe strada Nicolae Iorga, în plin centrul capitalei. Ţin minte că au 
mai fost câteva termene şi parcă am mai fost duşi la interogatorii, dar nu sunt 
chiar sigur. Fapt este că eu nu pot să uit figura lui Tiberiu Orheianu, când, în 
dubă, mergând la proces, i-am spus că trebuia să negăm totul, să retractăm. I-am 
expus, pe scurt, toată strategia. El a fost puternic impresionat şi tulburat. Nu se 
aştepta la această reorientare. Era dispus să recunoască, aşa cum o făcusem 
amândoi prima oară, la primul proces, dar încercând, prin avocaţii care l-ar fi 
reprezentat, să obţină nişte circumstanţe atenuante, ca să nu i se agraveze prea 
mult pedeapsa, sau măcar să rămână aceeaşi, de 5 ani. În sala de judecată mă 
aşteptau mai multe surprize. Erau prezente atât mama mea, cât şi cea a lui Tibi. 
[ ... ] La proces era prezent tot lotul nostru şi, altă surpriză: Titi Oşteanu şi Anton 
Nisipeanufuseseră aduşi de la Aiud, ca să redepună mărturie în faţa instanţei! Ei 

48 Este mentionat de Cicerone Ionitoiu, op. cit., Dicţionar F-G, p. 22-23, cu următoare fişă: 
născut în 1924, în satul Fâlfani, comuna Stolnici - Argeş. Fiind student în anul cinci la Facultatea de 
Medicină, a fost arestat şi condamnat la doi ani închisoare ca membru al organizatiei „Stema Ţării". A 
trecut prin procesul de „reeducare" din penitenciarul Piteşti şi a fost mutat, pentru încă opt luni, în 
lagărul Pe(iprava. Eliberat în 1956, a fost ridicat în acelaşi an (octombrie), cu încă cinci persoane, şi 
dus în pădurea Mogoşoaia. Aici, toti cei şase au fost împuşcati, iar trupurile lor au fost lăsate în 
pădure. Fâlfănescu, care nu a fost împuşcat mortal, a reuşit să se salveze. În anul 1966 a obtinut 
diploma de medic. A murit în 1993. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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au retractat totul. Eram încordaţi cu toţii. Tiberiu Orheianu chiar a avut un spasm 
muscular foarte puternic, încât l-a apucat o criză de lumbago acut. Nu îmi 
amintesc deloc numele membrilor completului de judecată. Pe mine m-au apărat 
doi avocaţi angajaţi de părinţii mei. /mi amintesc doar numele unuia dintre ei: 
Nachtigall, un evreu renumit pentru succesele sale profesionale. Mamei mele i se 
făcu rău în timpul procesului, se prăbuşi în scaun când, fiind eu întrebat dacă 
recunosc faptele am răspuns că nu. Fireşte, ea nu era la curent cu decizia mea de a 
retracta primele declaraţii, în scopul de a mă salva şi fusese şocată auzind cu câtă 
îndrăzneală negam acuzaţiile ce mi se aduceau. Şi mama lui Tiberiu a fost 
emoţionată când a auzit că şi el neagă. Avocaţii au susţinut cauza noastră, au 
argumentat. Martorii au susţinut şi ei poziţia noastră. De altfel, în una din 
înfăţişările care au avut loc înaintea procesului, martorii acuzării, zvârcolindu-se 
în sudori, au retractat totul. Avocatul meu, Nachtigall, în pledoaria sa, a întrebat 
retoric: „ Ce fel de organizaţie este aceasta, în care intră cine vrea şi iese cine 
poate sau invers, că doar una declară acuzatul Matei şi alta martorii?!". Chiar m-a 
întrebat dacă a existat o astfel de organizaţie! Şi celălalt avocat m-a apărat la/el 
de ferm. 

Sentinţa nu s-a dat la acel termen de proces. Ne-am reîntors la Jilava. Ţin 

minte că în ziua procesului era foarte frumos afară, iar eu trebuia să intru din nou 
sub pământ, în sumbrul Fort nr. 13. [ ... ] 

Revenit în celulă, nu după multă vreme am fost mutat şi m-am reîntâlnit cu 
Tiberiu Orheianu. Îmi amintesc că a venit şi o zi foarte importantă - ajunsesem să 
fiu „ şef de cameră", fiind cu cea mai mare vechime acolo. Atât de frecventă era 
vânzolea/a de acolo, scoşi-intraţi! Eu redistribuiam locurile în celulă, după 

plecări; făceam programele culturale; dădeam raportul la număr; împărţeam 
porţiile şi distribuiam suplimentele de hrană; decideam succesiunea la căratul 
tinetelor. Acum s-a întâmplat şi marea schimbare - s-au adus paturi de fier etajate, 
cu saltele, dărâmându-se priciurile. Celula avea acum un aspect ceva mai civilizat, 
de cazarmă, nu chiar de improvizaţie, de bordei, cum era înainte. 

O persoană de care m-am legat mult, cât am stat în această celulă, a fost 
pictorul Nicolae (Lulu) Davicf9

, care acum nu mai este în ţară. Era originar din 
Bârlad, după câte îmi amintesc, însă familia sa trăia de mult timp în Bucureşti, 
unde el absolvise Institutul de Arte Frumoase - Secţia Pictură, sub îndrumarea 
maestrului Camil Ressu. Era cu vreo doi ani mai în etate decât mine. Acum nu îmi 
aduc aminte de ce şi la câţi ani de închisoare fusese condamnat. Avea un chip 
foarte frumos, semăna cu Eminescu. El spunea că pozase, pentru câteva schiţe, 

49 Este menţionat de Cicerone Ioniţoiu, op. cit., Dicţionar D-E, p. 35: născut la 13 aprilie 
1926, la Vaslui, frate cu David Dumitru D., arestat pentru încercare de trecere frauduloasă a 
frontierei. În 1949 a fost condamnat, în lipsă, la şapte ani închisoare, de Tribunalul Bacău (sentinţa 
336/18 martie 1949). Arestat în 1950 şi rejudecat după trei ani. Până în 1955 a trecut prin 
penitenciarele din Ia.şi, Văcăreşti, Gherla, Cavnic, Jilava, lagărul Peninsula. După eliberare a reuşit să 
plece în Elveţia, la Geneva. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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sculptorului Baraschi, pentru. realizarea unui portret al lui Eminescu. Eu mă 
împrietenisem cu acest pictor. Într-o discuţie purtată cu el, mi-a spus cât de mult i-a 
plăcut un desen pe care îl văzuse la Canal, în lagărul Peninsula, foarte 
impresionant după părerea lui, care imagina un rahagiu. Când a aflat că eu eram 
autorul acelei schiţe, m-a apreciat foarte mult pentru calităţile mele. Am fost foarte 
mândru că acea umilă lucrare a mea fusese apreciată de un adevărat cunoscător 
al artei desenului! 

Lutu David era foarte inventiv. El a creat o adevărată „ tehnică" de desen. 
Reuşind să scoată din fereastră un ochi de geam, lipea pe marginile acestuia, cu 
pastă moale de săpun de rufe, marginile unui petic de pânză albă, tăiat din poala 
cămăşii sau dintr-un cearşaf uzat. Apoi, pe acest petic, bine întins, desena cu 
ajutorul unui beţişor cu vârful învelit şi legat într-o mică bucăţică de cârpă, 

utilizând creolină diluată cu puţină apă. Creolina o şterpelise de la closetul în care 
se vărsau tinetele. Farmecul desenului consta în tonurile variate de brun, fiind o 
adevărată lucrare în lavis, adică desen executat, cu pensula, pe hârtie albă - toate 
aceste materiale erau destul de „ scumpe" în celulă, iar ochiul de geam de sticlă 
trebuia lipit la locul său din fereastră, în momentul qe „pauză artistică". Pe de 
altă parte, acele petice de pânză desenată puteau fi scoase foarte uşor din 
închisoare, introduse şi cusute într-o căptuşeală de haină. Fireşte, Lulu şi cu mine 
ne-am făcut reciproc portretele, pe care le-am scos din Jilava. Din păcate, nu mai 
ştiu pe unde l-am rătăcit pe al meu. În schimb, Lutu l-a înrămat pe cel pe care eu i-l 
făcusem lui. Mulţi dintre camarazii noştri de celulă au avut parte de portrete 
realizate de noi doi, pe care le-au scos apoi din închisoare. 

O altă invenţie a lui Lutu David a fost jocul de popice. De fapt, era o 
adaptare la condiţiile noastre din celulă, a acelei varietăţi de joc de popice în care 
bila nu se lansează pe o pistă care duce la piesele-ţintă, ci în care bila este 
suspendată, cu o funie, de un fel de „ spânzurătoare", la verticala poligonului în 
care sunt aşezate piesele. Jucătorii duc bila la o anumită distanţă convenită şi o 
lasă să penduleze spre popicele aşezate în picioare, pe care le dărâmă într-o 
măsură variabilă. Fireşte, Lulu miniaturizase jocul, care se desfăşura în intervalul 
dintre două paturi suprapuse. De grătarul patului superior era atârnată, cu o 
sfoară, bila, făcută din săpun de rufe, având un diametru de vreo 3 cm. La 
verticala punctului de suspensie a bilei se instalau cele nouă popice, făcute şi ele 
din săpun de rufe, având fiecare o înălţime de circa 11 cm. Şi gata jocul! Se 
încingeau partide îndelungate, iar timpul trecea în mod plăcut. [„.] 

Tot acolo /-am întâlnit şi pe Costache Dănilă50, pe care îl ştiam încă din 
Cernăuţi, unde era funcţionar în administraţia Fondului Bisericesc Bucovinean. 

5° Fişa acestuia se regăseşte în Cicerone Ionitoiu, op. cit„ Dicţionar D-E, p. 43: contabil Ia una 
din gospodăriile Canalului, unde şef de lot era inginerul Gheorghe Crăciun. Arestat în august 1952. 
Judecat în cel de-al doilea proces deschis pentru sabotarea lucrărilor de la Canal. Condamnat la 10 ani 
închisoare (sentinta 6/10 septembrie 1952). A înaintat recurs, sustinând că a fost bătut să recunoască 
vini imaginare. Recursul a fost aprobat şi, la 17 septembrie 1953, sentinţa a fost casată. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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[ ... ] Se afla acolo pentru că devenise un „ţap ispăşitor" în afacerea canalului 
Dunăre - Marea Neagră. După cum mi-a dat a înţelege, făcuse parte din aparatul 
administrativ al acelei mari întreprinderi, iar eşecul ei îi fusese atribuit lui şi altor 
câtorva persoane. Se ferea să dea prea multe amănunte despre acea afacere. Era 
un foarte bun povestitor şi ne-a delectat în multe seri de „program artistic". 

La Jilava am dat şi peste un grup de germani, din România, foarte 
americanizaţi. Aceştia au fost arestaţi într-o afacere de „ spionaj". Ei erau 
vorbăreţi şi foarte culţi. Pe unul îl chema Hauser51

. Conversând îndelung cu ei, am 
învăţat două foarte frumoase poeme în limba engleză, scrise, unul, de John Keats, 
iar al doilea, de Tennyson. Aşa mi-am îmbogăţit cultura şi cu acele frumoase opere 
ale literaturii engleze. 

Ţin să amintesc un fenomen deosebit, straniu, care a avut loc în camera de 
detenţie. În primăvara anului 1955, într-o dimineaţă, ne-am pomenit cu ... o 
rândunică. Ferestrele fiind larg deschise, ea a venit, trecând în zbor fulgerător, 
printre gratii, a făcut un scurt viraj de 180 de grade în mijlocul camerei şi a ieşit, 
la fel de rapid, în lumea de afară. Ne-a uimit pe toţi. Mai mare ne-a fost mirarea 
când rândunica a revenit de câteva ori şi, în cele din urmă, a lipit, pe peretele de 
deasupra bolţii ferestrei, un boţ de lut. Atunci ne-am dat seama că ea avea intenţia 
de a construi un cuib în acel loc, care era accesibil camarazi/or care îşi aveau 
culcuşul pe priciul superior, lângă fereastră. [ ... ] Din păcate, eu nu am putut 
urmări ce s-a mai întâmplat cu acele mici vieţuitoare, pentru că am fost mutat în 
altă cameră. Îmi amintesc că, prin septembrie, în cursul unei plimbări prin curte, 
trecând prin dreptul ferestrei „ camerei cu rândunele" i-am întrebat, în fugă, pe 
camarazii dinăuntru, ce mai fac rândunelele. Mi-au răspuns că plecaseră toate ... 

Această întâmplare fusese nemaipomenit de semnificativă pentru moralul 
celor care o trăiseră. Avea în ea şi ceva poetic: sub pământ, într-o temniţă, la 
oameni înlănţuiţi, vin păsările cerului, libere să străbată mări şi ţări ... Prin ele noi 
respiram odată cu natura. Măreţ moment ne-au dăruit nişte mărunte păsărele ... 

Am fost mutat, a treia oară, într-o altă celulă. Acolo i-am reîntâlnit pe 
Tiberiu Orheianu, Ovid Vlădescu, Mişu Or/eanu şi Axente Seyer Popovici. Acesta 
pornise cu mine istoria filosofiei greceşti, a întregii culturi greceşti. Ne oprisem, 
fiind mutaţi în celule diferite, la Hesiod. 

Timpul se scurgea şi sentinţa nu mai venea. Noi nu puteam decât să 
aşteptăm. Între timp, în celula noastră fuseseră aduşi nişte criminali de drept 
comun, care fuseseră şefi prin coloniile de muncă din Balta Brăilei (Croitoru, 
Prunaru şi Petrică Constantinescu, care era cel mai recalcitrant). Ei pretindeau că 
nu s-ar fi supus unor ordine şi, ca urmare, fuseseră încadraţi ca deţinuţi „politici ". 
Unul dintre ei ne-a şi povestit fapta pentru care fusese condamnat, iniţial, la zeci 

51 Cicerone Ioniţoiu, op. cit., Dicţionar H, /, J, K, L, p. 35, îl menţionează pe Hauser Niki, 
baron de origine austriacă, directorul filialei din Transilvania a unei firme elveţiene de maşini de 
calcul. Arestat şi judecat cu lotul româno-american. Condamnat la închisoare. I-a fost semnalată 
prezenţa la penitenciarul Jilava, în 1954. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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de ani de închisoare - omorâse un om. Aceşti „ deţinuţi politici" nu prea respectau 
disciplina şi demnitatea traiului în comun în celulă - fluierau, nu respectau liniştea 
în orele hotărâte de noi pentru somn sau rugăciune. În aceste condiţii, unii dintre 
noi, vreo nouă deţinuţi, ne-am revoltat în aşa măsură, încât ne-am decis să facem 
greva foamei, pentru ca aceştia să fie scoşi din celulă. Am refuzat mâncarea, dar 
am fost somaţi de ofiţerul de serviciu s-o primim. După câteva zile a venit un 
ofiţer, ne-a scos afară din celulă şi ne-a dus Într-o celulă izolată. Ni s-au pus 
saltele pe jos şi ni se aducea, În continuare, mâncare. Aşa am stat acolo vreo 9 zile. 
Era octombrie 1955. Într-una din zile, oamenii de serviciu la bucătărie, deţinuţi şi 
ei, ne-au şoptit, prin fereastră: „A sosit decretul!". Ne-au aruncat şi câteva ţigări 
printre gratii (În puşcărie fumam, uneori, ţigări „ Miliţian ", „ Miner" sau 
„ Canal"). Ţin minte că unul dintre ei era căpitanul Bratoloveanu, cu care fusesem 
camarad de celulă, câtva timp. Făcea parte dintr-un grup de ofiţeri, În frunte cu 
colonelul Pilciurescu. Sub comanda acestuia, ofiţerii luaseră o atitudine care 
contravenea politicii P.C.R. Nu Îmi mai amintesc exact despre ce fusese vorba. 
Acest decret se re/era la cei condamnaţi până la 5 ani. Atunci, noi, greviştii, ne-am 
întrebat ce vom face în continuare. Am decis să renunţăm la grevafoamei şi să ne 
Întoarcem În celulă, încrezători că vom ieşi În curând din puşcărie. Cât timp am 
fost în greva foamei a venit să discute cu noi comandantul Închisorii, care, după 
cum vag îmi amintesc, avea numele de Guttmann şi se spunea că era evreu, 
Împreună cu alţi ofiţeri. Nu-mi aduc aminte numele lor, dar ştiu că printre ei era 
unul destul de inteligent. I-am dat o dată o replică, anume ca să-l iau peste picior, 
iar el mi-a răspuns În contradictoriu, dar la obiect, perfect conştient de ceea ce-i 
spusesem. În cele din urmă, grupul nostru a renunţat la greva foamei şi am fost 
aduşi în camera din care proveneam. Bineînţeles, criminalii de drept comun, care 
ne determinaseră să reacţionăm, nu fuseseră îndepărtaţi dintre camarazii din 
cameră. De fapt, ştirea apariţiei decretului prin care cei condamnaţi la cel mult 
cinci ani de detenţie urmau a fi eliberaţi se confirmase. Deja câţiva dintre foştii 
camarazi fuseseră chemaţi să iasă, „ cu bagajul" şi nu se mai Întorseseră. Într-o 
astfel de atmosferă, tensiunea conflictuală din cameră aproape că se anulase. Şi, 
Într-o zi, am/ost şi eu chemat: „Ia-ţi bagajul şi ieşi afară!" În clipa aceea, atât eu 
cât şi Tiberiu Orheianu, ne aşteptam să fie chemat şi el, dar aşa ceva nu s-a 
Întâmplat, ne-am luat rămas bun „provizoriu" şi i-am salutat pe ceilalţi camarazi. 
În grabă am donat câte ceva din lucrurile mele profesorului Ovid Vlădescu, apoi 
mi-am luat bagajul şi am ieşit. Am ajuns În faţa unei comisii, într-o cameră de la 
suprafaţa pământului, unde mi-a fost examinat dosarul şi mi s-a spus că nu pot fi 
eliberat, pentru că nu exista sentinţa definitivă. Ea era pronunţată, dar nu ajunsese 
de la tribunal. Mi s-a spus că trebuie să mă Întorc în celulă. Pentru camarazii mei 
a/ost un mare şoc reapariţia mea În celulă. Tiberiu Orheianu, prietenul meu, încă 
nu fusese chemat, aşa că ne-am reîntâlnit. Au mai trecut câteva zile şi, în 
24 octombrie, am fost chemaţi amândoi. Duşi În faţa comisiei, ni s-a adus la 
cunoştinţă că, prin sentinţa dată În luna mai, pedeapsa noastră rămăsese la 5 ani 
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temniţă grea, iar recursul formulat de avocaţii noştri obţinuse, În septembrie, 
reducerea pedepsei la 4 ani. Învinsesem! Ni s-a spus că eram liberi din acel 
moment, dar, cu ironie În glas, preşedintele comisiei (nu-mi mai aduc aminte 
numele său) a declarat: „ V-aţi Încheiat «studiile universitare» aici, căci În 
facultăţi nu mai ajungeţi voi! Atunci mi-am amintit de Hâncu, de la Canal, care 
mă sfătuise să învăţ o meserie. Am ieşit, cu boccelele, care au fost percheziţionate 
sumar. Atunci mi-am dat seama, cu mare părere de rău, că, dacă aş fi păstrat 
jurnalul de consemnări de la Canal, l-aş fi putut scoate afară. Când plecasem de la 
Canal, perchiziţia fusese, de asemenea, foarte superficială. 

La 24 octombrie 1955 am/ost eliberat, ca urmare a aplicării decretului-lege 
de graţiere, nr. 4211195552

• A trebuit să semnez un document prin care îmi luam 
angajamentul că nu voi spune nimănui ce s-a petrecut în închisoare. Desigur că nu 
l-am respectat deloc. Ori de câte ori am găsit un om de încredere, nu m-am reţinut 
de la a-i povesti din amintirile mele. Se poate să fi ajuns acest lucru la urechile 
Securităţii şi de aceea am fost ţinut mereu sub supraveghere. 

În seara zilei de 24 octombrie a anului 1955, împreună cu Tiberiu Orheianu 
şi un alt grup de camarazi eliberaţi ne îndreptam, aşa cum am/ost îndrumaţi, spre 
locul de unde puteam lua autobuzul spre Bucureşti. [ ... ] Am mai rămas în 
Bucureşti, pentru că trebuia să mă prezint la o unitate de Miliţie, ca să fiu luat în 
evidenţă. În momentul eliberării din închisoare, eu cerusem să mi se consemneze 
domiciliul în Alba Iulia, fiindcă acolo locuiau, în acel timp, părinţii mei. Mi s-a 
răspuns că, deoarece la data arestării aveam buletin de Bucureşti, nu mi se putea 
acorda domiciliul în altă localitate. Aşa că, după cum mi s-a indicat, trebuia să mă 
prezint la o anumită unitate de Miliţie din capitală, spre a.fi luat în evidenţă. 

După eliberarea mea, am avut nişte tulburări stranii. Mai întâi, trei zile şi 
trei nopţi n-am putut dormi. Era şocul schimbării de mediu şi a conştiinţei 

libertăţii, o euforie nestăpânită care nu-mi dădea voie să dorm. Apoi, umblând 
prin Bucureşti, mi s-a întâmplat ceva bizar: nu deosebeam, dintre femei, decât 
bătrână sau tânără, blondă sau brunetă. Mi se părea că, peste tot, vedeam aceeaşi 
femeie. Cred că, din cauză că timp de patru ani nu mai văzusem chipuri de femei, 
mi se întâmpla ceea ce mi se întâmplase la întâlniri cu negrii din Africa sau cu 
asiaticii: toţi cei de aceeaşi rasă mi se păreau la fel. În sfârşit, un ultim şoc: în 
timpul detenţiei mele, avusese loc o reformă monetară. Se schimbase valoarea 
banilor şi acum, eu nu mă prea puteam descurca la cumpărături. 

Am plecat la Alba Iulia, la părinţii mei. Tatăl meu nu mai era în armată. În 
anul de dinaintea arestării mele, el suferise o puternică lovitură morală. S-a 
întâmplat ca, în timp ce conducea o maşină de pompieri nouă, făcându-i rodajul, 
să.fie implicat Într-un accident în care o ciclistă a murit. Tatăl meu a fost judecat 
şi - pentru ucidere din culpă - a fost condamnat la un an Închisoare, cu 
suspendare. În consecinţă, a fost eliminat din Corpul de Pompieri Militari. Cât 

52 În anul 1955 au fost eliberati primii detinuti politici din România. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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timp am fost închis, părinţii mei au avut şi ei de suferit puţin, în sensul că tatăl 
meu, un bun cunoscător al tehnicii pompiereşti, fusese rechemat la locul de muncă, 
dar, în urma păţaniei mele, a fost destituit. Când m-am eliberat, tatăl meu lucra la 
Cugir, ca funcţionar, pe un şantier. 

Acasă am/ost primit cu bucurie mare. [ ... ]Părinţii m-au sfătuit să mă întorc 
la Bucureşti şi să încerc să reintru la facultate. Ei nu doreau să rămân la Alba 
Iulia, să se afle acolo ce-am păţit şi pe unde am fost. Mie mi se părea imposibil de 
realizat acest lucru. Fusesem exmatriculat, iar la ieşirea din închisoare fusesem 
asigurat că am terminat facultatea acolo, la Jilava! Am plecat la Bucureşti, fără 
nici o speranţă. Părinţii mi-au dat ceva bani de buzunar, iar eu ieşisem din 
puşcărie cu nişte bani, vreo 500 de lei. Aceştia erau depuşi la C.E.C., pentru 
munca prestată la Canal. 

La Bucureşti m-am reîntâlnit cu Tiberiu Orheianu şi Mircea Goldenberg. 
Acesta ne-a sfătuit să mergem la Ministerul Învăţământului pentru a depune o 
cerere spre a fi reprimiţi la studii. Aşa am făcut. La Minister am fost primit de un 
doctor, Vâlcu, la care am depus cererea. Pe aceasta a/ost pusă o decizie şi am/ost 
trimis la secretariatul Facultăţii de Medicină, pentru a mă reînscrie în anul cinci 
de studii. Mi s-a spus că am de dat nişte examene de diferenţă. Pentru mine era 
neaşteptată şi nesperată această decizie. [ ... ] 

Când am reînceput studiile, nu am avut probleme, având în vedere trecutul 
meu. Mai mult, după câtva timp am primit şi bursă de studii şi am avut dreptul să 
mănânc la cantina studenţească. Nu mi s-a amintit nicăieri de trecutul meu. Totuşi, 
când m-am prezentat la catedra de anatomie topografică, profesorul titular, medic 
militar cu gradul de colonel, Atanasiu, m-a primit cu ostilitate. Alături de el era şi 
profesoru/ L Th. Riga, care, recunoscându-mă şi amintindu-şi că promovasem, în 
anul II, examenul la acea disciplină, îi propusese lui Atanasiu să-mi recunoască 
promovarea, însă acesta nu a fost de acord. Mi s-a spus că va trebui să mai susţin 
o dată acest examen, ceea ce, cu chiu cu vai am şi făcut. Am continuat să 
frecventez cursurile anului V şi să-mi acopăr restanţele. În vara anului 1956 nu 
mi-am luat vacanţă, fiindcă a trebuit să fac două îndelungate stagii de clinică (boli 
contagioase şi boli derma/o-venerice). [ ... ] 

Lichidasem în acea vară toate restanţele, aşa încât, în toamna anului 1956, 
eram cu toate examenele la zi. De-abia îmi cunoşteam colegii de grupă, însă ei au 
fost foarte primitori şi nu şi-au arătat nicidecum o dezaprobare pentru trecutul 
meu. De altfel, în acel an de studii, se aflau şi alţi colegi cu acelaşi trecut ca şi al 
meu, chiar foşti camarazi de închisoare, toţi fiind trataţi cu toată colegialitatea de 
către ceilalţi studenţi. Am avut şi surpriza de a întâlni, la catedrele câtorva 
discipline, foşti colegi din primii mei ani de studenţie, ajunşi acum preparatori sau 
asistenţi. Se părea că, datorită recomandărilor acestora, titularii catedrelor mi-au 
arătat anumită bunăvoinţă în stagii şi la examene. [ ... ] 

Mă aflam în stagiu la ginecologie, la Maternitatea Polizu (era primul stagiu 
din anul VI de studii) când au început agitaţiile în Polonia, primele mişcări 
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anticomuniste53
• Un coleg din grupul de studenţi de la Politehnică, pe care îl 

cunoscusem în Jilava, ne-a convocat, pe mine şi pe Tiberiu Orheianu, făcându-ne 
cunoscute evenimentele din Polonia, propunându-ne să luăm şi noi atitudine. Însă 
noi eram prudenţi, nu ştiam dacă eram supravegheaţi sau nu, aşa că nu am fost de 
acord cu propunerile primite. Apoi au început evenimentele din Ungaria (marea 
revoluţie de la Budapesta), care au agitat multă lume de pe la noi. Studenţii doreau 
să organizeze manifestaţii de stradă. Pesemne că Securitatea, temându-se că noi, 
cei care fusesem deţinuţi politici, am fi putut deveni elemente agitatorii 
anticomuniste în rândul colegilor noştri, a recurs la măsuri de intimidare. Vreo 
trei sau patru dintre colegii noştri au fost ridicaţi noaptea, de la domiciliile lor, de 
către aşa"'zisele „gărzi pzuncitoreşti", care i-au bătut cu mare brutalitate, fiind 
apoi internaţi, de urJienţă, în spitale. Jiu însumi m-am simţit urmărit, aşa că, 
nr>apte de noapte, am făcut gărzi la spital, am dormit la colegul meu, 
Mircea Goldenberg şi la un altul, care fusese deja bătut. Cei care scăpasem de 
atacurile acelor brute comuniste, ne tot eschivam mereu, întrebându-ne ce va mai 
urma. Pe de altă parte, colegi de-ai noştri. mai tineri. se agitau şi schiţau 

manifestaţii anticomuniste, astfel încât unii dintrl ei au/ost arestaţi şi condamnaţi. 
În cele din urmă, evenimentele din Ungaria au încetat, sub şenilele 

tancurilor sovietice. Tot atunci avusesP loc şi o campanie a Suezului, care a pus 
capăt unui nou război între israelieni şi egipteni54 fn lumea întreagă, atmosfera 
era foarte încordată în acea toamnă. 

Într-o zi de noiembrie, 1956, toţi studenţii/oşti deţinuţi politici, care ne aflam 
în amfiteatrul Institutului „ Victor Babeş", am fost convocaţi într-o sală mai mică. 
Acolo, comitetul UTC. al Facultăţii de Medicină, compus din câţiva studenţi, ne-a 
adus la cunoştinţă că, având în vedere trecutul .nostru, eram consideraţi ca 
elemente pericuivase 'lh sânul studenţimii şi, ca atare, eram eliminaţi din facultate. 
Nu ni s-a dat dreptul la replică. Nostim era faptul că din acel comitet, făcea parte 
şi fiul avocatului Nachtigall, care mă apărase la proces! Complet uimiţi, am 
întrebat la Decanat de situaţia noastră. Acolo nu se ştia nimic, nu exista nici o 
notificare despre acest lucru. Ne-am dus şz la Minister, la doctorul Vâlcu, care nici 
el nu ştia nimic. Cu timpul, ne-am convins cu toţii că nu mai aveam dreptul de a 
continua studiile. Tocmai urma sesiunea de examene din ianuarie. N-am comunicat 
acasă ce s-a întâmplat, ştiam că tata era bolnav iarăşi, în spital. Am rămas la 
Bucureşti până la terminarea sesiunii de examene, după care am decis să plec 
acasă. [ ... ] 

53 În anul 1956, în contextul procesului de destalinizare, au început revoltele populare 
anticomuniste din Polonia (continuate în anii 1970, 1980). De asemenea, în Ungaria, la 23 octombrie 
1956, a izbucnit o mişcare aqticomunistă, reprimată sângeros de trupele sovietice, la începutul lunii 
noiembrie 1956. 

54 Naţionalizarea canalului Suez de către Egipt (26 iulie 1956) a declanşat un conflict între 
Egipt, pe de o parte, şi Marea Britanie, Franţa şi Israel, pe de altă parte (octombrie-noiembrie 1956). 
Intervenţia U.R.S.S., S.U.A. şi O.N.U. a dus la încetarea acestui conflict. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Întorcându-mă la Bucureşti, nu ştiam de ce să mă apuc. Mi-am amintit că, pe 
vremea când eram student în primii ani la medicină, Mircea Goldenberg, un 
luptător extraordinar, descoperise că poate să câştige un ban în plus făcând 
corecturi pe şpalturile lucrărilor tipărite la Editura Medicală. Aşa am ajuns să 
lucrăm amândoi - fie corectam greşelile de tipar, fie comparam şpalturile cu 
textele originale. [ ... ]În această „afacere" lucra şi Tiberiu Orheianu. [„.] Deci, 
amintindu-mi de toate astea, m-am gândit că n-ar fi rău să reiau lucrul la Editura 
Medicală, aşa că m-am prezentat acolo şi am lucrat la corecturi. Desigur, luam 
materialele şi lucram la mine acasă. Apoi, prin primăvara anului 1957, am aflat, 
de la gazda mea, că la întreprinderea „ Vina/cool" urma să-şi ia concediu de 
maternitate o asistentă de la cabinetul medical al întreprinderii. Mi-am făcut 
imediat formele şi am obţinut acel post. Aşa am câştigat o pâine onorabilă, fiind 
bine retribuit. Acolo era o viaţă destul de drăguţă, dar a durat doar patru luni. [„.] 
Din septembrie 1957 am rămas fără serviciu. Însă, într-o zi de noiembrie, m-am 
pomenit, acasă, cu vizita unui vechi coleg de facultate, Constantin Maximilian -
ajuns ulterior profesor de endocrinologie, astăzi decedat - cu care mă mai 
întâlnisem şi care cunoştea situaţia mea. În momentul acela, era medic 
endocrinolog în spitalul „ Gh. Marinescu" şi venise să mă anunţe că, dacă doream, 
puteam să mă angajez, în cadrul acelui spital, pe un post de felcer, în schimb de 
noapte, la fabrica de anvelope de cauciuc „Jilava ". Mi-a indicat la cine să mă 
duc, pentru a mă angaja. Astfel, mulţumită acestui inimos coleg, m-am angajat în 
acel post şi, de atunci încolo, nu am mai avut grija zilei de mâine. Acel loc de 
muncă era cam departe de Bucureşti - veneam, acolo, în fiecare noapte, tocmai de 
la Foişorul de Foc, unde locuiam eu, schimbând două tramvaie, până spre Fortul 
Jilava, unde fusesem deţinut! Aici serviciul nu era greu. Rar se întâmpla câte un 
accident; în rest, citeam toată noaptea. Deodată, m-am pomenit convocat la 
direcţia spitalului, unde mi s-a comunicat că eram transferat la cabinetul medical 
al Uzinelor de Autobuze „ Tudor Vladimirescu". Acolo aveau nevoie de un asistent 
şi medicii erau bucuroşi că pot angaja un asistent cu studii de medicină. Mi se 
făcuse un mare bine! Drumul era mai scurt şi, apoi, eram între oameni care ştiau 
câţi bani fac. Ba, mai mult, unul dintre ei, dr. Androniu, evreu, fost medic militar, 
era tatăl unei foste colege din primii mei ani de studii. Am conlucrat de minune cu 
cei doi medici, încât s-a întâmplat că, amândoi îmbolnăvindu-se de gripă şi zăcând 
la pat câteva zile, mi-au încredinţat parafele lor, dându-mi mână liberă să semnez, 
în numele lor, diagnostice, certificate de concediu medical, trimiteri la specialităţi 
etc. Am lucrat în acel post vreo doi ani. 

În tot acest timp, în fiecare an depuneam memorii la minister. Am făcut 
memorii şi la Ministerul de Interne, la Marea Adunare Naţională. Păstrez şi acum 
răspunsurile pe care le primeam: respins, respins, respins .„ Toţi colegii mei 
făceau la fel. Şi ei reuşiseră să-şi găsească servicii bune, pe la unele laboratoare, 
la diverse clinici, ca asistenţi medicali. Toată lumea trăgea de noi, pentru că aveau 
nevoie de ajutoare cu un înalt nivel de pregătire. 
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Doctorul Ştefan Stoianovici, pe care îl cunoşteam prin gazda mea, mi-a spus 
că ar fi nevoie de ajutoare în sala de pansamente, la Clinica de Urologie a 
spitalului „ Dr. Jon Cantacuzino", condusă de profesorul Olănescu. Acolo lucra, 
deja, un fost coleg, bucovinean, Octavian (Ţicu) Lupăşteanu, care fusese şi el 
deţinut politic (nu mai ţin minte dosarul său). Era cernăuţean, ne cunoşteam din 
Liceul „Aron Pumnul". Cânta în corul acestui liceu, avea o voce de soprană! Aşa 
că, spre regretul şefilor mei de la Uzinele „ Tudor Vladimirescu" şi cu toată 
dezaprobarea lor afectivă, mi-am făcut transferul aici, la această clinică, unde era 
un nivel medical de înaltă specialitate. [ ... ]Serviciul de cadre, interesându-se mai 
aproape de dosarul meu, a ajuns la concluzia că, din punct de vedere politic, 
situaţia mea nu era clară. În aceste condiţii, am solicitat şi am obţinut un extras al 
sentinţei Tribunalului Militar Teritorial din Bucureşti. După 1989 am prezentat 
acest act la Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici, unde am fost întrebat de ce a fost 
nevoie să obţin documentul în anul 1959, când eu ieşisem din puşcărie în 1955. 
Atunci le-am explicat care a fost situaţia. 

În timpul cât lucram la spitalul „ Dr. Ion Cantacuzino", Clinica de Urologie 
s-a mutat la noul spital Fundeni. Eu nu prea aş fi vrut să mă mut acolo, fiind iar 
departe de casă, dar doctorul Stoianovici şi Ţicu Lupăşteanu m-au sfătuit să mă ţin 
de Clinică, fiindcă la spitalul „ Dr. Ion Cantacuzino" serviciul de cadre nu mă 
privea cu ochi buni şi ar fi putut să mă dea afară, dacă aş mai fi rămas acolo. În 
cele din urmă, m-au convins şi m-am transferat, în cadrul Clinicii de Urologie, la 
Spitalul Fundeni. Acolo, eu şi Ţicu Lupăşteanu, am fost instruiţi de doctorul Dragu 
Popescu, în specialitatea anestezie-reanimare, spre a-i fi de ajutor. Acesta era un 
fost coleg al lui Tiberiu Orheianu. Am lucrat în sălile de operaţie, participând şi la 
operaţii ca ajutor al medicului anestezist şi în saloanele de reanimare 
postoperatorie, adică am lucrat în specialitatea care în prezent se numeşte 
Anestezie şi Terapie Intensivă (A. T.I.). 

Eu citeam în continuare lucrări de specialitate. Înainte de a aprofunda 
studiile „primare" în medicină, intrasem, ex abrupto, în specialităţi grele. 
Preanestezia-reanimare era o specialitate de ultimă oră. Era foarte important să 
pregăteşti bolnavul pentru o intervenţie chirurgicală grea, cu mare solicitare prin 
şoc operator. Pe atunci nici instalaţiile nu erau aşa de moderne ca astăzi. 

Bunăoară, nu exista o reţea de oxigen, ci noi aveam butelia de oxigen lângă patul 
bolnavului. Acest serviciu a fost pentru mine unul de mare tensiune. Lucram în 
schimburi, ulterior grupei noastre adăugându-i-se şi nişte asistente. [„.] 

În această perioadă am primit, într-o zi, un telefon, la spital. O voce 
bărbătească, vorbindu-mi politicos, mi-a dat a înţelege, în mod subtil, că vorbitorul 
era ofiţer de Securitate şi mi-a propus o întâlnire, pe care am acceptat-o, fără 
ezitare, fiindcă eram curios să aflu ce se ţesea în jurul meu. Întâlnirea a avut loc în 
Cişmigiu. În loc de unul, au venit doi indivizi, care s-au dat drept ofiţeri de 
Securitate. Erau în ţinută civilă. Mi-au spus ei nişte nume, pe care nu le mai reţin 
şi, oricum, nu le-am luat în serios. Au început să mă interogheze despre nivelul 
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meu de viaţă, ce nevoi aveam, dacă n-aş putea să servesc cumva statul, dându-le 
anumite informaţii. Doreau să devin agent informator. Eu am avut curajul să-i 
refuz, socotind că, deoarece nu comisesem nici o faptă penală, ei nu aveau cu ce să 
mă şantajeze; atâta doar că îmi înrăutăţeam situaţia în/aţa lor. Nu mă temeam că-mi 
voi pierde serviciul şi că voi fi rearestat. Le-am spus că nu aveam nevoie de bani. 
Ei au reacţionat cu multă stăpânire de sine şi, cu gravitate, mi-au spus că îmi va 
părea rău. „ Vom vedea!", le-am răspuns, şi ne-am despărţit. Nu mai ştiu exact în 
ce an a avut loc acest incident, oricum, în perioada 1959-1964. Nu am mai fost 
contactat ulterior. Desigur, însă, îmi dădeam seama că eram sub supraveghere, 
chiar şi în spital. [ ... ] 

Într-o zi din vara anului 1966 am primit, din partea Ministerului 
Învăţământului o scrisoare recomandată, prin care mi se aproba reînmatricularea 
în anul VI al Facultăţii de Medicină Generală Umană. Trecuseră aproape zece ani 
de când, atât eu, cât şi mulţi alţi colegi ai mei fuseseră daţi afară din facultate. Am' 
aflat, în foarte scurt timp, că şi ei primiseră aceeaşi comunicare. După părerea 
mea, P.C.R ne considera, pe cei care ne manifestaserăm anticomunismul şi 

fuseserăm pedepsiţi pentru acest lucru, drept elemente cu potenţial de agitaţie 

anticomunistă în rândul studenţimii şi, ca urmare, ne izolaseră, cât mai mult cu 
putinţă, de aceasta. După moartea lui Gh. Gheorghiu Dej, în martie 1965 [ ... ] 
succesorul său ca secretar al comitetului central al P.C.R., N. Ceauşescu, a iniţiat 
o politică întru câtva „disidentă" faţă de UR.S.S, printre altele aderând la 
UNESC055

, care prevedea şi înlăturarea discriminării în învăţământ pe criterii 
rasiale, sexuale, politice. Aflând despre acest lucru, am făcut din nou un memoriu, 
în 1965. Şi iată că în 1966 am fost readmis la studii. Nu m-am gândit niciodată să 
renunţ la studii, chiar dacă trecuse atâta vreme. Am vrut să-mi duc la capăt 
studiile, din încăpăţânare. „ M-aţi dat voi afară, dar eu tot acolo vreau să ajung. 
Nu mă las!" 

În timpul scurs între cele două reluări ale studiilor de medicină, reuşisem să 
descopăr un alt univers captivant: desenul şi pictura. Am aflat, din întâmplare, că 
în Bucureşti exista o Şcoală Populară de Artă, cu o secţie de pictură. În toamna 
anului 1958 am/ost admis în această secţie şi, timp de trei ani, am avut bucuria de 

55 Instituţie specializată a O.N.U., creată în 1946, având ca scop principal să contribuie la 
menţinerea păcii şi securităţii internaţionale, strângând, prin educaţie, ştiinţă, cultură şi comunicaţii, 
colaborarea între naţiuni, pentru asigurarea respectului drepturilor omului şi a libertăţilor 

fundamentale. România este membră a UNESCO (Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, 
Ştiinţă şi Cultură) din anul 1956. Statutul acestei organizaţii a fost elaborat la Conferinţa de la Londra, 
în noiembrie 1945. Scopurile unnărite au fost următoarele: să favorizeze înţelegerea dintre popoare, 
acordând sprijin organizaţiilor de informare a maselor, difuzând idei prin cuvânt şi imagini; să 
sprijine educaţia şi răspândirea culturii; să conserve tezaurul mondial de cărţi, producţii de artă, 
monumente istorice şi ştiinţifice; să sprijine schimburile internaţionale de persoane şi de cunoştinţe în 
domeniul educaţiei, ştiinţei, culturii, schimbul de ediţii, obiecte de însemnătate ştiinţifică şi artistică, 
de informare. Cf. Le Petit Larousse en couleurs, Paris, Ed. Larousse, 1995, p. I 728; Mic dicţionar 
diplomatic român, Bucureşti, Editura Politică, 1967, p. 230. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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a-mi dezvolta aptitudinile artistice în orele de atelier de acolo. Desigur, aceste 
studii de artă plastică le făceam în afara orelor de serviciu. Satisfacţiile de care 
aveam parte compensau în foarte mare măsură amărăciunea nedreptăţii de care 
avusesem parte. 

La sfârşitul verii anului 1966 am primit o adresă din partea Ministerului 
Învăţământului, aşa cum vă aminteam, prin care mi se făcea cunoscut că eram 
readmis la studii în anul Vl „ cu frecvenţa în anul VI", cum se specifica în document, 
urmând să mă prezint la examenele de diferenţă, care reieşeau din variaţiunile, în 
timp, ale programei de învăţământ. [ ... ]Sigur că am avut foarte mult de învăţat. Mai 
erau câteva luni şi trebuia să plec la ţară, ca medic. [ ... ] Ţin minte că aveam de dat 
examen şi la „ marxism şi socialism ştiinţific", cu profesorul Silviu Brucan. M-am 
întâlnit cu el şi i-am expus situaţia mea. I-am solicitat o bibliografie pentru a putea 
pregăti examenul. Marxism ştiam de unde trebuia să învăţ, însă nu cunoşteam 
lucrări de „ socialism ştiinţific". Mi-a recomandat documentele congresului al !X-lea 
al P.C.R şi presa la zi. Mi-a venit atunci o idee. Eu urmăream evoluţia curentelor 
artistice şi am văzut că începuseră să-şi scoată corniţele nişte abstracţionişti, cu 
expoziţii foarte şocante, după ani de zile de „ realism socialist'', care monumentaliza 
cu emfază numai tractorişti, ţărani, oţelari! Aşa că i-am mai adresat o întrebare 
profesorului Brucan: „Realismul socialist se mai menţine ca un curent dominant în 
concepţiile despre artă în momentul de faţă?" A negat net, ceea ce a fost pentru 
mine o mare bucurie. Am reuşit să dau şi acest examen, care mi-a părut cel mai 
penibil, dar am fost tratat cu foarte multă atenţie. Ţin minte că mi s-a pus o 
problemă destul de interesantă - dezvoltarea eventuală a omului în afara societăţii. 
Bazându-mă pe cunoştinţele mele de psihologie, le-am ţinut un discurs despre copiii
lup din India şi copilul-lup din sudul Franţei. Asistenţilor le-a plăcut foarte mult 
prezentarea mea şi am primit o notă bună. [ ... ] 

Cu toate greutăţile, am ajuns şi în pragul examenului de stat. Am pregătit 
teza de absolvire, în domeniul bacteriologiei: făcusem nişte experienţe asupra 
adaptării unor specii de microbi la toate antibioticele. Rezulta ceva destul de 
important în privinţa infecţiilor intraspitaliceşti. În toamna anului 1967, în 
septembrie, am început examenele de stat. La oral, preşedintele comisiei era prof 
dr. Radu Păun, viitorul ministru al Sănătăţii. Am trecut şi acest pas. A venit 
momentul repartiţiei. Se puteau alege posturi, în oraşe, până la un anumit prag de 
medii, restul plecau la ţară. Repartiţia se făcea în funcţie de _medii, pe regiuni. 
Sigur că mi-aş fi dorit un post cât mai aproape de Bucureşti. Insă, în sinea mea, 
mă gândeam că, dacă tot era vorba să mă duc la ţară, preferam brazii Bucovinei, 
în preajma cărora copilărisem. [ ... ] Când a venit şi rândul meu - cu media 8, 66 -
am ezitat câteva clipe şi apoi am declarat: „Regiunea Suceava!" Au urmat câteva 
clipe de tăcere, iar apoi telespeakerul ministerial a exclamat: „Felicitări, tovarăşe 
Matei!". Într-adevăr, până la mine, nimeni nu optase pentru acea regiune. [ „.] 

În octombrie am ajuns la Suceava şi, când a venit ziua repartiţiei, am aflat că 
avusese loc o prerepartiţie în zona Moldovei, multe dintre circumscripţii fiind 
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ocupate. Eu îmi doream o circumscripţie cât mai apropiată de linia ferată Suceava 
- Bucureşti. Am aflat că erau libere circumscripţiile de la Coţuşca şi Rădăuţi-Prut! 
M-am uitat la lista cu posturile libere şi mi-am adus aminte că, în urmă cu ceva 
vreme, la Bucureşti, vizitasem un bun prieten, Radu Paladi, compozitor, originar 
din Storojineţ. Fusesem coleg cu el doar un an, la liceul „ Mitropolit Silvestru" din 
Cernăuţi, dar ne legase o prietenie puternică. În Bucureşti am continuat legăturile. 
El o susţinuse pe mama mea, în timpul procesului meu, cu bani pentru avocaţi. De 
la el am aflat că dorea să formeze un cor ţărănesc, care să cânte muzică cultă, cu 
care să cutreiere lumea. Îşi alesese corul, bine format, de la Putna. Chiar mi-a 
vorbit mult despre acea comună. Începuse să mă farmece. Aşa că m-am gândit 
atunci, la repartiţie, să aleg Putna. Când mi-a venit rândul să aleg, un personaj de 
la Direcţia Sanitară Regională ţinea în faţa mea o listă cu circumscripţiile 
medicale rămase libere. Eu am examinat-o atent şi am exclamat: „Dar pe lista 
afişată afară am văzut că Putna este neocupată!" Atunci, oarecum încurcat, 
personajul a ridicat degetul mare, care acoperea, pe marginea foii, tocmai 
„ Putna" şi a îngăimat: „ Mda, aşa este ... "Iar eu i-am zis: „ Pe asta o vreau!" Era 
evident că acel deget pus pe cuvântul Putna urma să favorizeze pe altcineva, însă 
trucul nu a funcţionat. 

Ajuns la postul meu, la Putna, am început munca cu toată seriozitatea şi am 
avut norocul că personalul din subordine - vreo nouă persoane - era foarte bine 
format şi disciplinat. Am reuşit să câştig încrederea populaţiei locale destul de 
repede, mai cu seamă prin aceea că eram prezent în comună tot timpul. Nu aveam 
unde să plec în zilele mele libere, aşa că eram de găsit, de către oamenii în 
suferinţă, oricând. O caracteristică importantă a comunei Putna - pe lângă cea 
naţională şi religioasă, pe care o are pentru orice român - era aceea că, deşi 
„ capăt de linie", tupilată printre minunate dealuri împădurite, era intens 
frecventată de turişti din toată lumea. Desigur că stabilirea contactelor între mine 
şi acei turişti a fost inevitabilă, fiindcă uneori ei apelau la serviciile mele medicale, 
iar ocaziile de a intra în vorbă cu ei erau variate şi foarte numeroase. Cu atât mai 
uşor îmi era să intru în legături cu străinii, cu cât mă descurcam binişor în limbile 
franceză, engleză şi germană. În unele cazuri, acele legături s-au menţinut şi după 
plecarea turiştilor, printr-o durabilă corespondenţă. Încă şi astăzi menţin schimbul 
de scrisori cu persoane din străinătate, cunoscute sub brazii Putnei. 

În această perioadă am fost contactat de Securitate. Aceasta s-a ntâmplat, 
cred, prin 1970. Am fost convocat la postul de Miliţie din Putna, unde mă aştepta 
un maior de Securitate numit Potoroacă. Acesta m-a avertizat, cu toată severitatea, 
dar cu prea puţină inteligenţă, că trebuie să evit contactele cu turiştii străini, fie 
prin convorbiri, fie prin corespondenţă. Nu mi-a pus întrebări despre relaţiile mele 
cu aceştia sau cu persoane autohtone. Eu, însă, nu l-am luat prea în serios pe acest 
ofiţer, cu toate avertismentele sale, şi mi-am continuat comportamentu/, fără prea 
multă reţinere. Ba mai mult: a sosit, deodată, în Putna, un grup de şase-şapte 
şoferi de încercare francezi de la uzinele de automobile „ Renault ", care făceau 
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proba prototipului primului automobil românesc „ Dacia". Erau cazaţi într-unul 
dintre hotelurile din Putna şi erau foarte rezervaţi şi distanţi faţă de toată lumea. 
Unele necesităţi medicale i-au adus „ la mâna mea" şi, deodată, între mine şi ei s-a 
dezvoltat o relaţie deosebit de cordială. [ ... ] Ei lucrau în schimburi pe prototipul 
automobil „Dacia", pe care, de obicei, îl conduceau 24 ore din 24. Când era în 
repaus, era adăpostit în magazia închiriată a unui locuitor din comună, cu toată 
discreţia. Desigur, dispuneau şi de alte automobile de serviciu. Rutele lor de 
încercare erau foarte lungi şi cuprindeau şi şoseaua până la Uima, adică de-a 
lungul frontierei. Din când în când, veneau să-i controleze superiori de-ai lor, din 
Franţa, cărora le-am fost prezentat. Desigur, mai totdeauna, lucrau cu ei câţiva 
şoferi şi ingineri români, de la Fabrica de Automobile „Dacia". Din discuţiile cu 
francezii, am înţeles că oficialităţile române făceau presiuni asupra părţii franceze 
ca aceasta să-şi mute zona de încercări a prototipului undeva prin centrul ţării, 
adică să părăsească zona de frontieră cu U.R.S.S. Cred că era vorba de implicaţii 
politice în această chestiune. În cele din urmă, francezii au plecat. M-am despărţit 
de ei dar, câtva timp, am menţinut relaţiile prin corespondenţă. 

După câţiva ani, a venit în Putna o altă echipă de şoferi de încercare 
francezi, de data aceasta de la fabricile de automobile „ Citroen ", pentru a face 
testele automobilului prototip „ Oltcit ", oameni cu care am stabilit repede relaţii 
asemănătoare cu cele pe care la întreţinusem cu francezii de la Renault. Mi-ar fi 
greu să enumăr câte contacte şi relaţii am avut cu străini din mai toate părţile 
lumii. Au fost zile în care eu, în Putna, am vorbit mai mult în limba engleză decât 
în româneşte. 

În această perioadă nu m-am gândit să părăsesc ţara, profitând de 
cunoştinţele pe care le aveam. Eu aveam treabă aici şi aveam şi o speranţă. Din 
lecturile mele, din istoria pe care o cunoşteam, îmi formasem convingerea că 
regimul comunist nu putea să se mai menţină mult timp, chiar dacă trecuseră 30 de 
ani de la 23 August 1944. Eram sigur că el se va prăbuşi. După 1989, un tânăr din 
Putna, cu care eu mai discutasem aceste lucruri, mi-a reamintit ce-i spuneam eu 
mereu, că regimul se va prăbuşi din interior. 

Între timp am mai fost contactat de Securitate, acum cu propuneri făţişe de 
colaborare, prin anul 1979. O dată am fost chemat la primărie, împreună cu 
profesoru/ de sport, de la şcoala din Putna, Romeo Lupaşcu, venit din Târgu
Mureş. [ ... ] La primărie era prezent directorul spitalului din Rădăuţi, dr. Gh. 
Grigoraş şi, din partea Securităţii, maiorul Potoroacă. De asemenea, la primărie 
era un securist din Rădăuţi, însă nu-mi aduc aminte numele lui. Şi azi mă întâlnesc 
cu el pe stradă, ne salutăm. Ştiu că fusese destituit încă de pe vremea lui 
Ceauşescu şi ajunsese şef pe la o cooperativă din Rădăuţi. Am fost „judecaţi" 
pentru comportamentul nostru, pentru contactele cu străinii. A fost adusă în 
discuţie corespondenţa mea cu străinii. Ni s-a spus să încetăm, să ne controlăm 
purtările. Discursu/ autorităţilor a fost cam ameninţător. Securistul din Rădăuţi a 
fost cel mai insistent în privinţa contribuţiei mele la serviciile securităţii. Îmi 
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sugera o colaborare cu ei şi, mai ales, să-mi suspend corespondenţa cu străinii, 
ceea ce, pe tăcute, am şi făcut. Îmi dădeam seama că puteau citi tot, poate o şi 
făcuseră, pentru că existau metode. M-am gândit că nu trebuia să-mi descopăr o 
latură slabă, să le dau apă la moară. 

Prin anii 1971-197 3, m-am mutat de la Putna la Cărbuneşti, în judeţul 
Prahova, la poalele Carpaţilor Meridionali, la nord de Ploieşti, spre Vălenii de 
Munte, pentru a menţine legăturile cu soţia mea de atunci. Şi aici m-am pomenit cu 
Securitatea. A venit un ofiţer să mă întrebe ce se vorbea prin sat. Nu-mi mai aduc 
aminte numele lui. Ştiţi, m-am gândit, de câte ori m-aţi întrebat despre aceşti 
oameni, de ce nu le mai ţin minte numele. Cred că se petrece un fenomen 
psihologic de respingere, prin care repulsia resimţită faţă de unele fapte sau 
personaje, duce la diminuarea fixării în memorie a denumirii acestora. [ ... ] 

Trebuia să ţin seama de Securitate. Ei continuau să mă sâcâie. Poate şi 

acesta era mesajul lor: „ Ţine seama de noi!". Se întâmplase ceva, însă. Cineva din 
Putna, un mare bibliofil, în sensul cel mai propriu al cuvântului - omul acela iubea 
cartea, chiar dacă n-o înţelegea - colecţiona cărţi, nu le citea, dar le avea! Era un 
mare merit. Eu am achiziţionat, ulterior, de la văduva lui, câteva cărţi. Acest om a 
venit într-o zi la mine cu un anunţ, din partea unei edituri .franceze, care oferea 
cărţi. I-am tradus şi lui formularele şi am completat şi eu unul. L-am trimis în 
Franţa, solicitând anumite cărţi. În felul acesta am primit două pachete de cărţi. 

A venit şi momentul 1august1981. Eu eram la cabinet, la consultaţii. Deodată 
au venit doi ofiţeri de Securitate care mi-au prezentat un mandat de perchiziţie. 
Pentru mine nu a fost o surpriză prea mare, pentru că, în ajunul acelei zile, cineva 
din personalul medical mi-a spus, cu înţeles, că s-a interesat şeful postului de Miliţie 
dacă voi fi în perioada următoare la Putna. Aşa că eu am „cuibărit" nişte cărţi 
despre care ştiam că nu trebuie să fie văzute de oricine. Una, scrisă de un legionar, 
I/arie Dobridor, am ars-o, fiindcă mi-a fost .frică. I-am comunicat şi lui Romeo 
Lupaşcu că s-ar putea să-l viziteze şi pe el Securitatea. La perchiziţie au pretins că 
eu ascund valută. Securiştii, vreo 4-5, necunoscuţi de mine (sau poate printre ei era 
şi cel care a rămas permanent „obsesivul" meu), au venit însoţiţi de subofiţerul de 
Miliţie Moroşan şi au luat dintre pacienţi un martor. Mi-au căutat printre lucruri, 
printre hârtii, dar, mai ales, printre cărţi şi scrisori. Eu reprodusesem, din memorie, 
o mulţime de poeme învăţate în închisoare, pe care le scrisesem într-un caiet. 
Presimţind aceste scotoceli, încredinţasem acel caiet unui tânăr pe care îl 
considerasem de încredere. Însă acesta a pierdut caietul meu sau doar s-a făcut că 
l-a pierdut. Ştiu că m-a şantajat o dată cu el. Am reuşit să-l neutralizez, păstrându-l 
în viaţă totuşi! La perchiziţie, agenţii s-au purtat civilizat. Printre ei era un tip foarte 
isteţ. Chiar mi-a arătat o carte din bibliotecă, scrisă de Zbigniew Brzezinski, 
consilierul pentru securitate şi politică est-europeană al lui Ronald Reagan şi 

profesor de antimarxism în S. V.A. M-a întrebat de unde o am şi i-am spus adevărul: 
mi-a fost livrată, prin poşta română, de la o editură .franceză. I-am arătat şi alte 
cărţi primite din Franţa şi documentele de trimitere. I-am propus să mai facem o 
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cerere - eu mai aveam formulare. Evident că nu a fost de acord Aşa am discutat, 
fără răsteli, şi mi-au propus ca, în cazul în care, într-adevăr, deţineam valută, să le-o 
predau ca să nu mai răscolească printre lucruri. Le-am spus clar că nu aveam, iar ei 
şi-au continuat treaba. S-a întâmplat că, răscolind printre cărţi, să scoată la iveală 
vreo două pe care eu le tot căutam şi nu le găseam! Chiar le-am mulţumit pentru 
serviciul făcut! Au/ost cam indispuşi de ironia mea. La un anumit moment, mi-a stat 
inima în loc. Într-un sertar aveam nişte volume care ştiam că ar fi putut să-i 
intereseze. Sertarul a fost deschis chiar de miliţianul din sat, dar acesta nu a spus 
nimic şi l-a închis la loc. Ştiu că acolo aveam şapte cărţi, printre care şi „Gog" de 
Giovanni Papini. Le-am deschis şi magazia, care era plină de lemne, printre care 
ascunsesem câteva cărţi şi reviste, însă îngrămădirea de lemne i-a descurajat să 
răscolească printre ele şi am răsuflat uşurat. Perchiziţia s-a încheiat şi am scăpat de 
ea. Asta a fost singura perchiziţie. Nu ştiu de ce în 1981. Să fi fost o tentativă mai 
importantă de intimidare? Poate a fost momentul când urma să plece echipa de la 
„ Oltcit" de la noi şi trebuia să fim speriaţi, să rupem legăturile cu ei? Îmi amintesc 
că, pe atunci, îmi imaginam că între acele evenimente putea exista o legătură, mai cu 
seamă că şi lui Romeo Lupaşcu, precum şi altui tânăr, li se făcuseră perchiziţii la 
domiciliu în aceeaşi zi, când fusesem cercetat şi eu. 

Peste câteva zile a venit la mine un căpitan de securitate din Rădăuţi, Virgil 
Cojocaru. Mi-a spus direct că era vorba de confiscarea a şapte cărţi, despre care 
ştia sigur că le aveam. Era bine informat, foarte probabil de către unul dintre 
„prietenii" mei, care văzuse acele cărţi, la mine acasă. I le-am dat toate, cu 
proces-verbal. Ulterior, am avut satisfacţia, în 20 ianuarie 1990, să le primesc 
înapoi. I-am dat telefon acestui Cojocaru, spunându-i că doresc să-mi înapoieze 
toate cărţile. M-a chemat la sediul fostei Securităţi din Rădăuţi, la ultimul etaj de 
la Miliţie şi mi le-a dat pe toate, chiar mai bine împachetate decât i le dădusem eu! 
S-a întâmplat că omul acesta, deşi era o obsesie neplăcută pentru mine, mă 
simpatiza. Când ne întâlneam, discuţia devenea amicală. El mi-a şi spus că avea o 
misiune de îndeplinit, dar îi făcea mare plăcere să stea de vorbă cu mine. Mă vizita 
regulat, cu insistenţă, la Putna. Ştiu că, o dată, mi-a pus o întrebare directă: „ Ce 
credeţi despre Nicolae Ceauşescu?" Gândindu-mă că nu avea martori (la 
microfoane nu mă gândisem!) i-am spus exact ceea ce credeam - că era un ticălos 
şi un tiran. Am vorbit fără frică. N-a spus nimic şi nici n-am avut consecinţe de 
suportat în urma afirmaţiei mele. Simţeam că omul acela nu era un „ încuiat" 
devotat orbeşte statului comunist. 

În privinţa discuţiilor pe care le aveam cu âcest Cojocaru, el mă întreba ce-a 
mai spus cutare sau cutare. O dată chiar i-am spus că o persoană, care călătorise 
în Germania, refuzase propunerea de a rămâne acolo. Aveam această informaţie 
din sursă sigură şi ea nu era nicidecum în defavoarea persoanei respective. Altă 
dată m-a întrebat ce spune lumea despre raţia de pâine. I-am spus că toţi erau 
revoltaţi. El a exclamat: „Cum să nufie?!" M-a surprins plăcut această tresărire, 
sinceră, a sa. Începuse să scape informaţii în prezenţa mea. Acum puteam eu să-l 
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torn, dacă prelucram puţin comportamentul său! Fapt este că toate presiunile 
acelea n-au dus la nimic grav, dramatic, însă am simţit mereu strânsoarea şi 
controlul Securităţii. Mi-am împuţinat enorm corespondenţa cu străinătatea. 
Desigur, primeam scrisori îngrijorate de la cunoscuţii mei, care mă întrebau de ce 
tac, de ce nu le mai scriu. Ţin minte că domnul din Franţa (l-am cunoscut prin anii 
197011971, cu prilejul vizitei pe care mi-a făcut-o, la Putna, fostul meu şef de la 
laboratorul de bacteriologie, dr. Ştefan Demetrescu, care emigrase în Franţa), cu 
care corespondez şi acum, n-a ţinut seama că eu tăceam şi mi-a scris mereu, ba 
chiar mi-a trimis şi volume - monografii ale unor oraşe franceze. Făcea toate 
astea pentru a-mi arăta că el nu mă uitase. 

Între timp, eu revenisem de la Cărbuneşti. Îmi găsisem din nou post la Putna 
[ ... ], spre bucuria Direcţiei Sanitare a judeţului. Ştiau că voi rămâne medic de 
ţară. [ ... ]. Eu am avut şi marea satisfacţie de a-l fi întâlnit pe Romeo Lupaşcu, 
profesor, cu 27 de ani mai tânăr decât mine. Ne unea o simpatie reciprocă [ ... ]. 
Norocul meu a fost această Putnă, cu ferestre deschise spre tot globul. Aici am 
întreţinut relaţii cu mulţi străini, cum vă spuneam. Am primit vederi din cele mai 
îndepărtate puncte ale globului, faţă de Putna mea: din Hawaii, de la un american 
care fusese pe la noi şi îi tratasem o fetiţă; din insula Bali, Indonezia, mi-a scris un 
francez, căruia îi rezolvasem o problemă de diagnostic. Nu mai spun de contactele 
pe care le-am avut cu mănăstirea. Am/ost primit acolo cu toată consideraţia şi s-a 
apelat la mine cu toată încrederea. Aici am cunoscut personalităţi cu care şi azi 
mă aflu în bune legături. Atunci era stareţ f P.S. Pimen Suceveanul. La Putna l-am 
cunoscut şi pe P.S. Ca/inic Botoşăneanul, care era foarte activ şi inimos; el a 
ajuns, ulterior, episcop-vicar la laşi. Acesta mi-a făcut bucuria de a mă invita să-l 
învăţ limba engleză şi să-l ajut la traducerea unei cărţi pentru teza sa de doctorat. 
Am petrecut nopţi fabuloase. De la 6, 7 seara până la 11 noaptea lucram. Eram 
foarte onorat. Legătura noastră s-a menţinut, a apărut şi cartea sa. Aveam discuţii 
la nivel înalt. Una era să traduc liber textul biblic şi alta era să traduc un text scris 
de mult la noi. A fost ceva foarte bogat din punct de vedere spiritual. P.S. Ca/inic 
Botoşăneanul îl vizita, din când în când, pe profesorul său de la Facultatea de 
Teologie din Sibiu şi venea de acolo cu sugestii şi îndreptări. După 1989 a 
progresat în ierarhia bisericească. M-a invitat la laşi, unde era, cum v-am spus, 
episcop-vicar. Îmi dădea să traduc lucrări pentru teza sa de doctorat în filozofie 
(,,Tanatologie şi moarte"). Am fost prezent şi la susţinerea acestei teze, la 
Universitatea „Al. l Cuza" din Iaşi. [ ... ] 

De asemenea, eu aveam solidarităţi la Putna. Cu un trecut ca al meu, pătat 
politic, trăia aici Maria Cenuşă, din lotul de partizani Motrescu. Atât ţin minte. 
Pe atunci nu mai ştiam pe nimeni. După anul 1989 s-a mai dezvăluit câte ceva. 
Aceasta doream să accentuez - ce comoară a fost pentru mine Putna, ce ferestre 
mi-a oferit, încât acolo nu am simţit oprimarea. Ţin minte că la Putna am 
încheiat o prietenie foarte interesantă şi cu un grup de englezi, pe care i-am 
cunoscut în toamna anului 1972. Vizitau, pentru prima oară, România şi, intrând 
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în vorbă cu ei, au fost foarte încântaţi. Erau din ţinutul dintre Scoţia şi Anglia. 
Am petrecut câteva zile frumoase împreună, iar eu am acceptat propunerea lor 
de a ne întâlni, anul următor, la mare. În aceşti ani, întâlnindu-mă cu ei de mai 
multe ori, parcă mergeam în străinătate, chiar dacă ne întâlneam pe litoralul 
românesc! Majoritatea timpului vorbeam în limba engleză. Pornind de la o 
întâlnire cu ei, am făcut o excursie, de unul singur, prin Deltă. M-am dus la 
Tulcea, unde aveam o cunoştinţă ce vizitase Putna. Am mers cu vaporul prin 
Deltă şi am avut ocazia să cunosc un grup de olandezi. Am stat de vorbă, foarte 
mult, în limba engleză, cu un bibliotecar de la Universitatea din Utrecht. Îmi 
scrie şi azi vederi din toată lumea. Am vorbit doar câteva ore pe vapor, dar 
corespondăm şi acum! Iată câte supape aveam acolo, la Putna [ ... ], aveam 
contacte cu lumea întreagă. Ce paradox! Putna, o fundătură - se pare că în 
slavonă înseamnă „ de aici, drum înainte nu-i "56

• 

În legătură cu evenimentele anului 1989, am văzut cum se produceau 
schimbările în Europa, în Polonia, Bulgaria, Ungaria. Am început să ţin un jurnal, 
după informaţiile din străinătate, de la Europa Liberă. Am ţinut evidenţa 

evenimente/or, începând din august 1989, aşteptând momentul şi pentru România. 
Am scris până pe 16 decembrie 1989, când au avut loc evenimentele de la 
Timişoara. De atunci n-am mai scris. [ ... ]Eu aveam o înţelegere cu naşul meu de 
cununie, Adrian Ştefancu, fotograf, care locuia în imediata vecinătate a 
dispensarului: cine aude primul că s-a prăbuşit sistemul, îi dă celuilalt telefon. În 
dimineaţa zilei de 22 decembrie 1989, eram de serviciu şi aveam o chemare la un 
bolnav de pe Putnişoara. Deodată am primit un telefon de la Ştefancu, care îmi 
spusese să vin repede la dânsul că „ se urneşte". Ne-am întâlnit, am văzut imagini 
la televizor, cu Sergiu Nicolaescu. Mi-am dat seama că s-a făcut praf totul. Am 
văzut şi drapelele cu stema socialistă decupată. M-am întors la dispensar, am luat 
drapelul, i-am decupat stema socialistă şi l-am arborat în suportul de pe clădirea 
instituţiei. Era primul drapel găurit din Putna! Mai târziu, cei din Putna mi-au 
spus că acolo, la dispensar, au văzut pentru prima oară drapelul „ cu bortă". Apoi 
am plecat, cu bicicleta, la bolnavul la care fusesem solicitat, pe valea Putnişoara. 
Acolo am aflat că se comunicase la radio că soţii Ceauşescu fugiseră, cu un 
elicopter. Când m-am întors la dispensar, drapelul, care fusese agăţat sus, la etajul 
L nu mai era! Am simţit că mi se tăiau picioarele. Credeam că, poate, lovitura nu 
reuşise, că fusese reprimată şi mă gândeam de ce fel de represalii voi avea parte. 
Am aflat, însă, că nişte tineri luaseră drapelul, l-au rupt şi au făcut din el 
banderole, plecând să manifesteze prin sat. Pe urmă lucrurile au evoluat aşa cum 
ştiţi. Vreau să spun că m-a impresionat foarte urât procesul lui Ceauşescu, 

56 Acad. Emil Petrovici a scris, în legătură cu toponimicele Putna, următoarele: „numele de văi 
şi de râuri Putna (care înseamnă «vale cu cale») din regiunile Suceava, Bacău şi Mureş [„.] provin de 
la o populatie salvă-răsăriteană (în rusă put = drum, cale"). Apud Dimitrie Oancea, Jon Conea -
comunicări ştiinţifice netipărite, în „Academica" (Bucureşti), XV, nr. 35, februarie 2005, p. 60. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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desfăşurat chiar în ziua de Crăciun. Oricât de vinovată era perechea Ceauşeştilor, 
execuţia lor într-o zi de sfântă sărbătoare creştinească era, după părerea mea, un 
sacrilegiu faţă de creştinătate. 

Peste o lună, cum vă spuneam, am avut satisfacţia să recapăt acele cărţi 
confiscate. Când le-am luat în primire am constatat că lipsea una, singura în limba 
română („ Gog", de Giovanni Papini) - era la un camarad al lui Cojocaru. Mi-a 
dat-o repede înapoi. 

După anul 1989 am vizitat Jilava. Cu noi era o echipă a televiziunii 
elveţiene, care ne-a filmat. Mie mi-au luat un interviu. Am pătruns în celulele în 
care trăisem şi eu doi ani. Ştiu că m-am mirat cum de mi se părea, în perioada 
detenţiei, atât de încăpătoare. Am reuşit să fac şi o schiţă, în pix negru. Am fost 
foarte impresionat de acea vizită, mi-am amintit anumite figuri. Apoi am simţit 
libertatea, pentru că am putut să ies din graniţele ţării. [ ... ] De un eveniment 
deosebit am avut parte în aprilie 1992, când I.P.S. Pimen a invitat la Mănăstirea 
Putna întreaga familie regală. Înaltul prelat, cu care întreţineam solide legături 
spirituale încă de la venirea mea la Putna, ca medic, şi care cunoştea orientarea 
mea politică, m-a convocat la Mănăstire şi mi-a comunicat că mă însărcinează să 
asist medical familia regală, în timpul cât aceasta se afla în Bucovina. Am obiectat 
că, de câteva zile, eu ieşisem la pensie şi nu aveam calitatea oficială de a presta 
servicii medicale. A ripostat, spunându-mi că eu eram cel în care forul bisericesc 
avea încredere, cu atât mai mult cu cât, în trecut, îmi dovedisem devotamentul faţă 
de monarhie. Şi mi-a înmânat delegaţia! (vezi Anexa 2). [ ... ] Am înjghebat, cum 
am putut mai bine, o trusă prim-ajutor şi, a doua zi de dimineaţă, un automobil al 
mănăstirii m-a dus la aeroportul din Suceava - Salcea. Ce mai rotunjire! Regele 
meu urma să aterizeze în satul natal al mamei mele. În aşteptarea regelui, aflându-mă 
împreună cu I.P.S. Pimen, am/ost prezentat principesei Margareta, care venise cu 
câtva timp înainte şi am schimbat cu ea câteva cuvinte în limba engleză. Am fost, 
de asemenea, prezentat doamnei Doina Cornea. După aterizarea avionului şi 

primirea oficială a familiei regale, s-a format coloana de automobile care a pornit 
spre Putna. În automobilul care mă ducea, înălţam rugi fierbinţi către Domnul, ca 
nimic rău să nu se întâmple şi să nu fie nevoie de bietele mele servicii medicale. 
După primirea, de la Mănăstirea Putna, a familiei regale, în preajma căreia mereu 
m-am aflat, am reuşit, în marea frământare de acolo, să înmânez MS. Regelui 
Mihai un memoriu privitor la Mişcarea Tineretului Regalist. După vreo lună, am 
primit,_ prin poştă, din Elveţia, un răspuns simbolic: o fotografie în culori a familiei 
regale. 

Despre situaţia politică din România mi-e greu să discut. Sigur că nu sunt 
mulţumit. Reminiscenţele comunismului se resimt până astăzi. Găsesc că este cu 
totul absurd ca în forurile conducătoare ale politicii ţării să se afle azi oameni 
care, sub regimul comunist, i-au fost total devotaţi acestuia, iar acum afişează, cu 
ostentaţie, un comportament cvasi-democratic. Aceasta este pură obrăznicie! De 
asemenea, nu pot să înţeleg cum de mai persistă nume comuniste în toponimie, ca 
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„ bulevardul Sălăjan" sau „piaţa Moghioroş ". Cum de se mai tolerează denumirea 
de „ Oţelul Roşu" (roşu = comunist, nu?!) pentru un oraş care, dacă nu mă înşel, 
se chema Ferdinand? 

După anul 1989 nu mi-am găsit orientarea politică. Dar simpatiile mele 
merg către liberali. Sigur, mi-a părut foarte rău de ţărănişti. Am cunoscut mulţi în 
închisoare. Erau oameni de atitudine, cu doctrină bine precizată. Însă, spre 
mirarea mea, abia mai răsuflă. Găsesc că numai o deschidere pur liberală este 
şansa României. Nu, cum văd acum, - „socialism liberal" sau, culmea ridicolului 
şi a inculturii, să numeşti un partid, Partidul Democrat!! Este ca şi cum ai spune 
„ armată militară" sau „ biserică religioasă"! Cum să nu fie democrat, dacă este 
un partid? Căci numai atunci când există pluralism politic, deci democraţie, există 
partide. Cât despre Partidul Comunist - acesta nu era partid ci era o organizaţie 
politică conducătoare a statului. Acum poate să existe un partid comunist, pentru 
că ar fi o părticică din întregul clasei politice. Cineva mi-a obiectat: dar 
americanii nu au Partid Democrat şi Partid Republican? Iar eu i-am răspuns că 
nu numai noi, românii, avem oameni lipsiţi de cultură. Şi apoi, care democrat de la 
ei nu este republican şi care republican nu este democrat, în esenţa noţiunilor?! 
Prin tradiţie se ştie, într-adevăr, că cele două partide au programe diferite, dar, ca 
denumire, sunt aberante. Partidul Republican, se înţelege, este antimonarhist, dar 
s-a pus vreo dată problema monarhiei la americani? Sau democraţii sunt 
monarhişti?! Şi apoi, social-democraţia! Poate nu sunt destul de documentat în 
politologie, dar aşa, la modul logic, sunt revoltat de anumite asocieri de cuvinte, 
ca „partidul democrat"! 

În legătură cu aprecierile pe care doresc să le fac asupra a ceea ce mi s-a 
întâmplat, în primul rând doresc să spun că am fost foarte norocos că am trăit şi 
am resimţit un război mondial, ce-i drept nu în toată grozăvia sa, dar am avut 
parte de anumite momente dramatice, de teroare şi indignare, ca refugiul din 
Cernăuţi şi bombardamentele aviatice, precum şi de momente de entuziasm şi de 
dorinţă de participare. 23 August 1944 l-am trăit pe 24 august, pentru că ştirea a 
ajuns târziu, la Şcoala de Zbor unde eram elev (Vărădia, lângă Oraviţa, aproape 
de frontiera iugoslavă). Apoi au venit acei ani pe care i-am descris până acum, 
încheindu-se totuşi, conform presentimentului şi credinţei mele, că toată 

monstruozitatea totalitarismului comunist se va prăbuşi, deşi acum încearcă să se 
mai iţească pe ici, pe colo. Aş spune că sunt mulţumit. Deşi păream un băieţel 
liniştit şi cuminte, parcă m-am azvârlit în aventură fără să mă gândesc prea mult, 
şi mi-a ieşit! 

A fost mai întâi aventura aviaţiei - zborurile acelea din tinereţe, pe care le 
mai gust, din când în când, prin amabilitatea camarazi/or de la Aeroclubul 
Rădăuţi. Aventura medicinii a fost, şi ea, nemaipomenită, fiindcă n-am simţit, 
cum se spune, chemarea spre medicină. Dacă ar fi fost să-mi urmez chemările, 
acestea ar fi fost aviaţia sau pictura. Medicina am urmat-o sub puternica 
influenţă a colegului meu, pe care l-am considerat mai inteligent decât mine, 

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



260 Rodica laţencu 58 

Tiberiu Orheianu. După ce au început sâcâielile de care vă spuneam, 
ostracizările, exmatriculările, parcă m-am încăpăţânat. De aceea am terminat 
medicina. Pe urmă, ce se întâmplase - eu nu am făcut o singură zi de armată! 
Ceva paradoxal. Pe vremea mea, când erai student, dacă aduceai o dovadă că ai 
promovat anul de studii, plăteai o anumită taxă la Centrul de Recrutare şi erai 
amânat cu armata, până împlineai 25 de ani şi erai scos din cadrele de proaspăt 
recrut. Rămâneai soldat neinstruit, aşa cum scrie şi pe livretul meu. În schimb, 
am trăit toată tinereţea mea într-o cazarmă, tatăl meu fiind ofiţer de pompieri. 
Disciplina militară mi-a fost astfel, insidios implantată în comportament. Eu am 
fost foarte conştiincios. O altă mare aventură a mea a fost aceea că trebuia, în 
calitate de medic de ţară, să rezolv drame, noaptea, de unul singur, prin cine ştie 
ce coclauri din Putna. Naştere gemelară acasă, de pildă, cu extracţii manuale de 
placentă, opriri de hemoragii uterine catastrofale. Sau otrăviri, plăgi groaznice, 
come cu 17 lovituri de daltă in cap! În preziua ieşirii la pensie mi-am măsurat 
tensiunea - aveam 23 cu 12! Această aventură a medicinii a fost formidabilă. În 
prefaţa unei lucrări de medicină, un anume patolog anglo-saxon, al cărui nume 
figurează şi în denumirea unui sindrom, spunea că medicul serios nu are nevoie 
să citească romane poliţiste, fiindcă, în fiecare zi, el însuşi este un detectiv. Şi 
foarte bine a spus! Eu citisem această cugetare pe la jumătatea carierei mele de 
medic şi mi-am dat seama cât de justă era. Interesant este că, in aventura mea 
medicală, printre exmatriculări şi perindarea prin fel de fel de specialităţi 

medicale, încă înainte de a termina formal studiile de medicină şi începând 
practica medicală de la spălatul bolnavului în pat, de la munca de infirmier, am 
ajuns la operaţii de mică chirurgie, făcute de unul singur, la lumina lămpii de 
gaz, la Putna! O altă aventură a fost această sportivitate tardivă a mea -
raidurile cu bicicleta, cu camaradul meu Romeo Lupaşcu din Putna. Şi, mai ales, 
skibobul. Abia aşteptam iernile, un anotimp aşa de dificil la munte. [.„] Eram 
foarte pornit în aventura mea. Şi cu bicicleta am făcut multe. Am străbătut mai 
toată Bucovina, de unul singur, pe bicicletele mele, iar în vara anului 1983, la 
ideea camaradului meu, prof Romeo Lupaşcu, am realizat, împreună, marele 
raid Putna -Doi Mat şi retur. [„ .] 

Referitor la linia principală a vieţii mele, aş zice că am fost onest cu mine 
insumi şi cu alţii. Adică am acţionat conform credinţelor mele. Dacă am fost, 
intr-adevăr, consecvent - posteritatea va judeca; presupunând că va o exista o 
posteritate care mi-ar acorda o oarecare atenţie. „ Poate unii s-ar putea plânge 
că i-am dezamăgit sau au constatat inconsecvenţe in comportamentul meu, ceea 
ce ar fi însemnat o trădare a mea de către mine insumi. Cine nu este criticabil 
oare? 

În final, ţin să-mi exprim speranţa că aveţi ce culege din mărturisirile mele. 
Mă gândesc ce comoară puteţi strânge, dacă aţi avea mai mulţi mărturisitori. 
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Antikommunistische Studentenbewegungen und -organisationen (1945--1959). 
Fallstudie: Bukowiner in der Bewegung der Royalistenjugend 

(Zusammenfassung) 

In der Studie Antikommunistische Studentenbewegungen und -organisationen (1945-1959). 
Fallstudie: Bukowiner in der Bewegung der Royalistenjugend wird den zweiten Teii der Bericht von 
Ştefan Constantin Matei prăsentiert, der sich auf die Haftzeit an der Baustelle des Schiffahrtskanals 
(zwischen dem 4. April 1952 und dem Frilhjahr 1954) und aufdiejenige in Jilava (Mărz 1954 - 24. 
Oktober 1955) bezieht. Von denen, die wegen ihrer Teilnahme an der Tătigkeit der Bewegung 
verhaftet wurden, wurden zusammen mit Ştefan Constantin Matei auch Tiberiu Orheinau, Eftimie 
Macovei, Nicolae Stoicescu, Sava Marion, Alexandru Mătăoanu, Anton Nisipeanu wurden an die 
Baustelle versetzt. Im Jahre 1954 wurde Ştefan Constantin Matei nach Jilava versetzt. Im Oktober 
1955, aufgrund des Gnadenerlasses 421/1955, wurde er befreit. Im selben Jahr, infolge des ans 
Ministerum des Unterrichtswesens gerichteten Antrags, wurde er im 5. Studienjahr an der Hochschule 
filr Allgemeinmedizin des Instituts filr Medizin und Pharmazentik Bukarest wieder eingeschrieben. 
Im Herbst des Jahres 1956, infolge des antikommunistischen Aufstands aus Ungarn wurde er von der 
Hochschule entlassen. 1966 wurde ihm die Inmatrikulierung im 6. Studienjahr an der Hochschule filr 
Allgemeinmedizin wieder gestattet, und im Herbst des Jahres 1967 hat er die StaatsprUfung bestanden 
und ist Arzt geworden. Wăhrend seiner Tătigkeit wurde er von den Offizieren des Sicherheitsdienstes 
mehrmals verhort und angedroht. 
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FOLCLOR, ETNOGRAFIE. ARHITECTURĂ 

FOLCLORUL DEPORTĂRILOR DIN BUCOVINA 

ELENA PASCANIUC 

Fenomen social şi istoric de amploare dramatică, căruia i-au căzut victime şi 
sute de mii de români bucovineni, deportările ordonate de administraţia sovietică în 
anii 1940-1941 şi după 1944, au făcut până acum obiectul a mai multe studii'. 

După 1990, au apărut şi mărturii directe ale unora dintre supravieţuitorii 
regimului de exterminare la care au fost supuşi cei deportaţi. Dezvăluind „o 
incredibilă forţă de rezistenţă în duh" la suferinţele provocate, „au luat condeiul 
pentru a-şi mărturisi calvarul" ţărani ca Dumitru Nimigeanu şi Aniţa Cudla
Nandriş. Primul este autorul cărţii Însemnările unui ţăran deportat din Bucovina, 
apărută în 1958 la Paris, dar devenită accesibilă publicului românesc abia din 
19932

• Volumul 20 de ani în Siberia. Destin bucovinean3
, al Aniţei Cudla-Nandriş, 

1 Ioan Scurtu, Constantin Hlihor, Anul 1940. Drama românilor dintre Prut şi Nistru, Bucureşti, 
Editura Academiei de Înalte Studii Militare, 1992; Stephane Courtois, Nicolas Werth, Jean Louis Panne 
ş.a., Cartea neagră a comunismului. Crime, teroare, represiune, trad„ Bucureşti, Editura Humanitas, 
1998; Constantin Ungureanu, Români din fostul judeţ Storojineţ, deportaţi sau dispăruţi în perioada 
1940-1941, în „Ţara Fagilor'', IX, 2000; Ştefan Purici, Represiunile sovietice în regiunea Cernăuţi (anii 
'40- '50 ai secolului al XX-iea), în „Analele Bucovinei", anul VIII, nr. 2, 2001, p. 249--268 etc. 

2 Dumitru Nimigeanu, Însemnările unui ţăran deportat din Bucovina, Paris, Editura Fundaţiei 
Regale Carol I, 1958. Prefaţă de Grigore Nandriş. Volumul a fost prezentat la expoziţia „Cartea 
românească de-a lungul secolelor", organizată de Emil Turdeanu în cadrul „Zilelor de sudii 
româneşti", manifestare iniţiată de Fundaţia Regală Universitară la Paris în 1959 (24-26 ianuarie), cu 
ocazia sărbătoririi centenarului Unirii Principatelor Române. În I 960, a apărut versiunea englezească 
a cărţii, Hell moved its border, Londra, Blandford Press, în traducerea lui Mabel Nandriş (care 
semnează cu pseudonimul Margaret Aull). În ţară, cartea lui Dumitru Nimigeanu a fost publicată în 
ediţia îngrijită de prof. univ. Ştefan Munteanu: Însemnările unui ţăran deportat din Bucovina, 
Timişoara, Editura de Vest, I 993. 

3 Anita Cudla-Nandriş, 20 de ani în Siberia. Destin bucovinean, Bucureşti, Editura Humanitas, 
1991. Editura bucureştenă a publicat cu acest titlu manuscrisul Aniţei Cudla-Nandriş, Amintiri din 
viaţa mea, început în 1967, la doi ani după ce autoarea lui (descendentă a unei familii româneşti 
bucovinene din care s-au ridicat intelectuali de prestigiu, ca Grigore Nandriş, prof. univ. la 
universităţile din Oxford şi Londra) a revenit acasă, în satul Mahala de lângă Cernăuţi, după 18 ani de 
deportare. Manuscrisul - un caiet de 360 de pagini - a fost adus clandestin în ţară în 1982, de nepotul 
autoarei, dr. Gheorghe Nandriş, cu promisiunea că-l va face cunoscut oamenilor. Volumul a fost 
distins cu Premiul Academiei Române pe anul 1991. A fost tradus în limba engleză de Mabel 
Nandriş, cu titlul Twenty Years in Siberia. 

Analele Bucovinei, XIII, 1, p. 263-269, Bucureşti, 2006 http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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este atât o mărturie a „bătăliei pentru supravieţuire" dusă zilnic, vreme de 18 ani, 
cât şi o „vie mărturie de inteligenţă şi har şi totodată de limbă românească din 
ţinutul Bucovinei". 

Amintirile altor ţărani deportaţi, ca documente de istorie orală ce completează 
documentele de arhivă, se regăsesc în publicaţii ca „Ţara Fagilor'.4, în volume ca 
Martiri şi mărturii din nordul Bucovinei5, în monografiile unor sate6

, dar şi în 
culegeri de folclor ca cea a lui Dumitru Covalciuc, Comori folclorice din dulcea 
Bucovină1 , deoarece multe dintre documentele înregistrate sunt cântece populare, 
care au fost încadrate aşa-numitului/o/clor al deportării. 

Astfel, culegerea alcătuită de D. Covalciuc conţine şi 59 de Cântece din 
deportare şi despre «raiul» sovietic (p. 71-92). Capitolul IX al cărţii Martiri şi 
mărturii din nordul Bucovinei, intitulat Folclor bucovinean inspirat din 
persecuţiile staliniste din nordul Bucovinei, conţine subcapitolul Din folcloru/ 
deportaţilor (p. 357-369), majoritatea textelor fiind preluate din almanahul „Ţara 
Fagilor". Un alt nord-bucovinean, Dragoş Tochiţă, culege şi el Folclor de pe Valea 
Siretului din anii de restrişte8 • 

Atenţia de care se bucură acum aceste creaţii folclorice, cu arie de circulaţie 
locală, limitată, datorită realităţii istorice, mai cu seamă la satele din nordul 
Bucovinei (dar şi Basarabia) - spaţiu din care au fost deportaţi cei mai mulţi ţărani 
români -, este parte a unui proces recuperator al memoriei colective privind 
rezistenţa anticomunistă. Din acest punct de vedere, cântecele populare ce 
alcătuiesc folclorul deportării se adaugă „poeziei de după gratii", acelor „versuri 
culese de pe ogorul însângerat al închisorilor româneşti [ce] dau socoteală de 
realitatea cea mai cumplită pe care fiinţa românească a trăit-o vreodată"9 • La fel cu 
poezia închisorii, lirica populară care se opunea ideologiei comuniste a fost 
ignorată şi ocultată, abia în 1999 apărând în România o lucrare dedicată folclorului 
rezistenţei anticomuniste10

• 

4 „Ţara Fagilor". Almanah cultural-literar al românilor nord-bucovineni, alcătuit de Dumitru 
Covalciuc. Apare sub egida Societăţii Culturale „Arboroasa" din Cernăuţi, din 1992, având în sumar 
rubrica permanentă Golgota neamului românesc. 

5 Vasile Ilica, Martiri şi mărturii din nordul Bucovinei, Oradea, Editura Imprimeriei de Vest, 
1999; ediţia a doua, revăzută şi adăugită, 2003. 

6 Le menţionăm pe cele mai recente: Ion Nandriş, Satul nostru Mahala din Bucovina, Sibiu, 
Casa de Presă şi Editură „Tribuna", 2001; Laurenţiu Dragomir, Crasna, un colţ de eternitate 
românească din Bucovina. Monografie etnografică şi istorică, Bucureşti, Editura Coralia, 2004. În 
revista „Glasul Bucovinei'', anul XII, nr. 2 (46), 2005, p. 73, este anunţată apariţia, pentru 2006, a 
volumului Un sat bucovinean de pe Valea Siretului: Pătrăuţii de Jos. Mărturii spirituale, care va 
include şi colecţia de folclor a autorului, prof. Valeriu Zmoşu. 

7 Dumitru Covalciuc, Comori folclorice din dulcea Bucovină, Cernăuţi, Editura Bucovina, 2004. 
8 Dragoş Tochiţă, Români de pe Valea Sireţelului, [Rădăuţi], Editura Nordica, 1999, p. 60-64. 
9 Horia Vintilă, Cuvânt introductiv la voi. Poezii din închisori, culegere realizată de Zahu 

Pană, [Montreal], Editura Cuvântul Românesc, 1982, apud. Cassian Maria Spiridon, Poezia de după 
gratii, în „Convorbiri literare", anul CXXXII, serie nouă, nr. 2 (38), februarie 1999, p. I. 

1° Cornelia Călin Bodea, Folclorul rezistenţei anJicomuniste, voi. I-II, Cluj-Napoca, Editura „Studium", 
1999. Pe lângă texte populare, lucrarea cuprinde şi creaţii proprii, cântece de temniţă, strigături, jurnale orale. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Prin tematică, cele aproximativ o sută de texte lirice culese din Bucovina (pe 
care le avem în vedere pentru prezentul studiu) se încadrează categoriei cântecelor 
sociale - sursa lor constituind-o persecuţiile, confiscarea şi comunizarea bunurilor, 
deportarea, resimţite ca nedreptăţi sociale -, dar în ele se identifică şi accente de 
doină: „Pelinaş, floare pelină,/Usca-te-ai din rădăcină/C-amară-i frunza pe 
tine,/Cum îi inimioara-n mine./N-am tăiat, n-am omorât/De ce ţara m-o urât?/ Altul 
taie şi omoară/Şi trăieşte-n a lui ţară.Ilar eu fără leac de vină/Mă duc în ţară 

străină/Şi-oi muri fără lumină/Fără scânduri de sălaş,/Fără pânză pe obraz./Şi-oi 
muri şi n-a fi jele/La sicriul de nuiele,/Cu pânză de buruiene"11

; unele texte 
dezvoltă structuri baladeşti: „Gospodarul cel cinstit/Toată ziua a muncit/Seara 
masa-a pregătit,/Cu familia-a ospătat/Şi ostenit s-a culcat/Nici prin minte nu-i 
trecea/Peste-un ceas ce s-a-ntâmpla./Şi golanii au venit/Au venit ca să mi-i 
scoale/Cu arme şi cu pistoale./Când în casă-au dat năvală,/ Au strigat: - Bade, te 
scoală! /Hai, bădică, te trezeşte/Şi bagaju-ţi pregăteşte,/C-aşa-i ordinul din sat/ 
C-acum să fii arestat/Cu femeie, cu copii/Înapoi să nu mai vii!/ ... " 12

, în timp ce 
altele pot fi considerate jurnale lirice orale, ce prezintă în detaliu viaţa cotidiană 
înainte şi după deportare: „Foaie verde trei alune/Înspre treisprezece iune,/Pe la 
trei şi jumătate/Soldaţi cu armele-n spate/În casă năvală-au dat/ ... /Ei ne-au spus 
fără pardon/Că ne mută-n alt raion./'n alt raion nu ne-au mutat,/Stepa Asiei ne-au 
dat,/Unde nu-s grădini cu flori,/Nici nu-s pomii roditori,/Numai câmpuri-"" cu 
pelin,/ ... /Nici lumină, nici căldură/Ci trai cu supărătură .. ./Casă, masă nu 
aveam./Ne speteam şi azi, şi mâine/Pentru-o bucată de pâine-/Două kile la cinci 
zile./Războiul când s-a gătit,/Mama-n stepă a murit ... " 13

. Luându-li-se totul, până 
şi dreptul la viaţă, înstrăinaţi şi însinguraţi, ţăranii deportaţi îşi plângeau şi amarul 
pe ascuns: „ . . . noaptea eram paznic la ocol. Când ieşeam cu vitele în câmp, 
plângeam de necaz, apoi cântam de jale, căci nu mă auzea nimeni, căci nimeni nu 
mă ştia şi nimănui nu-i păsa de sufletul meu oropsit. În fiecare zi îmi vărsam 
amarul, cântând: «Sărace zilele mele/Una-i bună, zece rele;/Câte una trăiesc 

bine/Dar zece ca vai de mine!/Săraca mămuca mea/Unde-s eu şi unde-i 
ea .. ./Singurea ca mine nu-i,/Sunt ca puiul cucului/Fără mamă, fără tată/De toată 
lumea uitată.» ... " 14

• Astfel exprimată, imaginea folclorică a deportării îşi face loc 
în lirica populară. 

Experienţa deportării şi-a pus amprenta pe viaţa spirituală a românilor 
bucovineni, scoşi cu forţa nu numai din casele şi de pe pământurile lor, dar şi din 
existenţa ritmată de obiceiurile calendaristice şi ale ciclurilor vieţii. Însemnările 
unui ţăran din Bucovina, cartea lui Dumitru Nimigeanu, subliniază încă din fraza-

11 Pelinaş,jloare pelină, inf. Ion Posteucă, în Dumitru Covalciuc, op. cit., p. 78-79. 
12 Măi Staline, crunt călău, inf. Gheorghe Semeniuc, în D. Covalciuc, op. cit., p. 79 
1J Din a lui Stalin pricină, inf. Raveca Tovamiţchi, ibidem, p. 75-76. 
14 Din mărturia Floarei Dugan, ţărancă din satul Cupca, raionul Hliboca, înregistrată de Lucica 

Morar şi publicată în „Ţara Fagilor". Almanah cultural-literar al românilor nord-bucovineni, 
Cernăuţi-Târgu-Mureş, 1994, voi. III, p. 96-97. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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incipit această răsturnare a ordinii tradiţionale a lumii: „Peste noapte, satul meu, 
Tereblecea, s-a găsit într-o altă lume. Toate s-au schimbat în mai puţin de 24 de 
ore. Credeai că puterile iadului au fost dezlănţuite de stăpânul lor asupra satelor 
paşnice, ce aşteptau rodul trudei lor după muncile de primăvară" 15 • 

Înţelesul lucrurilor, „bunul cel mai de preţ al omului'', a fost tulburat, iar în 
gândirea tradiţional-religioasă a ţăranului român, axată pe antinomia Dumnezeu
Diavol (Bine-Rău), acest fapt nu putea să însemne altceva decât o imixtiune a 
Răului în lume, cu atât mai gravă cu cât ea s-a întâmplat într-un timp al sărbătorii 16, 
Paştele (anului 1941 ), moment sacru, de purificare, trăit după un ritual bine 
determinat şi cu o intensitate maximă în lumea satului: „Foaie verde 
liliac,/Duminică pe-nserat/Liniştiţi toţi ne-am culcat./Când era somnul mai 
dulce,/Pe ruşi dracul îi aduce./ .. ./Şi-n vagoane ne-au împins./ .. ./Şi trenul când s-a 
pornit,/Noi cu toţii am slăbit./Paştele, preasfinte Doamne,/Noi l-am făcut făcut în 
vagoane/Fără pască, fără ouă,/Cu inima ruptă-n două" 17 • Pentru omul satului 
tradiţional, sărbătorile au însemnătate spirituală şi calitativă manifestă, sunt zile 
binefăcătoare, de comuniune cu Dumnezeu, curate18 şi respectate, ca atare, prin ne
lucru. Deportat, el a fost obligat să-şi încalce obiceiul: „În zile de 
sărbătoare/Puneam stâlpi la telefoane,/Iar în zile de serbat/La tranşei toţi la săpat"; 
a fost obligat, practic, să renunţe la legătura lui cu sacrul. 

Nu e de mirare, atunci, că multe dintre cântecele populare culese conţin 
imaginea demonică (demonizată) a lui Stalin: „Foaie verde de măslin,/A venit prin 
sate chin/Cu zaconul lui Stalin./ .. ./Pe creştini i-au deportat/Munca dreaptă le-au 
luat./ .. ./Căci sufeream mare chin/Din drăcia lui Stalin/ ... 19

; „Legea ta [Lenin] cu-a 
lui Stalin/ Au adus în lume chin./Pe Domnul nu-l cunoşteaţi,/Pe diavol îl lăudaţi"20 . 
Discursul poetic conţine, nu o dată, blesteme aruncate asupra celui considerat 
direct răspunzător de instaurarea haosului în viaţa satului românesc tradiţional: 
„Părinţii cu-amar plângeau/Şi din gură blestemau:/«Măi Staline să n-ai parte/De 
copiii tăi, la moarte,/Nici de soră, nici de frate/că ne duci tare departe,/În neagra 
străinătate»"21 ; „Pe cel ce ne-a deportat/Şi de neam ne-a-nstrăinat,/N u l-ar mai 
primi pământul/Şi pustiu i-ar fi mormântul/Şi nu i-ar mai şti de nume,/C-a adus 
necaz pe lume"22

; „Măi Staline, măi Staline,/Arde-ar pământul sub tine,/ .. ./ Măi 
Staline, crunt călău,/Ajungă-te plânsul meu,/Al meu blestem să te-ajungă/Să nu-ţi 
fie viaţa lungă,/Bolile să te-ndrăgească,/Pământul nu te primească"23 • 

15 Dumitru Nirnigeanu, op. cit„ p. 24. 
16 Ernest Bernea, Spaţiu, timp şi cauzalitate la poporul român, Bucureşti, Editura Hurnanitas, 

[ 1997], ~· 196--21 O, passim. 
1 Foaie verde liliac, inf. Ion Posteucă, în D. Covalciuc, op. cit„ p. 77-78. 
18 Ernest Bernea, op. cit„ p. 180-181. 
19 A venit prin sate chin, inf. Gheorghe Serneniuc, în D. Covalciuc, op. cit„ p. 73. 
20 Bucovină, colţ de ţară, inf. Gheorghe Serneniuc, ibidem, p. 75. 
21 Lung îi drumu-n Siberia, inf. Maria Tărâţă, ibidem, p. 72. 
22 Busuioc de la icoane, inf. Minodora Srnerica, ibidem, p. 74. 
23 Măi Staline, crunt călău, inf. Gheorghe Serneniuc, ibidem, p. 79. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro



5 Folclorul deportărilor din Bucovina 267 

Prin puterea magică a cuvântului, singura de care mai putea dispune în 
condiţiile date, ţăranul invoca pedepsirea exemplară a celui cu „inimă de câine" şi 
încerca readucerea vieţii pe făgaşul firesc: „Tună, Doamne, şi-l trăsneşte/Pe acel ce 
ne robeşte./Să apară curcubeu/Pe cerul neamului meu"24

• 

Manifestării atât de violente a opoziţiei rus (străin, duşman, agent al Răului) 
- român (valorizat ca: gospodar, creştin, victimă) i se caută o explicaţie, aşa apare 
în versurile populare întrebarea-meditaţie asupra relaţiei moralitate/destin25

, ce vină 
(păcat) ar putea atrage o asemenea pedeapsă: „Nu ştiu pentru ce pacat/Dumnezeu s-a 
supărat/La ruşi Bucovina-a dat"; „Doamne, cu ce ţi-am greşit,/C-aşa rău ne-au 
pedepsit?Ninovaţi, dar fără vină/Ne-au dus în ţară străină/În ţară înstrăinată,/Să nu 
venim niciodată,/Să ne pierdem prin străini/Pentru că suntem români"26

• 

Victimă a minciunii („C-ai dat drepturi la golani,/Ce cu para 
minciunoasă/Ridicau lumea de-acasă"), ţăranul s-a văzut dus „în Siberiile pustii", 
„între tufe de pelin", în „neagra străinătate", „Unde nu-s grădini cu flori/Nici nu-s 
pomii roditori/ ... /Nici lumină, nici căldură,/Ci trai cu supărătură ... " şi unde 
existenţa îi era ameninţată de foame şi moarte. Motivului drumului („Foaie verde şi 
una/Lung îi drumu-n Siberia,/Lung îi drumul şi bătut,/De români tot îi făcut") i se 
asociază mereu motivul trenului, ambele creând o imagine vizuală apocaliptică a 
călătoriei spre ceea ce s-a dovedit a fi pentru mulţi capătul pământului. Limbajul 
concret imprimă obiectivitate: „Când vedeam trenul că vine/Tremura inima-n 
mine/Când vedeam vagoanele/Ştiam că iau oamenii/ .. ./Şi mânau trenul departe/În 
neagra străinătate.Ilar copiii ce mureau/Pe geamuri îi aruncau/Părinţii cu-amar 
plângeau"27

• 

Ridicat din casa şi de pe pământul lui, ţăranul român bucovinean s-a văzut 
obligat să părăsească, de fapt, un spaţiu „nu numai de întreţinere a vieţii cotidiene, 
ci şi de promovare a unor valori spirituale tradiţionale". Reprezentând moştenirea 
părintească, deci legătura cu trecutul, casa - cu tot ce-o înconjoară - este locul bun, 
„rodnic şi sănătos" al familiei, are influenţe benefice asupra condiţiei ei morale şi 
materiale28

. Îndepărtarea de acestea este adânc resimţită şi exprimată în versuri ce 
dezvoltă motivul dorului: „Bate vântul prin secară,/M-a ajuns un dor de ţară./Şi-a 
trântit secara deasă,/M-a ajuns un dor de-acasă"29 ; „Ce n-ar da pe lume omul/Să 
nu-l mai ajungă dorul:/Dor de mamă, dor de tată, /Dor de timpul de-altădată ... "30

• 

Motivul dorului este însoţit, în discursul poetic, de motivul înstrăinării: „Auzit-am 
din bătrâni/Că-i grea viaţa prin străini./Pe bătrâni nu i-am crezut/Am mers singur 

24 Bucovină, plai cu rouă, inf. Zinovia Istrati, ibidem, p. 85. 
25 Această relaţie este abordată şi de Cornelia Mănicuţă, în articolul Monografia folclorică a 

satului, tipărit în „Glasul Bucovinei", anul XII, nr. 2(46), 2005, p. 84-85. 
26 Stejărelule frumos, inf. Silvia Schipor, în D. Covalciuc, op. cit., p. 77. 
27 Lung îi drumu-n Siberia, inf. Maria Tărâţă, ibidem, p. 72. 
28 Ernest Bernea, op. cit., p. 33-34. 
29 M-a ajuns un dor de ţară, inf. Constantin Rotaru, în D. Covalciuc, op. cit., p. 87. 
3° Ce n-ar da omul pe lume, inf. Const. I. Motrescu, ibidem, p. 82. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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şi-am văzut/Străinătatea îi mare/Nici mamă, nici tată n-are/ .. ./Şi mâncat îs de 
străini/Ca iarba de boi bătrâni,/Şi mâncat îs de duşmani,/Ca iarba de boi bălani"31 . 

Sentimentul că au fost aduşi în loc rău (cu sensul de loc unde s-a pus la cale o 
faptă rea, unde a fost omorât cineva) le era permanent întreţinut de actele de 
cruzime la care erau supuşi (foamea) şi de vecinătatea morţii: „Dacă nu mureai de 
frig,/Foamea te strângea covrig .. ./Dimineaţa te sculai,/Zeci şi zeci de morţi 

vedeai"32
• În concepţia populară, ceremonialul la moartea unui membru al 

colectivităţii „vizează asigurarea desErinderii, trecerii şi integrării reuşite a 
mortului în neamul ascendenţilor săi" 3

• Familiei îi revine rolul de a îndeplini 
ansamblul obiceiurilor şi al riturilor de înmormântare. Dar cum tocmai familia a 
fost sacrificată în timpul deportărilor, „Românaşul când cădea,/Nici lumânare 
n-avea,/Nici nevasta nu-l bocea./De cămaşă-I dezbrăcau/De bocanci îl 
descălţau/Într-o râpă-1 aruncau". În aceste condiţii, nimic nu poate conserva 
memoria celui dispărut, „marea trecere" se petrece fără a mai putea fi respectate 
obiceiurile şi riturile îndătinate. Tragismul conţinut în versurile „Mă duc în ţară 
străină/Şi-oi muri rară lumină,/Şi-oi muri şi n-a fi jele/La sicriul de nuiele,/Cu 
pânză de buruiene" vine tocmai din conştientizarea acestui fapt. Prezenţa motivului 
maicei bătrâne evocă modelul mioritic, dar imaginea morţii nu mai este una feerică, 
ci comportă o viziune terifiantă, îmblânzită numai de prezenţa şi rugăciunea 

mamei: „Măiculiţa mea duioasă,/Ieşi mai repede din casă/Şi te du-n bisericuţă/Şi te 
roagă mult, măicuţă .. ./Să vii mamă, să mă caţi/La mormântul cu trei brazi/Şi cu 
ciulini presărat/Şi cu )acrime udat./Am murit la Antraţit/Neştiut, ca un calic,/Fără 
lumânări şi pod,/Fără cruce şi prohod./Plânge-mă, maică, cu dor,/Că ţi-am fost 
frumos fecior,/Dar deasupra mea trei stele/ Ard ca nişte luminele"34

• În alte versuri, 
ecourile mioritice sunt mai pregnante, sarcina de a ajuta pe cel mort la integrarea în 
mişcarea cosmică şi de a restabili ordinea este transferată, din nou, naturii: „Ai 
murit cu jele mare,/N-ai avut înmormântare/Dar te-a plâns în ceasul morţiiNântul 
de la miezul nopţii;/Norii când s-au scuturatffrupuşorul ţi-au spălat"35 • 

Textele lirico-narative ce aparţin folclorului deportărilor dezvoltă un discurs 
marcat de sobrietate şi mai puţin de figuri stilistice. Abaterea de la „gradul zero" al 
limbajului se realizează prin folosirea metaforei, antitezei, metonimiei, simbolului 
şi alegoriei (ca în versurile citate mai sus). 

Am evidenţiat doar câteva dintre temele şi motivele poetice, deloc noi de 
altfel, care circulă în cântecele supravieţuitorilor deportărilor. Aceste cântece sunt 
pe cale să intre în repertoriul pasiv36

, ele circulând astăzi mai mult pe cale scrisă, 

31 Auzit-am din bătrâni, inf. Vladimir Puiu, ibidem, p. 74. 
32 Eşti amar.pelin, pelin, inf. Gheorghe Semeniuc, ibidem, p. 75. 
ll Constantin Eretescu, Folclorul literar al românilor. O privire contemporană, [Bucureşti), 

Editura Compania, [2004), p. 108. 
34 Foaie verde trei smicele, inf. Valeriu Zmoşu, în D. Covalciuc, op. cit., p. 83. 
35 Când ne-am despărţit în prag, inf. Ileana Fedoreac, ibidem, p. 89. 
36 Sunt considerate aparţinând repertoriului pasiv „textele care circulă pe calea cărţii şi nu mai 

suportă modificări pe calea oralităţii". Petru Ursache, Etnoestetica, Iaşi, Institutul European, 1998, p. 198. 
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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cei de la care au fost culese manifestând chiar şi acum reţineri în a le comunica. 
Funcţia lor am considera-o una de catharsis, din care nu lipseşte componenta 
moralizatoare. Semnificaţiile lor sunt redimensionate în contemporaneitate, 
încercându-se o reaşezare a lor şi în coordonatele culturii româneşti, dincolo de 
graniţe istorice şi politice. 

Die Folklore der Deportationen aus der Bukowina 

(Zusammenfassung) 

Als historisches Phănomen mit einer dramatischen Tragweite, dem auch hunderttausende von 
Rumănen aus der Bukowina zum Opfer fielen, sind die von der sowjetischen Militărverwaltung in 
den Jahren 1940-1941 und dann langer Zeit nach 1944 durchgefllhrten Deportationen zum Thema 
vieler historischen und statistischen Studien geworden. 

ln den letzten 15 Jahren wurden in Dorfmonographien oder Folkloresammlungen wie z.B. 
[Folkloreschătze aus der lieben Bukowina] von D. Covalciuc (Czernowitz, 2004), in Biichem wie das 
des Kriegsveteranen Vasile Ilica - [Mărthyrer und Bekenntnisse aus der Nordbukowina] 
(Grosswardein, 2003, 2. Autlage) - oder in Publikationen wie das „Buchenland" - Almanach von D. 
Covalciuc mehrere geistige Dokumente von den „Golgota-Dberlebenden" des rumănischen Volkes 
veroffentlicht, die die sogenannte „Folklore der Deportationen" bilden: Wehegesănge (Doina) und 
Versen, in denen sich das Weinen, die Erbitterung und das Glauben an das Ende der Ungerechtigkeit 
verschmelzen: Klăglich weint nicht der, der !iest, I Sondern wer besch/agen ist. - so sagen die 
Volksversen. 

Von einer historischen Tatsache ausgehend, aber auf ihrem lyrischen Echo bestehend, legt die 
vorliegende Studie auf das subjektive, innere Erleben der Deportationserfahrung und auf derer 
Wiederspiegelung in den Volksversen einen besonderen Akzent. Von den lyrischen Themen und 
Motiven seien hier folgende erwăhnt: die feindselige Natur, der Tod, die Entfremdung, das Gliick, die 
Sehnsucht, der Kuckuck, die Werrnutblume, der Fluch usw. 

http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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ŞTIINŢELE NATURII 

VECHI STAŢIUNI BALNEOCLIMATERICE DIN BUCOVINA, 
ÎN SECOLELE XIX-XX (III) 

OVIDIU BÂTĂ 

Staţiunea Poiana Negri 

Localitatea Poiana Negri, în trecut cătun al satului Doma Candrenilor, se află 
situată pe pârâul Negrişoara, afluent de dreapta al pârâului Doma, în bazinul Doma 
- Coşna, bazin care face parte din depresiunea tectonică a Dornelor, închisă între 
munţii cristalini ai Bistriţei, Obcina Suhardului, Munţii Bârgăului (constituiţi din 
roci sedimentare) şi masivul eruptiv al Munţilor Călimani. 

Izvorul de apă minerală de la Poiana Negri este menţionat documentar cu mai 
bine de 220 de ani în urmă, cu ocazia deschiderii pasului Bârgău - când s-a 
construit, sub conducerea inginerului austriac de poduri şi şosele, Daczy, o şosea 
pietruită peste pasul Mestecăniş, prin Iacobeni, Vatra Dornei, Poiana Stampei, 
Măgura Calului, Bistriţa, traseu propus şi admis la 1783 -, noua cale de legătură 
dintre Transilvania şi Galiţia constituind, se pare, un factor principal în cunoaşterea 
şi recunoaşterea calităţii apelor minerale de la Poiana Negri 1• 

În anul 181 O, guvernatorul Galiţiei, contele Peter Goes Freiher auf Carlsberg
Mooszburg, a fost în Doma Candrenilor, unde a apreciat calitatea apei minerale de 
aici, adică a apei de la Poiana Negri, izvor ce fusese cercetat, în vara anului 1806, 
de medicul şef al Bucovinei, Ignatz Pluschk. 

Vilegiaturiştii veniţi din Moldova locuiau în case ţărăneşti2 • 
În anul 1943, Poiana Negri era staţiune de interes locai3. Apa minerală a 

izvorului de aici - numit mai întâi „Izvorul Negrişoara" apoi „Izvorul Ludwig" - s-a 
folosit numai în cura de băut4 • Puternic bicarbonatată, calcică, sadică, magneziană, 
feruginoasă şi carbogazoasă, captată în rezervoare, era recomandată ca o excelentă 

1 Hermann lgnatz Bidermann, Die Bukowina unter ăsterreichischer Verwaltung (1785-1875), 
Wien, Selbstverlag, 1875. 

2 Die Mineralquellen zu Dorna-Kandreni in der Bukowina, în „Vaterlăndische Blătter fiir den 
6sterreichischen Kaiserstaat", 4, nr. 87, 30. Oktober 1811, Wien, p. 521-524. 

3 Enciclopedia României, voi. II, Bucureşti, 1943, p. 124. 
4 Petru Ţaranu, Memoria Dornelor. (III) Staţiunea balneoclimaterică, Suceava, Editura 

Biblioteca Bucovinei, 1999, p. 126-131. 

Analele Bucovinei, XIII,/, p. 271-279, Bucureşti, 2006 
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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apă de masă5 datorită gustului deosebit, cu indicaţii în tratarea bolilor organelor 
respiratorii, anemiei, asteniei, convalescenţei şi ca băutură dietetică6 • 

Sezonul de tratament se desfăşura între 15 iunie şi 31 august7. 

Staţiunea climaterică Lăpuşna 

„Staţiune balneară, cu institut de hidroterapie şi cură de lapte; pendinte de 
moşia cu adm[inistraţie]. part[iculară]. Berhomet pe Siret, distr[ictul]. Vijniţa. Are 
195 de locuitori şi o haltă de drum de fier, Tepliţa"8 • Localitatea aparţinea de 
Berhomet pe Siret şi era proprietatea nobilului Georg von Wassilko9

. 

Fosta staţiune climaterică Lăpuşna/Lopuszna, aflată în districtul Vijniţa, 

poziţionată la 48°5' latitudine nordică şi 25°17' longitudine estică şi la 544 m 
altitudine, pe malul stâng al Siretului Mare, era situată în mijlocul unui complex de 
păduri de conifere, într-o poziţie ferită de vânt, însorită. Situarea într-o zonă 
complet lipsită de circulaţie rutieră şi, implicit, de praf, precum şi clima de munte, 
răcoroasă, constituiau avantaje ale Lăpuşnei ca staţiune. 

Staţiunea dispunea de un centru hidropatie, foarte mic şi simplu, şi de o baie 
cu aburi care stăteau la dispoziţia turiştilor şi vilegiaturiştilor. Era indicată pentru 
toate bolile care necesitau un tratament fizico-dietetic. 

Ca medic, în staţiune activa dr. Josef Bohosiewicz. 
Sezonul de tratament era în perioada iunie- mijlocul lui septembrie. 
Pentru cazarea celor veniţi la tratament şi a turiştilor, pentru lunile de vară 

erau pregătite vile, construite din lemn, cu 4-6 camere mobilate şi, separat, o 
bucătărie. Preţul cazării oscila între 40 şi 50 de coroane pe lună10 . 

Un restaurant, cu mâncare pentru regim, stătea la dispoziţia oaspeţilor. 

Restaurantul avea şi o sală încăpătoare, în care adeseori aveau loc petreceri şi 

reuniuni dansante. 
În perioada sezonului de vară, Lăpuşna era vizitată de circa 100 de persoane, 

majoritatea fiind vilegiaturişti din Cernăuţi. 
Taxe de tratament nu se percepeau şi nu exista program de muzică special în 

timpul sezonului de tratament. Serviciile religioase oficiate erau cel catolic şi 

greco-oriental. 
Atracţiile turistice le constituiau împrejurimile minunate, sălbatice şi 

romantice ale Lăpuşnei, care permiteau organizarea de excursii - pe jos, călare pe 

5 Averile bisericeşti din Bucovina, Cernăuţi, Editura Mitropoliei Bucovinei, 1939, p. 104. 
6 Universum. Lexicon der Bade- und Curorte von Europa, Wien, Commissions-Verlag der 

K. K. Universităts-Buchhandlung, 190 I, p. 271. 
7 Vlad Bănăţeanu, E. Knittel, Ghidul turistic, istoric şi balnear al Ţinutului Suceava, Cernăuţi, 

1939, p. 239. 
8 Em. Grigorovitza, Dicţionarul geografic al Bucovinei, Bucureşti, Gtibl, 1908, p. 128. 
9 Hermann Mittelmann, 11/ustrierter Fuhrer durch die Bukowina, Czernowitz, Yerlag der 

Buchhandlung Romuald Schally, 190711908, p. 118-119. 
10 Universum .„, p. 275. 
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cai huţuli sau cu trăsura - pe valea pâraielor Stebnic, Lăpuşna, Leleczy sau în 
pădurile din jur. 

Foto 1. Staţiunea climaterică Lăpuşna. 

Foto 2. Băile Lăpuşna. 
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Staţiunea Moldova Suliţa 

„Moldova Suliţa, cătun, pendinte de comuna rurală Şipot, districtul Rădăuţi. 
Are 162 [de] locuitori, huţani, gr. or., o şcoală populară cu o clasă şi o biserică 
locală cu hramul «Sf. Nicolae». Este aşezat pe râul Moldova, la locul unde intră în 
districtul Câmpulung" 11

, la poalele de nord-est ale Obcinei Mestecăniş şi la cele de 
nord-vest ale Obcinei Feredeu. 

Până în timpul celui de al Doilea Război Mondial, era singura staţiune unde 
tratamentului cu apă sulfuroasă i se adăuga „baia de cetină" şi „nămol de turbă" 12 • 

Alte staţiuni climatice şi balneare 

În Enciclopedia României, voi. II, Ţara Românească. Judeţele României, 
oraşele de reşedinţă, sunt prezentate, pe scurt, şi alte staţiuni climatice şi 

balneare, atracţiile turistice ale zonelor în care acestea se află. O parte dintre aceste 
foste staţiuni - Solca, Puciosu-Iacobeni, Doma Candrenilor - au fost prezentate de 
noi în paginile revistei „Analele Bucovinei". Prezentăm, în continuare, staţiunile 
climatice şi balneare aşa cum sunt ele descrise în lucrarea menţionată mai sus. 

JUDEŢUL CÂMPULUNG13 

Câmpulung Moldovenesc, staţiune climatică subalpină, situată în valea 
Moldovei, între munţi împăduriţi, la 620 m înălţime. Climat subalpin, soare mult şi 
aer ozonizat. 

În apropiere, la Deia, instalaţii de băi şi helioterapie. 
Anotimp: iunie - septembrie. Staţiune mult frecventată în timpul verii. 
Hoteluri şi restaurante în oraş. 
Gară locală pe linia secundară Borgo/Bârgău - Suseni- Dărmăneşti. 

Despre dotarea şi dezvoltarea staţiunii climaterice Câmpulung Moldovenesc 
găsim informaţii şi într-o prezentare a activităţii Oficiului de Cură şi Turism din 
localitate14

• 

„Staţiunea climaterică Câmpulung este aşezată pe un platou minunat format 
pe malul drept al râului Moldova, la 620 m altitudine. Este înconjurată de dealuri 
împădurite, clima este tipic subalpină, aerul ferit de curenţi şi deosebit de bogat în 

11 Em. Grigorovitza, op. cit. 
12 Artemiu Pricăjan, Ştefan Airinei, Bogăţia hidrominerală balneară din România, Bucureşti, 

Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1981, p. 69. 
13 Enciclopedia României, voi. II, Ţara Românească. Judeţele României, oraşele de reşedinţă, 

Bucureşti, Imprimeria N atională, 1936-1943, p. 124. 
14 Die Hei/- und Luftkurorte der Bukovina, în „Revue der Woche", Illustrierte Spezialausgabe, 

1937. 
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ozon. Beneficiind de astfel de avantaje, este de înţeles de ce un număr atât de mare 
de turişti vizitează staţiunea. Apropierea pădurii permite minunate plimbări. 

O atracţie deosebită o reprezintă ştrandul, una dintre cele mai frumoase amenajări 
de acest fel din ţară. 

Pe Deia, vizitatorii au posibilitatea de a profita de linişte absolută. Sanatoriul 
de aici, care lucrează după metodele Kneipp şi Kuhne, este căutat de mulţi bolnavi. 

Câmpulungul oferă posibilitatea efectuării de excursii minunate, astfel că şi 
din acest motiv oraşul este vizitat pe timp de vară de mulţi turişti. Aceste excursii 
au ca ţintă Deia, situată în imediata apropiere a oraşului înconjurat de un minunat 
parc natural, mai departe Runcul, Moara Dracului, a cărei nume vine de la faptul că 
se aude zgomotul unui pârâu subteran, astfel că mii de excursionişti vizitează 
aceste locuri minunat aşezate iar la sfârşitul concediului, când părăsesc staţiunea, o 
fac cu strângere de inimă, căci frumuseţea Câmpulungului face grea despărţirea. 
Oficiul de Cură şi Turism care îşi desfăşoară activitatea în Câmpulung, contribuie 
activ în a asigura staţiunii un rang de primă mână. În fruntea oficiului de Cură şi 
Turism se află dr. Danileanu, care se străduieşte să modernizeze Câmpulungul şi 

să-l facă o staţiune vestită. Cu neobosită hărnicie veghează pentru ca turiştilor să li 
se ofere toate facilităţile şi astfel s-a ajuns că cine a fost o dată, în timpul verii, la 
Câmpulung, vorbeşte cu elogii la adresa staţiunii. Pentru sezonul acesta, Oficiul a 
făcut pregătiri deosebite. Astfel, s-a reabilitat complet drumul de la podul Deia la 
ştrand, încât poate fi circulat şi cu vehicule. Pentru a fluidiza traficul, s-au procurat 
două autobuze pentru transportul vizitatorilor. Această îmbunătăţire a circulaţiei a 
adus după sine şi alte avantaje. Astfel, s-a redus costul de cazare. Locuinţele din 
centrul oraşului erau, până acum, foarte scumpe, întrucât locuinţele de la periferie 
nu erau căutate din cauza distanţelor mari. Prin îmbunătăţirea relaţiilor de 
comunicare, şi locuinţele de la periferiile oraşului pot fi folosite, mai ales datorită 
faptului că sunt aşezate în apropierea pădurii, fiind astfel mai sănătoase. Rezultatul 
acestei acţiuni este că proprietarii din centrul oraşului au scăzut preţurile. Cu 
începutul sezonului, străzile sunt măturate în fiecare noapte iar ziua sunt stropite de 
mai multe ori. În afară de aceasta, există patru-cinci angajaţi care fac turul străzilor 
şi adună, în cărucioare, obiectele aruncate." 

Vatra Dornei, staţiune balneoclimatică în frumoasa vale a râului Doma, în 
mijlocul a două cercuri concentrice de munţi, dintre care cei depărtaţi întrec 2 OOO m 
înălţime. Altitudine 802 m. 

Ape carbogazoase puternic alcaline, bicarbonatate mixte, cloruro-feruginoase. 
Nămoluri vegetale balsamice feruginoase. Foarte bune captări în puţuri cu pompe. 
Instalaţii balneare moderne, hidro- şi fizioterapie. 

Indicaţii: boli de inimă, emfizem pulmonar, afecţiuni ale sistemului nervos, 
afecţiuni ginecologice. În cura internă: anemie, debilitate, litiaze. 

Anotimp de vară: mai - 30 septembrie; de iarnă: ianuarie - februarie. 
Hoteluri de lux, numeroase vile şi case de închiriat. Casă de sănătate, doctori, 

farmacii, oficiu P. T. T„ numeroase restaurante. 
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Staţie de cale ferată pe linia secundară Dărmăneşti - Câmpulung- Vatra Domei. 
Frumoase excursii în întreaga regiune. Alpinism în Munţii Călimani, 

Bârgăului şi Bistriţei. 

Poiana Negri, staţiune de interes local, la 7 km de Vatra Domei. Regiune 
muntoasă, la peste 800 m altitudine, foarte bogată în izvoare minerale. 

Ape bicarbonatate sodice, calcice şi magneziene, litinate, carbogazoase, 
feruginoase. 

Bună captare în rezervoare. Excelentă apă de masă. 
Indicaţii: catarurile organelor respiratorii, anemie, astenie, convalescenţă. 
Şarul Dornei, staţiune balneară de interes local, la l O km de Vatra Dornei. 

Altitudine 900 m. Regiune muntoasă, foarte bogată în ape minerale. 
Ape arsenicale, feruginoase, radioactive. 
Indicaţii: anemie, cloroze, dermatoze. 
Iacobeni 15

, staţiune balneoclimaterică subalpină, situată pe valea Bistriţei 
Aurii. Altitudine 850 m. Climat subalpin. 

Ape sulfuroase. Indicaţii: reumatisme, boli de piele, sifilis. Gară locală pe 
linia Dărmăneşti - Vatra Dornei. 

Excursii şi alpinism în Carpaţii Bucovinei şi Munţii Rodnei. 
Dorna Cândreni/Candrenilor16

, staţiune balneoclimaterică de interes local, 
la 830 m altitudine. 

Ape feruginoase, carbogazoase, radioactive. 
Instalaţii balneare modeste, cu băi calde şi reci, băi de acid carbonic. 

Locuinţe în sat. Gară locală pe linia Dărmăneşti - Borgo - Suseni, la 7 km de Vatra 
Dornei. 

Judeţul Câmpulung, muntos în cea mai mare parte şi îmbrăcat cu falnice 
păduri, oferă ochiului privelişti de o neîntrecută frumuseţe. O atracţie de ordinul întâi 
o constituie şi frumoasele ctitorii ale domnilor Moldovei, din cuprinsul acestui judeţ. 

Alpinism. În Munţii Bistriţei: din Vatra Dornei şi Doma Candrenilor, pe 
Ouşor; din Vatra Dornei, la vârful Bârnărel; din Colbu, pe Giumalău; din Iacobeni, 
pe pârâul Ciotinei, la Ouşor; pe pârâul Suhărzel, la vârful Suhărzel, coborâre la 
Coşna; din Cârlibaba, pe Munţii Tătarca şi Lucina, coborâre la Iacobeni; din 
Câmpulung, pe Izvorul Alb sau pe Valea Seacă, la vârful Rarăului; din Stulpicani, 
pe Toderescu şi Rarău; din Pojorâta, pe la Pietrele Doamnei, pe Rarău şi Giumalău. 
Excursii pe schiuri, din Iacobeni la Ouşor şi Suhărzel, şi din Cârlibaba la 
Stânişoara sau peste Rotunda la Ineu. În Munţii Călimani: din Vatra Dornei, pe la 
Pârâul Roşu, pe Lucaciu; din Doma Candrenilor, la Pietrele Roşii; din Neagra 
Şarului, pe la Pârâul Tăieturii - Izvorul Bucinişului - Ezer, la Călimani. În Munţii 
Bârgăului: din Poiana Stampei, pe la Măgura Calului, coborâre la Tihuţa. În Munţii 
Rodnei: de la Pasul Rotunda, prin Valea Lalei, pe vârful Ineului. 

15 Vezi şi Ovidiu Bâtă, Vechi staţiuni balneoclimaterice din Bucovina, în secolele XIX-XX (li), 
în „Analele Bucovinei", anul XII, 2, 2005, Bucureşti, în curs de aparitie. 

16 Ibidem. 
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O casă de adăpost pe Rarău (la I 600 metri, proprietatea T. C. R. ). 
Excursii cu pluta pe Bistriţa, plecând de la Gura Negrii în jos, până la Piatra 

Neamţ. 

Un anunţ publicitar din anul 1937, prezintă stabilimentul băilor medicale de 
la Prisaca Dornei, localitate aflată tot în judeţul Câmpulung, dar care nu se 
regăseşte în Enciclopedia României, voi. II. 

„O staţiune balneară de format mare. Echipată modern, confortabilă, igienică, 
dotată cu cabine spaţioase. Medic şi soră în staţiune. Alăturat staţiunii, un minunat 
parc cu flori. 

În staţiunea balneară se găsesc: cunoscutele şi renumitele băi de nămol şi acid 
carbonic, băi cu arnică şi molid, cu săruri iodate, coajă de stejar precum şi toate 
tipurile de băi cu ierburi, conform prescripţiilor medicale. 

Constructor şi proprietar al staţiunii balneare, domnul Fritz Castrup, care a 
contribuit în mod deosebit la înzestrarea acestei staţiuni din Prisaca Domei"17

• 

O altă staţiune din judeţul Câmpulung, staţiunea climaterică Gura 
Humorului, este prezentată în aceeaşi „Revue der Woche": „Staţiunea climaterică 
Gura Humorului este situată la 500 m altitudine şi este înzestrată de la natură cu 
un surplus de frumuseţe, asfel că pe drept cuvânt poate fi numită «Paradisul 
copiilor» sau «Tuşnad nr. 2», oferind şi vizitatorilor mai vârstnici odihnă plăcută 
şi distracţii deosebite. Pentru o staţiune curativă nu ajung însă numai înzestrările 
naturale, ci trebuie muncit, astfel încât frumuseţile naturii să fie puse în evidenţă. 
Trebuie amintit faptul că Oficiul de Cură şi Turism din Gura Humorului este 
condus de un preşedinte care îşi face datoria şi are dorinţa să facă din staţiunea 
Gura Humorului o staţiune de renume. Preşedintele tribunalului, dr. Vasile 
Grossar, în calitatea sa de preşedinte al Oficiului de Cură şi Turism din localitate, 
acţionează cu interes pentru înzestrarea oraşului, lucru ce-i atrage mulţumirile 
locuitorilor. 

Dacă până în urmă cu patru săptămâni oraşul se bucura doar de darurile 
naturii, acum a fost amenajat un ştrand natural pe malul Moldovei, mărginit de 
catifeaua pădurilor de brad. Acest ştrand este legat de oraş printr-o alee modernă, 
străjuită de arbori. În mijlocul oraşului, lângă calea ferată, pe un teren de 2,5 ha, a 
fost amenajat un parc ce atrage admiraţia şi rivalitatea staţiunilor învecinate. În 
acest parc, precum şi pe ştrand, se află câte un pavilion unde concertează zilnic o 
fanfară. 

Pentru turişti, Oficiul de Cură şi Turism a amenajat un drum în serpentine, 
lung de 3 km, până la locul unde se află urmele unor fortificaţii din timpuri trecute, 
precum şi parcul natural de pe dealul Liubeţchi". 

17 Die Hei!- und Luftkurorte der Bukovina, în „Revue der Woche", Illustrierte Spezialausgabe, 
1937. 
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JUDEŢUL RĂDĂUŢl18 

labloniţa, staţiune climatică de interes local, situată în regiunea muntoasă, pe 
valea Ceremuşului Alb, la 50 km de staţia de cale ferată Seletin (linia ferată 
Domeşti- Seletin). 

Coniatin, staţiune climatică de interes local, situată în regiunea muntoasă, pe 
valea Ceremuşului Alb, la 48 km de staţia Seletin (linia ferată Domeşti - Seletin). 

Falcău, staţiune climatică de interes local, situată între dealuri, pe malul 
Sucevei, la 3 km de Brodina. 

Staţie de cale ferată pe linia Domeşti - Seletin. 
Partea apuseană, muntoasă, a judeţului, cu „obcinele" tăiate în curmeziş de 

valea Sucevei, atrage prin frumuseţea naturală a locurilor. Excursii interesante se 
pot face la Şipotele Sucevei, Seletin, în regiunea Putilei şi în valea Ceremuşului. 

Demne de vizitat: Mănăstirea Putna, prima ctitorie a lui Ştefan cel Mare (în 
apropiere se află chilia lui Daniil Sihastrul), Mănăstirea Suceviţa şi orăşelul Siret, 
cel mai vechi oraş din Moldova. 

JUDEŢUL STOROJINEŢ19 

Ciudeiu, staţiune climatică de interes local, situată în regiunea dealurilor. 
Locuinţe la ţărani. Gară locală pe linia Carapciu pe Siret - Ciudeiu. 

Coşciuia, mic cătun aşezat între dealuri, la 20 km de Ciudeiu şi vizitat în 
timpul verii pentru aerul curat şi clima plăcută pe care o are. 

Gară locală pe linia Ciudeiu - Coşciuia. 

Vijniţa şi Vijnicioara, staţiuni climatice situate în regiunea munţilor. 

Ambele în curs de organizare, nu au, deocamdată, decât o limitată valoare locală. 
Gară la Vijniţa, pe linia Grigore Ghica-Vodă - Vijniţa. 

Sub raportul frumuseţilor naturale, judeţul Storojineţ se împarte în două 
regiuni distincte: aceea a izvoarelor Siretului, cu numeroase ape şi munţi tăiaţi de 
torenţi repezi; şi apoi, Valea Ceremuşului. Aceasta din urmă, cuprinde cea mai 
mare parte a unui ţinut, extrem de interesant, cunoscut sub numele de Ţara 
Huţulilor sau a Huţanilor. 

JUDEŢUL SUCEA V A20 

Solca21
, staţiune climatică, aşezată la aproximativ 500 m altitudine, 

adăpostită la nord de munţi împăduriţi. Climat subalpin, aer ozonizat. 

18 Enciclopedia României, voi. II, p. 363. 
19 Ibidem, p. 425. 
20 Ibidem, p. 434. 
21 Vezi şi Ovidiu Bâtă, Vechi staţiuni balneoclimaterice din Bucovina, în secolele XIX-XX (I), 

în „Analele Bucovinei", anul XII, I, 2005, Bucureşti, p. 99-107. 
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Staţiune frecventată de predispuşii la tuberculoz.ă, anemici, debili. Băi 

indicate în anemii, reumatisme, boli de femei, boli nervoase. 
Stabiliment de hidroterapie, sanatoriu al Asigurărilor Sociale. 
Medic, farmacie, oficiu P. T. T., 5 hoteluri, numeroase vile şi restaurante. 
La 12 km de gara Cacica (linia Vatra Dornei - Dărmăneşti). 

Excursii şi plimbări în împrejurimi. 
De vizitat Mănăstirea Dragomirna, de la Mitocul Dragomirnei, şi bisericile 

vechi, cum sunt cele din Suceava, Părhăuţi etc. 

Alte Kurorte aus der Bukowina im 19. und 20. Jahrhundert (III) 

(Zusammenfassung) 

Das Heilwasser der Quelle Poiana Negri wurde nur zu Trinkkuren verwendet bei Magenleiden, 
Zuckerkrankheit, Gallensteinen etc. 

Der Luftkurort Lăpuşna (Lopuszna) lag am linken Ufer des GroBen Sereth im Wijnitzer 
Distrikt und verfligte liber eine Badeanlage und ptlegte die Milch-Trinkkuren. Angeraten wurde der 
Kurort vor aliem filr physiko-diătetische Behandlungen. Am meisten besuchten die Czemowitzer den 
Kurort. 

In Moldowa-Sulitza am Moldowa-FluB wurden vorwiegend Schwefel- und Schlammbăder 
angeboten. 

Es werden auch andere Kurorte, so wie sie in der Enzyklopiidie Rumiiniens, Bd. II, beschrieben 
sind, prăsentiert. 
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BOTANISTUL BUCOVINEAN EMILIAN ŢOPA 

SORIN TRELEA, ADRIAN OPREA 

Viitorul savant Emilian Ţopa s-a născut pe data de 9 februarie 1900, în satul 
Cuciurul Mic, judeţul Cernăuţi, fiind unicul copil al familiei Constantin şi Elena 
Ţopa. Tatăl, Constantin Ţopa, născut în 1875, în acelaşi sat de răzeşi, Cuciurul 
Mic, a absolvit şcoala primară în satul natal şi a moştenit gospodăria părintească, 
fiind o fire veselă şi deschisă. A fost membru al Societăţii Mazililor şi Răzeşilor 
din Bucovina. A făcut Primul Război Mondial, fiind mobilizat pe diverse fronturi. 
Se stinge în anul 1944 la Turnu Severin. Mama, Elena - născută Tomorug - sau 
„coana Ilinca", născută în 1880, în comuna Vasilău, primeşte drept zestre, când se 
mărită cu Constantin, teren arabil, livadă şi loc de casă. Înzestrată cu un gust aparte 
pentru frumos, „mama Ilinca" era o mare iubitoare de flori ornamentale, pe care le 
cultiva în grădină, posedând multe cunoştinţe din domeniul botanicii, astfel că 
Emilian Ţopa a avut, de copil, un mediu favorabil stimulării interesului pentru 
lumea plantelor. 

Între anii 1907 şi 1911 frecventează şcoala primară din satul natal şi, datorită 
înclinaţiei către studiu, părinţii îl înscriu, în toamna anului 1911, la Liceul Real -
„Oberrealschule" - din Cernăuţi. Activitatea şcolară este întreruptă brutal, între 
1914 şi 19 I 8, de prima conflagraţie mondială, astfel că tânărul Emilian Ţopa 
absolvă liceul abia în anul I 921. 

După satisfacerea serviciului militar, se înscrie la Facultatea de Ştiinţe 

Naturale a Universităţii din Cernăuţi, pe care o absolvă în 1925. După absolvire, 
Emilian Ţopa intră în învăţământul secundar, unde va lucra pentru următorii ani 
(între 1925 şi 1943 - la Liceul „M. Eminescu", Liceul de Fete, Seminarul 
Pedagogic al Universităţii şi Şcoala de Ofiţeri Sanitari). Tot în această perioadă 
devine şi asistent de botanică la Universitatea din Cernăuţi, la Catedra profesorului 
Mihail Guşuleac, unde a lucrat nu mai puţin de 17 ani. În această perioadă, a avut 
în responsabilitatea sa şi conducerea Grădinii Botanice din acelaşi oraş bucovinean. 

Valurile vieţii l-au purtat. pe Emilian Ţopa prin toate marile centre 
universitare din România. Astfel, devine asistent de botanică la Universitatea din 
Bucureşti (1940-1941), şef de lucrări la Universitatea din Cernăuţi (1942-1943). 
Tot aici este numit şi director al Grădinii Botanice, în 1944. Devine, apoi, 
conferenţiar (cu delegaţie) pentru Botanică aplicată la Institutul Politehnic 
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„Gheorghe Asachi" din Iaşi ( 1945-1946), conservator la Muzeul Grădinii Botanice 
din Cluj ( 1946-194 7). Între 1948 şi 1953 este conferenţiar de Geobotanică la 
Universitatea din Cluj şi, concomitent, conferenţiar de Botanică farmaceutică la 
Institutul Medico-Farmaceutic din acelaşi oraş ( 1948-1951 ). Din 1952 şi până în 
1959 îl întâlnim în funcţia de director al Grădinii Botanice a Universităţii din Cluj, 
iar din 1963 şi până la pensionare, în 1970, este director al Grădinii Botanice 
ieşene. 

Emilian Ţopa a desfăşurat o prolifică şi durabilă activitate ştiinţifică, 

educativă ori culturală, socială ori naţională, pe durata a nu mai puţin de 60 de ani. 
Astfel, a publicat peste 200 de cărţi, articole, studii, recenzii şi comunicări 

ştiinţifice, în diferite domenii: taxonomie vegetală, corologia şi ecologia plantelor, 
fitosociologie, sindinamică, filogenie, fitopatologie, fitoterapie, etnobotanică, 

protecţia naturii, flora ornamentală, istoriografia botanicii româneşti ori europene etc. 
Erudit cunoscător al utilizării plantelor, precum şi al denumirilor populare ale 

acestora, a fost cooptat drept principal colaborator la Dicţionarul etnobotanic, 
redactat de Alexandru Borza şi publicat la Editura Academiei Române, în 1968. A 
participat, alături de Eugen Ghişa şi Ionel Pop, şi la elaborarea celor 4 volume ale 
Dicţionarului enciclopedic român (publicat între 1962 şi 1966). A participat la toate 
cele 1 O consfătuiri naţionale de geobotanică organizate în ţară, între 1960 şi 1970. 

Ideile sale didactice şi educative şi le-a sintetizat într-o amplă conferinţă 
având ca titlu sugestiv Natura ca factor constitutiv al unităţii neamului românesc 
(Cernăuţi, 1934), susţinută în mai multe localităţi în decursul timpului. A susţinut 
peste 100 de conferinţe pe diverse teme botanice ori din apicultură, apele minerale, 
sarea şi altele, în numeroase oraşe din România, unde s-a bucurat de reale aprecieri 
din partea unui auditoriu avizat. 

În domeniul botanicii, a publicat numeroase articole ştiinţifice, în care a adus 
valoroase contribuţii la corologia plantelor vasculare, mai întâi din Bucovina şi apoi 
şi din celelalte regiuni ale României. O contribuţie de seamă o reprezintă colaborarea 
sa la monumentala operă Flora României, iniţiată de Traian Săvulescu, în calitatea sa 
de preşedinte al Academiei Române la acea vreme (începutul anilor 50 ai secolului 
trecut). Astfel, botanistul Emilian Ţopa a prelucrat nu mai puţin de 207 specii din 91 
de genuri şi 38 de familii botanice şi nouă genuri din familia Leguminosae, 
colaborând astfel la 9 dintre cele 13 volume ale operei anterior citate. 

Familiile botanice prelucrate integral de către Emilian Ţopa cuprind plantele 
acvatice şi palustre sau cele ornamentale, ori altele cu proprietăţi aplicative. Având 
un spirit critic dar şi competent, Emilian Ţopa descrie o serie de unităţi taxonomice 
noi pentru ştiinţă, toate acestea regăsindu-se în volumele operei mai sus citate (ex. 
Aesculus x hemiacantha, Centaurea tenuiflora DC. f. fastigiata, Euonymus 
europaeus f. angustata, E. nanus formele ascendens şi erecta, Euonymus radicans 
varietăţile repens şi vegeta f. robusta, Iris pal/ida soiul „Emil Racovitzae", 
Potamogeton crispus f. ecornutus, Ribes heteromorphum Ţopa = R. spicatum 
Robson, Sparganium x tardivum, Arachys hypogea varietăţile fastigiata şi 
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procumbens, Elatine alsinastrum varietăţile semipedunculata şi sessiliflora, Najas 
graminea f intermedia Ţopa et Zahar., Rhododendron kotschyi f. oblonga, 
Scorzonera austriaca var. mucronata etc.). 

Drept recunoaştere a valorii botanistului bucovinean, marele botanist clujean 
Ion Prodan îi dedică acestuia numele unei centauree, şi anume: Centaurea x emilii
ţopae Prod. (C. pseudophrygia x stenolepis ssp. bansagensis) cu răspândire în 
judeţele Hunedoara: Şerel, pe dl. Culmea, şi Ilfov: Bălteni, la Scroviştea. 

În peregrinările sale de-a lungul şi de-a latul ţării, Emilian Ţopa a semnalat 
nu mai puţin de· 70 de fitotaxoni noi în flora României. Dintre aceştia, enumerăm 
aici câţiva, şi anume: Aesculus turbinata, Aspidium falcatum, Calystegia 
pubescens, Crocosmia x crocosmiflora, Helianthus decapetalus, Hosta japonica, 
Lagerstroemia indica, Nelumbo nucifera, Sagittaria latifolia ş.a. 

Alte studii ale sale se referă la gimnospermele cultivate în Bucureşti, dar şi în 
Oltenia, precum şi o micromonografie sintetică a genului Iris din România (Iris 
species in the flora of Roman ia), lucrare publicată la Florenţa, în 1963. 

Contribuţii de seamă a adus şi în domeniul fitosociologiei, mai întâi prin 
studiul vegetaţiei sărăturilor din nordul României, fiind consacrat drept primul 
monograf european al vegetaţiei halofile din zona temperată, şi, apoi, prin aportul 
la cunoaşterea şi a altor tipuri de vegetaţie din ţara noastră. Astfel, numele său este 
legat de descrierea unor cenotaxoni noi pentru ştiinţă, dintre care amintim aici: CI. 
Puccinellio-Salicornietea (Ţopa 1939), precum şi asociaţiile vegetale: As. 
Camphorosmetum monspeliacae (Ţopa 1939; Şerbănescu 1965), As. Leuzeeto
Oenanthetum silaifoliae (Borza 1931; Ţopa 1939), As. Triglochineto maritimae
Asteretum pannonici (Sao 1927) (Ţopa 1939), As. Staticeto-Artemisietum 
monogynae (santonicum) (Ţopa 1939), Suaedeto-Kochietum hirsutae (Br.-BI. 1928) 
(Ţopa 1939), Obionetum verruciferae (Keller 1923; Ţopa 1939), Halocnemetum 
strobilacei (Keller 1923; Ţopa 1939), Heleochloetum schoenoidis (Soo 1933) 
(Ţopa 1939), Lepidietum crasifolii (Ţopa 1939) ş.a. 

A colaborat la Flora Romaniae Exsiccata, editată la Cluj-Napoca (cu peste 
5 OOO de coli de herbar), precum şi la Herbarium Mycologicum (iniţiat de Traian 
Săvulescu încă din 1928). Tot lui i se datorează şi reluarea publicării prestigioasei 
publicaţii „Buletinul Grădinii Botanice din Cluj" (fondată de Alexandru Borza şi 
întreruptă în 1948), sub noul nume de „Contribuţii botanice", la care a fost şi 

redactor al primelor două volume. 
Deşi chemat, încă din anul 1962, de către conducerea Universităţii din Iaşi 

pentru a organiza noua Grădină Botanică ieşeană, Emilian Ţopa este numit director 
abia din 1963. În perioada cât a condus destinele acestei instituţii (1963-1970) 
principalele realizări de care se leagă numele său în cadrul Grădinii Botanice sunt 
următoarele: definirea perimetrului Grădinii Botanice (inclusiv a planurilor de 
viitor ale acesteia), distribuţia şi organizarea sectoarelor, studiul complex al 
subsolului, solului, climei şi florei, construirea actualei clădiri administrative şi a 
unei părţi din serele de astăzi, alimentarea acestora cu apă, gaz, electricitate, 
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stabilirea drumurilor de acces şi circulaţie, ameliorarea terenurilor degradate, 
menţinerea unor enclave cu floră şi vegetaţie spontană, asigurarea împrejmuirii, 
stabilirea schemei de personal, numirea primului consiliu ştiinţific al Grădinii 

Botanice şi aprobarea acestuia de către senatul Universităţii, dar mai cu seamă, 
elaborarea şi aprobarea planurilor de lucru pe sectoarele Grădinii Botanice, 
elaborarea schemelor de realizare a sectoarelor etc. Sub conducerea sa, suprafaţa 
Grădinii creşte de la 8,85 la 67 de ha, se extinde suprafaţa serelor de la 300 la 1 200 
m2

, numărul taxonilor creşte de la circa 2 OOO la circa 7 500, creşte numărul 
unităţilor similare cu care se face schimb de seminţe, de la circa 150 la 678 din 130 
de ţări, se organizează biblioteca instituţiei (având în acea perioadă aproape 3 200 
de volume şi 655 de periodice), herbarul număra peste 13 200 de coli, multe 
primite de la alte herbarii din ţară sau din alte zone geografice. De asemenea, 
donează integral biblioteca sa personală Grădinii Botanice, iar la stingerea sa din 
viaţă, chiar o parte din mobilierul casei sale a fost adus tot aici. 

În perioada respectivă, Emilian Ţopa continuă editarea catalogului de seminţe 
al Grădinii Botanice, iniţiază editarea unei flore exsiccate a Moldovei şi Dobrogei 
(Flora Moldaviae et Dobrogeae Exsiccata), după modelul celei clujene, la care şi 
editează primele patru centurii (contribuind cu peste 15 OOO de coli de herbar). 
Îmbogăţeşte substanţial colecţiile de plante din sere şi exterior cu numeroşi taxoni 
aduşi din flora spontană ori cultivată, din ţară sau străinătate. 

S-a stins din viaţă la 1 O februarie 1987, la spitalul „Sf. Spiridon" din Iaşi, 

după o scurtă suferinţă, şi a fost înmormântat alături de soţia lui, Ştefania, în 
cimitirul Bisericii „Sfinţii Atanasie şi Chirii" din vecinătatea Grădinii Botanice. 

Emilian Ţopa a fost unul dintre marii corifei ai botanicii româneşti, fiind un 
exemplu de înalt devotament şi ataşament profesional, pentru toţi cei care l-au 
cunoscut. A căpătat respectul colaboratorilor prin vastitatea cunoştinţelor sale 
botanice, cât şi prin generozitatea cu care-şi punea la dispoziţie întreaga energie în 
slujba uneia sau alteia dintre idei. 
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ŢOPA EMILIAN - LISTA PUBLICAŢIILOR EXISTENTE ÎN BIBLIOTECA 
GRĂDINII BOTANICE DIN IAŞI 

CĂRŢI 

Curs de fitogeografie (manuscris), Cluj, 1947. 
Exploatarea metodică şi raţională a plantelor medicinale din Bucovina, Cernăuţi, 1942. 
Note cuprinzând câteva date asupra istoriei Parcului Dendrologic Macea, Macea, 1977. 

EXTRASE 

Alexandru Borza (21.05.1887 - 3.09.1971), în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza>> laşi", 
tomul 18, s.11, Biologie, f. I, 1972, p. 219-221. 

Alexandru Buia (23.02./9/I - 4./0./964), în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza>> laşi", 

tomul 11, s.11, Biologie, f. I, 1965, p. 187-188. 
Alunele americane (Arachis hypogea L.), laşi, 1930. 
Apios aml!ricana Medik. - an old cu/tivated plani in Romania, în „Acta Botanica Horticola", 1974, 

Bucureşti, p. 33-41. 
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Artur Coman (15.04.1881- 6.08.1972), în ,,Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza» laşi", tomul 
19, s. II, Biologie, f. I, 1973, p. 233-236. 

Beitrag zur Kenntnis der Vegetation des Runcul bei Tulgheş in den Ostkarpathen, Cernăuţi, 1933. 
Bibliografia manualelor româneşti de botanică, în „Revista de Pedagogie", anul V, 1935, Cernăuţi, 

p. 231-268. 
Caldesia parnassifolia Pari. în România, în „Buletinul Grădinii Botanice Cluj", voi. 24, 1944, 

p. 104-109. 
Câteva plante dăunătoare omului şi animalelor, în „Revista Societăţii de Ştiinţe naturale şi geografice din 

R.P.R.", anul II, nr. 6, 1961, p. 49--50. 
Cochlearia pyrenaica De~ specie re/ictară în flora R. S. R„ în „Analele Universităţii «Al. I. Cuza» laşi", 

1965, p. 223-225. 
Contribution a la chorologie de Loranthus europaeus, în „Bulletin de l'Ecole Polytechnyque Jassy", 

voi. 2, f. I, 1947, p. 18~181. 
Contribuţii la cunoaşterea glosarului etnobotanic dobrogean, Peuce V, Botanica, Tulcea, p. 365-370. 
Contribuţii la cunoaşterea Iridacee/or cultivate în România, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. 

Cunm laşi", s. ll, Biologie, tomul 15, (I, 1969, p. 225-227. 
Contribuţii la cunoaşterea unor noi soiuri floricole de Syringa din oraşul laşi, în ,,Analele Ştiinţifice ale 

Universităţii «Al. I. Cuza» laşi", tomul 15, s. li, Biologie, f. 2, 1969, p. 391-395. 
Contribuţii la flora palustră şi acvatică din Bucovina, în „Buletinul Facultăţii de Ştiinţe din Cernăuţi", 

voi. II, 1928, p. 387-393. 
Contribuţii corologice la Anemone transsilvanica (Fuss) Heuffel în Carpaţii Orientali, în „Făt Frumos", 

Cernăuţi, tomul 18, nr. 3, 1943, p. 136-140. 
Contribuţiuni critice la studiu/florei R S. R, în ,,Acta Botanica. Horticola", Bucureşti, 197~1971, 1972, 

p. 109--112. 
Contribuţiuni critice la cunoaşterea florei R. P. R„ Cluj, 1952. 
Contribuţiuni la cunoaşterea Convolvulaceelor cultivate în R.P.R„ în „Contribuţii botanice", Cluj, 1958, 

p. 197-202. 
Contribuţiuni la cunoaşterea speciilor de Aesculus aclimatizate în flora R. P. R„ Cluj, 1954. 
Contribuţiuni la cunoaşterea Gymnospel'ml!lor cultivate în parcurile, cimitirele şi serele din Bucureşti, 

Bucureşti, 1944. 
Contribuţiuni etnobotanice, în „Buletinul Facultătii de Ştiinte din Cernăuti", voi. 11, 1937, p. 217-224. 
Contribuţiuni la Flora Basarabiei de Nord, în „Buletinul Facultătii de Ştiinte Cernău(i'', voi. 7, 1933, 

p. 321-328. 
Contribuţiuni laflorapalustră şi acvatică din Bucovina, Cernăuti, 1928. 
Contribuţiuni noi la cunoaşterea Ergasiophygophytelor din Cluj, Cluj, 1947. 
Date noi cu privire la răspândirea, etnobotanica şi economia speciei Cal/una vulgaris Hull în România, 

laşi, 1945. 
Delimitarea şi denumirea provinciilor geobotanice din R. P. R„ în „Comunicări de botanică", voi. 2, 

partea l, Bucureşti, 1963, p. 107-113; 
Die Flora Salzbader von Turda, în „Revue Roumaine de Biologie", s. Botanică, Bucureşti, 1965, tomul 

10, nr. 1-2, p. 169--171. 
Dimitrie Brândză, formaţia sa ştiinţifică, perioada ieşeană şi contribuţia sa la organizarea Grădinii 

Botanice, a Muzeului Societăţii de medici şi naturalişti din laşi, în „Culegere de studii şi articole 
de biologie", laşi, tomul I, 1979, p. 31-36. 

Din trecutul apiculturii în România, în „Studii şi comunicări de ocrotirea naturii", Suceava, 1973, 
p. 381-391. 

Drei Neue Kulturpflanzenfluchtlinge, Cyclamen europaeum, Helianthus decapetalus und Hosta 
lancifolia in Rumanien, în „Buletinul Grădinii Botanice şi al Muzeului Botanic al Universitătii din 
Cluj", voi. 28, nr. 3-4, 1948, p. 1-3. 

Fagus sylvatica var. roseinuuginata şi var. microaupa, două unităţi noi pentru R P. R. Fitorecorduri 
hunedorene din trecut, prezent şi viitor, în „Sargentia", Deva, tomul 13, 1983, p. 121-124. 
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Flora halofitelor din nordul României, în „Buletinul Grădinii Botanice şi al Muzeului Botanic din Cluj", 
voi. 19, 1939, nr. 3-4, p. 127-142. 

Flora sărăturilor de la Băile Turda, în „Studii şi cercetări de biologie'', Bucureşti, tomul 17, nr. 4-5, 
1965, p. 515-517. 

Fragmente floristice din Bucovina şi Basarabia de Nord, în „Buletinul Grădinii Botanice şi al Muzeului 
Botanic din Cluj", voi. 15, nr. 1-4, 1935, p. 209-218. 

Ginkgo biloba. ein a/ter, Stattlicher und Erwurdiger Weltbaum, der Jedoch zu Gezuchtet, Verwertet und 
Geschutzt Wird, în „Acta Botanica Horticola", Bucureşti, 1977-1978, p. 41-50. 

Gropul horticol Rosa rugosa în lumea minunată a florilor, în „Culegere de studii şi articole de biologie", 
Iaşi, tomul 2, 1982, p. 472-477. 

Halimodendron halodendron în capitala Moldovei, Iaşi, 1946. 
Hippophai! rhamnoides L. în R. P. R., în „Contributii botanice'', Cluj, 1960, p. 239-245. 
Hippophai! rhamnoides ssp. carpatica, o plantă deosebit de valoroasă din punct de vedere teoretic şi 

practic, în „Studii şi comunicări de ocrotirea naturii", Suceava, tomul 5, 1981, p. 297-305. 
Identificarea şi înmulţirea celor mai valoroase specii şi soiuri de liliac cultivate în ţară, în scopul 

extinderii în spaţiile verzi, în „Revista de horticultură şi viticultură'', Bucureşti, 1971, nr. 3, 
p. 33-34. 

Importanţa fâneţelor seculare din regiunea Suceava, declarate monumente ale naturii, în „Comunicări de 
botanică", Bucureşti, 1967, p. 85-92. 

Impresii botanice din R. P. Polonă, în „Natura", Bucureşti, 1961, nr. 4, p. 17-25. 
Johann Christian Gottlob Baumgarten, două sute de ani de la naştere, în „Analele ştiintifice ale 

Universită\ii «AL I. Cuza» Iaşi", s. II, Biologie, tomul 12, f. I, 1969, p. 235-237. 
Iris pallida Lam. „Emil Racoviţă", în „Revista de horticultură şi viticultură", Bucureşti, nr. 12, 1969, 

p. 22-23. 
Istoricul, componenţa şi ocrotirea florei în judeţul Suceava, în „Studii şi comunicări de ocrotirea naturii", 

Suceava, tomul I, 1970, p. 41-45. 
Iuliu Prodan (1875-1959), în „Contributii botanice", Cluj, 1960, p. 9-15. 
Lagerstroemia indica L. în R P. R, în „Contributii. botanice", Cluj, 1960, p. 247-250. 
Lecţie practică la Botanică, clasa li secundară, în „Revista de pedagogie", Cemăuti, tomul 6/2, 1936. 
Monumentele naturii din Moldova şi ocrotirea lor, în „Natura'', Bucureşti, nr. 4, 1969, p. 70-73. 
Natura ca factor constructiv al unităţii neamului românesc, Cemău\i, 1934. 
Noi contribuţii la cunoaşterea florei Dobrogei, Peuce, tomul 5, Botanica, Tulcea, 1977, p. 315-320. 
Noi contribuţii etnobotanice, în ,,Analele ştiintifice ale Universitătii «AL I. Cuza» Iaşi'', s. II, Biologie, 

tomul 13, f. I, 1967, p. 173-180. 
Notice taxonomique et choro/ogique sur Lunaria annua var. eUiptica, în „Revista ştiintifică 

«V. Adamachi»", Iaşi, tomul 34, nr. 3, Iaşi, 1948, p. 1-2. 
O nouă plantă adventivă, Aspidiumfalcatum Schwartz, în „Buletinul Grădinii Botanice şi al Muzeului 

Botanic din Cluj", voi. 28, 1948, p. 20. 
Peganum harmala, ein umstrittener Halbstrauch, 100 Jahre Arboretum (1879-1979), Berlin, 1980, 

p. 195-200. 
Physostegia virginiana (L.) Bentham. o valoroasă labiată ornamentală şi meliferă în România. 

Cercetări agricole în Moldova, Culegere de articole, Iaşi, voi. 4, 1977, p. 173-174. 
Plante medicinale şi veninoase, Publicatia Cohortei „Aron Pumnul", Cemăuti, 1936. 
Plante specifice în evenimentele existenţiale umane, în „Culegere de studii şi articole de biologie'', 

Grădina Botanică Iaşi, 1982, tomul 2, p. 491-496. 
Profesorul Mihail Guşuleac, un însufleţitor luptător pentru ocrotirea naturii, „Lucrările Grădinii Botanice 

Bucureşti", 1977-1978, p. 23-27. 
Radu Popovici (1902-1970), în ,,Analele Ştiintifice ale Universitătii «AL I. Cuza» Iaşi", tomul 17, s. II, 

Biologie, f. I, 1974, p. 233-235. 
Acad. Emil Pop - Grădina Botanică din Cluj, în ,,Analele ştiintifice ale Universitătii «AL I. Cuza» Iaşi", 

s. II, Biologie, tomul 13, f. 2, 1%7, p. 355-356. 
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Reflexii asupra florei ornamentale din România, în ,.Culegere de studii şi articole de biologie", laşi, lomul 
I, 1979, p. 197-2IO. 

Rozariul Grădinii Botanice din Iaşi, în „Culegere de studii şi articole de biologie", laşi, tomul 1, 
1979, p. 65-77. 

Sagittaria latifolia Willd. în flora R. P. R., în „Studii şi cercetări ştiinţifice", Cluj, anul IV, 1953, 
p. 231-236. 

Sărăturile din jud. Maramureş, „Comunicări de botanică", Bucureşti, 1969, p. 225-243. 
Sectorul taxonomic (concepţie de organizare, fond de plante), în „Culegere de studii şi articole de 

biologie'', Iaşi, tomul 2, 1982, p. 54-59. 
Specii indigene de leo11ums L. din secţia Cardiaca (Mnch.) De., în „Studii şi cercetări ştiinţifice", Cluj, 

anul II, nr. 3--4, 1951, p. 1-IO. 
Sporii şi polenul poluanţi ai atmosferei, în „Studii şi comunicări", Bacău, 1976--1977, p. 453--460. 
Studiu preliminar asupra numirilor populare de plante din Oltenia, în „Buletinul Grădinii Botanice şi al 

Muzeului Botanic Cluj'', 1945, voi. 24, p. 152-158. 
Sugestii noi cu privire la exploatarea florei şi vegetaţiei din R. P. R., în „Lucrările Grădinii Botanice 

Bucureşti". p. 897-907. 
Sur un cos d'intoxication en masse des bovins dans la vallee de Bahlui (Holboca) et la vallee de Jijia 

(Andrieşeni), laşi, 1947. 
Sur la presence de labumum anagyroides Medik. en Roumanie, în „Bulletin de l'Ecole Polytechnique'', 

Jassy, voi. I, p. 118-122. 
Ştefan cel Mare, promotor al ocrotirii naturii în Moldova, în „Studii şi comunicări de ocrotirea natura", 

Suceava, tomul 2, 1972, p. 39--48. 
Trifolium 11eglectum C.A.M., o nouă specie pentru flora R. P. R., în „Contribuţii botanice", Cluj, '1960, 

p. 137-140. 
Ober einige seltenere Pflanzenarten der Bukowina, und ilire letzten, Zufluchtstătlen, în „Buletinul 

Facultătii de Ştiinţe", Cernăuţi, nr. 6, 1932, p. 179--187. 
Vegetaţia halofitelor din nordul României în legătură cu cea din restul ţării, în „Buletinul Facultăţii de 

Ştiinţe", Cernăuţi, tomul 13, 1939, p. 1--80. 
Vegetaţia terenurilor sărate din R. P. R, în „Natura", Bucureşti, nr. 1, 1954, p. 3-22. 

Der Bukowiner Botaniker Emilian Ţopa 

(Zusammenfassung) 

Emilian Ţopa, geboren in Nord-Bukowina in den ersten Tagen des 20. Jahrhunders, ergănzt 
die Galerie der beriihmten Bukowiner Botaniker. 

Auller seiner wissenschaftlichen Tătigkeit, die in zahlreicher Fachstudien, Biicher und Artikeln 
verwirklicht wurde, hat sich der Bukowiner Wissenschaftler durch seine didaktische Arbeit 
ausgezeichnet; bemerkenswert ist auch seine Beschăftigung flir die Organisierung der Botanischen 
Garten aus Czernowitz, Klausenburg und Jassy. 
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OBSERVAŢII DE TIP MONITORING 
ASUPRA PĂSĂRILOR DE APĂ DE PE LACUL BUDEASA 

(BAZINUL ARGEŞULUI) 

ADRIAN MESTECĂNEANU•, DENISA CONETP•, RADU GAVA• 

Introducere 

În lucrarea de faţă, ne propunem să prezentăm observaţiile făcute în timpul 
Recensământului Păsărilor de Apă, din perioada 2000-2004, pe lacul de acumulare 
Budeasa. Recensământul Păsărilor de Apă este un program de evaluare a păsărilor 
pe termen lung, organizat de Wetlands International, începând cu anul 1967. El se 
desfăşoară în 4 7 de ţări şi are loc în fiecare an în perioada 10-20 ianuarie. a noi în 
ţară derularea sa a pornit odată cu înfiinţarea Societăţii Ornitologice Române. În 
judeţul Argeş, monitorizarea s-a făcut după anul 1990, pe lacurile Goleşti, Piteşti, 
Bascov, Budeasa şi Vâlcele din bazinul superior al râului Argeş. 

Material şi metodă 

După anul 1960, pe valea râului Argeş s-a amenajat o serie de lacuri de 
acumulare care servesc la producerea de energie electrică, atenuarea viiturilor şi 

alimentarea cu apă a localităţilor urbane şi a obiectivelor industriale din zonă. 
Acestea au determinat mari schimbări în structura calitativă şi cantitativă a 
ornitofaunei şi o puternică antropizare a peisajului natural. 

Lacul Budeasa este situat pe râul Argeş, la circa 15 km nord de oraşul Piteşti 
(Fig. 1). Are o lungime de 5,5 km, o lăţime maximă de 800 m, o suprafaţă de 
412,9 ha şi o adâncime de 15 m la baraj. Este un lac eutrof, iar din punct de vedere 
al calităţii apei, se înscrie în clasa a II-a de calitate. 

Dealurile şi luncile din împrejurimi sunt acoperite cu păduri de foioase, livezi 
cu pomi fructiferi şi culturi agricole. Vegetaţia palustră tipică a lacului ocupă 
suprafeţe restrânse mai ales spre partea dinspre amonte. 

• Muzeul Judeţean Argeş; „Universitatea din Piteşti. 

Analele Bucovinei, XIII, /, p. 289-296, Bucureşti, 2006 
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Fig. I - Bazinul superior al râului Argeş cu amplasarea lacului Budeasa. 

Sub raport climatic, zona cercetată se încadrează în ţinutul climei 
continentale de deal, cu temperaturi medii anuale ale aerului în jur de 9°C iar ale 
apei de 8-9°C. 

Iarna, temperatura aerului coboară frecvent sub minus I 0°C, ceea ce 
determină ca lacul să se acopere în mare parte cu un strat de gheaţă. 

Observaţiile au fost realizate în zilele de 15 ianuarie 2000, 12 ianuarie 2001, 
11 ianuarie 2002, 11 ianuarie 2003 şi 17 ianuarie 2004. Deplasările s-au făcut pe 
ambele maluri ale lacului, observându-se avifauna din perimetrul taluzat al 
acestuia. S-au folosit binocluri l O x 50. 
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Rezultate şi discuţii 

În timpul perioadei de studiu, pe cele cinci lacuri vizitate s-au observat 51 de 
specii de păsări. Pe lacul Budeasa au fost văzute 28 de specii care aparţin la opt 
ordine, 13 familii şi 21 de genuri. În anul 2000, au fost întâlnite 14 specii, în anii 
200 l şi 2002, câte 6 specii, în 2003, 9 specii, iar în 2004, 19 specii. 

Paseriformele sunt reprezentate prin 11 specii, reprezentând 39,29% din 
totalul speciilor observate, anseriformele prin şapte specii (25%), charadriiformele 
prin patru specii (14,29%), podicipediformele prin două specii (7,14%), iar 
pelecaniformele, ciconiiformele, falconiformele şi gruiformele prin câte o singură 
specie (3,57%), (Tabelul nr. I şi Fig. 2). 

În total, în cei cinci ani de observaţii, au fost văzute 5 855 de exemplare. Cele 
mai multe exemplare au fost observate în anul 2004 (2 030 exemplare) iar cele mai 
puţine în 2003 (664 de exemplare). Cele mai numeroase au fost raţele mari (Anas 
platyrhynchos) - 2 930 de exemplare, lişiţele (Fulica atra) - 1 360 de exemplare, şi 
pescăruşii cu picioare galbene (Larus cachinnans) - 535 de exemplare, iar cele mai 
slab reprezentate au fost: egreta albă (Egretta alba), ferăstraşul mic (Mergus 
albellus), fluierarul de zăvoi (Tringa ochropus), pescăruşul sur (Larus canus) şi 
corcodelul mare (Podiceps cristatus), fiecare specie cu mai puţin de şase exemplare. 
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Fig. 2 - Distribuţia speciilor de păsări după ordine. 

După frecvenţă (Fig. 3), 16 specii sunt rare (57,14%), 4 specii sunt relativ 
rare ( 14,29% ), 3 specii sunt relativ comune (I O, 71 % ) şi 5 specii sunt comune 
(17,86%). Dintre speciile legate de zonele umede, specii rare au fost: fluierarul de 
zăvoi (Tringa ochropus), văzut numai în anul 2000, pescăruşul râzător (Larus 
ridibundus) observat în 2002, egreta albă (Egretta alba), raţa moţată (Aythya 
fuligula), raţa cu cap castaniu (Aythya ferrina), raţa sunătoare (Bucephala 
clangula), ferăstraşul mic (Mergus albellus) şi pescăruşul sur (Larus canus), 
observate doar în anul 2004. Specii comune au fost: raţa mare (Anas 
platyrhynchos), observată la toate ieşirile, şi lebăda de vară (Cygnus o/or), raţa 
mică (Anas crecca), lişiţa (Fulica atra) şi pescăruşul cu picioare galbene (Larus 
cachinnans), observate în patru din cele cinci ieşiri efectuate. 
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Tabelul nr. 1 

Situatia speciilor de păsări observate pe lacul Budeasa 

Nr. Anul „ 
crt. Ol Ol "CI „ 

= ·;: u „ 
Ol 

Specia Total 
„ 

~l.W "E c > 
2000 2001 2002 2003 2004 ... „ i:i. -; ·c „ „ Cil „ - ... 

'"' u .l!! E 
Cil Ol 

Ord. Podicipediformes 
I Podicef]s cristatus 2 3 5 Rr N-SPEC s 
2 Tachvba/Jtus ruficollis 9 IO 19 Rr N-SPEC s 

Ord. Pelecaniformes 
3 Phalacrocorax ov!Zmaeus 3 30 20 53 Re SPEC2 V 

Ord. Ciconiiformes 
4 Ef!,rel/a alba I I R N-SPEC s 

Ord. Anseriformes 
5 Cvf!.nus o/or 23 74 14 12 123 c N-SPEC s 
6 Anas p/atvrhvnchos 200 700 600 440 990 2930 c N-SPEC s 
7 Anas crecca 100 100 100 30 330 c N-SPEC s 
8 Avthva (11li1ZUla 70 70 R N-SPEC s 
9 Avthva (erina 40 40 R SPEC4 s 

10 BucefJhala clan1Z11la 30 30 R N-SPEC s 
li Merf!.US a/bellus I I R SPEC 3 V 

Ord. Falconiformes 
12 Butea butea I I 2 Rr N-SPEC s 

Ord. Gruiformes 
13 Fulica atra 170 700 100 400 1370 c N-SPEC s 

Ord. Charadriiformes 
14 Trin1Za ochrof]us 2 2 R N-SPEC S (P) 
15 larus cachinnans 250 60 5 220 535 c N-SPEC S (P) 
16 larus canus 3 3 R SPEC 2 D 
17 larus ridibundus 70 70 R N-SPEC s 

Ord. Passeriformes 
18 Sturnus vu/f!.aris 2 2 R N-SPEC s 
19 Pica pica 15 I 5 21 Re N-SPEC s 
20 Cmv11s monedula 7 7 R SPEC4 S (P) 
21 Corv11s corone cornix 3 2 4 9 Re N-SPEC s 
22 Corvus corax I I R N-SPEC S (P) 
23 Parus ma/or 2 2 R N-SPEC s 
24 Passer domeslicus IO 10 R N-SPEC s 
25 Passer montanus 5 5 R N-SPEC s 
26 Frinf!,illa coe/ebs 8 8 R SPEC4 s 
27 Card11elis carduelis 3 200 203 Rr N-SPEC S (P) 
28 Emberiza ci/rinei/a 3 3 R SPEC4 S (P) 

Total exemplare 800 916 1445 664 2030 5855 

Legenda: 
Frecvenţa: R - specie rară; Rr - specie relativ rară; Re - specie relativ comună; C - specie comună. 
Categoria SPEC: SPEC 2 - specii concentrate în Europa dar cu statut nefavorabil de conservare; 

SPEC J - specii care nu sunt concentrate în Europa şi care nu au statut favorabil de conservare; 
SPEC 4 - specii care sunt concentrate în Europa şi care au statut favorabil de conservare; 
N-SPEC - specii care nu sunt concentrate în Europa şi care au statut favorabil de conservare. 

Statut de ameninţare: S - specie în sigurantă; D - specie în declin moderat; V - specie vulnerabilă; 
P - statut probabil. 

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



5 

Specii 
relativ 

com.Jne 
(3) 

10.71% 

Observaţii de tip moniloring asupra păsărilor de apă de pe lacul Budeasa 

Specii 

relativ 

rare (4) 

14.29% 

Specii 

com.Jne 
(5) 

17.86% 

Specii 

rare (16) 
57.14% 

Fig. 3 - Repartiţia speciilor de păsări 
după frecvenţă. 
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Din punct de vedere al protecţiei (Fig. 4), două specii (cormoranul mic -
Pha/acrocorax pygmaeus şi pescăruşul sur - Larus canus, 7,14%) fac parte din 
categoria SPEC 2 (specii concentrate în Europa dar cu statut nefavorabil de 
conservare), o specie (ferăstraşul mic - Mergus albellus, 3,57%) face parte din 
categoria SPEC 3 (specii care nu sunt concentrate în Europa şi care nu au statut 
favorabil de conservare), 4 specii (14,29%) fac parte din categoria SPEC 4 (specii 
care sunt concentrate în Europa şi care au statut favorabil de conservare) iar 21 de 
specii (75%) sunt catalogate ca Non-SPEC şi nu fac obiectul protecţiei pe plan 
european. 

Conform Legii nr. 462, din 18 iulie 2001, pentru aprobarea Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, în anexa 3, privind 
speciile de plante şi de animale a căror conservare necesită desemnarea ariilor 
speciale de conservare şi a ariilor de protecţie specială avifaunistică, se regăsesc 
trei specii (10,71%): Phalacrocorax pygmaeus, Egretta alba şi Cygnus o/or. Din 
anexa 4 a aceleiaşi legi, cu privire la speciile de animale şi de plante care necesită o 
protecţie strictă, au fost observate 12 specii (42,85%): Podiceps cristatus, 
Tachybaptus ruficollis, Mergus albellus, Buteo buteo, Tringa ochropus, Larus 
cachinnans, Larus canus, Larus ridibundus, Corvus corax, Fringilla coelebs, 
Carduelis carduelis şi Emberiza citrinella. 

Am prelucrat datele culese folosind indicele de relaţie (IR): 

IR = NA/N )( 100, 

în care: NA - numărul de exemplare al ordinului A; 
N - numărul total de exemplare recenzate (Tabelul nr. 2). 
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Tabelul nr. 2 

Valorile IR ale ordinelor prezente în avifauna din perioada cercetată 

Nr. 
Ordinul 2000 2001 2002 2003 2004 Interval 

crt. 
I Anseriformes 40.38 95,41 42,49 83,13 57,19 60,19 
2 Gruiformes 21,25 0.00 48,44 15,06 19.70 23.40 
3 Charadriiformes 31,50 0.00 9,00 0.75 10.99 10.42 
4 Alte ordine 6,88 4,59 0,07 1,05 12,12 5,99 

Am arătat variaţiile numerice ale fiecărui ordin pe durata de studiu luată în 
considerare, reprezentând valorile IR într-un sistem de coordonate cu axa statistică 
- As şi axa de dominanţă - A0 , calculate cu formulele: 

As= 100/N, 
A0 =2 x As, 

în care: N - numărul de ordine recenzate. Rezultă As= 12,5 şi A0 = 25. 
După cum se observă în Fig. 5, anseriformele se menţin în fiecare an în zona 

de supradominanţă. Gruiformele sunt, în anul 2000, dominante, în anul 200 I, 
complementare, în anul 2002, supradominante iar în anul 2003 şi anul 2004, din 

% 
100 ,„, 

. ' 
80 , ' „ , ' 

' 
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o 
2000 2001 2002 2003 2004 

- . -+ - . Anseriformes - -•- - Gruiformes 

---+--- Charadriiformes •.. -X· •.. Alte ordine 

Fig. 5 - Dinamica ordinelor de păsări de pe lacul Budeasa 
(2000-2004). 

I 
I 
I 

nou, dominante. Cu excepţia anului 2000, când sunt supradominante, charadriiformele 
se încadrează în zona de complementaritate. Grupul celorlalte ordine este mereu 
complementar. 

Se constată că, la anseriforme, indicele de relaţie variază invers proporţional 
cu cel al gruiformelor şi charadriiformelor. 

Pe întreg intervalul, anseriformele sunt supradominante, gruiformele sunt 
dominante iar celelalte ordine, complementare (Fig. 6). 
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Fig. 6 - Participarea medie globală a ordinelor la 
populatia de păsări de pe lacul Budeasa. 

Concluzii 

295 

- În timpul recensământului păsărilor de apă de pe lacul Budeasa (bazinul 
Argeşului) în perioada 2000-2004, am observat 28 de specii de păsări; 

- speciile observate aparţin la opt ordine: Podicipedifonnes, Pelecaniformes, 
Ciconiiformes, Anserifonnes, Falconiformes, Gruiformes, Charadriiformes şi 

Passeriformes; 
- cele mai multe exemplare au fost observate în anul 2004 iar cele mai puţine 

în 2003; 
- pe tot intervalul, cele mai numeroase au fost: raţele mari (Anas 

p/atyrhynchos), lişiţele (Fulica atra) şi pescăruşii cu picioare galbene (Larus 
cachinnans) iar cele mai slab reprezentate au fost: egreta albă (Egretta alba), 
ferăstraşul mic (Mergus a/bel/us), fluierarul de zăvoi (Tringa ochropus), pescăruşul 
sur (Larus canus) şi corcodelul mare (Podiceps cristatus); 

- după frecvenţă, 16 specii sunt rare, 4 specii sunt relativ rare, 3 specii sunt 
relativ comune şi 5 specii sunt comune; 

- din punctul de vedere al protecţiei, două specii (cormoranul mic -
Phalacrocorax pygmaeus şi pescăruşul sur - Larus canus) fac parte din categoria 
SPEC 2, o specie (ferăstraşul mic -Mergus albellus) face parte din categoria SPEC 
3, 4 specii fac parte din categoria SPEC 4 iar 21 de specii sunt catalogate ca Non
SPEC; 

- anseriformele sunt supradominante, gruiformele sunt preponderent dominante 
iar charadriiformele şi grupul celorlalte ordine sunt în principal complementare; 

- pe întreg intervalul, anseriformele sunt supradominante, gruiformele sunt 
dominante iar celelalte ordine, complementare. 

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



296 Adrian Mesteacănu, Denisa Conete, Radu Gava 8 

Cercetările se vor derula şi în viitor. Propunem ca zona să fie declarată arie 
de importanţă avifaunistică. 
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Monitoring of the environment: the water birds 
from Budeasa Lake (Argeş Basin) 

(Abstract) 

In this paper, the authors present their research about ofthe birds' presence on the Budeasa Lake 
between 2000 and 2004. The Romanian Omithological Society coordinated the research. 28 species of 
birds that are included in 8 orders and 13 families has been observed. The most numerous were mallard 
(Anas platyrhynchos), coot (Fulica atra) and yellow-legged gull (larus cachinnans) and the least 
numerous: great white heron (Egretta alba), smew (Mergus albellus), green sandpiper (Tringa 
ochropus), common gull (Larus canus) and great crested grebe (Podiceps cristatus). The anseriforms are 
supra dominant, the gruiforms are dominant and the other orders are complementary. Among the 
observed species, pygmy cormorant (Phalacrocorax pygmaeus) and common gull (Larus canus) are the 
most jeopardized species, they belonging to SPEC 2 category (species whose global populations are 
concentrated in Europe and which have an unfavourable conservation status in Europe). 
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OPINII 

A APĂRUT ENCICLOPEDIA BUCOVINEI 

MIHAI IACOBESCU 

Luna mai 2005 a adus la Suceava un eveniment editorial de excepţie pentru 
românii de ieri, de azi şi de mâine, din interiorul fruntariilor ţării şi de pretutindeni: 
a apărut, în două volume masive, Enciclopedia Bucovinei. 

Visată de mulţi cărturari, concepută de câţiva ani buni de iubitorii şi slujitorii 
Centrului de Studii „Bucovina" (Rădăuţi), care au şi inaugurat o colecţie pe această 
temă, plănuită în detaliu şi de istoricul Emmanuel Turczinski (de la Milnchen, dar 
originar din Bucovina), care îşi alesese şi colaboratori din România, Polonia. 
Ucraina, dar care a intrat în eternitate cu tomurile pe care a apucat să le scrie, 
Enciclopedia Bucovinei apare acum sub pana experimentată şi avizată, inspirată şi 
documentată a scriitorului şi istoricului literar Emil Satco. 

Spre a afla şi relata şi cititorilor cum s-a născut şi a ajuns la noi această 
realizare monumentală, ne-am adresat domnului Emil Satco cu câteva întrebări de 
suflet. 

Mihai /acobescu: - Cum s-a născut ideea acestei ample şi viguroase 
Enciclopedii a personalităţilor din nordul moldav? 

Emil Satco: - După cum ştiţi, cercetăriler mele privind tezaurul spiritualităţii 
bucovinene au început cu domeniul muzicii. Lucrând într-o secţie de profil a 
Bibliotecii Judeţene, căreia eu i-am dat viaţă şi am „ocrotit-o" ani buni, asigurându-i 
o dezvoltare unică în ţară, am fost tentat să scormonesc în trecutul muzical al 
Bucovinei. Rezultatul: primul dicţionar al personalităţilor din această zonă: Muzica 
în Bucovina, apărut în 1981. Deşi modest, dicţionarul a avut un ecou neaşteptat de 
mare, nu numai în rândul bucovinenilor împrăştiaţi prin lume, ducând cu ei dorul 
de Bucovina (era pentru prima dată când o carte făcea, chiar din titlu, trimitere la 
Bucovina), ci şi în rândul muzicologilor, fiind cerut şi apreciat de Liviu Rusu, Gh. 
Ciobanu şi Viorel Cosma. Ultimul mi-a spus, peste ani, că l-a popularizat pe multe 
meridiane. Probabil a fost un compliment, dar mi-a plăcut să-mi regăsesc 

dicţionarul citat într-o serie de lucrări de referinţă, între care o enciclopedie apărută 
la Chişinău, o carte dedicată lui Eminescu, în dicţionarele reputatului muzicolog 
Viorel Cosma. Mi-am continuat munca de cercetare în domeniul artelor plastice, 
făcând cunoştinţă cu un alt univers fascinant. Şi, în timp ce eu lucram la viitorul 
dicţionar, colegul meu Ioan Pînzar, ajutat de regretatul profesor Petru Froicu şi de 
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cercetătorul Eugen Dimitriu, au scos trei dicţionare cu personalităţi din domeniul 
ştiinţelor. Am tipărit, apoi, voi. I din Arta în Bucovina, după care a urmat şi 
volumul II, în care am inclus personalităţi din teatru, muzică şi arte plastice. După 
decembrie 1989, am mai întocmit un dicţionar de literatură şi încă două cu 
personalităţi diverse (la două l-am avut colaborator pe I. Pînzar). Am mai publicat 
un dicţionar al pictorilor, o antologie a poeţilor români din Bucovina şi alte câteva 
lucrări. Fiind autor şi coautor al unei serii întregi de dicţionare şi acumulând multe 
informaţii (am întocmit mii de fişe), în momentul în care, în cadrul Societăţii 
pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina s-a pus problema întocmirii unei 
enciclopedii, mi-a surâs ideea, gândindu-mă că mi s-ar potrivi o asemenea lucrare. 
Gândului meu i-a venit în întâmpinare dl Eugen Dimitriu, care mi-a propus să 
întocmim un dicţionar al personalităţilor pe localităţi. Iniţial am acceptat, 
dl Dimitriu a făcut chiar o primă schiţă, dar apoi am revenit la ideea de bază, 
considerând că o asemenea lucrare merită o atenţie deosebită. Trebuie să menţionez 
că Centrul de Studii „Bucovina" din Rădăuţi, subfilială a Academiei Române, a 
publicat sub acest generic o serie de studii foarte valoroase. Dar Enciclopedia are 
un anumit profil, din care, fără modestie, doar eu i-am creionat câteva faţete în 
această lucrare. 

M I: - Ce criterii cronologice, tematice sau de altă natură v-au călăuzit? 
E. S.: - Bucovina fiind un vechi teritoriu românesc rupt din trupul Moldovei 

la 1775, am considerat că această idee trebuie să transpară şi din cuprinsul 
Enciclopediei, chiar dacă nu este vorba de o lucrare de istorie. Şi, astfel, am inclus 
personalităţi mai mult sau mai puţin cunoscute, care s-au manifestat în diferite 
domenii, din momentul întemeierii statului moldav, până în zilele noastre. N-am 
făcut nici un fel de discriminare, în Enciclopedie „convieţuind" personalităţi de 
toate naţionalităţile, cu diferite concepţii religioase, politice sau de viaţă. În acelaşi 
timp, am căutat să semnalez până şi cele mai mici contribuţii, călăuzit de principiul 
că un fluviu se naşte din milioanele de firişoare de apă care-i caută albia. Astfel, 
cititorul interesat află aici figuri de dregători, de domnitori, de slujitori ai bisericii, 
de scriitori, de oameni de ştiinţă, de muzicieni, de artişti din întreg spectrul artelor, 
de politicieni sau jurişti ş. a. Că n-am reuşit să-i semnalez pe toţi, până la un punct 
e firesc. 

M I: - Cine sunt colaboratorii care v-au stat alături? 
E. S.: - După cum v-am spus, pe un fragment, l-am avut colaborator pe 

Eugen Dimitriu, acest om extraordinar, de o rară nobleţe sufletească. Apoi, un 
sprijin masiv, constând în furnizarea de informaţii într-un flux ameţitor, aş spune, 
am primit din partea dlui Erich Beck, cunoscutul bibliograf al Bucovinei din 
Germania. Deşi e jenant să o spun public, dar n-am ce face, asta e realitatea, în 
finalizarea lucrării am fost ajutat de Alis Niculică, fiica mea, iar la corectură am 
apelat şi la sprijinul unui alt membru al familiei. Cu toate acestea, încă s-au mai 
strecurat greşeli. Le voi aduna şi, la o nouă ediţie, le voi înlătura şi voi aduce şi 
unele completări. 
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M L: - Sunteţi unul din iniţiatorii, promotorii şi susţinătorii Fondului 
documentar „ Bucovina" de la Biblioteca Bucovinei „ L G. Sbiera ". Cum s-a 
constituit el şi cum i-aţi stimulat şi recompensat pe donatori? 

E. S.: - Fondul respectiv s-a constituit şi cu sprijinul altor iubitori ai cărţii şi 
i-aş numi pe Ioan Pînzar, Nicu Chircă şi Lidia Andreescu, ultimii foşti directori ai 
Bibliotecii, care au întreţinut legături cu mulţi dintre vechii bucovineni. Contribuţia 
mea a constat în obţinerea unui spaţiu adecvat, unde să se adune donaţiile şi în 
demersurile făcute pe lângă mulţi donatori, cum au fost: prof. Ion Sberea, juriştii 
Dragoş Rusu şi Erast Tarangul, economistul Ion Negură şi mulţi, mulţi alţi oameni 
de ştiinţă, de cultură, artişti lastici ş.a., pentru a-i determina să contribuie la 
îmbogăţirea acestui fond. A fost, practic, o muncă „diplomatică'', de câteva decenii. 
Recompensa? A fost de ordin moral. Toţi au făcut donaţii din dragoste pentru 
Bucovina. Iar în mine au găsit ambasadorul ideal pentru acest demers. 

M L: - Ce zestre lăsaţi Bibliotecii „ L G. Sbiera" după mai bine de trei 
decenii de activitate în cadrul ei? 

E. S.: - În primul rând, denumirea. La propunerea mea şi în urma 
demersurilor directorului de atunci, Ioan Pînzar, Ministerul Culturii a acceptat ca 
această instituţie să poarte denumirea de Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera", ca 
semn al continuităţii şi unităţii culturale a Bucovinei, amintind de „Biblioteca Ţării 
Bucovina" şi cinstind memoria ilustrului cărturar I. G. Sbiera, membru fondator al 
Academiei Române. Apoi, înfiinţarea unor secţii: Artă, Donaţii, Limbi străine şi 

Periodice, care sigur vor cunoaşte o evoluţie novatoare în timp. Un volum destul de 
mare de cărţi, documente, corespondenţă ş. a., adunate prin donaţii, dar şi o mică 
pinacotecă cu lucrări de artă cu o valoare de ordinul sutelor de milioane de lei. 
Pentru că m-am bucurat şi mă bucur încă de prietenia unor artişti plastici, care au 
înţeles să sporească zestrea bibliotecii cu lucrări de valoare. Am fondat revista 
„Scriptum", care îşi va relua apariţia, într-o nouă înfăţişare. Dar toate acestea şi 
multe altele ţin de trecut. Instituţia Bibliotecii nu poate trăi numai în trecut. Ea 
cunoaşte şi va cunoaşte transformări în concordanţă cu imperativele de moment şi 
de viitor ale noilor realităţi. 

ML: - Care sunt trei dintre marile bucurii ale vieţii dv.? 
E. S.: - Era mai bine dacă mă întrebaţi de cele trei dorinţe tradiţionale. 

Răspundeam mai uşor. Totuşi, am să încerc să vă răspund: bucuria că exist, că am 
o familie extraordinară, că am putut să-mi o închin mare parte din viaţă Bucovinei. 

M /.: - Cum v-a tolerat şi ajutat familia în tot ce-aţi scris, dedicându-vă o 
mare parte de timp activităţii de cercetare? 

E. S.: - Tolerat, acesta e cuvântul potrivit. Am găsit o mare înţelegere. Şi 
pentru aceasta port o mare recunoştinţă soţiei şi copiilor mei. Mai mult nu pot să vă 
spun. Niciodată nu mi-a plăcut să-mi fac publice viaţa de familie şi sentimentele. 

M L: - Ce gânduri de viitor vă animă şi . .. ce îndemnuri aveţi pentru cei 
tineri? 
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E. S.: - Deşi vârsta îi face pe unii să mă considere incompatibil cu veacul, eu 
cred în mine şi în capacitatea mea de a gândi nu numai pentru trecut şi prezent, ci şi 
pentru viitor. Sunt mai „modern" în gândire decât se poate crede. Am în „şantier" 
două mari lucrări (nu pot spune ce anume), am finalizat o mică monografie şi voi 
mai face şi pentru bibliotecă ceva bibliografii şi alte servicii necesare celor care 
studiază. Cred în puterea celor care vin după mine şi în capacitatea lor de a face 
mai mult decât am făcut eu, aşa că îndemnurile nu-şi au rostul. Îndemnurile pot fi 
doar pentru mine. 

Dacă stau şi mă gândesc bine, totuşi, aş face un îndemn, nu tinerilor, ci celor 
care, stând o viaţă şi tăind frunze la câini, îmi spun că, dacă ar avea documentaţia 
mea la îndemână, ar face şi ei ce-am făcut eu. Nu mă îndoiesc. Dar le spun şi îi 
îndemn: munciţi ca mine peste trei decenii, bateţi ţara în lung şi-n lat, scormoniţi 
arhive şi biblioteci, descoperiţi surse de informare, întocmiţi-vă documentaţia de 
care aveţi nevoie şi daţi, apoi, la iveală lucrări mai valoroase decât modestele mele 
însăilări de pe răbdătoarele hârtii. Mă voi bucura, chiar şi de dincolo„. Acum, abia, 
constat că a avut dreptate fiica lui Tudor Flondor, compozitoarea Florica Flondor
Racoviţă, care, în urmă cu exact 25 de ani, privindu-mă cât de jigărit sunt şi cum 
mă zbat pentru o himeră, mi-a spus: „Tinere (eram încă tânăr!), te sfătuiesc să-ţi 
mai vezi şi de sănătate, că pentru ceea ce încerci să faci, n-o să-ţi ridice nimeni 
statuie!" 
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O LUCRARE MONUMENTALĂ
ENCICLOPEDIA BUCOVINEI 

ION POPESCU-SIRETEANU 

În 1990, la reactivarea Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în 
Bucovina, s-a hotărât, printre altele, realizarea unei enciclopedii a Bucovinei. 
Curând s-a înfiinţat Centrul de Studii „Bucovina" cu sediul la Rădăuţi, iar în 1994 
apare Anuarul acestui institut academic, intitulat „Analele Bucovinei'', pe a cărui 
copertă a 4-a sunt menţionate cele mai noi apariţii de cărţi despre Bucovina, unele 
fiind monografii de mare întindere. 

De curând a apărut, sub semnătura harnicului şi energicului cărturar sucevean 
Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, lucrare de mari dimensiuni, cu aspect 
impunător. Lucrarea îi menţionează pe colaboratorii principali, cercetătorul 

sucevean Eugen Dimitriu şi cercetătorul german Erich Beck, între care trebuie 
adăugat numele profesoarei Alis Niculică, fiica autorului, care a asigurat o mare 
parte din lucrările care presupun definitivarea unei astfel de lucrări, inclusiv 
corectura. 

Prin paginile Enciclopediei, Emil Satco aduce un omagiu biruinţelor şi 

suferinţelor Bucovinei - parte a nordului Moldovei, denumită astfel de către 

ocupantul habsburgic. 
Enciclopedia ne prezintă o concepţie clară a autorului ei cu privire la istoria 

şi cultura teritoriului numit Bucovina printr-o simplă întâmplare. Oricine înţelege 
că istoria şi cultura acestui teritoriu se integrează organic în istoria şi cultura 
românească. 

Astfel, putem urmări aspecte importante ale culturii medievale, ale culturii 
moderne şi contemporane, ca şi ale culturii populare. Prin personalităţile 

prezentate, putem urmări laturi ale vieţii politice a Moldovei şi Bucovinei (după 
1775). Ne interesează în mare măsură cum sunt prezentate diferitele arte, de la 
marea măiestrie a zugravilor de biserici şi de icoane până la marii instrumentişti 
sau artişti vocali. Cititorul vrea să cunoască informaţii despre viaţa scriitorilor, a 
oamenilor de ştiinţă, a tuturor celor care, prin truda lor, contribuie la cultura unui 
neam, a unei patrii. „Bucovina nu este altceva decât locul de început al statului 
feudal Moldova, aici aflându-se vechile capitale ale acestuia, marile ctitorii 
domneşti, iar Imperiul Habsburgic a rupt acest teritoriu din trupul Moldovei şi nu al 
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Ucrainei sau al altui stat'', spune Emil Satco (I, 3). Şi mai departe: „Cine citeşte 
lucrările (dicţionare, enciclopedii, volume comemorative, albume ş.a.) apărute în 
nordul înstrăinat, rareori va întâlni câte un nume de român şi acela rutenizat. 
Această practică face parte dintr-o anume politică, de care noi am căutat 

întotdeauna să ne ferim" (I, 5). De aceea în lucrarea lui Emil Satco vom găsi, 
alături de români, nume de germani, evrei, ucraineni şi alţii, personalităţi care, prin 
activitatea lor în Bucovina, au lăsat o urmă care se constiuie în valoare peste timp. 
Dacă domnul Satco ar fi procedat ca autorii de lucrări amintite mai sus, în opera sa 
ar fi fost prezente numai nume româneşti, valoroase, dar ansamblul lucrării ar fi 
suferit. Din acest punct de vedere, Enciclopedia Bucovinei poate servi ca model 
contra enciclopedismului şovin. 

O astfel de operă este de obicei colectivă, un singur om neputând cuprinde 
cantitatea uriaşă de informaţii care trebuie preluate şi prelucrate. Cu răbdare şi 

tenacitate, Emil Satco a reuşit această performanţă, numărându-se între puţinii 

autori români de enciclopedii. El afirmă că nu ierarhizează, nu certifică valori. Dar 
prin spaţiul acordat unor personalităţi sugerează o ierarhie. Ion Nistor ocupă un 
spaţiu tipografic mult mai mare decât alţi istorici, ceea ce dovedeşte diversitatea 
activităţii şi însemnătatea operei. Ştefan cel Mare este prezentat pe un spaţiu mai 
mare decât alţi domni ai Moldovei. 

Domnii Moldovei sunt prezentaţi, câtă vreme capitala Moldovei s-a aflat la 
Suceava; după Alexandru Lăpuşneanu (şi fiul său Bogdan), la stingerea neamului 
Muşatinilor, Suceava nu mai este capitală, iar curtea domnească se va risipi cu 
vremea. Sunt prezentaţi demnitarii şi marii demnitari ai ţării, între care 
reprezentanţi ai familiei Arbore, marele vistiernic Boldur, Ioniţă Başotă -
întemeietorul oraşului Fălticeni ş. a. Sunt prezenţi popa Iuga, diac al lui Alexandru 
cel Bun, fiul acestuia Mihail (Mihu), logofăt la mijlocul secolului al XV-iea. Dintre 
oamenii politici îi amintim pe George Grigorovici şi pe Traian Brăileanu, amândoi 
morţi în închisorile comuniste, apoi pe George Alexianu, condamnat la moarte şi 
executat în 1946, împreună cu mareşalul Ion Antonescu. Dintre clerici îi amintim 
pe Grigore Ţamblac, pe Teoctist, mitropolitul care l-a uns ca domn pe Ştefan cel 
Mare, pe Anastasie Crimca, pe Silvestru Morariu. 

Mai" mulţi reprezentanţi ai culturii româneşti din Bucovina au onorat, prin 
prezenţa lor, Academia Română încă de la înfiinţarea acesteia: Alexandru 
Hurmuzachi, I. G. Sbiera, apoi Eudoxiu Hurmuzachi, S. FI. Marian şi continuând 
cu contemporanii Liviu Ionesi, Vladimir Trebici, Radu Tudose, Dimitrie 
Vatamaniuc. Bucovina a dat mari istorici, între care Eud. Hurmuzachi, Dim. 
Onciul, Ion Nistor, Teodor Balan, apoi contemporanii Mihai Iacobescu, Mihai
Ştefan Ceauşu, Ilie Luceac, Victoria Batariuc ş.a. Îi amintim pe filologii Sextil 
Puşcariu, Vasile Bogrea, Har. Mihăescu, Ştefan Munteanu, Olimpia Mitric, Ion
Horia Bârleanu. Dintre etnologi, reţinem numele lui S. FI. Marian, Elena Niculiţă 
Voronca, Adrian Fochi, Gr. Bostan. Între marii cărturari trebuie amintiţi Mihai 
Băcescu, Eugen C. Botezat, Vasile-Petre Jitaru, Mihail Guşuleac. Dintre scriitorii 
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Bucovinei, reţinem aici numele lui Vasile Andru, Ion Beldeanu, Gr. Bostan, Traian 
Chelariu, Mircea A. Diaconu, Simion Gociu, Ion Cozmei, Ion Filipciuc, Ilie Dan, 
Vasile Leviţchi, George L. Nimigeanu, Arcadie Suceveanu, Vasile Tărâţeanu. 

După Constantin Loghin şi Leca Morariu, se ridică o nouă generaţie de critici 
şi istorici literari, reprezentată de Mihail Iordache, Liviu Papuc, Mircea A. Diaconu, 
Nicolae Cârlan. Trebuie amintiţi rapsozii, cântăreţii de muzică populară şi artiştii 
sau muzicologii, compozitorii, pictorii şi sculptorii. Reţinem doar numele 
zugravilor Ştefan, Toma de la Suceviţa, Marcu, Jon şi Sofronie, care au pictat 
Voroneţul, Moldoviţa, Humorul şi Suceviţa. Reţinem numele meşterului pietrar 
Jan, care a sculptat pietre de mormânt pentru necropola de la Rădăuţi. Avem un 
constructor de nave (Ovid Popovici), eroi pentru unirea Bucovinei cu Ţara 

(Jon Grămadă), mari sportivi (Elisabeta Lipă şi Maria Olaru). 
Într-un capitol de la sfârşitul volumului al Ii-lea, sunt prezentate instituţiile, 

societăţile şi asociaţiile care şi-au desfăşurat sau îşi desfăşoară activitatea în 
Bucovina. Între acestea, Ansamblul de Cântece şi Dansuri „Ciprian Porumbescu'', 
Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera'', Biblioteca Ţării Bucovina, Complexul Muzeal 
Bucovina, Episcopia Rădăuţilor, Episcopia Bucovinei (cu Fondul Religionar 
Greco-Ortodox - Fondul Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei), muzeele active 
astăzi, Societatea Arheologică Română în Bucovina, Societatea pentru Cultura şi 
Literatura Română în Bucovina, Societatea pentru Cultura Românească „Mihai 
Eminescu" din Cernăuţi, Universitatea Cernăuţi şi Universitatea „Ştefan cel Mare", 
lipsind însă Centrul de Studii „Bucovina" cu sediul la Rădăuţi. 

Sunt câteva încercări de sinteză despre Muşatini, guvernatorii Bucovinei, 
mitropoliţii Bucovinei sau rectorii Universităţii din Cernăuţi. 

Un cuprinzător capitol este cel intitulat Publicaţii periodice şi seriale, 1775-
1944. Altul este cel numit Bibliografie selectivă. O scurtă Addenda la volumul 
al II-iea încheie, de fapt, lucrarea, cu menţiunea că fiecare volum are un indice de 
autori. 

Subliniem dăruirea cu care a fost întocmită această lucrare în care se pune în 
evidenţă marea contribuţie a Bucovinei la cultura naţională. Este o lucrare 
monumentală cu care se poate mândri cel care şi-a închinat viaţa realizării acesteia. 
Dar modestia autorului l-a dus la a nu se include alfabetic în locul care i se cuvenea 
lui Emil Satco, ceea ce trebuie îndreptat într-o viitoare ediţie. Într-o viitoare ediţie, 
T. Robeanu trebuie să apară sub numele George Popovici. Vor trebui incluşi Virgil 
Breabăn, George Galan, Eugenia Iacob, Mardare Sorohan. Se cere şi un scurt 
capitol despre Muzeul Siret. Aş sugera să fie prezentate mănăstirile şi bisericile 
mai însemnate, oraşele şi satele (inclusiv cele dispărute), cursurile de ape mai mari, 
drumurile, căile ferate, bibliotecile municipale şi orăşeneşti. Poate şi alte capitole 
pe care autorul le va considera necesare. 

Considerăm că pensionarea lui Emil Satco este o mare greşeală şi că el 
trebuie repus între oamenii activi ai Bibliotecii Bucovinei „I. G. Sbiera", pe care el 
a numit-o astfel. Numai astfel, în câţiva ani, vom avea o nouă ediţie, completată şi 
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îndreptată, a acestei lucrări, cu care şi autorităţile sucevene se pot mândri. Munca 
în domeniul culturii şi activitatea unui mare cărturar nu au limită de vârstă. Iar 
Emil Satco este un mare cărturar. 

În încheiere, aducem un omagiu de recunoştinţă şi Editurii „Priceps Edit" din 
Iaşi, anume doamnei Filomena Corbu şi domnului Daniel Corbu, care s-au îngrijit 
de apariţia cărţii, ca şi Tipografiei „Muşatinii" din Suceava, care a tipărit-o, în 
condiţii tehnice excepţionale. 
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DOCUMENTAR 

TITU MAIORESCU 
ÎN CORESPONDENŢĂ CU HURMUZĂCHEŞTII 

D. VATAMANIUC 

Maiorescu este evocat de istoricii literari prin demersurile pe care le-a făcut 
pentru preluarea documentelor lăsate de Eudoxiu Hurmuzachi la moartea sa, în 
28 ianuarie/IO februarie 1874. „Maiorescu se duse la Cernăuţi (7 aprilie 1874) -
scrie E. Lovinescu - spre a se înţelege cu Hurmuzachi; lăzile cu documente fură 
trimise imediat la Bucureşti"'. Maiorescu s-a dus, într-aClevăr, la Cernăuţi, însă 
lăzile cu documente nu au fost trimise imediat, cum arătăm în altă parte, ci după 
îndeplinirea unor formalităţi complicate, cerute de administraţia austriacă din 
Bucovina, care au durat mai multe luni. 

Corespondenţa lui Maiorescu cu Hurmuzăcheştii arată că relaţiile criticului 
cu familia bucovineană se stabilesc mult mai devreme. Personalitatea cu care îşi 
inaugurează corespondenţa şi o continuă este Constantin Hurmuzachi ( 1819-1869) 
- unul dintre cei zece copii ai lui Doxachi Hurmuzachi (1782-1857) şi ai Ilincăi 
( 1796-1858), soţia sa2 

-, membru în Divanul Ad hoc şi ministru de justiţie. 
Maiorescu termină studiile la Theresianum, celebra instituţie de învăţământ 

din Viena, în 1858, şi se înscrie la Universitatea din Berlin, să-şi treacă doctoratul. 
Nu-l trece însă aici, pentru motive pe care le vom arăta în altă parte, ci se prezintă 
la Giessen. În mai 1859, îi adresează lui Constantin Hurmuzachi, ministru de 
Justiţie, o scrisoare în care solicită să fie sprijinit material. Arată că Ion Maiorescu, 
tatăl său, se găsea într-o situaţie destul de grea să-şi susţină familia. Ion Maiorescu 
colaborase cu Constantin Hurmuzachi, cum aflăm dintr-o însemnare din jurnalul 
lui Maiorescu, din 20 noiembrie 1855. Se arată aici că Ion Maiorescu plecase la 
Cracovia, să se întâlnească cu Constantin Hurmuzachi şi să pregătească memoriul 
către Marile Puteri, în apărarea drepturilor Principatelor Române. Memoriul 
Dezvoltarea drepturilor Principatelor Moldo-Române în urma Tractatului de la 
Paris, din 30 martie 1857, se tipăreşte la Bruxelles, în 1857, şi tot atunci apare şi în 
franceză, la Paris3

. 

1 E. Lovinescu, T. Maiorescu. I, Bucureşti, Fundatia pentru Literatură şi Artă „Regele Carol I", 
1940, p. 399. 

2 Ilie Luceac, Familia Hurmuzaki: între ideal şi realizare, Cernăuti, Editura „Alexandru cel 
Bun", Timişoara, Editura „Augusta'', 2000, p. 179-217. 

3 Titu Maiorescu, Însemnări zilnice, Publicate cu o introducere, note, facsimile şi portrete de 
I.A. Rădulescu-Pogoneanu. I (1855-1880), Bucureşti, Editura Librăriei Socec & co., [1937], p. 6. 

Analele Bucovinei, XIII, 1, p. 305-310, Bucureşti, 2006 
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În scrisoare este amintit şi un dr. Câmpeanu, căruia urma să-i trimită suma pe 
care spera să o primească. Petru M. Câmpeanu(? - 1893), profesor de filozofie la 
Academia Mihăileană, îl aduce, în înţelegere cu G. Asachi, şi pe Ioan Maiorescu la 
instituţia ieşeană, în 1843. Îl întâlnim pe Petru M. Câmpeanu la Berlin, în 1858, cu 
fiii prinţului Sturdza, qa preceptor4

• 

Maiorescu nu a primit sprijinul aşteptat. Anulează scrisoarea ulterior cu 
creionul şi notează marginal: Erfolglos, cu alte cuvinte „fără rezultat"5

. 

Maiorescu continuă corespondenţa cu Constantin Hurmuzachi cu o 
comunicare tristă privind moartea tatălui său, colaboratorul apropiat al juristului 
bucovinean6

• Maiorescu îl caracterizează pe tatăl său drept „bărbat inteligent şi 
onest". După cum îl cunoaştem pe Ioan Maiorescu din activitatea sa în serviciul 
şcolii româneşti, T. Maiorescu avea dreptate. 

Maiorescu îndeplineşte şi unele obligaţii protocolare faţă de Constantin 
Hurmuzachi şi sora acestuia. Cum arată în scrisoarea din 1113 iulie 1862, 
Al. Davilla îl însărcinează să-i trimită lui Constantin Hurmuzachi două volume din 
ediţia Poezii populare ale românilor, din 1866. Maiorescu alătura, pentru Eliza 
(l 821-1885), numită şi Săftica, ,căsătorită cu Gheorghe Sturdza, studiul Poesia 
română. Cercetare critică, tipărit în Editura Junimea în 1867, care ocupă un loc 
important în scrisul maiorescian7

. 

Maiorescu invocă autoritatea lui Constantin Hurmuzachi şi în corespondenţa 
pe care o întreţine cu contemporanii săi. În scrisoarea către Theodor Rosetti, cel 
mai apropiat prieten al său, trimisă de la Berlin în 15 octombrie 1861, îl roagă să 

• apeleze şi la Constantin Hurmuzachi, să facă cunoscut studiul său, Einiges 
Philosophische in gemeinfasslicher Form, tipărit la Berlin, în 18608

. 

În scrisoarea către mama sa, din 23 noiembrie 1864, o asigura că va primi 
pensia care i se cuvenea după moartea lui Ioan Maiorescu, întâmplată, cum am 
văzut, în august 1864. Constantin Hurmuzachi şi alte câteva persoane aveau 
influenţă suficientă spre a grăbi lucrul9

• Un profesor din Cernăuţi, Krascu, dorea să 
treacă în România şi să ocupe aici un post de limbă germană la o instituţie de 
învăţământ. Maiorescu îi răspunde, în 31 martie/ 12 aprilie 1865, şi îl îndrumă să se 

4 Titu Maiorescu, Jurnal şi epistolar. Voi. I (noiembrie 1855 - martie 1859), studiu introductiv 
de Liviu Rusu, editie îngrijită de Georgeta Rădulescu-Dulgheru şi Domnica Filimon, Bucureşti, 
Editura Minerva, 1975, p. 348. 

5 Titu Maiorescu, Jurnal şi epistolar. Voi. II (martie 1859 - iulie 1860), editic îngrijită de 
Georgeta Rădulescu-Dulgheru şi Domnica Filimon, Bucureşti, Editura Minerva, p. 52-53. 

6 Titu Maiorescu, Jurnal şi epistolar. Voi. V (10122 iulie 1864 - 7119 noiembrie 1866), editie 
îngrijită de Georgeta Rădulescu-Dulgheru şi Domnica Filimon, Bucureşti, Editura Minerva, 1984, p. 64. 

7 Titu Maiorescu, Jurnal şi epistolar. Voi. VI (8120 noiembrie 1866 - 17 aprilie 1870), editie 
îngrijită de Georgeta Rădulescu-Dulgheru şi Domnica Filimon, Bucureşti, Editura Minerva, 1986, 
p. 96. Editia lui V. Alecsandri, Poesii populare ale românilor din 1866, poartă pe copertă anul 1867. 

8 Titu Maiorescu, Jurnal şi epistolar. Voi. 1ll (18 iulie 1860- JO iulie 1862), editie îngrijită de 
Georgeta Rădulescu-Dulgheru şi Domnica Filimon, Bucureşti, Editura Minerva, 1980, p. 246. 

9 Titu Maiorescu, Jurnal şi epistolar, V, p. 97. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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adreseze fraţilor Hurmuzachi, care puteau da curs solicitării sale prin „întinsele 
relaţii" pe care le aveau în societatea românească10 • 

Constantin Hurmuzachi îl preţuia pe Titu Maiorescu, pe de o parte ştiindu-l 
fiul bunului său colaborator Ioan Maiorescu, iar pe de altă parte pentru ţinuta 
intelectuală şi activitatea pe tărâm cultural. După înfiinţarea Societăţii Literare 
Române, în 22 aprilie/3 mai 1866, care avea să devină Academia Română, 
Constantin Hurmuzachi întreprinde demersuri la cele mai înalte foruri şi Titu 
Maiorescu este numit membru, în 20 iulie 1867. Asupra acestui eveniment de o 
importanţă excepţională pentu tot ce va urma, Maiorescu îl înştiinţează şi pe 
Kremnitz, consilier de justiţie, socrul său, în scrisoarea pe care i-o trimite din Iaşi, 
în 1 /15 septembrie 1867: „Am fost numit membru al acelei societăţi literare pentru 
care Hurmuzachi îşi dăduse atâta osteneală pe lângă principe şi anume încă de la 
15 iulie, iar noi n-aveam habar"11

• 

Maiorescu considera că avea obligaţia morală să arate susţinătorului său că 
nu se înşelase când făcuse demersurile să fie numit membru în înaltul for de cultură 
din ţara noastră. În scrisoarea pe care i-o adresează în 10/22 septembrie 1867 - şi 
cu care încheiem acest grupaj - îi mulţumeşte pentru sprijinul acordat să intre în 
viitoarea Academie Română, precum şi Elizei Sturdza, pentru amabilitatea cu care 
răspundea la solicitările sale. Scrisoarea este un document de o importanţă 
excepţională pentru cunoaşterea luptei pe care o duce Maiorescu împotriva 
etimologismului. Aflăm de aici cum, în jurul termenilor introduşi de T. Cipariu în 
sistemul, său se duc discuţii aprinse, ca în cele din urmă să fie, unul după altul, 
„îngropaţi". Şi pentru totdeauna. 

Constantin Hurmuzachi moare în ziua de 15/27 februarie 1869 şi este 
înmormântat la Dulceşti, atunci în judeţul Roman, moşia lui Gheorghe Studza şi a 
soţiei sale, Eliza, mentorul familiei Hurmuzachi în Moldova. 

Aici ajung şi documentele adunate de Eudoxiu Hurmuzachi, în urma 
demersurilor lui Maiorescu, în 1874. 

I 

[mai, 1859] 

ESCELINŢEI SALE DOMNULUI CONSTANTIN DE HURMUZAKI 
Ministru de Justiţie, cavaler a mai multor ordine 

etc, etc. etc., la Iassi 

Stimatissime Doamne! 
Plin încă de îndoială, dacă oare îmi veţi putea iertare pasul de acum, 

îndrăznesc a adresa în fine voinţei d-voastră următoarea rugăminte. 

10 Ibidem, p. 183. 
11 Titu Maiorescu, Jurnal şi epistolar, VI, p. I 07. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Universitatea Giel3en îmi dete azi permisiunea de a depune doftoratul de 
filosofie la Rusalii. Preparativele sunt toate făcute, o greutate însă întrece puterile 
mele. Suma necesară de 50#. Tatei îi cade destul de greu a-şi susţine familia în 
locuri separate. În ist caz straordinariu d-lui nu mă va putea înlesnire. D-voastră 
însă veţi şti, stimatissime doamne, ce influinţă tristă şi deprimitoare are asupra 
spiritului unui june împedecarea propăşirei în studii sau a recunoaşterei publice 
prin greutăţi materiali. Ist motiv, mai ales însă umanitatea d-voastră cunoscută şi 
binecuvântată în toate regiunile unde se aude limbă de român, îmi dă curagiu de a 
vă ruga a mijloci în privinţa pecuniară depunerea doftoratului meu. Domnul 
dr. Câmpeanu va avea bunătatea de a priimi eventuali şi suma transmisă prin 
bunăvoinţa d-voastră. 

Nu mă îndoiesc că vor fi mulţi cari au pretinsiune mai aproape şi mai dreaptă 
la astufel de binefaceri. Iar dacă o voinţă fierbinte şi un sentiment curat vor avea o 
valoare oarecare, în asemenea cercustări mă simţ demn de astă favoare. 

Apelând la confidinţa respectuoasă ce tinerii români după educarea lor o au 
pentru cei mai mari şi mai bătrâni, la astă rămăşiţă a unui spirit patriarhal, ce ne 
distinge aşa de favorabil orientul nostru de naţiunile deşi mai culte din Apus, mă 
rog, escelinţă, a-mi lăsa speranţa consolatoare că buna d-voastră inimă va găsi şi 

pentru mine câteva motive escuzătoare în acest caz. 

II 

Al escelinţei voastre plecat, 
Titus Liviu Maiorescu 

D-LUI CONST. HURMUZACHI 
Dulceşti 

Iaşi, 11 sept. 1864 

Domnule Hunnuzachi, 

Sunt dator a vă comunica o ştire tristă: tatăl meu a răposat în 24 august. 
Amiciţia ce i-aţi arătat totdeauna ne este probă sigură că veţi împărtăşi cu noi 
durerea pentru perderea acestui bărbat inteligent şi onest. 

Cu sinceră consid[ eraţiune ], 
T. Maiorescu 
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III 

D-SALE D-LUI C. HURMUZACHI, 
la Dulceşti, Roman 

Preastimatul meu domn, 

309 

Iaşi, 1 /13 iulie 1867 

D. Davila m-a însărcinat a vă trămite două exemplare din noua ediţiune a 
Poesii/or populare culese de D. Alecsandri. 

Pe lângă aceasta îmi cer voie a adăuga din parte-mi pentru doamna, sora 
dvoastră, critica de poesii române, ieşită tocmai astăzi de sub presă. 

Primiţi, venerabile domn, încredinţarea înaltei mele consideraţiuni şi păstraţi-mi, 
vă rog, buna suvenire ce mi-aţi arătat-o în Iaşi. 

IV 

D-LUI C. HURMUZACHI 
Roman (Dulceşti) 

T. Maiorescu 

Bucarest, den 10/22. sept. 1867 

Prea Onorate Domnule, 

Depeşele, ce aţi binevoit a-mi adresa dv. şi dna Sturdza, le-am primit de 
abia la 2 sept., în Iaşi, când m-am întors de la Berlin. În aceeaşi zi am aflat şi 
primul cuvânt despre numirea mea la Societ[atea] Literară din Bucureşti şi 

totdeodată o nouă provocare a Ministerului de a veni îndată, aşa încât de abia după 
2 zile de şedere în Iaşi am plecat la Bucureşti. Astfel am avut numai de a comunica 
tipografiei comandele dv. de 16 esempl[are], iar mulţămirile mele pentru 
bunăvoinţa cu care aţi primit cărticica „despre poesie" şi mai ales pentru 
amabilitatea cu care dna Sturdza a răspuns la trămiterea esemplarului destinat 
dsale, vă rog să le primiţi în această scrisoare. 

Împreună cu cele 16 esempl., administr[aţia] Tipografiei „Junimea" vă va 
fi trimis şi nota despre costul lor. 
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La această notă îmi cer voie a adăuga comentariul că tot venitul din vinderea 
cărţilor este destinat pentru înlesnirea scopului cunoscut al Societăţii, de a imprima 
gratis scrieri bune româneşti. 

În Societatea Literară, din care ştiu că fac parte numai în urma propunerii 
Dvs. se îndreptează lucrurile. De când am venit aci, se dezbate ortografia în detaliu, 
precum a proiectat-o Comisiunea filologică, adecă Cipariu, Laur[ian], Massim şi 
Caragiani. 

În primul moment eram speriat de ciparianismul extrem, cuprins în acest 
proiect. Ursili, în loc de urşi, calcaniu în loc de călcăiu, coctoriu în loc de 
cuptoriu, să se scriba în loc de să se scrie şi toate celelalte flori fine, crescute pe 
câmpul acestui nefericit sistem se aflau acolo în mare abundanţă. 

În şedinţa dintăi la care am luat eu parte, am avut îndată a mă lupta cu acei 
urşi pe care D. Cipariu vrea să-i facă ursili. Şi după cinci oare de discuţiune, ursili 
au fost învinşi cu 7 voturi contra S. Contra ursili şi pentru urşi au fost Baritz, 
Ionescu, Munteanu, Hodosiu, Străjescu şi subscrisul. Pentru ursili au rămas 

etimologiştii încarnaţi Cipariu, Laurian, Maxim, plus D. Heliade, care îmi face 
aerul de a nu prea şti ce votează, plus d. Caragiani, profesor de la Iaşi, pe care îmi 
pare că-l conduce mai mult consideraţiunea că d. Laurian este vicepreşedintele 
Consiliului Superior de Instrucţ. Publică. 

În şedinţa de ieri am îngropat cu aceeaşi majoritate, la care astăzi s-a adăugat 
şi d. Heliade, pe ca/caniu, antaniu şi toată familia lor; e dar speranţă că vom 
înlătura şi celelalte exagerări cipariene, care se află în proiect şi care desperaseră 
atât de mult pe „Ion al lui Sbiera". 

Vă puteţi închipui că aceste înmormântări succesive ale ciparianismului nu se 
petrec în absolută linişte din partea acestor etimologişti, şi mai ales în d. Laurianu 
se deşteaptă o energie juvenilă foarte remarcabilă şi între toţi adversarii d-sale 
subscrisul se bucură de o specială atenţiune. Ieri, după ce arătasem teoreticeşte 
pentru ce calcaniu nu se poate admite, d. Laurianu s-a pronunţat în contra orcării 
teorii, spunând cu o gingaşe aluziune la subscrisul, că prea multă carte şi teorie 
duce la nebunie. 

Aceste şi alte asemene espresiuni parfumate nu au împedicat majoritatea 
noastră şi din momentul în care am scăpat de ca/caniu şi Comp., continenţa mai 
mult sau mai puţin demnă, cu care suportă ciparianii căderea lor, este indiferentă. 

Asupra gramaticei s-a decis să se escrie concurs pentru partea analitică, cu 
termin de un an. Cât pentru dicţionar, fiecare membru este însărcinat a face 
idioticonul provinciei sale, cu toate dialectismele observate, pentru ca din acest 
material total să se redacteze apoi de o comisiune dicţ[ionarul] definitiv. 

Sesiunea actuală se închide la I S septembrie. D. Munteanu a şi plecat astăzi. 
Terminând aceste notiţe despre care am crezut că vă vor interesa, vă rog să 

primiţi împreună cu d-na Sturdza espresiunea rennoită de mulţămire şi de cea mai 
distinsă consideraţiune. 

T. Maiorescu 
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CLAUDIU ISOPESCU 
ÎN CORESPONDENŢĂ CU NICOLAE IORGA (1926--1935) (IV) 

D. VATAMANIUC 

1 
Venezia, 10 April 1930 

Ilustre Domnule Profesor, 

Vă sunt adânc recunoscător pentru bunul sfat ce mi l-aţi dat, a fost mai bun 
decât prescripţia medicului căci, stând mereu în pat, am ajuns că de 3 zile nu mai 
simt nici o durere la stomac, doar că sunt mai slăbit. Cât pot, lucrez. Chiar azi am 
trimis dnei Silvestri L 'art populaire a Dv., ca să o traducă în italieneşte şi de aceea 
Vă rog să binevoiţi a însărcina pe cineva să-mi trimită cât mai curând clişeele 
necesare, căci la sfârşitul acestei luni lucrarea va fi pusă sub tipar, iar cel târziu la 
20 mai va fi gata tipărită. În acelaşi timp, ajut nevestei la traducerea piesei Un frate 
păgân. Anul acesta voi publica cât se poate de mult din operele Dv. în trad. 
italiană. 

Uitasem să Vă spun aici că d. Solus., recte Solacolu, şi-a dat titlul fals de 
doctor în Cartea de telefon din Roma pe 1930, p. 378 şi în „Anuarul Presei 
italiene" pe 1930, a fost denunţat de un italian şi va fi pedepsit cu 1-3 luni 
puşcărie. Tot d. Solacolu, împreună cu d. Şeicaru, a criticat în faţa d-lui Giuliano, 
la masă la Corradini, cărţile de traduceri, de ciudă că n-a fost capabil să facă el 
nimic, şi partea frumoasă e că d. Giuliano a apărat cărţile. lată cum reprezintă 
d. Solacolu interesele româneşti aici. 

Îmi permit a Vă ruga să binevoiţi a trimite d-lui Mironescu, cu o scrisoare a 
Dv., această listă de propuneri pentru decoraţii. Sunt toţi oameni care ne aduc 
servicii şi ungurii îşi creează prieteni aici cu decoraţii, anul trecut au decorat peste 
300 italieni. Cum italienii ţin la decoraţii, cred că e foarte bun acest mijloc de a-i 
lega de ţară. Nu v-am spus că în luna trecută am fost propus pentru o decoraţie 
italiană: mare ofiţer al ord. S. Mauriciu şi Lazăr. Pe când Solacolu e comandor 
românesc, eu n-am nici o decoraţie românească. Nu ţin prea mult la aceste 
distincţii, dar dacă mi s-ar fi acordat mi-ar fi făcut plăcere, mai ales că d. Solacolu 
a fost răsplătit pentru lenea lui cu decoraţie, iar eu, pentru munca mea, n-am nici 

Analele Bucovinei, XIII, /, p. 311-349, Bucureşti, 2006 
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gradul de comandor românesc. Ştiu că la I O Mai se vor acorda decoraţii, Vă rog 
deci să binevoiţi a trimite lista la timp, dacă credeţi de cuviinţă, ca să se poată 
acorda decoraţiile la 1 O Mai la Roma. 

Respectuoase omagii din partea noastră onor. Doamne. 
Distinse complimente de la nevastă. 
Cu cele mai alese sentimente de admiraţie şi recunoştinţă, 

Campo S. Fosca 2214 

2 

Ilustre Domnule Profesor, 

devotat, 
CI. Isopescu 

Roma, 21 Mai 1930 
Via Reno 22 

[I]eri dim. am primit de la d. Ghika o scrisoare în care-mi spune că „dl. 
Mironescu, sesizat de dl. Iorga despre boala Dv. şi de eventualitatea unei operaţiuni 
necesare, care după cele spuse de dl. Iorga, ar urma să fie făcută la Lausanne, la de 
Roux, mi-a telegrafiat să cercetez spre referire". 

Ca să poată avea „baza referirei cerute" mi-a trimis [i]eri pe d-rul Elti, ca să 
mă viziteze. După cât am văzut, acest medic ia uşor boala mea, cu toate că am 
continue dureri. Nu ştiu singur ce să cred. Un lucru constat însă, că nu e mai bine. 
Mi-a dat nişte medicamente. O să le iau şi pe acestea, să văd cum va merge. 

Eu nu ştiu cum să Vă mulţumesc, Ilustre Domnule Profesor, pentru sufletul 
Dv. atât de mare şi bun faţă de mine. Voi mai aştepta să văd cum va mai fi: în iunie 
e sesiunea de examene şi nu pot lipsi, căci se prezintă 5 studenţi italieni la 
examenul de româneşte, apoi voi pleca sigur în sanatoriu. Din Veneţia i-am scris 
d-lui prof. Lapedatu, dar n-am primit nici un răspuns, îi voi scrie recomandat, astfel 
sunt sigur că va primi scrisoarea mea. 

Vă rog să binevoiţi a scrie Dv. la „Ramuri", pentru fotografiile necesare 
tipăririi Artei populare în italieneşte, căci eu am cerut prin trei scrisori recomandate 
acestei case de Editură să trimită în dar cărţile rom. precum şi Arta populară a Dv. 
bibliotecii rom[âneşti] ce am înfiinţat-o la Bibi. Facultăţii de Litere de aici, dar nici 
nu mi-a răspuns editorul. 

Azi voi trimite Fiul cel p[i]erdut dşoarei Collini, astfel că la toamnă va 
apărea. Mai este încă piesa Dv., Fatalitate învinsă, pe care dşoara Collini n-a avut-o 
de la d. Ianculescu. Cotruş îmi scrie că în curând va fi gata traducerea Cleopatrei. 
El ar avea să o publice la „Nuova Italia", eu i-am scris că Dv. aţi promis-o odată 
d-lui Berretta. Or, Dv. ştiţi că Berretta a dat faliment cu „Maia", acum îmi scrie că 
va înfiinţa o altă Casă de Editură, „La Spiga", unde va apărea cartea Dv., L 'Italia 
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vista da un romeno. Azi îmi scrie că în câteva zile îmi va trimite prima corectură 
pentru d. Bertoni, ca să o citească şi să poată face prefaţa. 

Vă mulţumesc din suflet că aţi binevoit a interveni pentru decoraţii. 
Ştiu că Legaţia de aici, dar mai ales d. Solacolu, ar dori să fiu cât mai mult 

bolnav, ca să nu pot lucra nimic. Până acum am lucrat şi aici în pat, am revăzut 
traducerea la 3 volume, fac lecţii şi citesc cât pot, dar am regulat dureri de cap. 
Doar că la sanatoriu nu voi putea sta mult, căci e o cheltuială mare, ce întrece 
posibilităţile mele. Dacă voi face datorii, voi suferi iar îngrozitor. Nu cred că 
Legaţia va fi favorabilă pentru un eventual ajutor. Îl rugasem pe I. Teodorescu să 
scrie d-lui [?] să trimită toate publicaţiunile Dv. în limba franceză d-lui Bertoni şi 
Tonelli. D. Tonelli vrea să scrie un adâncit studiu despre Dv. Vă sunt adânc 
recunoscător pentru bunătatea de a-mi fi trimis fotografia. Mulţumim onor. 
Doamne Iorga pentru bunăvoinţa cu care ne-a scris. Repet, nu ştiu cum mă voi 
putea arăta în viaţă recunoscător pentru toată grija şi bunătatea ce aţi avut-o faţă de 
mine şi în această împrejurare. 

Binevoiţi a prezenta omagiile mele cele mai respectuoase stimatei Doamne 
Iorga şi a primi cele mai alese sentimente de admiraţie şi recunoştinţă, devotat, 

CI. Isopescu 

Banii (200 lire) pentru locuinţa noastră de 20 zile le-am dat d-lui Teodorescu. 

3 

Ilustre Domnule Profesor, 

Roma, 25-V-[1930] 
Via Reno 22 

Am rămas adânc mişcat, aflând cu câtă bunătate părintească şi cu câtă inimă 
nobilă - azi unică - Vă interesaţi de sănătatea umilei mele persoane. D. Ghika mi-a 
comunicat azi printr-o scrisoare dorinţa Dv. de a pleca imediat la Lausanne. Aş 
face-o cu multă plăcere, dar pe la 18 sau 19 iunie am examenul de româneşte la 
Universitate. Este o datorie pentru mine să nu lipsesc de la examen, căci studenţii 
care se prezintă acum doresc să se prezinte la toamnă la alt grup de examene şi, 
dacă aş lipsi, examenul nu s-ar putea face, astfel că studenţii s-ar fi preparat 
zadarnic şi apoi i-aş încurca şi mai mult. Pe de altă parte, le-am promis mereu că 
voi ţine examenul şi neţinându-I, nu mi-aş ţine cuvântul de profesor dat studenţilor, 
ceea ce ar fi foarte greu [grav?] şi aş avea mari remuşcări de conştiinţă. Aseară pe 
la ora 6 d. a. a fost medicul prof. univ. Bianchini, care a constatat că boala 
procedează normal şi că e deja o uşoară ameliorare. Mi-a spus că cel mult după 
8 zile, când va veni iar, voi putea să mă scol câte 2-3 ore pe zi. [H]emoragiile au 
fost crize comune la această boală şi pe la 13 sau 14 iunie îmi va face alt examen 
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radioscopic. Constat şi eu că aciditatea ce o aveam mereu a început să dispară şi 
durerile sunt cu mult mai atenuate. 

Vă rog deci să nu Vă supăraţi, căci cum mi-a spus şi prof. Bianchini, stând 
astfel în pat, cum am stat la Veneţia şi aici, e sigur că voi avea o mare ameliorare 
progresândă, iar după examene voi pleca la Lausanne, unde am şi scris la sanatoriul 
Roux, întrebând dacă vor avea o cameră liberă pe la 21 sau 22 iunie şi care sunt 
condiţiunile, ca să văd dacă pot plăti sanatoriul cu subvenţia ce-o voi primi. 

De altfel, dacă aş pleca imediat, aş putea risca să nu găsesc loc acolo în 
sanatoriu şi ce aş începe apoi. Eu cred că, stând aici în pat până la examene, voi 
putea avea o ameliorare şi mai mare - medicul vine regulat şi mă costă de ajuns -
şi voi putea să-mi fac şi datoria ţinând examenele, ca apoi, având vacanţă până în 
octombrie, să pot sta mereu în sanatoriu, până ce voi fi complet sănătos. Şi la 
toamnă, cu puteri proaspete, mă voi pune din nou în serviciul ştiinţei şi [al] culturii, 
toate în folosul scumpei noastre ţări. 

Vă rog să binevoiţi a accepta această soluţiune, care, cred, e cea mai 
satisfăcătoare şi pentru sănătatea mea şi pentru împlinirea datoriei mele de român şi 
de profesor aici. 

Sper că aţi primit articolul lui Ruffini, din „Italia Letteraria". 
Respectuoasele noastre omagii Doamnei Iorga. 
Distinse complimente de la nevastă. 
Cu cele mai adânc simţite sentimente de admiraţie şi recunoştinţă, al Dv. 

devotat, 

4 

Ilustre Domnule Profesor, 

CI. Isopescu 

Roma, 27 mai [1930] 
Via Reno 22 

Azi dim. a fost din nou dr. prof. Bianchini să mă vadă. Analiza evacuărilor 
intestinale a dovedit că aceste conţin încă sânge şi de aceea m-a sfătuit să continuu 
să stau în pat, să mi se facă injecţii care să evite o altă [h]emoragie de la ulcerul din 
stomac şi, vorbindu-i iar de sanatoriu, mi-a spus că la nici un caz n-aş putea pleca 
decât două săptămâni după ce nu voi avea sânge în evacuările intestinale, căci 
acum o călătorie mi-ar putea produce o [h]emoragie extrem de puternică. Mă 
gândesc cu groază cât o să mă coste aceste injecţii (2 pe zi), căci aici vizitele 
medicale sunt scumpe. Medicul crede că după cel mult două săptămâni voi putea 
scăpa de [h]emoragiile aceste acum lente, din ulcer. Astfel că apoi voi putea face şi 
examenul la Univ. şi pleca în sanatoriu, numai dacă mi-ar trimite subvenţiile. Vă 
exprim din nou întreaga mea recunoştinţă pentru sufletul Dv. nobil şi atât de bun 
faţă de mine. 
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Biscottini s-a întâlnit zilele trecute cu futuristul Marinetti, care tocmai atunci 
sosise din ţară. I-a spus că există la noi o adâncă imoralitate în viaţa publică, în 
politică, la funcţionari, care se lasă toţi corupţi, şi că e un haos atât de mare în viaţa 
politică, încât nici o dictatură n-ar reuşi uşor să introducă o viaţă politică demnă de 
suferinţele şi trecutul poporului nostru. A rămas încântat de primirea avută, a găsit 
o puternică simpatie la noi pentru Italia şi un curent pentru futurismul lui. A spus 
că la noi se mănâncă şi se bea prea mult, obiceiuri adânc orientale, căci se pierde 
multă vreme cu masa. Ar fi de prisos să Vă spun cât m-au durut aceste ştiri şi mă 
gândesc că aceste constatări nu le-a putut face singur în cele 4-5 zile cât a stat. 
Desigur că le-a aflat poate de la ministrul Italiei sau poate şi de la Marcu, care l-a 
însoţit în Carpaţi. Mă dor mult aceste impresii ale lui, căci cum e prieten bun cu d. 
Mussollini, Marinetti îi va spune aceste impresii. Eu Vă rog să nu ziceţi numele 
meu şi al lui Biscottini, dacă veţi utiliza aceste afirmaţii ale lui Marinetti. Mă tem 
însă că are întrucâtva dreptate, căci prea mult se fură la noi, politică de căpătuială şi 
[nu] în folosul ţării. 

Sper că veţi fi primit ambele mele telegrame şi ultima mea scrisoare. 
Respectuoasele noastre omagii onor. Doamne Iorga. 
Complimente de la nevastă. 
Cu cele mai respectuoase sentimente de admiraţie şi recunoştinţă, devotat, 

5 

Ilustre Domnule Profesor, 

CI. Isopescu 

Roma, 4 iunie 1930 
Via Reno 22 

Bunele Dv. rânduri, care dovedesc cu prisosinţă marea bunătate a nobilului Dv. 
suflet, mi-au adus o nespusă mângâiere la suferinţa ce mi-o cauzează boala. E atâta 
consolare doar să ştii că cel mai mare om ce l-a produs neamul nostru îţi apreciază 
munca şi-ţi doreşte sincer o sănătate deplină ca să mai poţi fi folositor ţării! 

La început Vă mărturisesc sincer că aveam scrupule de conştiinţă dacă 

trebu[i]e să accept subvenţii pentru îngrijirea sănătăţii mele, dar apoi mi-am 
examinat conştiinţa şi mi-am dat seama că, dacă în ultimii 5 ani aş fi avut măcar 
113 din leafa ataşatului de presă, care n-a produs nimic şi a luat deci în zadar banii 
ţării, statul mi-ar fi dat în aceşti 5 ani cel puţin I milion şi 200 OOO lei şi în cazul 
acesta n-aş fi ajuns cu sănătatea şubredă de azi şi aş fi fost şi mai folositor ţării. 
Cred deci că nu-mi îngreunez conştiinţa cu nimic dacă ţara mă va ajuta să-mi 
recapăt sănătatea, căci tot în folosul ei este. Nu ştiu acum dacă d. Mironescu mi-a 
aprobat subvenţia promisă şi dacă a dispus să se trimită banii aici, căci la 20 iunie 
voi pleca la Lausanne. Am scris din nou la sanatoriul Roux, de astă dată 
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recomandat, ca să obţin condiţiile, căci presupun că nu va fi mai puţin de 200 lire 
pe zi şi cum voi trebui să rămân cel puţin 3 luni, mă va costa, cu drum cu tot, 
aproape 12 OOO lire, ceea ce e extraordinar pentru un om sărac şi a cărui singură 
bogăţie e doar munca, care până acum a fost extrem de rău plătită. În tot cazul, 
aştept să văd ce va hotărî d. Mironescu. 

Cotruş a terminat Cleopatra, va apărea împreună cu celelalte 3 drame, la 
toamnă. Prefaţa o va scrie la toate Luigi Tonelli, căci cele 3 mai scurte vor apare 
într-un volum, aşa face aici mai multă impresie. 

La Văleni vor veni studenţi italieni. Cialdea, care îşi ia în iulie doctoratul, va 
rămâne tot anul în ţară, dacă sunteţi Dv. de acord, dar ar fi necesar să obţină o 
bursă de 4 OOO lei lunar, poate de la Externe. Aici, la intervenţia mea, 18 studenţi 
români au burse de 400 lire lunar de la Minist. de Externe italian. 

Binevoiţi a-mi scrie despre subvenţia pentru mine şi despre bursa pentru 
Cialdea. 

Respectuoasele noastre omagii Doamnei. 
Complimente de la nevastă. 
Cu cele mai respectuoase sentimente de admiraţie şi recunoştinţă, devotat, 

6 

Ilustre Domnule Profesor, 

CI. Isopescu 

Roma, 7 iunie 1930 
Via Reno 22 

Am primit răspuns de la d. Lapedatu, care îmi scrie că a fost tratat la Clinique 
de la Pensee la Lausanne. Am scris chiar azi dr.-lui Fiessly, rugându-l să-mi dea 
informaţii asupra condiţiunilor, căci văd că subvenţia ce mi se promisese de la 
Ministerul de Externe nu mai soseşte şi mă tem să contractez datorii pentru care să 
plătesc camătă 24%. Aici în pat sufăr de o căldură extraordinară, e foarte cald la 
Roma. 

Îndrăznesc a Vă ruga să binevoiţi a trimite alăturata cerere cu câteva rânduri 
ale Dv. d-lui Maniu sau d-lui Lugoşianu sau d-lui Eugen Filotti, la Preşedenţia 
Consiliului, căci dacă aş trimite-o eu direct cine ştie dacă mi-ar aproba-o; mai ales 
că d. Filotti îl susţine pe Solacolu. 

Vă rog însă să binevoiţi a-mi răspunde dacă sunt şanse să fie aprobată suma 
cerută din fondul de 50 milioane ce-l are d. Filotti pentru propaganda din 
străinătate, căci de altfel aceşti studenţi n-ar putea pleca la Văleni şi ţin să plece. 
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Respectuoase omagii onor. Doamne din partea noastră. 
Complimente din partea soţiei. 
Cu cele mai respectuoase sentimente de admiraţie şi recunoştinţă, devotat, 

7 

Ilustre Domnule Profesor, 

CI. lsopescu 

Roma, 9 iunie [ 1930] 
Via Reno 22 

Îmi permit a Vă trimite Pădurea spânzuraţilor. Şi acest volum a [i]eşit bine. 
Mă gândesc însă cu durere că nici azi n-au sosit de la Direcţia Presei banii pentru 
volume. Şi suf'ar mult. 

Ca un trăsnet a sosit aici ştirea despre schimbarea lucrurilor la noi. Ştirea 

despre proclamarea Regelui Carol al II-[lea] a făcut bună impresie, în speranţa 
consolidării interne la noi şi a unor legături mai bune între cele 2 ţări. 

Sper că aţi primit cererea pentru cei trei studenţi ce vor merge la Văleni. Vă 
implor să binevoiţi a interveni la Preşedenţia Consiliului - eu sper că tot Dv. veţi fi 
preşedinte de Consiliu - să se trimită suma de 65 OOO lei cerută. În tot cazul, 
binevoiţi a mă informa, să ştiu şi să pot comunica celor interesaţi. 

Respectuoasele noastre omagii onor. Doamne. 
Complimente de la nevastă. 
Cu cele mai respectuoase sentimente de admiraţie şi recunoştinţă, devotat, 

8 

Ilustre Domnule Profesor, 

CI. Isopescu 

Roma, 13 iunie 1930 
Via Reno 22 

Am aflat cu bucurie că iubitul nostru Rege v-a acordat Marele Cordon al 
Ordinului reg. Carol I, aşa cel puţin au scris ziarele de aici. Vă exprim şi în numele 
nevestei cele mai vii felicitări pentru această atât de mare şi atât de binemeritată 
distincţie. 

Azi a fost medicul, care mi-a spus să mai fac injecţii de coagulare căci am 
pierdut mult sânge şi injecţiile mă vor fortifica mult. Acum îmi tratează ulcerul şi 
mi-a spus să mă îngrijesc bine, căci astfel prin noiembrie voi putea fi mai bine. I-am 
spus că nu pot merge în sanatoriu căci acolo e scump şi eu n-am această posibilitate 
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materială. Mi-a spus să merg undeva la munte, unde mă duce trenul cu vagon-lit, în 
Tirol, căci căldura Romei mă va slăbi şi obosi şi mai mult. 

Berretta îmi scrie azi că sâmbătă Vă va trimite „bozze"-le ca să dispuneţi 
definitiv articolele din carte. Mi se plânge că a scris de mai multe ori recomandat la 
„Cartea Românească", întrebând ce-i cu romanul lui, pe care „Cartea Rom." s-a 
angajat să-l publice în mai. Mi-a spus că se va adresa unui avocat. Rebreanu s-a 
ocupat de publicare, am scris şi eu la „Cartea Rom." şi lui Rebreanu, dar n-a 
răspuns nimeni. Binevoiţi a ruga pe dl. Barbu Teodorescu să se intereseze la 
Rebreanu şi „Cartea Rom." 

Sper că aţi binevoit a trimite la Preşedenţia Consiliului cererea mea pentru 
studenţii italieni ce ar veni la Văleni, dacă ar primi acolo burse. Aici sperăm că se 
forma cât mai curând guvernul de care ţara are nevoie. 

Respectuoase omagii din partea noastră onor. Doamne. 
Complimente de la nevastă. 
Cu cele mai alese sentimente de admiraţie şi recunoştinţă, devotat, 

9 

Ilustre Domnule Profesor, 

CI. Isopescu 

Roma, 17 iunie 1930 
Via Reno 22 

Azi am avut o mare satisfacţie. Pentru prima dată de când existăm ca popor 
s-au ţinut în Italia examene oficiale de limba şi literatura română. S-au prezentat în 
sesiunea aceasta 4 candidaţi, toţi au reuşit bine iar studentul Pomilio a luat nota 40 
cu laudă (am fost 4 profesori în comisie: V. Rossi, G. Bertoni, B. Migliorini şi eu). 
Satisfacţia mare e că s-a făcut constatarea cât de multe cunoştinţe au studenţii nu 
numai în ceea ce priveşte limba şi filologia românească, dar şi literatura noastră. 
Este pentru mine un fericit prilej să Vă exprim cele mai adânc simţite mulţumiri, 
căci dacă nu aveam îndemnul şi sprijinul Dv. atât de nobil nu aş fi ajuns la acest 
rezultat pentru cultura noastră. Nu pot uita cuvintele Dv. ce mi le-aţi spus la 1928 
la Văleni: „Mergi şi te stabileşte la Roma, D-ta ne eşti acolo foarte util." Au fost 
pentru mine cuvinte hotărâtoare, căci de-abia atunci m-am gândit serios la 
stabilirea mea aici. Dar această stabilire va putea avea loc numai dacă mi se va da 
de la Ministerul de Externe o leafă bugetară, căci şi anul acesta tot din subvenţii 
trăiesc. Sper că veţi binevoi a-i vorbi ocazional d-lui Mironescu să-mi fixeze în 
bugetul viitor o leafă bugetară, măcar jumătate din cât are Solacolu (acesta are 8 
500 lire lunar). Îmi permit a Vă trimite o lucrare ce o cunoaşteţi şi una ce am scris-o 
în aprilie la Veneţia, ceea ce se vede de altfel la pag. 92. 

Toată lumea l-a felicitat pe noul nostru Rege. Eu m-am gândit să-i trimit în 
omagiu câteva volume de traduceri, câteva din ultimele mele lucrări şi o scrisoare. 
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Sper că nu se va supăra de această îndrăzneală a mea, căci l-am cunoscut la 1924 
aici la Roma, apoi nu poate să se supere de acest cadou de cărţi pe care M. S. 
desigur că nu le-a văzut până acum. 

Îmi permit a Vă ruga să binevoiţi a nu uita de cererea mea pentru cei 
3 studenţi care urmează să plece la Văleni. Banii ar trebui să sosească aici până la 
1 O iulie, la I I iulie ei pleacă din Roma. 

Respectuoase omagii din partea noastră onoratei Doamne Iorga. 
Distinse complimente de la nevastă. 
Cu cele mai respectuoase sentimente de admiraţie şi recunoştinţă, devotat, 

10 

Ilustre Domnule Profesor, 

CI. Isopescu 

Roma, 2I-VI-'30 
Via Reno 22 

Acum a plecat de la mine prof. Lo Gatto, secretarul general al Inst. Europa 
Orientale. Am vorbit de cartea Dv., Arta populară. Îmi spune că ar costa mult de 
tot, dacă am reproduce toate fotografiile. Criza financiară în care se găseşte Inst. 
Europa Orientale nu permite să se angajeze cu o asemenea publicaţiune. Ar 
publica-o însă imediat, în octombrie 1930 ar fi tipărită gata, dacă Dv. aţi consimţi 
să se publice numai cel mult 20 fotografii în afară de text. Eu găsesc că aceasta este 
soluţia cea mai bună şi V-aş ruga din suflet să binevoiţi a o accepta. În cazul acesta, 
Vă rog să binevoiţi a alege Dv. fotografiile ce credeţi că trebuie reproduse, poate de 
la Comisia Monum. Istorice şi a pune pe cineva să mi le trimită astfel că la 7 iulie 
să le am aici, căci la 9 iulie Lo Gatto pleacă din Roma. În interesul culturii noastre 
aici, sper că veţi binevoi a consimţi ca această admirabilă carte a Dv. să fie 
publicată cu 20 [de] fotografii. Tipografia e mai liberă pe vară şi ar putea lucra la 
publicarea ei, astfel că la toamnă ar apărea. De la prof. Fortunescu, pe care l-am 
rugat să ceară din „Ramuri" fotografiile, n-am primit nici un răspuns. Vremea trece 
şi nu se poate tipări cartea din lipsa fotografiilor. 

Nu ştiu apoi dacă Gamber n-are nici o pretenţie, căci cartea e în editura lui. 
Sper că nu, căci de altfel greu s-ar putea avea bani pentru el. Pentru publicare trebuie 
să mă oblig să cumpăr vreo 300 de exemplare. Acesta e un lucru natural, apoi aceste 
exemplare le împărţim gratuit pe la profesori, miniştri, scriitori, ziarişti etc. 

Văd că Direcţia Presei de la Preşedenţia Consiliului se opune răspândirii 
scrisului românesc aici, nici acum nu mi-a trimis banii pentru volumele 
Ciuleandra, Moara cu noroc, Pădurea spânzuraţilor şi Gorun, cu toate că i-am 
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cerut din aprilie şi am dat 2 telegrame, iar d. Ghika a dat şi el o telegramă. Dacă aţi 
putea să-i vorbiţi d-lui Gafencu şi despre aceşti bani pentru editorii italieni şi 
pentru aceia pentru italienii care se pregătesc să plece la Văleni. 

Vă rog să binevoiţi a-mi comunica hotărârea Dv. relativ la Arta populară şi a 
mă informa dacă s-au aprobat banii pentru cei 3 studenţi italieni. 

Respectuoasele noastre omagii onor. Doamne. 
Distinse complimente de la nevastă. 
Cu cele mai respectuoase sentimente de admiraţie şi recunoştinţă, al Dv. 

devotat, 

11 

Ilustre Domnule Profesor, 

CI. Isopescu 

S. Marcello Pistoiese, 
12 august 1930 
Villa Ombrosa 

Pomilio a fost două zile aici să mă vadă şi mi-a spus şi povestit binevoitorul 
Dv. interes pentru mine, fapt pentru care Vă mulţumesc din adâncul sufletului. 
Pomilio s-a întors încântat de tot ce a văzut şi învăţat la noi şi mi-a vorbit cu 
admiraţie de atmosfera de bunătate şi de prietenie în care a trăit la Văleni şi de 
toată atenţia ce aţi avut pentru dânsul. Pomilio mi-a povestit apoi că a aflat cu 
durere că munca mea de aici este atât de puţin răsplătită şi că Solacolu are o leată 
fantastică, adăogând că acest lucru n-ar fi posibil sub fascismul italian. I-am spus 
că numai un guvern Iorga ar putea aduce ordine şi face dreptate în ţară. Nu Vă 
ascund însă că mi-a fost extrem de penibil văzând că şi studenţii mei cunosc 
situaţia mea. Dar va voi poate O-zeu să mi se aranjeze o situaţie sigură de la 1 
ianuarie 1931, punându-mi-se o leată bugetară care să-mi dea posibilitatea să 
trăiesc demn şi să-mi pot îngriji sănătatea. Vă rog să binevoiţi a nu mă uita, a vorbi 
cu Regele şi poate cu d. Valeriu [ ... ] învăţământul superior de la Min. de 
Instrucţie, ca să mi se pună în bugetul viitor leafa de conferenţiar, dar să mi se 
plătească în valuta oficială. 

La Externe e acum secretar general d. Ministru Pienescu, care a fost pe lângă 
Vatican şi care are o mare admiraţie pentru Dv. Acesta Vă va împlini orice până la 
sosirea d-lui Mironescu. 

Pomilio va traduce cartea Dv. despre Democr[?] şi mi-a vorbit despre 
lucrarea Dv., Synthese. Greu am găsi aici un editor care să publice 4 volume, o 
lucrare atât de mare, dar eu vreau să încerc. V-aş ruga însă să binevoiţi a scrie lui 
Gamber să-mi trimită la Roma, Via Reno 22, două exemplare, deci 8 volume, căci 
un exemplar trebuie să-l dau traducătorului, iar altul să-l pot arăta editorilor. Eu 
sper că voi reuşi a putea publica, la 1931, 2 volume, iar la 1932, ·alte 2 volume. 
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Am primit azi de la „Neamul Rom. p. popor" fotografiile colorate, le-am şi 
trimis tipografiei Barroni, cu rugămintea să Vă trimită corectura şi să adăogaţi 
„dicitura" la fiecare fotografie. 

Dacă voi mai sta la Roma - aceasta depinde de leafa bugetară - am de gând 
să vin la anul la Văleni cu mai mulţi profesori şi studenţi italieni: va fi cea mai 
frumoasă sărbătorire a Dv. cu ocazia împlinirii de 60 de ani. Îmi permit a Vă 
trimite tăieturi de ziare cu alte articole. Am reuşit să deschid porţile unor 
importante ziare ca „II Popoto di Brescia", care este ziarul d-lui Turati, secret. gen. 
al partidului fascist, ca „Corriere Adriatico", „II Nuovo Cittadino'', „La Voce di 
Mantova" etc. În Italia de nord ziarele se citesc mult şi astfel [„ .. ] să pătrundă cât 
mai mult cultura noastră aici. l-am scris d-lui Gafencu, Subsecret. de Stat la 
Preşedenţie de care Dv. mi-aţi vorbit bine la IO mai 1929, rugându-l să ne aprobe 
din fondul Direcţiunii Presei şi Propagandei o sumă ca să-mi pot îngriji mai bine 
sănătatea, dar nici nu mi-a răspuns. Aceşti oameni mari (?!) nu se impresionează 
nici de boala oamenilor care şi-au jertfit sănătatea în folosul ţării! 

Rândurile acestea Vă vor sosi poate după închiderea cursurilor de la Văleni; 
poate veţi găsi răgazul să jertfiţi o clipă pentru a scrie o scrisoare d-lui 
Costăchescu, ca să-mi pună în buget leafa bugetară pentru conferinţa de româneşte 
de la Roma. Iertaţi-mă dacă îndrăznesc să Vă supăr cu situaţia mea, dar toată 
nădejdea noastră e la Dv. Dacă d. Costăchescu nu va voi, să se creeze un post de 
consilier cultural retribuit de la Direcţia Presei de pe lângă Preşedenţie, de unde e 
retribuit Solacolu cu 8 500 lire lunar. Binevoiţi a mă informa dacă doriţi şi 

corectura a doua la Arte popolare, dacă e nevoie să prezint o cerere pentru leafa de 
conferenţiar şi care listă pentru decoraţii (întâia, cu l O persoane, sau a doua, cu 4) 
aţi binevoit a o prezenta. 

Respectuoasele noastre omagii onor. Doamne. 
Complimente distinse de la nevastă. 
Cu cele mai respectuoase sentimente de admiraţie şi recunoştinţă, devotat, 

CI. Isopescu 

12 
[iunie 1930] 

Ilustre Domnule Profesor, 

Am trăit zilele acestea aici, departe de ţară - printre străini îţi iubeşti şi mai 
mult ţara - şi bolnav, atâtea emoţii puternice şi frumoase, clipe de entuziasm, 
bucurie şi speranţe pe care nu le-am trăit până acum. Proclamarea scumpului nostru 
Rege mi-a dovedit şi mai mult că adevărul şi dreptatea învinge [sic], chiar dacă 
întârzie. Atâta nedreptate, motiv de mari suferinţi pentru Rege şi ţară, a fost 
reparată şi acest fapt se datoreşte în mare parte Dv., care aţi fost totdeauna cel mai 
vajnic luptător pentru dreptate. Am vărsat lacrimi de bucurie şi de emoţie citind 
frumosul discurs al Regelui. Aici ştirea a avut o primire entuziastă, presa italiană 
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întreagă şi populaţia comentează cât se poate de bine evenimentul. Profesori, 
scriitori, ziarişti, studenţi au venit zilnic la mine şi am comentat fericiţi marea 
noutate. [I]eri mi-a telefonat şi Ministrul Giuliano exprimându-şi deplina 
mulţumire şi felicitându-ne ţara. La un examen de medicină, prof. Busi i-a dat unui 
student nota 25 şi a adăogat: „pentru Regele Carol, 27" şi studentul român 
Casiu Suciu s-a ales cu nota 27. E o dovadă de simpatia pe care o are în Italia. 

Ţin să Vă exprim sincere felicitări şi vii mulţumiri româneşti pentru luminata 
Dv. faptă. Sunt fericit să Vă spun că [h]emoragia a încetat, analiza e negativă, 
astfel că de [i]eri tratez din nou ulcerul. Azi vine să mă vadă ministrul Giuliano, 
care doreşte să ţin examenul în casă, îl am la 17 iunie. Sigur că-l voi face în casă. 
După aceasta aş putea pleca în sanatoriu, dar n-am posibilitatea materială să mă 
duc, căci [i]eri am fost informat de Legaţie că mi s-a acordat un ajutor de 2 OOO lire 
„ „ cum a spus colonelul David Popescu, cu care abia aş plăti abia drumul dus şi 
întors la Lausanne. Suma aceasta de ajutor mi-a adus aminte că în vara 1928 
d. Solacolu a primit un ajutor ca să-şi facă vilegiatura - se ostenise mult nefăcând 
nimic!! - de f?J 800 lire, iar mie, care sunt serios bolnav, mi s-a acordat 2 OOO de 
lire, după ce am [?] lucrat atât. Dar n-am ce face, dacă aş merge la Lausanne ar 
însemna să fac datorii, care m-ar apăsa şi suferinţa mi-ar agrava boala, voi sta aici 
în pat, în căldura grozavă a Romei. Dacă aş avea şi eu origine turcească şi mi-aş fi 
bătut joc de ţară ca d. Solacolu, aş fi primit şi eu o sumă corespunzătoare. Dar 
trebuie să o îndur şi pe aceasta. 

Ceea ce mă face să uit acest necaz legat de nedreptate[a] faţă de mine în 
raport [cu ce] s-a făcut în mod nemeritat faţă de [el] e speranţa în zilele fericite 
pentru scumpa noastră ţară. 

Îndrăznesc a Vă ruga din nou să binevoiţi a interveni pentru bani pentru 
[studenţii] Collini, Cialdea şi Pomilio, ca să [poată] merge la Văleni. E o mare 
binefacere pentru aceşti italieni că se vor putea [adăpa] la izvorul curat şi sănătos al 
sufletului Dv. mare şi nobil. 

Azi au sosit banii (23 lire, 5 cent.) de la [Doamna] Iorga, îi mulţumim, dar nu 
era [ ... ?] grabă. 

Respectuoase complimente d-nei Iorga. 
Complimente de la nevastă. 
Cu cele mai respectuoase sentimente de admiraţie şi recunoştinţă, devotat, 

CI. lsopescu 

13 
[iunie 1930] 

Stimată şi scumpă Doamnă Iorga, 

Venind ziua plecării noastre din Venezia, [dorim] să vă exprimăm Dv. şi 
Domnului Profesor, întreaga noastră recunoştinţă pentru bunăvoinţa şi solicitudinea 
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ce aţi arătat-o şi în această împrejurare faţă de noi. Plecarea ne-a fost grăbită de 
zgomotul infernal ce l-au făcut [de] la sosire excursionişti care locuiau în camerele 
vecine. În zadar i-au rugat D-nii Papahagi, Theodorescu, Valentin şi Munteanu
Râmnic, în zadar le-a strigat soţul meu că prin purtarea lor profanează această 
instituţie creată cu atâtea nobile jertfe de Domnul Profesor Iorga, căci n-au mai 
încetat. 

Fluierături şi cântece pe coridoare, strigăte prin camerele lor până la orele 
târzii din noapte, nu rareori consecinţele excesului de vin, iar în noaptea Învierii au 
cântat în cor până la ora 2 noaptea. Nu mai vorbesc de murdăriile de prin camere, 
de prin closete, de pe coridoare. Ca să vedeţi purtarea lor, ajunge să spun că 
Armando are mai mult simţ decât unii din ei, căci ne-a declarat aici în cameră că 
purtarea lor face ruşine ţării noastre. Bietul Valentin a suferit mult din cauza 
purtării unor excursionişti. 

Dacă n-am fi putut pleca azi, am fi trebuit să mergem la noapte să dormim 
într-un hotel, căci nimeni nu poate domina sălbăticia unora din ei. Valentin, 
Papahagi şi Theodorescu spuneau că n-au nici o înţelegere pentru lucrurile ce le 
vedeau şi că în oraş purtarea lor a lăsat enorm de mult de dorit. Ar fi bine ca 
excursiile care vor veni la Casa Dv. să fie bine organizate şi excursioniştii să fie 
aleşi şi sancţiuni severe să pedepsească necinstirea ce o aduc numelui ţării noastre 
aici. În d. Papahagi am găsit un suflet foarte nobil, o cultură aleasă şi o puternică 
legătură sufletească şi înţelegere adâncă a tot ce a făcut şi face Domnul Profesor 
pentru ridicarea neamului. Astăzi s-a pus medalionul sub stema României. A luat 
parte şi consulul, s-au ţinut multe discursuri; a fost invitat şi soţul meu şi dacă n-ar 
fi avut azi dureri la stomac ar fi vorbit şi el. Am dat mătasea lui Valentin, aceeaşi 
culoare căci mai aveam rămasă încă multă. Palmira îşi face datoria ei. 

Nu ştiu dacă Domnul Profesor a acceptat şi a binevoit să ceară decoraţiile 
pentru care 1-a rugat soţul meu. La Congresul de Studii Romane sunt 8 unguri, 
membri ai Institutului Unguresc din Roma, care vor face comunicări ştiinţifice iar 
de la Şcoala noastră nu face nici unul. Dacă ar fi fost la Şcoală un director om de 
ştiinţă s-ar lucra mai mult în Italia în folosul culturii noastre. Sper că vom putea 
avea la Roma clişeele pentru cartea Domnului Profesor, Arta populară. Vă rog din 
inimă să nu uitaţi de fotografiile Dv. pentru noi. 

Regretăm extrem de mult că nu putem avea plăcerea să vă revedem la 
Venezia. Moş Marini a obţinut bilete gratis la muzee pentru bă[i]eţi, căci consulul 
n-a voit să se intereseze. Nu ştiu ce are cu Palmira şi cu Armando [?] săraci nu 
poate să-i sufere. Are o intenţie ascunsă pe care n-o putem ghici, în tot cazul, 
purtarea lui e urâtă să se amestece în afaceri din astea care nu au nici un sens. 
Pentru că ura care o are pe Armando şi Palmira este nejustificată. Este o admirabilă 
idee de a aduce aici o doamnă româncă tot ceea ce poate fi mai bun. Căci e nevoie 
de o femeie aici, nici nu se discută. Moş Marini se teme că Bombardella, în ura lui, 
nu va voi să dea Palmirii leafa la 1 mai. Cu aceasta mi-am făcut datoria şi 

rugămintea Dv. de a vă informa asupra lucrurilor de aici. 
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro



324 D. Vatarnaniuc 14 

Vă dorim din suflet călătorie frumoasă şi tot succesul meritat în Anglia. 
Vă rog să primiţi împreună cu Domnul Profesor cele mai respectuoase 

complimente din partea noastră. 
A Dv. devotată, 

14 

Ilustre Domnule Profesor, 

Venera Isopescu 

Via Reno 22 
Roma, I 0/3/31 

Îmi permit a Vă trimite Creangă în italieneşte, sper că va place italienilor. 
Nu ştiu dacă aţi avut bunătatea să Vă interesaţi şi să interveniţi pentru 

decorarea celor câţiva italieni propuşi, căci în timpul din urmă presa italiană se 
ocupă tot mai puţin de noi, d. Solacolu nu provoacă articole, eu sunt bolnav şi nu 
pot scrie şi nici nu pot cere de la italieni, căci au lucrat cu entuziasm ani de zile 
pentru noi şi n-au avut nici cea mai mică atenţie de la noi din ţară. 

Azi îmi fac examenul de radiografie, acum către seară voi face ultima parte 
de examen şi voi avea şi sentinţa definitivă. Mi-a spus însă că am un „fortissimo 
esaurimento nervoso" care trebuie curat neapărat, căci de altfel nu-mi voi vindeca 
ulcerul niciodată. Voi urma sfatul medicului şi voi pleca din Roma să stau departe 
de centrul muncii mele în linişte perfectă şi abia după Paşti voi veni la Roma. Prea 
multe suferinţe morale am îndurat şi prea m-am zbătut cu lucrul, cu datoria mea de 
aici şi nu va fi acum uşor să-mi revăd nervii teferi. 

Am aflat că d. Pom a şi sosit la Roma, fiind cumulard şi având pentru 
funcţiile de ataşat comercial şi agricol modesta sumă de 21 OOO lire lunar. Sperăm 
că acum se va putea ocupa de cartea Dv. 

La vară dacă se vor putea ajuta, câţiva studenţi italieni (8-1 O) ar veni la 
Văleni, iar la misionare, dacă credeţi, ar putea rămâne 2 studente, care vor sosi cu 
titlul de doctor în litere. Binevoiţi a-mi răspunde la acest lucru, căci ar trebui să se 
prepare din timp cu paşaportul. 

Pe aici nici o noutate de altfel. Doar hom[?]ganissimus, D. Panaitescu, luptă 
să aibă recomandaţii şi de aici pentru definitiva numire de director, pe care o crede 
sigură, căci a spus unui membru al Şcoalei că s-a împăcat cu Dv. 

Respectuoasele noastre omagii onor. Doamne. 
Distinse complimente de la nevastă. 
Cu cele mai respectuoase sentimente de admiraţie şi recunoştinţă, devotat, 

CI. lsopescu 
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Ilustre Domnule Profesor, 

325 

Via Reno 22 
Roma, 20/3/3 1 

Sper că aţi primit volumul italienesc Creangă şi scrisoarea mea. Dramele Dv. 
Fiul cel p[z]erdut şi Fatalitate vor apare peste câteva zile, editorul Carabba 
lucrează frumos şi bine, dar foarte încet. Veţi primi de la editor 20 exemplare, căci 
cu ajutorul lui O-zeu voi pleca mâine din Roma să stau odihnit. Vă trimit aici un 
nou volum şi sper că Vă va place copertina, a cărei origină o veţi recunoaşte uşor. 
Sunt mâhnit, căci d. Filotti nu vrea să-mi aprobe bani decât pentru 3 volume, iar eu 
am 7 voi. sub tipar, voi trebui să dau 5 OOO lire din punga mea după atâta muncă 
depusă chiar şi-n dauna sănătăţii mele. De câte ori îi scriam înainte care volume 
voiam să public, d. Filotti nu-mi răspundea nimic, iar acum după ce i-am scris din 
nou că am 7 voi. sub tipar îmi răspunde că nu poate da decât pentru 3 volume. 
Dacă noi am plăti ca ungurii şi bulgarii şi polonii câte o mie lire pentru volum 
traducătorilor şi am cumpăra 600-800 exemplare, nu câte 200--400 exemplare, 
suma ce-am cerut-o pentru şapte volume ar fi insuficientă pentru trei volume cât 
vrea d. Filotti să-mi aprobe. E tradusă gata Istoria pop. balcanice şi drama Sf 
Francisc, dar n-am fonduri să le pot publica şi nu pot găsi editor care să le publice 
fără să ne angajăm să cumpărăm câteva sute de exemplare. 

Am aflat cu bucurie de la Avram Todor, căruia i-a spus d. Barbu 
Theodorescu, că s-au aprobat decoraţiile pentru italieni şi mă grăbesc să Vă 

mulţumesc, căci mi-aţi luat o piatră de pe inimă. Nu ştiu când se vor trimite, dar 
poate c-ar fi bine să se trimită cu curierul în aprilie. Dacă nu veţi veni Dv. în Italia 
şi cu această ocazie să le daţi, aş fi mulţumit să fiu însărcinat eu să le dau eu 
decoraţiile, mai ales că eu le-am propus şi că n-am nici o decoraţie românească. 

Am aflat cu vie bucurie că Regele V-a conferit cea mai mare decoraţie 
românească, Vă felicităm din adâncul sufletului şi Vă dorim cât mai multă sănătate 
şi mulţumire pentru fericirea ţării. 

V-aş ruga să binevoiţi a-mi răspunde dacă veţi binevoi a obţine bani pentru 
8-1 O studenţi italieni, care doresc să vie la Văleni şi pentru 2 studente care vor să 
rămână la Văleni tot anul 193112 la şcoala de misionare. E nevoie să ştiu mai 
curând ca să le spun să-şi facă pasportul, căci trebuie cel puţin 2 luni până ce 
primesc pasportul aici. 

Binevoiţi a-mi scrie la Roma, poşta mă va urma. Zilele trecute a fost pe la noi 
d. Stoicescu din Veneţia. 

Binevoiţi a transmite respectuoasele noastre omagii onor. Doamne Iorga [şi] 
a primi asigurarea întregii noastre admiraţii şi recunoştinţe, al Dv. devotat, 

CI. Isopescu 
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16 

Ilustre Domnule Profesor, 

16 

Via Reno 22 
Roma, 26/3/31 

M-a mişcat mult scrisoarea Dv. E pentru mine o mare mângâiere faptul că 
articolul [lui] Padrini cerut de mine V-a plăcut şi V-a adus în noianul de preocupări 
şi griji ce-l aveţi, o rază de mulţumire. Nu e prea îndreptăţit reproşul Dv. în ce 
priveşte traducerea operei Dv. V-am scris în scrisoarea din urmă că atât Sf 
Francisc cât şi Istoria popoarelor balcanice sunt traduse gata, dar n-o să le pot 
publica anul acesta căci d. Filotti îmi dă abia bani pentru cele 2 drame ale Dv., 
pentru Creangă şi voi. Petrescu ce Vi l-am trimis, am alte 4 volume sub tipar 
(Negruzzi, Agârbiceanu şi 2 romane Sadoveanu) şi va trebui să dau eu peste 
40 OOO lei pentru aceste volume. Iată ce straşnică lecţie ni se dă pentru munca mea 
pentru ţară, pe altarul căreia mi-am sacrificat şi sănătatea! Voi da să se traducă şi 
Isus [şi] Casandra, dar aş fi ţinut să se publice toate anul acesta. Ar fi însă nevoie, 
cred, de 7 000-8 OOO lire, pe care numai Dv. le-aţi putea obţine. Voiam să aranjez 
aici la Roma o conferinţă despre Dv., ţinută poate de d. Ezio Levi, V-am scris şi 
Dv. şi lui Cialdea să-l roage pe d. Barbu Theodorescu să-mi trimită vreo 30-40 
fotografii ale Dv., ale caselor din Bucureşti, Văleni cu biblioteca Dv., Casa 
Română din Veneţia, Şcoala din Paris etc., ca să fie şi proiecţiuni, dar Cialdea mi-a 
scris că d. Barbu Theodorescu i-a comunicat răspunsul Dv. că „n-are nici o 
importanţă". Este un omagiu atât de bine meritat ce s-ar face aici la Roma pentru 
Dv. Dar dacă nu voi avea fotografiile, voi provoca conferinţa. 

Aici s-a luat hotărârea să se revizuiască titlul de Doctor Honoris Causa 
acordat unor italieni mai mult pentru motive politice. Acum lucrez să atrag atenţia 
italienilor că Dv. n-aveţi încă titlul de Doctor Honoris Causa la nici o univ. italiană 
şi vi se va acorda aici la Roma: atât Giuliano, ministrul Instrucţiei, cât şi Bertoni şi 
Gentili au primit ideea cu entuziasm, exprimându-şi regretul că se face atât de 
târziu, dar anul acesta se va face. 

Trebuia să fiu plecat din Roma, dar plouă necontenit; nu mă pot urni de aici, 
apoi n-am fost bine zilele acestea, astfel că am stat în pat de duminică până azi. 

Mi-au telefonat azi de aici de la Ministerul de Externe că d. Preziosi va 
publica conferinţele Dv. asupra Italiei, lucru ce-mi face plăcere, căci pe lângăun 
omagiu adus Dv. se gândesc şi italienii să se facă cunoscuţi la noi. 

În ultimul nr. din „Giornale di Politica e Letteratura" e un atac în contra 
deputatului prof. Mihail Ralea care a scris în „Giornale di Politica e Letteratura" e 
un atac în contra deputatului prof. Mihail Ralea care a scris în „Adevărul" nişte 
prostii mari despre fascism. 

Presa italiană vorbeşte mereu de un eventual guvern Titulescu, care poate că 
ar aduce foloase ţării. Personal mă [tem], căci d. Titulescu e acela ce-l susţine pe 
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Solacolu şi deci va fi în contra mea cu toată munca ce o depun. De altfel, 
d. Titulescu nici nu cunoaşte munca mea, căci toate cărţile tipărite şi toate 
articolele publicate în presa italiană îi vor fi probabil cunoscute ca tipărite [şi] 

provocate de d. Solacolu, care n-a publicat decât un singur articol prost informat 
despre Casa din Veneţia şi n-a reuşit să provoace nici un articol despre cele 22 voi. 
de traduceri publicate de mine aici. 

Ţiganul Panaitescu a cerut mai întâi un depozit de 100 lire, apoi 50 lire d-şoarei 
Lucia Santangelo care prepară o teză de doctorat asupra lui Coşbuc, pentru 
împrumutatul cărţilor: Infernul şi Paradisul traduse de Coşbuc. Astfel aşa zisul 
director provizoriu al Şcoalei îndepărtează şi descurajează pe atât de puţinii italieni 
care se ocupă de cultura noastră. 

Vă mulţumesc pentru bunătatea Dv. pentru studente, dar nu-mi scrieţi dacă 
vor avea posibilitatea să vină la cursurile de vară la Văleni 7-8 studenţi italieni. 
D. Barbu Theodorescu nu mi-a scris nimic dacă se mai face volumul în omagiul 
Dv. cu contribuţiile [profesorilor] Levi, De Sanctis, Bertoni, Mercati, Bartoli, 
[ ... ]etc.! Nu ştiu dacă trebuie să le mai cer sau nu. 

Pentru volumele pe anul acesta aş avea nevoie de cam 17 OOO lire, dar n-o să-i 
pot avea, căci banii pentru propagandă se duc în alte buzunare, puţin utile ţării. 
Respect. noastre omagii onor. Doamne. 

Complimente de la nevastă. 
Respectuoase omagii de admiraţie şi recunoştinţă, devotat, 

17 

Ilustre Domnule Profesor, 

CI. Isopescu 

Via Reno 22 
Roma, 7 aprilie 1931 

Zilele trecute V-am trimis „L'ltalia letteraria" şi „Giornale d'Italia" cu unele 
ştiri ce Vă interesau, iar aici Vă trimit o revistă cu câteva rânduri despre cartea Dv., 
rânduri scrise de Pirro Boz, pseudonimul lui Piero Bosio, originar din Nizza, 
voluntar de război şi luptător alături de D' Annunzio pentru Fiume. Acesta a tradus 
Istoria popoarelor balcanice, carte ce nu voi putea-o publica anul acesta, deoarece 
Direcţia Presei (d. Filotti) nu vrea să-mi dea bani să cumpărăm exemplarele cerute 
de Editor, condiţie pentru publicare. Dşoara Collini îmi scrie că a tradus 
conferinţele Dv. asupra Veneţiei, dar şi aici vom întâmpina aceeaşi dificultate. 
Acest volum l-aş putea publica în „Biblioteca romena" a Editurii „Novissima"; 
sper că aţi primit volumul La vera morte di Guynemer apărut acolo. 

Nu ştiu ce s-a întâmplat cu volumul Dv. L 'Italia vista da un romeno, căci nu 
se găseşte la nici o librărie. 

Tatăl d-şoarei Nella a fost astă iarnă pe la noi şi şi-a exprimat temerea că 
d. Berretta va fi tipărit doar cele 300 exemplare cumpărate de noi: acestea le-a avut 
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Cotruş şi nu ştiu cum s-au împărţit, căci eu am avut abia 2 exemplare, iar 
d. Bertoni, autorul prefeţei, numai 2 exemplare. Atâta lume îmi cere cartea şi n-o 
pot avea. Dacă aveţi Dv. câteva exemplare disponibile, binevoiţi a-mi trimite vreo 
10, trebuie să dau şi la 2-3 biblioteci din Roma. Dacă într-adevăr s-au publicat 
numai 300 exemplare, ar trebui să se publice volumul la o altă editură, căci e o 
carte de mare interes pentru noi în Italia. I-am scris de o lună lui Cotruş la Legaţia 
din Varşovia dar n-a sosit nici un răspuns. 

Am văzut în ziarele de aici că d. Titulescu a fost însărcinat cu formarea 
guvernului. Sunt îngrijorat de soarta mea, căci d. Titulescu este susţinătorul 

trândăviei lui Solacolu şi desigur Solacolu îi va cere îndepărtarea mea de aici ca să 
poată huzuri după bunul plac fără să i se poată reproşa că Isopescu lucrează chiar 
bolnav, iar el nu face nimic. Dacă veţi avea posibilitatea, V-aş ruga să binevoiţi a-l 
informa pe d. Titulescu despre munca mea de aici, pe care d. Titulescu n-o 
cunoaşte - presupun că d. Solacolu i se va fi lăudat că volumele de traduceri şi 

numeroasele articole ce apar mereu se datoresc lui - ba cine mai ştie ce intrigi va fi 
făcut d. Solacolu dnei Titulescu în contra mea. 

Venirea d-lui Titulescu la putere asigură numirea lui Panaitescu ca director 
definitiv (ce oroare!) al Şcoalei de aici, căci Panaitescu se laudă că e în raporturi 
bune de tot cu d. Titulescu. 

D. prof. Bertoni mi-a telefonat când a căzut guvernul Mironescu, 
exprimându-mi sincera bucurie şi speranţă împărtăşită de noi că Dv. veţi forma 
guvernul, fapt ce nu poate să-ntârzie prea mult!! 

Pe aici a fost mereu frig şi n-am putut să plec din Roma, aici nu pot avea 
odihna necesară. De abia de două zile e ceva mai cald, dar ploaia ne ameninţă 
mereu. 

Vă urăm Dv. şi întregii familii toată mulţumirea pentru Sf. Sărbători şi vă 

rugăm să binevoiţi a primi asigurarea celor mai respectuoase sentimente de 
admiraţie şi recunoştinţă, devotat, 

18 

Excelenţă, Ilustre Domnule Profesor, 

CI. Isopescu 

Via Reno 22 
Roma, 22/4/31 

Îmi fac plăcuta datorie să Vă transmit viile felicitări şi urări ale 
academicianului Italiei, d. Farinelli, care ne-a făcut aseară o lungă vizită vorbind 
foarte mult şi [cu] multă admiraţie de Dv. Azi mi-a telefonat d. Ministru Balbino 
Giuliano felicitându-mă pentru venirea Dv. la suprema însărcinare în România şi 

rugându-mă să Vă scriu că e foarte vesel de această ştire întrucât are o mare 
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admiraţie pentru Dv. Azi a fost la mine scriitorul G. B. Angioletti, directorul 
revistei „L'Italia letteraria" care a publicat 2 articole până acum despre Dv. I-am 
propus şi a acceptat cu bucurie să publice câteva rânduri în „L'Italia letteraria" din 
săptămâna aceasta despre Dv., i-am dat eu o scurtă notă, rugându-l să o 
întregească. Aceasta am făcut-o căci văd că biroul nostru de presă nu se interesează 
ca ziarele să publice fotografia şi comentări proprii. Eu n-o pot face ca să nu mă 
amestec în datoria lui, căci eu de doi ani nu mai public în ziarele din Roma dorind 
să las ataşatului de presă acest câmp liber de activitate, dar tot liber a rămas. Dacă 
săptămâna aceasta nu va apare nimic, voi interveni eu. 

D. Angioletti va fi în luna mai în ţară, vrea să cunoască toată ţara ca să scrie 
apoi un volum asupra României. Şi o scriitoare, contesa Maria Luisa Fiume, 
directoarea revistei „Rassegna nazionale", unde a apărut acum articolul lui Pomilio 
despre Luceafărul lui Eminescu, vrea să plece în ţară. 

Azi Vă trimit alte tăieturi de ziare, dar aparte. 
În ziua când am împlinit 37 ani aţi format guvernul spre salvarea ţării. 
Ştiu cât de scump Vă este timpul, de aceea Vă voi scrie mai rar. Pomilio mi-a 

luat aseară un interviev despre noua situaţie politică de la noi, i-am vorbit de ideea 
reprezentării profesionale, de corporaţiuni, cărora Dv. le-aţi dat viaţă. 

Toată lumea italiană a primit cu entuziasm ştirea formării guvernului Dv. Ştiu 
că d. Ghica va pleca vieri sau sâmbătă. 

Respectuoasele noastre omagii onor. Doamne. 
Distinse complimente de la nevastă. 
Cu cele mai respectuoase sentimente de admiraţie şi recunoştinţă, devotat, 

19 

Excelenţă, Ilustre Domnule Profesor, 

CI. Isopescu 

Formia, 17 mai 1931 
Pensione „Esperto" 

Am mustrări de conştiinţă pentru faptul că V-am deranjat cu cele două 
telegrame prin care Vă rugam să binevoiţi a mă informa dacă e adevărat că m-aţi 
numit în locul lui Solacolu, funcţiune ce o împlinesc de 6 ani aici fără să fi avut 
însărcinarea oficială. Tăcerea la cele două telegrame dovedeşte că n-am fost numit. 
Vina mea e doar de a fi voit să-mi procur liniştea sufletească, căci nu e puţin 
zbucium să aflu de la Cialdea, care aflase de la d. Barbu Theodorescu, de la Avram 
Todor, apoi de la d. Angioletti, care a aflat de la însuşi d. Solacolu, că am fost 
numit, totuşi să nu primesc nicio înştiinţare oficială. Aş fi fost însă mulţumit dacă 
primeam un răspuns, căci dacă aş fi numit, aş avea poate mai multă mulţumire 
sufletească, de muncit aş munci ca şi până acum. 
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Sper că primiţi tăieturile de ziare ce Vi le trimit destul de des. Acest articole 
destul de interesant. 

Intervievul meu acordat ziarului „Lavoro fascista" a apărut în întregime în 
ziarul „L'Ora" din Palermo şi în „Giornale d'Oriente" din Alessandria (Egipt). 

Aştept aici - poate de la d. Angioletti - răspunsul sigur despre adevărul 
zvonurilor relativ la numirea mea. Sănătatea mea se normalizează: dacă aici aş 
avea şi mai multă linişte sufletească, totul ar merge mai bine. 

Respectuoasele noastre omagii onor. Doamne Iorga. 
Distinse complimente de la nevastă. 
Cu cele mai respectuoase sentimente de admiraţie şi recunoştinţă, al Dv. 

devotat, 

20 

Ilustre Domnule Profesor, Excelenţă, 

CI. Isopescu 

Roma, 2 iunie 1931 
Via Reno 22 

Am sosit aseară mai întremat din Formia şi azi voi începe să fac rapoartele de 
presă. M-a liniştit mult vestea ce a aflat-o prietenul Avram Todor de la d. Barbu 
Theodorescu şi anume că aici nu se va numi [alt] ataşat de presă şi că eu voi 
rămâne în calitate de conferenţiar. Vă mulţumesc sincer pentru bunătatea Dv. faţă 
de mine. Voi continua să lucrez cum şi cât voi putea pentru scumpa noastră ţară. 

Am rămas îndurerat de ştirea ce ne-a dat-o azi la telefon d-na Angioletti şi 

anume că d. Angioletti va sosi mâine la Roma, deoarece i s-a refuzat ajutorul 
bănesc. Dl. Angioletti îmi scrie textual: „Mi dispiace solo di intuire nella faccenda 
qualche aspetto fatto a Lei personalmente dai Suoi nemici." A refuzat deci ajutorul 
bănesc ca să cunoască ţara [?] distins scriitor italian, care a adus mari servicii ţării 
noastre, care începuse să ne înveţe şi limba, s-a căutat să se jignească un prieten al 
ţării numai ca să se lovească în mine, care am făcut cât am putut pentru ţară aici, şi 
ca să mi se zdruncine prestigiul [ ... ] să nu mai pot lucra. Acest lucru îl doresc 
duşmanii mei! Sunt hotărât să dau, rând pe rând, din punga mea, căci e vorba de 
prestigiul ţării. Ziaristul Dante Interlandide de la „Tevere" a înjurat în acest ziar 
scumpa noastră armată, după ce, la propunerea lui Solus, avusese şi bani şi bilete 
gratuite, iar d. Angioletti, care ne-ar fi putut aduce servicii tot mai mari - şi cât de 
puţini sunt italienii care au o simpatie dezinteresată pentru noi! - a fost refuzat. De 
trei ani de zile, „L'Italia letteraria", condusă de d. Angioletti, publică mereu 
articole despre literatura noastră, a publicat un articol: Nicola Iorga, cu fotografia 
Dv., o recenzie a cărţii L 'Italia vista da un romeno, a fost singura revistă literară 
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care a salutat cu sinceră bucurie formarea guvernului Dv„ iar acum va trage 
concluzia că cei ce ne înjură ţara de acord cu d. Solacolu primesc bani, cei ce o 
servesc nu pot primi un ajutor - e om sărac şi cu copii - să ne cunoască ţara, cu 
dorinţa să scrie o carte despre România, numai fiindcă e recomandat de mine, care 
am conştiinţa că mi-am tăcut datoria mai mult decât atâţia români care trăiesc în 
misiune aici. 

Mi s-a dat o primă lovitură, de care va suferi ţara; voi împiedica acest lucru 
chiar să ştiu că voi răbda foame şi-i voi restitui cheltuielile tăcute. Sper totuşi că Dv. 
veţi binevoi a lua toate acestea în consideraţie şi-i veţi aproba suma de 3 OOO lire, 
lucru pentru care Vă rog din suflet. 

Mă tem că mi se pregăteşte şi a doua lovitură. În timp ce Ungaria şi Bulgaria 
au acordat burse de călătorie la 20 şi 15 studenţi italieni, mă tem că nu se vor 
aproba banii ceruţi - 115 OOO lei - pentru d-na prof. Padrini şi cei 9 studenţi italieni 
care doresc să vină la Văleni, să ne cunoască mai bine limba şi cultura, apoi să se 
pregătească pentru lucrările de doctorat fie în literatura noastră, fie în politica 
noastră economică, căci 2 studenţi sunt de la Ştiinţe economice, iaro dşoară e 
doctoriţă în istoria artelor şi ar dori să ne cunoască monumentele de artă ca să le 
facă cunoscute în Italia. I-am scris d-lui Filotti şi Vă rog să binevoiţi a aproba suma 
cerută, mai ales că sunt printre ei şi dşoarele care au fost invitate de Dv. acum doi 
ani, şi vor rămâne tot anul la Văleni. 

Dacă s-ar refuza şi acest lucru, înseamnă că ţara trebuie să sufere pentru că 
câţiva invidioşi reuşesc prin intrigile lor să împiedice această acţiune a mea din 
Italia, pe care Dv. aţi avut bunătatea să o găsiţi folositoare ţării. Înţeleg situaţia 
financiară, dar suma de 115 OOO lei se acoperă din leafa pe mai şi 15 zile din iunie 
a ataşatului de presă de aici, ce nu se mai plăteşte. Binevoiţi a lua toate acestea în 
considerare şi a aproba suma cerută, căci de altfel studenţii italieni vor căuta să se 
intereseze de Ungaria şi Bulgaria, care le dă posibilitatea să cunoască mai bine 
acele ţări. 

Nu primesc ziare româneşti, nici „Informatorul oficial", nu mi s-a pus la 
dispoziţie maşina de scris, n-am nici un fond de propagandă - din banii noştri dăm 
de 6 ani - astfel că munca mea nu e uşoară. Sunt mulţumit că biata mamă e mai 
bine cu sănătatea, că alegerile vor dovedi dorinţa ţării de a fi [salvată] de Dv. de pe 
marginea prăpastiei. 

Binevoiţi a-mi comunica dacă aţi aprobat [suma] pentru dl. Angioletti şi 

suma pentru studenţii italieni care vor să vină la Văleni. 
Respectuoase omagii onor. Doamne din partea noastră. 
Distinse complimente de la nevastă. 
Cu cele mai respectuoase sentimente de admiraţie şi recunoştinţă, devotat, 

CI. Isopescu 
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21 

Ilustre Domnule Profesor, 

22 

Roma, 3 iunie 1931 
Via Reno 22 

Înainte de toate, Vă exprim întreaga noastră bucurie şi cele mai sincere felicitări 
pentru succesul desăvârşit ce l-aţi avut în alegeri. E o dovadă vie că bietul nostru popor 
s-a săturat de partidele politice [şi] că [a] înţeles să Vă urmeze pentru salvarea ţării. 

Toate ziarele italiene publică telegrame din Bucureşti, anunţând victoria 
guvernului în alegeri. Azi trimit d-lui Filotti primul raport de presă. Nu ştiu cine e 
corespondentul Agenţiei „Radar" din Roma, căci văd că n-a comunicat presei din 
ţară nici intervievurile Dv. din „Giornale d'Italia" şi „Regime fascista". Vă trimit o 
tăietură din ziarul „Giornale d'Italia" despre alegeri. 

Pentru a sprijini rugămintea mea să binevoiţi a aproba suma cerută pentru 
italienii care vor să plece la Văleni, îmi permit a Vă alătura tăietura din ziarul 
„Messagero" de azi, cu Viaggio in Ungheria. Veţi vedea cât face Ungaria ca să 
facă cunoscută cultura şi poporul ei peste hotare; pentru 500 lire oferă tren, vapor 
de la Viena la Pesta, casă şi masă timp de 42 zile. Ar fi de prisos să spun că 
cheltuieli mari, mari de tot va suporta guvernul ungar pentru această excursie a 
studenţilor italieni. Vă rog deci să binevoiţi a aproba suma de 115 OOO lei pentru d-na 
prof. Padrini şi pentru cei 9 studenţi italieni. 

Trebuie să presupun că Dv. nu ştiţi că d-lui Angioletti i s-a refuzat ajutorul 
bănesc ca să poată cunoaşte ţara noastră pe care a servit-o aici, în Italia. Dacă 
d. Angioletti ar fi servit numai pe jumătate cum a servit România, Ungaria, sunt 
sigur că i s-ar fi dat posibilitatea, drept răsplată, să cunoască bine Ungaria. Cu 
refuzul ajutorului bănesc pentru d. Angioletti mi s-a dat o puternică lovitură mie şi 
s-a făcut un rău ţării. Acum după alegeri veţi fi poate puţin mai liber şi Vă rog să 
binevoiţi a-i aproba suma de 3 OOO lire, pe care sunt hotărât să i-o dau din sărăcia 
mea numai ca să nu rămână o pată asupra ţării noastre. Binevoiţi a mă informa de 
hotărârea Dv. cu privire la banii pentru d-na Padrini, studenţii italieni şi Angioletti. 

Respectuoasele noastre omagii onor. Doamne. 
Distinse complimente de la nevastă. 
Cu cele mai respectuoase sentimente de admiraţie şi recunoştinţă, devotat, 

CI. Isopescu 

22 
Roma, 21 iunie 1931 

Excelenţă, 

Vă alăturez aici alte 2 articole apărute pentru sărbătorirea Dv. Până acum au 
apărut 17 articole, dar cum multe sunt în ziarele din provincie nu pot să Vă trimit 
încă tăieturile. 
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Dl. Angioletti a publicat în revista „Secolo XX" un frumos articol In gira per 
Bucarest con Nicola Iorga, d-na Padrini a publicat în revista „Rassegna nazionale", 
întemeiată la 1879, un articol Nicola Iorga e /'Italia, iar Mario Ruffini publică un 
lung articol în rev. „II Giornale di politica e di letteratura". 

Marţi, 23 l.c„ la ora 4 vor avea loc examenele de doctorat în literatura 
noastră, iar joi la 25 l.c. sunt în comisie la examenul de literaturi slave; joi la 25 l.c. 
seara vom pleca în ţară, duminică 28 l.c. la ora 6,05 dim. sosim la Bucureşti, vom 
pleca apoi după o oră cu rapidul în Bucovina, căci sunt foarte chinuit de boala 
mamei. Fratele meu, directorul liceului din Rădăuţi, îmi scrie: „Viaţa ei este pe 
sfârşite, veniţi cât mai curând." Tot fratele meu îmi scrie că prefectul din Rădăuţi a 
plecat zilele trecute a treia oară la Bucureşti, să intervină pentru anularea ordinului 
de transferare a fratelui meu, căpitanul de jandarmi Modest Isopescu, la Oradea; 
cum mama locuieşte la acest frate şi doreşte să rămână la el până la moarte, Vă 
implor să binevoiţi a dispune ca fratele meu Modest să rămână la Rădăuţi. Prefectul 
e foarte mulţumit de munca fratelui meu. 

Munca depusă luna aceasta a contribuit la înrăutăţirea sănătăţii mele, am iar 
dureri la stomac; sper că liniştea mai îndelungată şi continuarea dietei îmi vor face 
bine. Dacă starea mamei îmi va permite, voi căuta să vin la Văleni la inaugurarea 
lecţiilor. 

[I]eri am aflat că guvernul bulgar oferă ospitalitate şi înlesniri de călătorie la 
coloniile studenţeşti de la Varna şi Târnova [pentru] un număr cât de mare de 
studenţi italieni. 

D. Filotti îmi telegrafiază că relativ la biletele de CFR îmi scrie o scrisoare la 
care cere răspuns telegrafic. Mă tem că nici la cei [9] studenţi italieni nu li se va da 
posibilitatea să vină în ţară la Văleni. 

Respectuoasele noastre omagii onor. Doamne. 
Distinse complimente de la nevastă. 
Cu cele mai respectuoase sentimente de admiraţie şi recunoştinţă, devotat, 

CI. Isopescu 

23 

De la căpătâiul bietei mele mame, ale cărei zile sunt numărate, trimitem 
onoratei Doamne şi Dv. cele mai recunoscătore şi respectuoase omagii, 

Bibi şi CI. Isopescu 
Rădăuţi, 5 iulie 1931 

Dacă sănătatea mamei ne va permite să plecăm în 13 la Bucureşti, V-aş ruga să 
binevoiţi a mă primi la 14 iulie. 
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24 
Brodina, 12 august 1931 

Ilustre Domnule Profesor, 

Suntem aici în Brodina la poalele Carpaţilor, unde cu băi în râul Suceava şi 
cu excursii în munţii din împrejurimi mă străduiesc să-mi calmez nervii 
sdruncinaţi. Sunt puţini vilegiaturişti pe aici şi din nenorocire aproape toţi străini de 
limba noastră, pe care nici n-o cunosc cum ar trebui. 

Din Bucureşti studenţii italieni s-au întors la Văleni, iar noi am venit cu dş. 
dr. Lidia Gigliotti în Bucovina. A fost câteva zile musafira noastră şi, cum se ocupă 
de istoria artelor, am dus-o la bisericile din Rădăuţi, Suceava, Voroneţ, Mănăstirea 
Humorului, la mănăstirile din Putna, Suceviţa şi Dragomirna. O interesează mai 
mult Suceviţa şi va face o lucrare asupra acestei mănăstiri în limba italiană. Urma 
să viziteze şi castelul Peleş, ca să studieze arta italiană de acolo. 

Regret mult că studentul Luigi Salvini, care a publicat articolul de fond 
N Iorga e !'Italia în revista lui Mussolini, „Bibliografia fascista", a întârziat atât de 
mult în Polonia, astfel că va putea urma abia 7-8 zile cursurile de la Văleni. Dacă 
cursurile pentru minoritari la Văleni vor continua şi după 15 aug., îl voi sfătui să 
mai rămână la Văleni. 

Studenţii italieni vor pleca pentru 2 zile la laşi, 4 zile în Bucovina, unde vor 
vedea ctitoriile voievozilor moldoveni, apoi prin Doma şi Măgura la Cluj, apoi la 
Oradea, Sibiu şi Arad. Astfel vor avea o idee bună despre ţară şi vor putea publica 
articole despre România în presa italiană. Am şi avut de la fiecare câte un articol despre 
Văleni şi altul despre Bucureşti. Am rugat Direcţia Presei să le trimită la Văleni cartea 
Dv., Arte e letteratura dei Romeni ca să înţeleagă bine lucrurile ce le vor vedea. 

V-aş fi adânc recunoscător dacă aţi binevoi a le acorda atenţia de a-i primi 
pentru câteva minute, va fi cea mai mare onoare ce vor fi avut-o în România. 

Respectuoasele noastre omagii onor. Doamne. 
Distinse complimente de la nevastă. 
Cu cele mai respectuoase sentimente de admiraţie şi recunoştinţă, devotat, 

CI. Isopescu 

P.S. Sper că d-şoara Magda va fi primit ziarul „Voce di Mantova" cu articolul 
d-lui Pirro Boz (Piero Bosio) despre Magda Iorga. Un alt articol va apare în 
„Avaldo letteraria" din Milano. 

25 
Vatra Domei, 7 sept. 1931 

Ilustre Domnule Profesor, 

Sper c-aţi primit de la studenţii italieni o telegramă de mulţumire. Eu am mai 
rămas la Cluj, unde mi-am făcut la prof. Haţieganu examenul stomacului şi 
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duodenului. Ulcerul e cicatrizat, dar e încă foarte sensibil şi e pericol de recidivă, 
mi-a dat să fac nişte injecţii, apoi dietă şi linişte pe alţi doi ani!! 

Şi la Cluj, şi la Turda şi la Sibiu şi pe aici găsesc mereu lume indignată de 
dorinţa, ce nu trebuie şi nu poate fi realizată, a opoziţiei! Opera Dv. bună trebuie să 
fie dusă la bun sfârşit, ţara trebuie să fie salvată de Dv. 

Prietenul Ezio Levi îmi trimite alăturata „pro memoria" a fratelui său, Enrico 
per crearea industriei de cauciuc la noi. Îmi permit să v-o trimit, cu rugămintea să 
binevoiţi a o trimite, dacă chestiunea poate interesa, ministrului de resort, cu 
recomandaţia Dv. 

Sper că-n bugetul 1932 conferinţa mea de la Univ. din Roma va putea fi 
trecută; Vă rog să binevoiţi a da dispoziţiile necesare la Direcţia Contabilităţii de la 
Ministerul de Instrucţie. Mâine vom pleca la Rădăuţi. 

Respectuoasele noastre omagii onor. Doamne. 
Distinse complimente de la nevastă. 
Cu cele mai respectuoase sentimente de admiraţie şi recunoştinţă, devotat, 

CI. Isopescu 

26 
Cernăuţi, 13. IX. '31 

Cele mai respectuoase omagii onor. Doamne şi Dv. de la noi, devotat, 

CI. Isopescu 

27 
Rădăuţi, 20 sept. 1931 

Ilustre Domnule Profesor, 

S-a apropiat timpul plecării mele la Roma, mai ales că trebuie să pregătesc o 
comunicare despre Petrarca în România pentru congresul internaţional petrarchesc 
ce va avea loc în octombrie la Arezzo. Vă rog să binevoiţi a mă primi - la 25 I. c. 
voi fi la Bucureşti pentru câteva zile - căci doresc să Vă cer înaltul Dv. sfat pentru 
aranjarea secţiei româneşti (am fost însărcinat să mă ocup de ea de către Istituto di 
Studi Romani) la „Mostra di Roma nele'Ottocento", ce va fi deschisă din ianuarie 
până în april[ie] 1932. Înainte de a pleca în Italia, aş dori să fiu primit de M. S. 
Regele pentru a-i face o scurtă expunere asupra rezultatelor obţinute până acum cu 
răspândirea limbii şi culturii noastre în Italia. Voi scrie chiar azi d-lui Mareşal 
Ilasievici, solicitând audienţa la M. S. Regele. Sper că nu Vă veţi supăra dacă 
îndrăznesc a Vă ruga să binevoiţi a interveni să mi se acorde audienţa, care va fi 
pentru mine cea mai nobilă satisfacţie pentru munca dezinteresată ce cu atâta 
entuziasm o depun în folosul ţării în Italia. 
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Respectuoasele noastre omagii onor. Doamne. 
Distinse complimente de la nevastă. 

26 

Cu cele mai respectuoase sentimente de admiraţie şi recunoştinţă, devotat, 

28 

Excelenţă, 

CI. lsopescu 

Roma, 30 oct. 1931 
Via Reno 22 

Am onoarea a Vă aduce la cunoştinţă că mâine vom deschide la librăria 

Treves în Galleria Biffi o expoziţie a cărţii româneşti apărută în limba italiană. 

Vom pune şi stema României, fotografia M. S. Regelui, a Voevodul[ui] Mihai, a 
Dv. precum şi fotografii cu biserici, costume rom[âneşti] şi peisaje din ţară. L-am 
rugat pe d. prof. Mario Ruffini să organizeze o asenmenea expoziţie la Torino - se 
va deschide la 15 noem. - iar pe d. Niculae Alexandrescu la Milano; acolo, 
expoziţia va fi făcută sub auspiciile Soc. „Nuova Vita", în decembrie. Mă voi 
interesa ca asemenea expoziţii să se aranjeze şi la Genova, Florenţa, Neapole şi 

Palermo. E tot ce putem face în completa lipsă de fonduri în care ne găsim şi 

propaganda în folosul ţării nu se poate face fără bani. 
Păcat că n-a apărut drama Dv., Sf Francisc - cel puţin la Legaţie n-a sosit 

nici un exemplar -, căci am fi adăugat-o la numărul destul de frumos de traduceri 
din opera Dv. 

Pentru situaţia mea de ataşat de presă onorific n-a venit la Legaţie nici o 
înştiinţare oficială şi nici eu n-am primit nimic oficial de la Direcţia Presei, am 
primit doar o scrisoare personală de la d. Filotti. În această situaţie nu pot acţiona 
deloc în calitate de ataşat de presă, aş fi dorit să rectific unele neadevăruri din presa 
de aici, dar neavând nici numirea oficială, nici calitatea ce rezultă din numire, n-am 
putut şi nu voi putea rectifica nimic. 

Dl. Theodor Solacolu, fostul ataşat de presă, e din nou la Roma, în calitate de 
corespondent al ziarului „Curentul". Mă mir că acest ziar poate trimite un 
corespondent care desigur nu e favorabil guvernului actual. 

Nici acum n-am primit nici un răspuns de la Direcţia Presei relativ la 
materialul românesc ce urmează să fie expus la expoziţia Romei în sec. 19 şi 
Institutul de Studii Romane, care organizează expoziţia, a scris Preşedenţiei 

Consiliului fără să fi avut nici un răspuns. Materialul trebuie să fie trimis cu 
curierul diplomatic, căci la 15 noem. trebuie să fie aici. Legaţia de aici doreşte 
sincer ca ţara noastră să nu lipsească de la această manifestaţie culturală 

internaţională. Alaltăieri am dat o telegramă d-lui Filotti; Vă rog să binevoiţi a lua 
[sic] dispoziţii să se adune cât mai curând acest material românesc. Văd că ziarele 
„Epoca", „Curentul", „Cuvântul" fac o campanie în contra Legaţiei de aici pe 
chestia titularului. Cred că în interesul bugetului este să se menţină însărcinatul cu 
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afaceri, s-ar putea doar reduce din leafa ataşatului militar, a consilierului comercial 
şi agricol- aceeaşi persoană are 2 lefuri pentru două funcţii. 

Vă trimit aici scrisoarea d-nei [ ... ] şi articolul lui Camilucci despre Vă[leni]. 
D-şoara Mollajoli pleacă la Văleni. 

Primiţi, Excelenţă, cele mai respectuoase sentimente de admiraţie şi 
recunoştinţă, devotat, 

29 

Excelenţă, 

Claudiu Isopescu 

Roma, 14 noem. 1931 
Via Reno 22 

Sunt fericit să vă aduc la cunoştinţă că azi la ora 17, 30 Consiliul Facultăţii de 
Litere V-a proclamat prin aclamaţii Doctor honoris causa a[I] Facultăţii de Litere 
din Roma. Cu inimă plină de bucurie îmi permit a Vă exprima cele mai sincere 
felicitări şi din partea soţiei, cu dorinţa să veniţi şi la Roma ca să fiţi sărbătorit ca 
cel mai mare reprezentant al culturii noastre. 

Acum o rugăminte, care - durere - iese din cadrul rândurilor de mai sus. 
Săptămâna trecută V-am dat prin Legaţie o telegramă, dar Dv. eraţi deja la Paris. 
Vă rugam să binevoiţi a interveni ca Academia Română să împrumute, pentru 
expoziţia Romei din sec. 19, ce se va deschide la ian. 1932, publicaţiuni, ms., 
desene, tablouri etc. asupra Romei si făcute la Roma în sec. 19. La intervenţia 
Direcţiei Presei, Academia Română a refuzat să împrumute materialul necesar şi 
toate ţările, afară de România, Iugoslavia şi Ungaria, trimiseseră materialul lor 
până la 12 I. c. Aproape toate ţările au împrumutat material de la Academii, muzee 
şi particulari; cum Acad. Rom. posedă aproape tot materialul ce l-am putea expune, 
riscăm să rămânem singura ţară care ar străluci prin absenţa de la această 

manifestare culturală internaţională, căci Ungaria urma să aducă materialul ei la 16 
noem., şi Iugoslavia va expune şi ea. Ultimul termen pentru prezentarea 
materialului era 1 7 noem. dar sunt convins [ ... ] acestei luni, dar e nevoie să fie 
trimis cu cel dintâi curier diplomatic. Atât Legaţia, cât şi eu am scris d-lui Preşed. 
al Academiei Române, rugând să împrumute materialul necesar, de altfel atât ţara, 
cât şi Legaţia de aici s-ar face de râs. 

La 19 sau 20 noem. am reuşit să se dea la radio din Torino o seară de muzică 
rom[ânească] şi nu e exclus să vorbesc eu despre raporturile culturale italo-române, 
bineînţeles voi vorbi de realizările Dv. în această direcţie. 

Legaţia va trimite Ministerului de Externe propuneri de decoraţii pentru 
câteva personalităţi: e vorba de proclamarea Dv. de azi şi de înfiinţarea lectoratului 
de româneşte. 

Primiţi, Vă rog, Excelenţă, asigurarea celor mai respectuoase sentimente de 
admiraţie şi recunoştinţă, devotat, 

CI. Isopescu 
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30 

Excelenţă, 

28 

Roma, 1 dec. 1931 
Via Reno 22 

Am primit aseară gentila Dv. telegramă şi am şi informat Institutul de Studii 
Romane, care organizează Expoziţia Romei din sec. 19, că ţara noastră nu poate lua 
parte, de vreme ce Acad. Rom. nu poate împrumuta preţiosul ei material. 

V-am scris că sâmbăta trecută am început cursul meu la Universitate cu o 
lecţie despre N. Iorga şi literatura noastră semănătoristă. Anul acesta la seminar fac 
Caragiale, la lecţia de filologie voi face fonetica consonantelor, iar la literatură voi 
vorbi despre lit. noastră veche şi Apusul. 

Ieşind azi de la curs, l-am întâlnit în cancelaria profesorilor pe d. Bertoni, 
care mi-a dat o ştire îmbucurătoare şi anume că, în urma unei convorbiri avute cu 
cu d. Ministru Giuliano, V-a scris rugându-Vă să binevoiţi a scrie, în calitate de 
Ministru al Instrucţiei, d-lui Ministru Giuliano pentru numirea mea de profesor 
titular de limba şi lit. română de aici. M-a bucurat gestul d-lui Bertoni şi a d-lui 
Min. Giuliano; leafa pentru mine va exista de la 1 ian. 1932, graţie bunătăţii Dv., în 
bugetul Ministerului de Instrucţie, şi natural, cu aceeaşi leafă voi fi bucuros să 
devin profesor titular, numai dacă Dv. veţi binevoi a fi de acord să se ridice 
conferinţa mea la gradul de catedră în regulă. Ungurii o au de doi ani şi profesorul 
Miskolcz are o singură lucrare, e cu 5 ani mai tânăr decât mine, dar Ministerul de 
Instrucţie ungur a trimis o adresă oficială obligându-se să plătească pe titularul 
catedrei şi desemnând pe acest profesor. 

Dacă Dv. veţi binevoi a accepta propunerea d-lor Bertoni şi Giuliano, ar urma 
să binevoiţi a trimite Ministerului de „Educazione Nazionale" de aici adresa cu 
privire la plata titularului catedrei de către Min. de Instrucţie român şi 

desemnându-mă pe mine ca titular. Astfel veţi fi creat un lucru etern pentru cultura 
noastră în Italia: catedra de lb. şi literat. noastră la Univ. din Roma. Facultatea de 
aici, cum îmi spune d. Bertoni, va fi foarte încântată de acest gest al Dv. 

Îmi face plăcere să Vă aduc la cunoştinţă că la 5 dec., cu ocazia expoziţiei de 
cărţi organizată de d. Alexandrescu la Milano, va fi organizată o şezătoare artistico
literară la Soc. „Vita Nuova": d-ra Carelli va vorbi despre literat. română, iar 
dl. Dino Bonardi va vorbi despre Dv. D. Zănescu doreşte să merg şi eu la Milano, 
să reprezint Legaţia şi guvernul român, a cerut de la Direcţia Presei cheltuielile de 
drum; dacă ini se vor aproba, voi pleca, e datoria mea. 

Respectuoasele noastre omagii onor. Doamne. 
Distinse complimente de la nevastă. 
Cu cele mai respectuoase sentimente de admiraţie şi recunoştinţă, devotat, 

CI. lsopescu 
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31 

Excelenţă, 

Roma, 17 dec. 1931 
Via Reno 22 

Azi am fost musafirii d-lui Ministru Giuliano la dejun; mi-a vorbit de crearea 
Catedrei de limba şi literat. română pentru mine[,] spunându-mi că e absolut 
necesară adresa oficială din partea Dv. ca Ministru de Instrucţie[,] căci fără această 
adresă n-o poate crea; mi-a spus să Vă scriu că, dacă sunteţi favorabil, să binevoiţi 
a trimite Min. de Educaţie Naţională de aici cerând înfiinţarea catedrei pe socoteala 
Min. nostru de Instrucţie şi desemnându-mă pe mine ca titular. În mod confidenţial, 
Vă comunic că se vorbeşte cu insistenţă de schimbarea actualei formaţiuni 

ministeriale de aici şi ar fi bine dacă adresa relativ la catedră ar fi trimisă mai 
curând, căci dacă ar veni un ministru prea maghiarofil, situaţia ar deveni mai 
dificilă. 

Dacă Ducele îi va permite, d. Giuliano va vorbi la inaugurarea Asociaţiei 
!talo-Române, ca va avea loc mâine, 18 dec. 

În ziarul „Le Temps" era o telegramă din Bucureşti - eu cred că informaţia 
era din Roma - că Dv. ar urma să plecaţi la 17 seara din Buc[ureşti] la Roma, 
pentru a primi diploma dr. honoris causa, iar în „Dimineaţa" din Bucureşti a fost 
publicată de curând o corespondenţă din Roma, semnată de un domn Miclescu (nu 
există nimeni cu acest nume aici) cu afirmaţia că d. Petrescu-Comnen ar fi fost 
primit de d. Mussolini, cu scopul să vorbească despre preparativele pentru sosirea 
Dv. la Roma. N-ar fi putut vorbi d. Comnen de acest lucru, căci ar fi comis o 
indelicateţe, care l-ar fi jignit pe d. Mussolini, acel lucru rămâne în competenţa 
Legaţiunei de pe lângă Quirinal. Eu bănuiesc, nu afirm, că toate aceste informaţiuni 
se datoresc d-lui Solacolu, corespondentul ziarului „Cuvântul", care nu ştiu din ce 
mijloace trăieşte aici cu familia - „Cuvântul" nu cred că-l poate plăti cu 6 OOO lire 
lunar, cum se laudă el că are - dare dureros că mai ales Legaţia de la Vatican şi 
anume d. Comnen îl are prea aproape, când toată lumea ştie cât de înverşunat e 
d. Solacolu în contra Dv. Bănuiesc că şi informaţia din „Le Temps" e tot de la 
d. Solacolu, care va fi comunicat-o corespondentului de aici, care va fi trimis-o cu 
rugămintea să o publice ca trimisă din Bucureşti. D. Solacolu 1-a nenorocit pe 
d. Zănescu, bietul însărcinat cu afaceri, căruia îi datoreşte 18 OOO lire. Dar e dureros 
că aici la Legaţii nu se poate comunica nimic confidenţial!! Voi da azi o telegramă 
d-lui Filotti, rugându-l să dezmintă neadevărurile din „Dimineaţa", sper că va voi 
să o facă. Şi acest domn Solacolu, fiind vrăjmaşul guvernului Dv., vrea să fie iar 
ataşat de presă ca să continuie să-şi bată joc de ţară, ba se laudă aici că de la 1 ian. 
va fi! I-am scris d-lui Filotti că sunt singurul ataşat de presă onorar, că în aceste 
8 luni am cheltuit prea mult din banii mei şi că de la 1 ian. nu mai pot fi ataşat 
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onorar căci, cum a spus şi d. Bertoni, pentru prestigiul meu şi al ţării aici, merit să 
fiu răsplătit pentru munca ce o depun. Mai ales că cele 15% ce se vor subtrage de la 
1 ian. din leafă mi-o reduc cu aproape o mie lire lunar. 

Am cerut ca pentru propaganda de aici din Italia (publicaţiuni de cărţi, articole în 
ziare şi reviste, conferinţe, concerte, expoziţii etc.) să destineze 650 OOO lei pe an, iar 
indemnitatea pentru ataşatul de presă să fie 360 OOO lei pe an, deci în total un milion pe 
1932 pentru Italia, exact suma ce d. Solacolu o avea numai ca leafă. Sper că fiind ataşat 
gratuit am luat câteva iniţiative folositoare ţării, dacă voi avea mijloace voi dovedi cât 
se poate lucra într-un an aici! Subsecretariatul de Stat pentru propagandă poate da un 
milion pentru propaganda într-o ţară ca Ithlia! Cele 250 lire pentru şezătoarea de la 
Milano, când d. Bonardi a vorbit despre Dv„ am trebuit să le dau din banii mei, căci 
d. Filotti, cu toată intervenţia d-lui Zănescu, n-a voit să-i aprobe, iar pentru invitaţiile la 
inaugurarea Asociaţiei tot eu trebuie să dau, l-am rugat pe d. Filotti să aprobe 
cheltuielile, să văd dacă le va aproba. Ca să am bani pentru propagandă, nu mi-am 
făcut nici injecţiile intravenoase cu Aktoprotin în contra ulcerului şi când mă obosesc 
am iar dureri. Dacă credeţi că merit, binevoiţi a mă numi ataşat de presă efectiv, cu o 
indemnitate de 30 OOO lunar, va fi desigur leafa cea mai mică ce o va primi un ataşat de 
presă, aud că cel de la Paris primeşte 100 OOO lei lunar şi nu ştiu dacă munca lui dă 
rezultate mai mari decât a mea, gratuită. de aici. 

V-aş ruga să binevoiţi a mă informa când veţi veni la Roma, căci doresc să 
aranjez o serată la radio de aici, cu o conferinţă despre Dv. Toată lumea Vă 
aşteaptă aici cu vie bucurie. La Palazzo S. Croce (unde e Legaţiunea noastră) se fac 
pregătiri ca să locuiţi acolo, dacă nu veţi veni în formă oficială, când veţi fi 
musafirul guvernului italian la cel mai mare hotel de aici. Cred că Vă vor însoţi d-nii 
Chemate şi Barbu Theodorescu. 

Aici a făcut splendidă impresie discursul Dv. de la Cameră, unde aţi apărat 
politica externă a Italiei. 

Respectuoasele noastre omagii onor. Doamne. 
Distinse complimente de la nevastă. 
Cu cele mai respectuoase sentimente de admiraţie şi recunoştinţă, devotat, 

CI. Isopescu 

P.S. În momentul acesta primesc o scrisoare, din care aflu că mi s-a pus în 
buget suma de 30 430 lei lunar, după ce se vor subtrage cele 15%, rămân cu 24 896 lei 
lunar, deci 2 850 lire, sumă cu care e imposibil să trăiesc aici. Singura salvare ar fi 
dacă aţi binevoi a mă numi ataşat de presă efecţiv cu indemnitatea cerută de 30 OOO lei 
lunar, ambele sume nu ajung să facă împreună suma de 6 OOO lire ce o primeşte 
profesorul ungur de aici. Dv. aţi avut bunătatea să-mi aprobaţi 4 500 lire lunar, dar 
văd că s-a tăiat mult de tot din aceaastă sumă. Vă implor să hotărâţi astfel ca să am 
măcar mijloacele elementare de o existenţă demnă aici. 

Cu adânc respect, CI. Isopescu 
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32 

strict confidential ! ! 
Excelenţă, 

Roma, 19 dec. 193 1 
ViaReno 22 

O să Vă comunic câteva lucruri extrem de confidenţiale. Dar mai întâi doresc 
să Vă spun cu toată bucuria că [i]eri a fost inaugurată, cu multă pompă, Asociaţia 
noastră italo-română. Atât d-nul Bertoni cât şi d. Zănescu au avut frumoase cuvinte 
de admiraţie pentru opera Dv., ceea ce a stârnit ovaţiunile întregii săli arhipline, d. 
Bertoni a făcut apoi o splendidă conferinţă despre umorul lui Caragiale. Au fost 
academicieni, senatori ca prof. Cian şi Exc[elenţa] Sa Calisse, preşed. Consiliului 
de Stat, decanul Fac. de Litere, d. Cardinali, foarte mulţi prof. univ., scriitori, 
ziarişti, studenţi. 

Când a fost d. Chemale la Roma, a aflat de la d-na şi dş. Taşcă că Solacolu e 
foarte prieten cu familia Petrescu-Comnen şi mi-a spus că Legaţiunile de aici din 
deferenţă faţă de Dv. trebuie să-l ţie departe de Legaţii pe Solacolu, care e atât de 
înverşunat în contra actualului guvern. Ori acum s-a dovedit cât de rea e această 
prietenie a d-lui Solacolu, mai ales cu d. Petrescu-Comnen. Ştirea confidenţială că 
Dv. urma să veniţi la Roma la 17 dec. a fost aflată de Solacolu - d. Zănescu mi-a 
dat cuvântul de onoare că nu i-a spus nimic despre aceasta - şi aţi văzut articolul 
D. Iorga va vizita Roma din „Dimineaţa" (12 dec.). Toţi de aici băuiesc că acea 
corespondenţă e scrisă sau inspirată de Solacolu cu scopul ce-l bănuiţi, ba ce e mai 
mult, agenţia „Agest", unde e director d. Benedetto De Luca, a trimis-o prin 
buletinul lui, dar numai câteva ziare de provincie au publicat ştirea alăturată. Notez 
că Solacolu e bun prieten cu d. De Luca. Ne-am interesat pretutindeni aici, până 
chiar şi la „Questura" şi nimeni nu ştie de aşa-zisul Alex. Miclescu, care a trimis la 
„Dimineaţa" corespondenţa din Roma. În seara plecării d-lui col. David Popescu, 
pe lângă unii de la Legaţie, a fost invitat la cină la d. Comnen şi Solacolu cu soţia. 
Toţi au rămas uimiţi' de acest lucru, căci nu denotă deferenţa necesară din partea 
d-lui Comnen faţă de Dv. Toţi ştim apoi că d. Comnen e foarte nervos pentru vizita 
atât de neoportună ce i-a făcut-o Ducelui, care l-a primit foarte rece, se uita mereu 
la ceas; la Ministerul de Externe de aici se consideră ca o straşnică gafă faptul că a 
cerut să fie primit de d. Mussolini, iar prin cercurile Vaticanului se vorbeşte că toţi 
acolo au fost jigniţi şi că nu e exclus, se zice, că Vaticanul va cere guvernului 
român numirea unui alt ministru acolo. Pentru a preîntâmpina toate aceste 
neplăceri, ar fi bine să rămână d. Broşu ca însărcinat cu afaceri, s-ar face şi 
economii imense şi să se dea d-lui Comnen o Legaţie în orice alt oraş afară de 
Roma, căci e un om ce are şi bunăvoinţa şi energia de lucru în folosul ţării, dar aici 
şi-a făcut situaţia prea grea, dorind să se releveze poate chiar în vederea unei 
numiri la o altă Legaţie. 

La inaugurarea de ieri a fost invitat şi d. Comnen, cum au fost invitaţi şi 
personalităţi politice şi culturale italiene prin obişnuitul bilet de invitaţie tipărit. 
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Nimeni nu s-a simţit jignit de acest lucru, câţiva miniştri italieni au trimis frumoase 
cuvinte de adeziune, d. Ministru Giuliano a fost chemat neaşteptat de Ducele şi 
neputând veni, l-a trimis pe secretatul lui particular, iar d-lui Bertoni şi mie mi-a 
telefonat de ce nu poate veni şi 1-a rugat pe d. Bertoni, care urma să vorbească, să 
exprime în public adeziunea lui şi salutul lui cordial. Numai d. Comnen s-a supărat, 
mi-a spus ieri la telefon că trebuia să vină personal d. Bertoni şi eu la el ca să-l 
invităm şi mi-a spus cuvinte de gravă jignire pentru d. Bertoni, ca să i le comunic, 
ceea ce n-am făcut, căci un mare învăţat de talia d-lui Bertoni şi un sincer prieten al 
ţării nu poate fi jignit de nici un bun român. Şi acest gest i-a impresionat pe toţi de 
la Legaţie. Toate aceste motive pe care Vi le comunic în mod foarte confidenţial, 
sunt pentru mutarea d-lui Comnen de la Roma, căci la Legaţia unde ar avea de 
lucru ar putea fi folositor ţării. 

V-am scris că mi s-a tăiat din leafa ce aţi binevoit a-mi aproba, aşa că de la 
1 ian. 1932 rămân cu vreo 2 600 lire. sumă din care nu pot trăi cu nevasta şi 
servitoarea. Dacă aţi binevoi a mă numi ataşat de presă efectiv, cu o indemnitate de 
30 OOO lei lunar- va fi cea mai mică leafă a unui ataşat de presă român peste hotare -
aş putea aduce servicii ţării şi pe terenul propagandei; de altfel, neavând nici cu ce 
trăi, nu voi putea bineînţeles trimite nici măcar un articol la ziare, căci scrisul la maşină 
şi poşta mă costă între 6-7 lire: această sumă va fi un lux pentru mine să o am. 

Azi, Lando Ferretti, deputat, şef de presă a d-lui Mussolini, a fost înlocuit cu 
deputatul Polverelli. Se vorbeşte că d. Ferretti va deveni Ministru în viitoarea 
formaţiune ministerială, care, se zice, se va realiza cât de curând. Câtă recunoştinţă 
s-ar adăuga la acea atât de adâncă ce V-o datoresc, dacă aţi fi binevoit a trimite 
Ministerului de Educaţie Naţională de aici adresa oficială pentru catedra de limba 
şi lit. română, declarând că ţara va da leafa titularului şi desemnându-mă pe mine 
ca titular, cum am văzut din binevoitoarea Dv. scrisoare că sunteţi de acord. Mă 
tem să nu vină vreun ministru maghiarofil. 

Binevoiţi a primi, împreună cu onorata Dv. familie, sincerele noastre urări de 
Sf. Sărbători şi cele mai respectuoase omagii de admiraţie şi recunoştinţă, al Dv. 
devotat, 

CI. Isopescu 

P.S. Aşteptăm cu toţii fericita ştire despre sosirea Dv. la Roma. 

33 
Roma, 24. XII. 31 

Excelenţă, 

Vă sunt adânc recunoscător pentru intervenţia pentru catedră. D. prof. Bertoni 
mi-a spus să Vă rog ca în intervenţie să fiu desemnat eu ca titular, cum V-a rugat 
pe Dv., căci dacă Facultatea de aici mă doreşte pe mine se teme să nu ne trezim cu 
o surpriză şi anume ca din dorinţa de a plasa vreun italian (motive politice!) să fie 
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cumva numit vreun italian fără pregătire care n-ar da rezultatele ce le aşteaptă ţara 
noastră, care va plăti catedra. Şi ungurii şi polonii au desemnat pe titularul catedrei, 
căci ei plătesc catedra. D. Bertoni a dovedit aici o sinceră prietenie pentru ţară, pe 
care o iubeşte ca pe a doua patrie. Sunt fericit să Vă comunic că d. Bertoni va face 
o conferinţă despre Caragiale la Torino (4 ian.) şi la Milano (5 ian.). Câtă 
mulţumire pentru mine, că am putut câştiga asemenea prietenii pentru ţară. 

Cu leafa de 2 600 lire de abia voi putea trăi, deci nu voi putea fi ataşat onorar. 
Guvernul italian va fi jignit că avem ataşat de presă la Paris, Londra, Berlin, ba în ţări 
mai mici, iar într-o ţară ca Italia, nu. Am scris d-lui Filotti că, neavând mijloace, nu 
pot lua răspunderea propagandei rom. de aici, şi nu mai pot fi nici ataşat onorar. 

Suntem cu toţii, italieni şi români, fericiţi de venirea Dv. Nu Vă supăraţi dacă 
Vă rog să fiţi întovărăşit măcar de o persoană, d. Chemate sau d. Theodorescu. 

Cu cele mai sincere urări de Anul Nou pentru onor. Dv. familie şi pentru Dv. 
şi cu cele mai respectuoase omagii de admiraţie şi recunoştinţă, devotat, 

CI. Isopescu 

P.S. D. Şoneriu e bun prieten cu d. Solacolu, mă tem că Solacolu primeşte 
ceva ajutoare de la Interne, viaţa lui aici e prea largă. 

34 

Excelenţă, 

Roma, 26 dec. 1931 
Via Reno 22 

Sunt fericit să Vă anunţ că pregătesc la radio din Roma o serată în onoarea 
Dv., cu o conferinţă a lui Marco Pomilio despre N. Iorga e /'Italia, va urma muzică 
rom., se va citi o nuvelă rom., poate În Pădurea Petrişorului, de Sadoveanu, şi 
poate şi o conferinţă despre literatura noastră în Italia, natural va fi şi muzică rom. 
I-am scris d-lui Filotti, rugându-l să-mi trimită cât mai urgent note muzicale pentru 
orchestră de Enescu, fora, Otescu, Porumbescu etc. Sper că mi la va trimite. Aş 
dori ca această serată să fie în prezenţa Dv. aici s-au cu o zi, cel mult două înainte, 
am cerut-o pentru 19, 20 sau 21 ian. Dacă Dv. ar fi să veniţi abia pe la 27 sau 28 ian., 
serata s-ar putea face la 25 sau 26 ian. V-aş fi recunoscător dacă aţi binevoi a-mi 
comunica data exactă înainte de 14 ian. 

Aş dori mult să pronunţaţi la radio aici un mesaj către poporul italian; ar 
trebui să ştiu de înainte - chiar în formă confidenţială - data când l-aţi putea face, 
căci aş face tot posibilul ca pentru mesajul Dv. toate staţiunile de radio din Italia să 
fie legate, ca să-l poate transmite. 

Binevoiţi a-mi scrie care va fi subiectul ce-l veţi trata în Aula Magna a 
Universităţii, când veţi primi doctoratul de onoare, apoi şi subiectul conferinţei sub 
auspiciile Asociaţiei culturale italo-române, sper că veţi binevoi a ne face această 
mare onoare. 
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Îmi permit a Vă alătura o tăietură de ziar, cu darea de seamă despre 
inaugurarea Asociaţiei, precum şi o listă pentru decoraţii pentru unii italieni care 
ne-au făcut atâtea servicii. În ian. veţi fi iar Dv. Ministru de Externe şi Vă rog să 
binevoiţi a le aproba. Încă în octombrie i-am dat o cerere d-lui Barbu Theodorescu, 
dar până acum nu ştiu nimic pozitiv; d. Barbu mi-a scris că unele au fost aprobate, 
altele urmează să fie aprobate. Acestea de aici ar fi foarte necesare. 

Relativ la postul meu de ataşat de presă onorar, am scris d-lui Filotti că, de 
vreme ce toţi ataşaţii de presă sunt plătiţi bine, cel de la Paris are 100 OOO lei pe 
lună, nu se poate pretinde de la mine, care de la 1 ian. voi avea abia 2 600 lire 
lunar, sumă din care nu ştiu cum voi trăi, să fac, pe banii mei pe care nu-i am, 
propagandă aici. De vreme ce s-a înfiinţat Subsecretariatul de Stat pentru 
propagandă, problema propagandei a devenit şi la noi problemă de stat; or, nu se 
pot aduce motive de economii, de vreme ce s-au păstrat posturile de ataşaţi din 
capitale mari şi mici; italienii vor fi jigniţi de acest lucru, căci suprimându-se postul 
de aici, se dovedeşte lipsa de interes pentru o ţară mare ca Italia. Situaţia ţării şi a 
Legaţiei de aici va fi tot mai grea. Ar fi nedrept ca eu să rămân onorar şi fără 

mijloace de propagandă, căci fără banii ce-i au ceilalţi ataşaţi n-aş putea face nimic 
şi atunci, având eu răspunderea propagandei, aş fi acuzat cu drept cuvânt că nu-mi 
fac datoria. Dacă există cineva care, pentru indemnitatea de 30 OOO lei lunar ce am 
cerut-o eu şi care are mai bune legături şi posibilităţi de muncă decât mine, să fie 
numit: numai anul acesta am dat din banii mei peste 6 OOO lire pentru propagandă, 
eu sunt om sărac şi muncitor, dar nu se pot cere sacrificii numai de la mine când 
alţii sunt plătiţi cu 100 OOO lei pe lună, ceea ce e fantastic pentru sărăcia noastră. 
Când a fost numit d. Pangal subsecretar, ziarele italiene au scris că e şeful 

masoneriei române; această ştire n-a fost dezminţită şi aici la Externe se va crede 
că din acest motiv s-a suprimat ataşatul de la Roma; dacă s-ar invoca motivul 
economiei, guvernul italian ar răspunde că acelaşi motiv trebuia să fie şi pentru 
posturile din Paris, Londra, Berlin, Viena etc. Îmi permit să Vă atrag atenţia asupra 
acestui fapt, care e în măsură să jignească guvernul italian. 

Respectuoasele noastre urări de Anul Nou şi omagii de admiraţie şi 

recunoştinţă, al Dv. devotat, 

35 

Excelenţă, 

CI. Isopescu 

Roma, 4 ian. 1932 
Via Reno 22 

Azi a sosit de la Min. de Externe adresa relativă la catedră, Legaţia a şi făcut 
adresa către Min. de Externe de aici. Vă exprim toată recunoştinţa mea pentru acest 
nobil şi mare gest în favoarea culturii noastre de aici. Cum d. Ministru Giuliano e 
bolnav în pat, am fost azi să-l văd şi i-am comunicat şi acest lucru. 
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Sunt fericit să vă aduc la cunoştinţă că, în urma propunerii mele, d. prof. 
Enrico Damiani, directorul bibliotecii Camerei Deputaţilor, V-a trimis acum o 
săptămână un cadou de 35 [de] volume destul de preţioase, care conţin scrieri şi 
scrisori ale oamenilor politici italieni din epoca Risorgimentului. Sunt convins că 
aceste cărţi Vă vor face plăcere. 

D. Argetoianu a sosit sâmbătă aici, a fost primit de Rege, de Mussolini, 
Grandi, Mosconi; azi la ora 4 d. a. m-a chemat pe mine şi s-a interesat de aproape 
de activitatea noastră aici; mi-a reproşat de ce nu i-am scris nimic, căci n-ar fi lăsat 
ca d. Pangal să suprime postul de ataşat de presă de aici, lucru care îi supără pe 
italieni şi, fără să-l rog eu, mi-a promis că-i va propune d-lui Pangal să mă 

numească pe mine şi să mă plătească din fondul general al Subsecretariatului 
pentru Presă, cu îndemnitatea - mică, cum a definit-o d. Argetoianu - de 30 OOO lei, 
pe care am cerut-o eu. I-am scris acest lucru d-lui Filotti, ca să-i comunice d-lui 
Pangal, pe care-l cunosc prea puţin. Cum Dv. veţi fi la primirea acestor rânduri şi 
Ministru de Externe, Vă rog să vorbiţi de acest lucru cu d. Pangal, care depinde de 
Ministerul de Externe. 

Am provocat multe articole despre ţară cu ocazia sosirii d-lui Argetoianu; 
pentru venirea Dv. pregătesc articole despre Dv. pentru cel puţin 50 ziare, astfel că 
veţi fi aici sărbătorit cum meritaţi. Numai de-aţi putea veni la sfârşitul lui ianuarie, 
căci d. Argetoianu îmi spunea că la 25 ian. va trebui poate să plece la Losana 
[Laussane]. 

Dacă eu n-am avut încă nici o atenţie din partea celor în drept pentru munca 
mea de aici, îndrăznesc a Vă ruga - penibilă rugăminte - să binevoiţi a o propune 
pe nevasta, Venera I., pentru Meritul cultural, căci a tradus atâtea volume, iar acum 
traduce Ovidiu. 

Azi am trimis d-lui Giannini, la „Europa Orientale'', traducerea volumului La 
storia degli Stati balcanici, sper că vor da-o imediat la tipar. 

Prin Legaţie s-au făcut propuneri pentru decoraţii, ca d. ex. d-nii Bertoni, 
Rector De Francisci, decanul Cardinali, prof. Rossi etc. s-au trimis încă de 2 luni. 
În calitate de Ministru de Externe, binevoiţi a le aproba, toate propunerile trebuie 
să fie la d. Ministru Vasilescu. Dacă l-aţi însărcina pe d. Frasin să Vă aducă 
propunerile, s-ar scurta din drumul birocratic. 

Azi la ora 6 d. a., d. Argetoianu a vorbit gazetarilor italieni pe care i-am 
prezentat eu, aceştia m-au întrebat toţi când veniţi Dv., natural că n-am ştiut să le 
dau un răspuns sigur. Vă rog să binevoiţi a-i comunica lui Frasin care titluri doriţi 
să fie puse în diplomă. 

Respectuoasele noastre omagii onor. Doamne. 
Frumoase complimente de la nevastă. 
Cu cele mai alese şi respectuoase sentimente de admiraţie şi recunoştinţă, 

devotat, 
CI. Isopescu 
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36 

Ilustre Domnule Profesor, 

36 

Roma, 13 iunie 1932 
Via Reno 22 

M-am întors de la Forte dei Mami cu nervii ceva mai calmi şi cu mai puţine 
dureri la stomac, îmi dau seama că numai linişte mare poate să-mi redea din 
sănătatea pierdută. Dar sunt foarte mâhnit. În timp ce eu lucram ca ataşat de presă 
onorar şi cheltuiam din banii mei, d. Solacolu era plătit cu 50 OOO lei lunar din 
fondul ce d. Argetoianu îl dădea ziarului „Cuvântul". Câtă umilinţă şi câtă 
nedreptate pentru mine. Când şi acum nu reuşesc să-mi plătesc datoriile făcute cu 
propaganda pentru ţară, nu ştiu cum îmi voi putea îngriji nervii, când ştiu cum am 
fost tratat de vitreg pentru munca mea cinstită. 

D-na Carelli a venit la Roma să facă conferinţa despre Sf. Francisc, dar nu i 
s-au restituit nici cheltuielile de drum şi traiul (I 500 lire) şi n-a avut nici măcar o 
scrisoare de mulţumire din partea Subsecret. Presei. D. Pangal încasa leafa, dar 
pretindea ca eu să muncesc şi să mai dau din banii mei, d-na Carelli să facă 
propagandă rom[ânească] pe banii ei! 

D-na Carelli a făcut aceeaşi conferinţă la Milano. 
D. Argetoianu mi-a promis aici că-mi va aproba cei 50 OOO lei ce i-am dat din 

banii mei pentru propagandă, i-am scris, dar nu s-a ţinut de cuvânt. Ajungi, vrei nu 
vrei, să-ţi faci convingerea că dacă-ţi baţi joc de ţară, ca d. Solacolu, nu trebuie să 
munceşti deloc şi să trăieşti splendid. Dar eu îmi iubesc ţara şi nu pot face ca d. 
Solacolu. 

Am o mare mulţumire cu rezultatele de la Universitatea de aici. Studentul 
Camilucci mi-a prezentat o admirabilă teză de doctorat despre Panait Cerna, iar dş. 
ital. Odoni, o bună teză despre Petre Ispirescu. La toamnă voi avea o teză despre 
Delavrancea. Patru studenţi italieni se vor prezenta acum la examen la mine. Sunt 
satisfacţii care nu pot fi răsplătite. 

Nu ştiu ce aţi făcut în chestia catedrei mele de aici, eu cred că sau Casa 
Şcoalelor sau Institutul sud-est european al Dv. ar putea face convenţia cu 
Universitatea. V-aş fi recunoscător dacă aţi binevoi a-mi scrie dacă aţi dat un 
răspuns oficial la adresa ca V-a trimis-o în această privinţă guvernul italian. 

Cu cele mai respectuoase omagii de la noi, onor. Doamne Iorga. 
Distinse complimente de la soţia. 
Cu cele mai respectuoase sentimente de admiraţie şi recunoştinţă, devotat, 

CI. Isopescu 

Lui Mario Ruffini aţi binevoit a-i aproba o bursă ca lui Cialdea, dar nu i s-a 
trimis nici un ban. E un străin ce a lucrat pentru ţară. 
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37 

Ilustre Domnule Profesor, 

Roma, 20 iunie 1932 
Via Reno 22 

Azi am fost în comisie de examen cu d. prof. Formichi (sanscrită), care e 
vicepreşedintele Academiei Italiei. M-a rugat să Vă comunic că Academia Italiei 
V-a invitat la „Convegno Volta", care va avea loc pe la 16 noem. aici la Roma şi să 
Vă rog să onoraţi cu prezenţa Dv. şi cu o comunicare şedinţele ce se vor ţine. Sper 
că veţi putea veni, cu ocazia aceasta ar avea loc şi solemnitatea pentru titlul Dv. de 
doctor honoris causa. 

Sosind acasă de la examen, am găsit trista ştire că biata mea mamă nu mai 
este. N-am avut norocul să pot lua parte la înmormântare, nici nu mi-au telegrafiat, 
căci nu puteam sosi la timp. Sunt atât de zdrobit sufleteşte, am plâns aproape trei 
ore ca un copil şi nu mai pot de suferinţă. Acum trebuie să ne îmbrăcăm în negru, 
cheltuieli noi, şi doresc să fiu măcar la parastas, dar nu ştiu cum vom pleca, căci 
am datorii şi nu ştiu cum să le plătesc şi cine ştie când voi primi leafa. Dar am 
încredere în D-zeu! 

Peste patru zile voi fi terminat şi examenele de doctorat, dar nu ne putem 
mişca de aici din lipsă de bani şi atât de greu voi înfrunta aici atâta suferinţă! 

Profesorii italieni cu care am vorbit au aflat cu mult regret că nu mai 
conduceţi destinele ţării. 

Respectuoasele noastre omagii onor. Doamne. 
Distinse complimente de la nevastă. 
Cu cele mai alese şi respectuoase sentimente de admiraţie şi recunoştinţă, al 

Dv. devotat, 
CI. Isopescu 

38 
Roma, 17 iulie 1932 

Excelenţă, 

Sper că aţi primit scrisoarea mea, prin care Vă spuneam de nenorocirea ce s-a 
abătut asupra mea prin moartea bietei mame. N-am avut norocul să-l însoţesc nici 
pe bietul tata, care peste 30 ani i-a închinat dăscăliei, nici pe biata mamă la lăcaşul 
de veci. Multă mângâiere mi-au adus prietenii de aici, care ca Giuliano, Bertoni, 
Formichi etc. au venit să ne vadă, sau ca foarte mulţi alţii care, din toate părţile 
Italiei, ne-au scris. Surar însă îngrozitor la gândul să mă întorc la fostul cuib 
părintesc şi să n-o mai găsesc pe biata mamă, din cauza aceasta am şi amânat 
plecarea în ţară. 

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



348 D. Vatarnaniuc 38 

Peste două zile vom pleca în ţară, vom face tot posibilul să venim la Văleni 
să Vă vedem, dacă ne daţi voie, şi poate aş face şi o conferinţă despre Mussolini 
intim; la 31 iulie trebuie să fim la parastas. 

Vă trimit aici un articol ce Vă interesează, zilele acestea am mai trimis alte 
articole pe la ziarele de aici despre Dv. V-am scris că Marcello Camilucci şi-a dat 
doctoratul cu magna cum /audae cu o teză despre Cerna. 

Anul acesta vor veni la Văleni studenţii Ottaviani şi Zucchelli, pentru care am 
obţinut de la guvernul italian câte o bursă de 1 OOO lire. 

Ziarele italiene reproduc ştiri despre sălbăticiile de la alegeri. 
Dacă voi avea plăcerea să Vă văd, Vă voi vorbi de toate. 
Respectuoasele noastre omagii onor. Doamne. 
Distinse complimente de la soţia. 
Cu cele mai alese şi respectuoase sentimente de admiraţie şi recunoştinţă, al 

Dv. devotat, 
CI. Isopescu 

39 
Roman, 8 august 1932 

Ilustre Domnule Profesor, 

Ţinem să exprimăm on. Doamne Iorga şi Dv. cele mai sincere mulţumiri 
pentru bunăvoinţa cu care ne-aţi primit la Văleni. 

Am fost în Bucovina, unde ne-am împlinit datoria creştinească faţă de 
memoria bietei mele mame. Suntem acum aici la nişte prieteni, unde îmi pregătesc 
o nouă lucrare. Am fi dorit mult să venim să stăm mai multă vreme la Văleni, dar 
suntem „al verde". Am fi fericiţi să venim măcar pentru o zi. 

Îmi permit a Vă alătura aici un articol care Vă interesează. 
Binevoiţi a primi, împreună cu on. Doamnă, cele mat respectuoase 

sentimente de admiraţie şi recunoştinţă de la noi, al Dv. devotat, 

40 

Ilustre Domnule Profesor, 

CI. Isopescu 

Roma, 2 martie 193 5 
16 A, Via Porta Pinciana 

Aparte, Vă trimit cartea promisă a d-nei Gentucca, fiica senatorului şi prof. 
Vittorio Cian, directorul revistei „II Giornale storico delia letteratura italiana"; ea 
este soţia unui prof. de la Facultatea de Drept din Turin. Câteva schiţe sunt foarte 
drăguţe. Am fost azi dim. la Legaţie, d. Lugoşanu a pus pe adresa Ministerului de 
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Externe în chestia catedrei rezoluţia să se trimită aici la Externe, sper că săptămâna 
viitoare va fi expediată de la Legaţie. 

Fotografiile n-au putut reuşi toate, în biserici era mult prea puţină lumină, ar 
fi fost nevoie de magnesie. Vă alăturez aici cele reuşite. 

I-am scris d-lui Ianculescu în chestia biletelor; cum francezii acordă numai 
reduceri de 35%, reducerea de 70% pentru d. Ianculescu şi de 50% pentru membrii 
familiei nu e de dispreţuit. 

D. Bertoni va sosi cu d-na şi fetiţa la 9 aprilie la Bucureşti, va vizita ţara până 
la 22 aprilie. Cât am dori să-i realizăm dorinţa de a-l însoţi! 

Primiţi, împreună cu Doamna Iorga, cele mai respectuoase omagii de la noi, 
bune salutări d-şoarelor Iorga, 

al Dv. admirator şi recunoscător, 
CI. Isopescu 

Carnavalul trebuie să fie foarte frumos seara, la Veneţia!! 
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MITROPOLITUL VISARION PUIU ŞI PREGĂTIRILE 
PENTRU EVACUAREA BUNURILOR CULTURALE 

ALE BISERICII BUCOVINENE (1939-1940) 

DUMITRU V ALENCIUC 

În urma evenimentelor din 22 iunie 1940, Administraţia eparhială a Mitropoliei 
Bucovinei s-a evacuat. 

Referentul secţiei administrative, dr. I. Puiul, la solicitarea mitropolitului Tit 
Simedrea, prezintă, la 29 iulie 1940, în prima şedinţă a Consiliului eparhial plenar 
al Mitropoliei Bucovinei, raportul asupra evenimentelor, încheind astfel: „Din 
această expunere, se constată că, din cauza precipitării evenimentelor şi a 
neanunţării la timp din partea autorităţilor competente, nu s-au putut evacua nici 
odoarele de preţ ale Mitropoliei, nici muzeul eparhial, nici odăjdiile bisericii şi nici 
arhiva eparhială" 1 • 

Cercetând bogatul fond documentar Visarion Puiu de la ANIC, dosar 1 O, 
găsim interesante scrisori care par să lămurească mai deplin cauza pentru care 
dezastrul din 28 iunie 1940 nu a putut fi evitat. Este vorba de un număr de scrisori 
pe care mitropolitul Visarion Puiu le-a trimis Patriarhului Nicodim, autorităţilor 
militare şi de stat, precum şi mitropolitului Nifon al Craiovei, în privinţa pregătirii 
pentru evacuare a bunurilor Mitropoliei şi Fondului Bisericesc al Bucovinei, în caz 
de necesitate. 

La 19 septembrie 1939, cu adresa nr. 9 073/39, mitropolitul Visarion se 
adresează patriarhului Nicodim, în calitatea acestuia de preşedinte al Sfântului 
Sinod, comunicând ordinul Comandamentului IV de Armată că, în caz de evacuare, 
Mitropolia trebuie să se retragă la Vatra Dornei. Considerând prea riscantă 
localitatea aceasta, mitropolitul propune ca loc de refugiu una din mănăstirile din 
judeţul Neamţ, nominalizând chiar Schitul Vovidenia, unde mitropolitul avea o 
casă spaţioasă şi posibilităţi mai sigure de depozitare a bunurilor şi arhivelor. 

Patriarhul Nicodim, într-o adresă confidenţială, cu nr. 2 549 din 23 septembrie 
1939, înregistrată la Mitropolia Bucovinei sub nr. 9 312/ 39, îşi dă acordul, mai 
mult, transmiţând această aprobare şi stăreţiei Mănăstirii Neamţ, de care aparţinea 
Schitul Vovidenia. 

1 Hotărârile Consiliului eparhial plenar din 29 Iulie 1940. Proces-verbal, în „Foaia Oficială a 
Mitropoliei Bucovinei", Suceava, anul LXXI, nr. 9-10, 1 septembrie - 1 octombrie 1940, p. 150. 

Analele Bucovinei, XIII. 1, p. 351-363, Bucureşti, 2006 
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Primind aprobarea Sfântului Sinod, în aceeaşi zi, 23 septembrie 1939, cu 
adresa nr. 9 200/39, mitropolitul Visarion se adresează ministrului Cultelor şi 

Artelor, Nicolae Zigre, arătând că „pentru transportarea actelor şi bunurilor arătate 
în numita adresă, nu avem mijloace de transport şi nici nu se pot procura prin 
cumpărare, fiind toate rechiziţionate de autorităţile noastre militare [ ... ]. Pentru 
mutarea şi asigurarea acestor bunuri noi avem deja aprobarea sf. Sinod, dată cu 
adresa nr. 2 549 a.c., am începe din precauţiune transportarea obiectelor din 
vreme" [s.n. - D. V.]. Peste numai patru zile, Serviciul Mobilizării, Organizării 
Naţiunii şi Teritoriului şi al Apărării Pasive comunica Mitropoliei, prin adresa 
nr. 9 31411939, că s-au făcut intervenţiile cerute de mitropolit. 

Problema evacuării acestor bunuri este supusă analizei Secţiei Operaţiilor din 
ministerul Apărării Naţionale, Marele Stat Major, care, la 19 octombrie 1939, 
comunica hotărârea de a menţine planul mai înainte stabilit şi de a evacua „arhivele 
importante şi obiectele de preţ ale Mitropoliilor Bucovinei, Moldovei şi Basarabiei 
[care] pot fi retrase numai în regiunea C. Lung Muscel - C. de Argeş - R. Vâlcea
Hurez". 

Pare-se că mitropolitul s-a resemnat, mai ales că presiunile asupra sa pentru a 
demisiona se înmulţesc. Va relua problema la 12 aprilie 1940, când, prin adresa 
nr. 3 416/40, se adresează patriarhului Nicodim, cerând ca, în temeiul hotărârii 

Marelui Stat Major din 19 octombrie 1939, „obiectele de preţ ale monastirilor 
bucovinene să fie transportate de îndată, cu inventar în regulă, în reşedinţa liberă a 
episcopiei de R. Vâlcea, unde ulterior, la o eventuală retragere, s-ar putea adăposti 
atât personalul cât şi arhiva mitropoliei noastre. Obiectele, inventariate în regulă 
(un exemplar din inventar se va înainta Comisiei monumentelor istorice), vor fi 
transportate la monastirea Suceava, de unde apoi, într-un vagon separat, cu 
însoţitorii mitropoliei, vor fi trimise la Râmnicu-Vâlcea", rugând totodată a „ne da 
imediat cuvenită aprobare". 

Pentru a se evita panica în rândul populaţiei, în aceeaşi zi, adresându-se 
preşedintelui Comisiei Monumentelor Istorice, mitropolitul Visarion propune: 
„Pentru ca măsurile ce se vor lua în această privinţă să fie executate cu o cât mai 
desăvârşită discreţie, spre a nu se produce perturbare în mijlocul populaţiei, 

socotim a fi bine ca onor. Comisiunea Monumentelor Istorice să arate ca pretext 
direct şi de urgenţă mănăstirilor: Putna, Suceviţa şi Dragomirna să ia măsuri pentru 
repararea încăperilor în care se găsesc muzeele respective„ iar obiectele, cari 
astăzi se găsesc în rafturi sigilate, să fie duse şi depozitate la mitropolie, până la 
renovarea localurilor". 

În ceea ce priveşte moaştele Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava, 
mitropolitul propune ca, într-o eventuală retragere, acestea să fie duse la 
Mănăstirea Neamţ, dar afirmă că „această măsură, spre a nu se produce turburare 
între credincioşi, nu se poate înfăptui decât numai în caz de mobilizare generală şi 
de retragere". 
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În aceeaşi zi, 12 aprilie 1940, Mitropolia Bucovinei se adresează Mitropoliei 
Olteniei pentru obţinerea spaţiului liber al reşedinţei episcopale de la Râmnicu 
Vâlcea, dar şi Rezidentului Regal al ţinutului Olt, Dinu Simian, pentru obţinerea de 
locuinţe, precum şi prefectului judeţului Vâlcea. 

La 22 aprilie 1940, mitropolitul Nifon acordă ospitalitatea cerută, urmând ca 
paza obiectelor de preţ să se facă de către Mitropolia Bucovinei. 

Pregătirile erau în toi, unele bunuri au fost evacuate, mai ales acolo unde 
stareţii şi stareţele au înţeles gravitatea situaţiei. 

Intervine, însă, momentul 11 mai 1940, când în „Monitorul Oficial" nr. 108 
apare Î. D. R. nr. I 498, prin care mitropolitul este demis2

• La 15 mai 1940, 
mitropolitul Visarion se adresează credincioşilor din eparhie, anunţând hotărârea de 
a accepta nedreptul decret3. Patriarhul Nicodim emisese ordinul de încredinţare a 
eparhiei Bucovinei episcopului Lucian Triteanu al Romanului, instalat în această 
calitate la 14 mai 19404

• Acesta dispune întrunirea Adunării eparhiale pentru 4 
iunie 19405

, în vederea alegerii titularului, lucru întâmplat la 13 iunie 19406
, iar 

confirmarea a avut loc la 21 iunie 19407
• Investirea oficială va fi făcută, însă, abia 

la 13 martie 1941 iar înscăunarea la 25 martie 1941, la Suceava. 
Intervenţiile mitropolitului Visarion pentru obţinerea aprobărilor necesare 

evacuării bunurilor s-au desfăşurat între septembrie 1939 şi aprilie 1940. Nu este 
cazul să se considere în totalitate veridică afirmaţia din raportul prezentat la 29 
iulie 1940, că numai „precipitarea evenimentelor" şi „neanunţarea la timp din 
partea autorităţilor" sunt cauzele principale pentru care bunuri de o valoare 
inestimabilă s-au pierdut atunci. Desigur, o anume secretomanie a autorităţilor a 
existat, mergându-se până acolo încât s-a interzis prefectului de Cernăuţi să anunţe 
populaţia despre cedare, iar colonelul Ion Catemir a fost destituit „pentru că în 
cursul zilei precedente dăduse ordin funcţionarilor din subordine să se pregătească 
de evacuare"8

. Şi totuşi unele obiecte din muzeul eparhial au fost salvate. Dragoş 
Corlăţeanu consemnează un astfel de fapt: ,,În anul 1936, arhiepiscopul şi 
mitropolitul Bucovinei, făcând o vizită canonică la Mănăstirea Humorului a 
propus: «ca icoanele cele vechi pentru a nu se distruge de cari să fie cu precauţiune 
transportate la muzeul arhiepiscopesc din Cernăuţi spre îngrijire şi mai bună 
conservare». După ce au fost, într-adevăr, cu precauţiune transportate şi instalate în 
muzeul cemăuţean, la scurt timp au început pregătirile de război. Şi ca o presimţire 

2 Schimbare în conducerea Arhiepiscopiei Cernăuţi/or şi Mitropoliei Bucovinei, în „Foaia 
Oficială a Mitropoliei Bucovinei'', anul LXXII, nr. 6, l iunie 1940, Cernăuţi, p. 99. 

3 Ibidem, p. 99-100. 
4 Ibidem, p. l Ol. 
5 Ibidem, p. 105. 
6 l.P.S.S. Tit Simedrea, noul mitropolit al Bucovinei, în „Foaia Oficială a Mitropoliei Bucovinei", 

anul LXXII, nr. 7-8, 1iulie-1august1940, p. 124-125. 
7 Ibidem. 
8 Mihai-Aurelian Căruntu, Bucovina în al Doilea Război Mondial, argument de prof. univ. dr. 
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inspirată de Puterea divină, ţăranii din Mănăstirea Humorului, în frunte cu epitropii 
bisericii, s-au urcat în căruţe şi nu s-au oprit decât la poarta Arhiepiscopiei din 
Cernăuţi, de unde, mai mult cu forţa, au purces la recuperarea şi readucerea 
icoanelor la proprietarul de drept, Mănăstirea Humor. Dacă nu o făceau la timp şi 
cu curaj, icoanele vechi ale mănăstirii rămâneau pentru totdeauna în mâna ruşilor"9 . 
Curios, nişte ţărani de la Mănăstirea Humorului au anticipat evenimentele, 
responsabilii Mitropoliei - nu! 

Ori, în aprecierea situaţiei grave cauzată de pierderea atâtor bunurilor 
culturale şi de patrimoniu, nu trebuie să ne facem că nu vedem degringolada pe 
care a provocat-o în administraţia eparhiale şi în cea a Fondului Bisericesc 
demiterea mitropolitului Visarion. 

Documentele, pe care le prezentăm, ne dezvăluie în persoana mitropolitului 
Visarion pe finul analist al situaţiei politice, care a realizat, mult mai devreme decât 
politicieni de marcă din camarila regală, ceea ce urma să se întâmple în România. 
Prin publicarea lor, socotim că mai întoarcem o filă de istorie uitată sau voit uitată. 

Faptul că mitropolitul Visarion şi-a păstrat copii după toate aceste intervenţii 
ale sale demonstrează, fără putinţă de tăgadă, că, prevăzător fiind, el era încredinţat 
că va veni o vreme când responsabilităţile pentru dezastrul ţării vor fi stabilite. 
Pentru el, însă, ca şi pentru noi, această vreme încă nu a venit. 

MITROPOLIA BUCOVINEI 
Nr. 9 073/39 

I 

Înalt Preasfinţite, 

Cernăuţi, la 19 septembrie 1939 

Împrejurările externe expunând în deosebită primejdie această regiune de 
ţară, a Bucovinei, Comandamentul Teritorial al Corpului IV de armată ne pune în 
vedere cu adresa nr. 9 809 a.c. (secretă) că, în caz de evacuare, urmează să ne 
retragem la Vatra Dornei. 

Cum, însă, în asemenea caz, nu este vorba numai de persoana noastră, ci şi de 
actele Fondului Bisericesc al acestei mitropolii şi de odoarele monastirilor, cum şi 
de sf. moaşte ale sf. Ioan de la Suceava, venim a vă ruga, să binevoiţi a vedea, dacă 
nu ar fi mai bine, ca evacuarea acestor bunuri să se facă spre vreuna din monastirile 
de munte ale mitropoliei Moldovei, precum: Râşca, Secu sau schitul Vovideniei de 
lângă monastirea Neamţu, unde şi noi avem cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţiei 

9 Dragoş Corlăţeanu, Mănăstirea Humorului, Suceava, Editura „Cuvântul nostru", 2000, 
p. 280-281. 
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Voastre o sălăşluire personală10, şi a face demersurile necesare în asemenea fel 
către forurile în drept. 

De aceasta am scris şi domnului ministru al Cultelor. 
Primiţi, vă rugăm, Înalt Prea Sfinţite, asigurarea deosebitei noastre dragoste 

în Domnul. 

ss. Visarion, mitropolitul Bucovinei 

Înalt Prea Sfinţiei Sale 
Înalt Prea Sfinţitului Nicodem, Preşedintele sf. Sinod 

Bucureşti 

L.S. 
p. conformitate, G. Arghiropol 

II 

Copie de pe adresa Sfântului Sinod nr. 2 549 din 23 septembrie 1939 
înregistrată la Mitropolia Bucovinei sub Nr. 9 312/39 

Personal-Confidential 

Înalt Prea Sfinţite, 

Ca răspuns la adresa Înalt Prea Sfinţiei Voastre Nr. 9 073 a.c., referitor la o 
eventuală evacuare a sediului Mitropoliei Bucovinei, cu toate actele Fondului 
Bisericesc, odoarele monastirilor, sfintele moaşte ale Sf. Ioan de la Suceava etc. cu 
frăţească dragoste avem onoare a vă aduce la cunoştinţă că noi socotim schitul 
Vovidenia de lângă mănăstirea Neamţu, unde I.P.S. Voastră aveţi şi casa proprie, 
ca cel mai potrivit loc pentru o eventuală evacuare a acestor bunuri. 

Despre cele de mai sus am înştiinţat şi Stăreţia Mănăstirii Neamţu. 

10 Este vorba de casa construită de Fondul Bisericesc şi donată mitropolitului Visarion. Acesta 
primeşte darul, stabilind că această casă va fi una pentru ierarhii Bucovinei care vor dori să se 
odihnească acolo. După condamnarea sa, casa a fost ocupată de Mihail Sadoveanu. Fiind în eparhie 
străină, mitropolitul Visarion trebuia să ceară acceptul patriarhului Nicodim, deoarece Mănăstirea 
Neamţ, de care apartinea schitul Vovidenia, era stavropighie patriarhală. 
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Primiţi, vă rugăm, Înalt Prea Sfinţite, ale Noastre întru Hristos frăţeşti 
îmbrăţişări. 

(ss) +Nicodim 
PREŞEDINTE 

PATRIARH. 
L.S. 

p. conformitate, G. Arghiropol 
L.s. 27 sept.1939, nr. 9 312 

MITROPOLIA BUCOVINEI 
CONSILIUL EPARHIAL 
Nr. 9 200/39 

Confidential 

Director 
(ss) Pr. Gh. Vintilescu 

III 

Cernăuţi, la 23 septembrie 1939 

Domnule Ministru, 

Împrejurările determinate de situaţia nesigură în care se găseşte marginea de 
ţară din Bucovina, arătate prin adresa noastră nr. 9 073 a.c., continuă. Măsuri de 
evacuare ne pot veni curând. 

Cum, însă, pentru transportarea actelor şi bunurilor, arătate în numita adresă, 
nu avem mijloace de transport şi nici nu se pot procura prin cumpărare, fiind toate 
rechiziţionate de autorităţile noastre militare, noi am reţinut, cu ştirea 

comandanţilor poloni în retragere prin Cernăuţi, o camionetă, care ne şi este lăsată 
la îndemână, iar acum venim a vă ruga să binevoiţi a mijloci locului în drept să ne 
fie lăsată şi de autorităţile noastre româneşti 11

• 

Pentru mutarea şi asigurarea acestor bunuri noi avem deja aprobarea sf. 
Sinod, dată cu adresa Nr. 2 549 a.c., am începe din precauţiune transportarea 
obiectelor din vreme. 

În acelaşi timp, vă rugăm să binevoiţi a dispune să se scrie d. Rezident Regal 
al ţinutului Suceava şi d. General Comandant al Diviziei 8-a din Cernăuţi să ni se 
dea toate înlesnirile necesare unei eventuale evacuări. 

11 Documentul se referă la maşină. 
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Primiţi, vă rugăm, Domnule Ministru, asigurarea deosebitei noastre consi
deraţiuni şi arhiereşti binecuvântări. 

(ss) + Visarion, mitropolitul Bucovinei 

Domniei Sale 
Domnului Ministru al Cultelor şi Artelor12 

Bucureşti 

IV 

Copie de pe adresa Ministerului Cultelor şi Artelor, Serviciul Mobilizării, 
Organizării Naţiunii şi Teritoriului şi al Apărării Pasive cu nr. 833/939, înregistrată 
la Mitropolia Bucovinei sub nr. 9 314/1939 

Confidential-Personal 

Înalt Prea Sfinţite, 

În referire[a] la adresa Înalt Prea Sfinţiei Voastre nr. 9 200/1939, avem 
onoare a vă trimite alăturat copii după adresele noastre, cu care am intervenit la 
Rezidenţia Regală Suceava şi Comandantul Diviziei 8 Cernăuţi. 

Primiţi vă rugăm, Înalt Prea Sfinţite, asigurarea deosebitei noastre 
consideraţiuni. 

Ministru 
(ss) N. C. Davidescu 

V 

Conducătorul serviciului 
(ss) Nicolae N. Ceat. 

Copie după adresa Ministerului Cultelor şi Artelor, Serviciul Mobilizării, 
Organizării Naţiunii şi Teritoriului şi al Apărării Pasive cu nr. 833/939, adresată 
d-lui General Comandant al Diviziei 8 Cernăuţi. 

Confidential 

Mitropolia Bucovinei ne comunică, prin adresa nr. 9 200 a.c., că, în vederea 
unei eventuale evacuări spre interiorul ţării, şi-a procurat mijloace modeste de 
transportarea actelor şi bunurilor ce ar trebui puse la adăpost din vreme. 

12 Ministru al Cultelor şi Artelor era Nicolae Zigre (l februarie - 28 septembrie 1939; 
28 septembrie - 23 noiembrie 1939). 
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În cazul executării acestei operaţiuni, pe care nimeni nu o doreşte, avem 
onoare a vă ruga să binevoiţi a dispune să se ia toate măsurile necesare pentru 
înlesnirea şi asigurarea transportului bunurilor ce aparţin atât Mitropoliei 
Bucovinei, cât şi „Fondului Bisericesc" pe[n]dinte de acea Mitropolie, după 
indicaţiunile date la timp de Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Visarion. 

p. MINISTRU, 
(ss) N. C. Davidescu 

p. CONDUCĂTORUL SERVICIULUI, 
(ss) Nicolae N. Ceat. 

VI 

Regatul Românei 
Copie MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

MARELE STAT MAJOR Nr. 7 157 din 19 oct. 1939 
Secţia Operaţiilor 

MARELE STAT MAJOR 
Secţia Operaţiilor 

către 

MINISTERUL CULTELOR ŞI ARTELOR 
Serviciul M.O.N.T. 

La nr. 882 din 14 octombrie 1939. 
În situaţia actuală, Marele Stat Major este de părere că arhivele importante şi 

obiectele de preţ ale Mitropoliilor Bucovinei, Moldovei şi Basarabiei pot fi retrase 
numai în regiunea C. Lung Muscel - C. de Argeş - R. Vâlcea- Hurez. 

Măsurile ce se vor lua în această privinţă trebuie pregătite şi executate cu 
desăvârşită discreţiune. 

p. ŞEFUL MARELUI STAT MAJOR 
General, ss. David Popescu 

pt. conformitate, G. Petrescu 

Şeful Secţiei Operaţiilor 

Lt. Colonel ss. P. Leonida 
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ROMÂNIA 
MITROPOLIA BUCOVINEI 
N-rul 3 416/40 

Mitropolitul Visarion Puiu 

VII 

Înalt Prea Sfinţite, 

359 

Cernăuţi, la 12 aprilie 1940 
Strict confidential 

După cum se cunoaşte, în mănăstirile din Bucovina: Putna, Suceviţa şi 

Dragomirna se păstrează cele mai însemnate tezaure de artă naţională. 
În faţa situaţiei turburi de astăzi şi având în vedere pilda altor popoare, care 

şi-au asigurat din vreme obiectele artistice de preţ, venim cu următoarele 

propuneri: 
Marele Stat Major al Armatei Române, prin adresa nr. 7 157 din 

19 octombrie 1939 (alăturată în copie) a hotărât ca arhiva mai importantă şi 

obiectele de preţ ale mitropoliei Bucovinei să poată fi retrase în regiunea C. Lung 
Muscel-Curtea de Argeş - Râmnicu Vâlcea. 

Socotim potrivit ca, pe temeiul acestei hotărâri, obiectele de preţ ale 
monastirilor bucovinene să fie transportate de îndată, cu inventar în regulă, în 
reşedinţa liberă a episcopiei din R. Vâlcea, unde ulterior, la o eventuală retragere, 
s-ar putea adăposti atât personalul cât şi arhiva mitropoliei noastre. 

Coletele, inventariate în regulă (un exemplar din inventar se va înainta 
Comisiei Monumentelor Istorice), vor fi transportate la mănăstirea Suceava, de 
unde apoi, într-un vagon separat, cu însoţitorii mitropoliei, vor fi trimise la 
Râmnicu Vâlcea. 

Pentru a putea aduce la îndeplinire acest pro[i]ect, vă rugăm, Înalt Prea 
Sfinţite, a ne da imediat cuvenita aprobare şi a interveni către Mitropolia Craiovei 
să ne pună la îndemână localul amintit mai sus. 

În ceea ce priveşte moaştele Sf. Ioan de la Suceava, socotim nemerit ca într-o 
eventuală retragere ele să fie duse la mănăstirea Neamţului. 

Această măsură, spre a nu se produce turburare între credincioşi, nu se poate 
îndeplini decât numai în caz de mobilizare generală şi de retragere. 

Primiţi, vă rugăm, Înalt Prea Sfinţite, ale noastre întru Hristos frăţeşti 
îmbrăţişări. 

Mitropolit 

Înalt Prea Sfinţiei Sale 

Consilier 
(ss) Tarangul 

Înalt Prea Sfinţitului Patriarh Nicodim, Preşedintele Sf. Sinod 
Bucureşti 
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ROMÂNIA 
MITROPOLIA BUCOVINEI 
Nr. 3 416/40 

Dumitru Valenciuc 

Vlll 

Domnule Preşedinte, 

10 

Cernăuţi, la 12 aprilie 1940 
Strict confidential 

După cum se cunoaşte, în mănăstirile din Bucovina: Putna, Suceviţa ş1 

Dragomirna se păstrează cele mai însemnate tezaure de artă naţională. 
În faţa situaţiei turburi de astăzi şi având în vedere pilda altor popoare, care 

şi-au asigurat din vreme obiectele artistice de preţ, venim cu următoarele 

propuneri: 
Marele Stat Major al Armatei Române, prin adresa nr. 7 157 din 

19 octombrie 1939 (alăturată în copie) a hotărât ca arhiva mai important şi 

obiectele de preţ ale mitropoliei Bucovinei să poată fi retrase în regiunea C. Lung 
Muscel -Curtea de Argeş- Râmnicu Vâlcea. 

Socotim potrivit ca, pe temeiul acestei hotărâri, obiectele de preţ ale 
monastirilor bucovinene să fie transportate de îndată, cu inventar în regulă, în 
reşedinţa liberă a episcopiei din R. Vâlcea, unde ulterior, la o eventuală retragere, 
s-ar putea adăposti atât personalul, cât şi arhiva mitropoliei noastre. 

Pentru ca măsurile ce se vor lua în această privinţă să fie executate cu o cât 
mai desăvârşită discreţie, spre a nu se produce perturbare în mijlocul populaţiei, 
socotim a fi bine ca onor. Comisiunea Monumentelor Istorice să arate ca pretext 
direct şi de urgenţă mănăstirilor Putna, Suceviţa şi Dragomirna „să ia măsuri 
pentru repararea încăperilor în care se găsesc muzeele respective, iar obiectele, 
cari astăzi se găsesc în rafturi sigilate, să fie duse şi depozitate la mitropolie, până 
la renovarea localurilor". 

Coletele, inventariate în regulă (un exemplar din inventar se va înainta 
Comisiei Monumentelor Istorice), vor fi transportate la mănăstirea Suceava, de 
unde apoi, într-un vagon separat, cu însoţitorii mitropoliei, vor fi trimise la 
Râmnicu Vâlcea. 

Pentru a putea aduce la îndeplinire acest pro[i]ect, vă rugăm, Domnule 
Preşedinte, a ne da imediat cuvenita aprobare şi a interveni către Rezidenţia Regală 
şi Mitropolia Craiovei, precum şi către prefectura judeţului Vâlcea, să ne pună la 
îndemână localul amintit mai sus. 

În ceia ce priveşte moaştele sf. Ioan de la Suceava, socotim nimerit ca într-o 
eventuală retragere ele să fie duse la mănăstirea Neamţului. 

Această măsură, spre a nu se produce turburare între credincioşi, nu se poate 
îndeplini decât numai în caz de mobilizare generală şi de retragere. 
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Nădăjduind, Domnule Preşedinte, că veţi binevoi a ne da de urgentă 

răspunsul cuvenit, vă rugăm primiţi asigurarea deosebitei noastre consideraţiuni şi 
arhiereşti binecuvântări. 

Mitropolit 

Domniei Sale 

Consilier 
(ss) Tarangul 

Domnului Preşedinte al Comisiunii Monumentelor Istorice 
Bucuresti 

ROMÂNIA 
MITROPOLIA BUCOVINEI 
Nr. 3 416/ 40 

IX 

Înalt Prea Sfinţite, 

Cernăuţi, la 12 aprilie 1940 
Strict confidential 

Potrivit cuprinsului alăturatei adrese, în copie, cu nr. 7 157 din 19 octombrie 
1939 a Marelui Stat Major, vă rugăm să binevoiţi a dispune ca atât pentru 
eventuala noastră retragere, cât şi pentru adăpostirea obiectelor de mare preţ din 
monastirile bucovinene să ni se pună la îndemână locuinţele reşedinţei episcopale 
din Râmnicu Vâlcea. 

Coletele cu acele obiecte noi le vom expedia, inventariate cu însoţitori, cât 
mai curând posibil. 

Primiţi, vă rugăm, Înalt Prea Sfinţite, asigurarea deosebitei noastre dragoste 
în Domnul. 

Mitropolit 

Înalt Prea Sfinţiei Sale 
Înalt Prea Sfinţitului Nifon, Mitropolitul Olteniei 

Consilier 
(ss) Tarangul 
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ROMÂNIA 
MITROPOLIA BUCOVINEI 

Nr. 3 416/40 

Strict confidential 

Dumitru Yalenciuc 12 

X 

Cernăuţi, la 12 aprilie 1940 

Excelenţa Voastră, 

Potrivit cuprinsului alăturatei adrese, în copie, cu nr. 7 157 din 19 Octombrie 
1939 a Marelui Stat Major, avem onoarea a vă ruga să binevoiţi a dispune 
telegrafic ca atât pentru retragerea noastră, cât şi a obiectelor de mare preţ din 
monastirile bucovinene, să ni se pună la îndemână, în înţelegere cu sf. Mitropolie a 
Craiovei, locuinţele reşedinţei episcopale din Râmnicu Vâlcea, asigurându-li-se 
acolo o deosebită pază. 

Coletele cu acele obiecte noi le vom expedia inventariate, cu însoţitori, cât 
mai curând posibil. 

Primiţi, vă rugăm, Excelenţa Voastră, asigurarea deosebitei noastre conside
raţiuni şi arhiereşti binecuvântări. 

Mitropolit 

Excelenţei Sale 

Consilier 
(ss) Tarangul 

Domnului Dinu Simian, Rezident Regal al Ţinutului Olt 
Craiova 

ROMÂNIA 
MITROPOLIA BUCOVINEI 
Nr. 3 416/40 

XI 

Domnule Prefect, 

Cernăuţi, la 12 aprilie 1940 
Strict confidential 

Tot acum, cu adresa noastră nr. 3 416 din 1 O aprilie 1940, am scris atât 
Rezidenţiei Regale, cât şi sfintei Mitropolii din Craiova să ne aprobe ca pe temeiul 
adresei Marelui Stat Major nr. 7 157 din 1939, atât pentru o eventuală retragere a 
noastră cât mai ales pentru adăpostirea arhivelor şi a odoarelor de mare preţ din 
monastirile bucovinene să ni se rezerve locuinţele reşedinţei episcopale din 
Râmnicu Vâlcea. 
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Aducând aceasta şi la cunoştinţa Domniei Voastre, arătăm că acele obiecte noi 
socotim a le trimite cu însoţitori, cât mai curând, şi vă rugăm să binevoiţi a dispune 
luarea măsurilor de pază şi de asigurare necesară o dată cu sosirea lor la Râmnic. 

Primiţi, vă rugăm, Domnule Prefect, asigurarea deosebitei noastre conside
raţiuni şi arhiereşti binecuvântări. 

Mitropolit 

Domniei Sale 
Domnului Prefect al judeţului 

Vâlcea 

ROMÂNIA 

XII 

SFÂNT A MITROPOLIE A OLTENIEI, 
RÂMNICULUI ŞI SEVERINULUI 
Direcţia Administrativă 

Înregistrat la 
Nr. 3 943 

Strict confidential 

Înalt Prea Sfinţite, 

Consilier, 
(ss) Tarangul 

Nr. 3 703 din 22 apr. 1940 

Ca urmare la adresa Înalt Prea Sfinţiei Voastre, strict confidenţială, cu 
nr. 3 416 din 12 aprilie 1940, cu frăţească dragoste vă facem [cunoscut] că vă 
putem oferi ospitalitatea cerută la sediul fostei Episcopii a Râmnicului Noului 
Severin, din R. Vâlcea, urmând ca supravegherea obiectelor de preţ ale acelei 
Mitropolii, care vor fi aduse la R. Vâlcea, să se facă de către Sfânta Mitropolie a 
Bucovinei cum se va găsi de cuviinţă. 

Primiţi, vă rugăm, Înalt Prea Sfinţite, ale Noastre întru Hristos frăţeşti 
îmbrăţişări. 

Arhiepiscop şi Mitropolit 
(ss) + Nifon 

Înalt Prea Sfinţiei Sale 

Consilier referent, 
(ss) Indescifrabil. 

Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Visarion al Bucovinei 

Pentru conformitate, 
G. Arghiropol 
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CĂRŢI REVISTE 

Daniel Hrenciuc, România şi Polonia - 1918-1931. Relaţii politice, diplomatice şi 
militare, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Rădăuţi, Editura Septentrion, 2003, 
254 p. Idem, România şi Polonia - 1932-1939. Relaţii politice şi diplomatice, 
Suceava, Editura Universităţii, 2005. 

În pleiada tinerei generatii de istorici care s-au aplecat cu mare dăruire şi cu un instrumentar 
suficient de diversificat pentru a surprinde amplitudinea diversităţii raporturilor româno-polone din 
perioada interbelică, se impune cu vigoare cercetătorul bucovinean Daniel Hrenciuc. Am aflat că 
domnia sa vine de la Rădăuţi şi s-a apropiat de şcoala de istorie de pe lângă Filiala din laşi a 
Academiei Române, avându-i ca mentori pe profesorii universitari dr. Gheorghe Buzatu şi dr. Florin 
Dobrinescu, tânărul istoric fiind, în acelaşi timp, un apropiat al Centrului de Istorie şi Civilizatie 
Europeană. Numai libertatea cucerită după 1989 a făcut posibilă tratarea neîngrădită din punct de 
vedere politic a evenimentelor petrecute în relatia Bucureşti-Varşovia în anii 1918-1939, aceasta - pe 
largi paliere - de către istoricii din cele două tări, cercetătorii respectivi eliberându-se definitiv de 
teama de-a nu supăra cumva Moscova în abordarea unor aspecte cunoscute, dând în vileag racilele 
comunismului. Timpul scurs pune şi mai clar în evidentă impactul nefast pe care doctrina 
internaţionalistă bolşevică 1-a avut timp de aproape cinci decenii, nu numai în interiorul Rusiei, ci şi 
asupra celor două capitale. 

Evenimentele din 1989 au asigurat, printre altele, şi premisele necesare pentru exprimarea 
largă şi corectă a adevărurilor istorice cu privire la raporturile bilaterale, potrivit documentelor 
existente în arhivele din cele două ţări, a mărturiilor cuprinse în memorialistica pusă şi ea atâta vreme 
sub obroc. Abia acum s-a putut scrie şi demonstra mai bine şi corect, inclusiv de către istoriografia 
poloneză, cum alianţa româno-polonă, născută după redobândirea independenţei de stat de România şi 
Polonia, a fost o necesitate vitală, acţionându-se destul de consecvent, la Bucureşti şi Varşovia, pentru 
relaţii cât mai strânse la toate nivelele între cele două state, inclusiv în plan economic. (Cf. 
Wladyslaw Stc:;pniak, Dyplomacja polska na Balkanach - 1918-1926, Diplomaţia poloneză în 
Balcani - /918-1926, Warszawa 1998; Nicolae Mareş Aspecte inedite privind raporturile româno
polone în perioada 1919-1921, în baza unor cercetări recente în arhivele poloneze, vezi În lumea 
relaţiilor polono-române. Materialele simpozionului organizat de Uniunea Polonezilor din România, 
Suceava, 2004). 

De la început trebuie subliniat că, dintr-o necesitate imperioasă şi nu întâmplător, s-a clădit 
alianţa militară din 3 martie 1921, hotărâre fundamentală care a plecat de la voinţa politică, susţinută 
ani de-a rândul, la cel mai înalt nivel, ceea ce a şi asigurat perenitatea şi valoarea unei pietre 
unghiulare pusă la temelia raporturilor dintre cele două ţări, nu numai în relaţiile bilaterale, dar şi pe 
un plan mai larg: central şi sud-est european. Valoarea acestuia (prezentat de autor împreună cu 
multiplele sale anexe) a făcut să fie prelungit la fiecare cinci ani, prevederile sale rămânând valabile 
până la izbucnirea celei de-a doua conflagraţii mondiale, când Polonia a fost reîmpărţită pentru a patra 
oară de Germania şi Rusia, în spiritul Pactului Ribbentrop-Molotov din 23 august 1939. 

De remarcat că autorul lucrărilor de referinţă, Daniel Hrenciuc, foloseşte din plin şi judicios 
volumul de documente diplomatice, publicate de colectivul coordonat de istoricul Dumitru Preda, fost 
director al Departamentului de Arhive Diplomatice din Ministerul Afacerilor Externe, lucrare tipărită 
şi lansată în 2003 şi care aşteaptă să îşi găsească reciprocitatea din partea părţii polone. 

Nu ne propunem să abordăm chestiunile legate de asimetria raporturilor româno-polone în 
deceniul al patrulea, deoarece s-a mai scris pe această temă la Bucureşti. Remarcabil e faptul că în 
volumul al doilea al lucrărilor la care ne referim, istoricul Daniel Hrenciuc reuşeşte să pună pregnant 
în evidenţă coordonatele în cadrul cărora au evoluat aceste raporturi în plan politic, militar şi 
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diplomatic, inclusiv în ceea ce priveşte manifestarea culturală, lingvistică şi religioasă de excepţie a 
comunităţii poloneze din România Mare. Pentru că cele două volume se constituie într-un tot 
indestructibil, menit să pună în evidenţă ansamblul raporturilor, iar asimetria respectivă se pierde 
cumva în cronologia multiplelor demersuri pe care cele două ţări le-au înfăptuit în procesul firesc de 
apropiere şi înţelegere. Doresc să evoc un document cu valoare de referinţă, existent la Archiwum 
Akt Nowych din Varşovia, respectiv raportul întocmit de şeful Legaţiei poloneze la Bucureşti, 
ministrul plenipotenţiar, Aleksander Skrzynski (nr. 180 din 29 martie 1921 ), adresat de acesta şefului 
diplomaţiei poloneze, a cărei copie o păstrez în arhiva personală. Plecând de la documentul respectiv 
reţinem şi mai bine, aşa cum aprecia diplomatul polonez la cald din capitala României, că alianţa 
româno-polonă (pe care abia se uscase cerneala), semnată de destinatarul raportului şi de Take 
Ionescu, constituia un punct culminant în raporturile bilaterale dintre cele două ţări, respectiv punctul 
de plecare pentru toate acţiunile şi înfăptuirile practice care ar putea urma. 

De teamă că unii din adversari acestei alianţe de pe eşichierul polonez ar încerca să se 
împotrivească în Seim, Aleksander Skrzynski face o trecere în revistă a elementelor amicale pe care 
societatea poloneză nu le cunoaştea, în ciuda faptului de că de doi ani se acordase atâtea servicii fără 
nici o reciprocitate. Unele dintre serviciile respective le-a consemnat pentru istorie diplomatul 
polonez căruia, la întoarcerea de la Bucureşti, i se încredinţează portofoliul externelor, ca să devină 
apoi prim-ministru, nu pentru multă vreme, decedând într-un accident de automobil. Subliniază 
Aleksander Skrzynski ajutorul militar acordat de România în 1919 în regiunea Pocuţiei, retrocedarea 
acesteia Poloniei, transferul emigranţilor din Rusia, a amuniţiei şi armamentului, atunci când Polonia 
se afla încercuită din toate părţile, livrările de grâne, de patru ori mai ieftine decât cerealele 
americane, atât de necesare, încât despre livrarea acestora din acest an, dl. prim-ministru, Witos mi-a 
spus că sunt o chestiune de viaţă şi de moarte etc. etc. Societatea poloneză nu ştie - scrie Skrzynski 
apăsat - că alianţa cu România trebuie înfăptuită. Mai spune şeful misiunii diplomatice la Bucureşti 
că „nemţii ar da mult ca ratificarea să nu se înfăptuiască, ca ea să nu se înrădăcineze adânc în 
conştiinţa celor două popoare". Parlamentarii care n-ar ratifica această alianţa, care exprimă 

„o necesitate istorică, ar comite o greşală epocală'', conchide diplomatul polonez şi îl evocă pe 
Talleyrand cu dictonul său: „Greşeala în politică este mai nefastă decât crima". 

Abia în 1929, când Polonia va fi singurul dintre statele aliate care nu va trimite o delegaţie 
militară la serbările naţionale de la Alba-Iulia - evident pentru a face astfel pe placul Ungariei, cum 
rezultă din convorbirea avută de secretarul general din Ministerul Afacerilor Străine, Grigore Gafencu 
( 17 mai 1929), cu Jan Szembek, şeful misiunii diplomatice polone la Bucureşti -, dar mai ales după 
moartea mareşalului J6zef Pilsudski, politicienii care i-au urmat au căzut tot mai mult în mrejele 
revizioniste promovate de Berlin şi Budapesta. Se ştie că şeful diplomaţiei poloneze, colonelul J6zef 
Beck, care căpătase de-a dreptul o alergie ieşită din comun faţă de demersurile titulesciene pentru 
construcţia europeană, ajungând să îşi pună prin interpusul lui la Bucureşti, ministrul plenipotenţiar, 
Miroslaw Arciszewski, umărul la debarcarea şefului diplomaţiei româneşti, la 29 august 1936, se 
poate spune că au început să dispară convergenţele de altădată. 

Cred că nu a intuit niciodată diplomaţia poloneză cât de bine au fost citite şi interpretate 
demersurile ei în plan intern şi extern, la Bucureşti, unde se vedea şi se cunoaştea clar cât de şubrede 
şi fără temei erau acţiunile Poloniei, ca şi lipsa de loialitate pe care o manifesta Varşovia faţă de 
partenerul tradiţional, România. Acum când putem parcurge detaşat, la mai bine de şaptezecei de ani 
de când a fost redactat raportul trimisului extraordinar şi ministrul plenipotenţiar la Varşovia, 

Constantin Vişoianu, diplomat crescut, promovat şi apreciat de Titulescu, care la nici cinci luni de la 
prezentarea scrisorilor de acreditare a reuşit să facă o radiografie de o clarviziune rar întâlnită a ceea 
ce însemna politica internă şi externă poloneză, cu toate meandrele în care se scufunda aceasta, 
informare pe a trimis-o mentorului său, Nicolae Titulescu, pagini care se constituie într-un model de 
interpretare diplomatică a evenimentelor la care era martor. 

Iată ideile esenţiale ale raportului lui Vişoianu - care n-ar trebui să lipsească din nici un 
manual de artă diplomatică - care punea, fără echivoc, în gardă Bucureştiul în legătură cu acţiunile 
urzite de diplomaţia poloneză şi prăpastia care se adâncea în abordările de politică externă ale 
cancelariilor din cele două ţări: „Politica actuală a Poloniei - scria Constantin Vişoianu, viitor 
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ministru de Externe în anii '45-'46 - se manifestă sub forma neîncrederii în structura şi funcţionarea 
regulată a lnţelegerii Balcanice şi a Mici Înţelegeri, urmăreşte în realitate să le deprime situaţiunea 
internaţională, să favorizeze orice elemente de disociere şi să agraveze inegalitatea poziţiunilor 
statelor componente în faţa unor probleme internaţionale. Dar Polonia merge mai departe. Ea nu se 
mulţumeşte cu această critică şi defăimare. Ea nu se mărgineşte la o operă de propagandă 

defavorabilă. Polonia actuală încearcă să creeze ea însăşi piedici materiale celor două înţelegeri şi să 
zdruncine echilibrul stabilit prin acordarea mutuală a intereselor lor respective. În acest scop, politica 
externă poloneză foloseşte trei căi: 

l. Răspândeşte în lume veşti despre «dificultăţile lăuntrice» ale Mici Înţelegeri şi Înţelegerii 
Balcanice. 

2. Creează greutăţi speciale unora dintre statele membre ale acestor grupări, pentru ca să le 
micşoreze forţele proprii şi să le stânjeneasacă solidaritatea în jurul lor prin repulsiunea pe 
care ar simţi-o celelalte state membre de a lua în comun riscurile unor conflicte particulare 
(vezi diferendul cu Cehoslovacia). 

3. Caută cu orice prilej şi pe orice cale să întărească şi să ridice statele adversare acestor 
grupări şi încurajează revenidcările lor faţă de acestea. Citez politica Poloniei favorabilă 
Ungariei şi Bulgariei". 

Pornind de la aceste constatări, diplomatul român discerne în toată profunzimea lor elementele 
principale ale politicii promovate de Beck, repectiv: apropierea progresivă faţă de politica Germaniei, 
„adoptând, direct sau indirect, punctele ei de vedere în marile chestiuni europene"; dezlipirea 
crescândă faţă de politica externă a Franţei şi a României, trecând alianţele cu acestea pe un plan 
secundar (a se vedea şi atitudinea faţă de proiectul ulterior al României de a da alianţei din 1921 
caracterul erga omnes); indiferenţă faţă de violările tratatelor internaţionale; opoziţie la tezele 
securităţii colective; scepticism doctrinar faţă de Societatea Naţiunilor şi declaraţii favorabile 
modificării ei; ostilitate vie sau latentă faţă de Mica Înţelegere şi Înţelegerea Balcanică; încurajarea 
Ungariei şi Bulgariei în tendinţele lor revizioniste; obstacole la o apropiere ruso-română (Polonia 
semnase un Tratat de alianţă cu Rusia încă din 1932 n.a.); relaţii cordiale cu Italia şi o privire 
favorabilă a legăturilor acesteia cu Ungaria şi Germania; indifernţă faţă de Anschluss şi de restaurarea 
Habsburgilor; apropierea faţă de statele sau puterile zise „dinamice" cu dorinţa vădită de a se constitui 
ea însăşi într-o Mare Putere de la Baltica la Marea Neagră şi care să îi confere tutelă asupra orientării 
externe a altor ţări. 

Fără a fi defetist, Constantin Vişoianu vedea posibilă rectificarea acestei politici prin 
instaurarea unui climat de egalitate între cele două ţări. 

Au încercat instaurea unui nou climat urmaşii lui Titulescu, personal chiar monarhul Carol al 
II-iea, dar mai mult decât câştig de imagine pe Vistula şi/sau la Bucureşti n-au avut demersurile 
întreprinse. Este meritul lui Nicolae Petrescu-Comnen şi al lui Grigore Gafencu, alţi doi mari 
diplomaţi români, care înţelegeau mai bine valoarea angajamentelor asumate, că n-au picat în plasa 
propunerilor de extindere teritorială pe care le-a făcut şi susţinut J6zef Beck, la Bucureşti, Galaţi, în 
trenul de la Cracovia la Katowice în faţa lui Gafencu, care se deplasa într-o vizită la Berlin, toate în 
contextul renaşterii intenţiilor revizioniste cristalizate în deceniul al patrulea în Europa Centrală şi pe 
care Polonia le-a îmbrăţişat şi cultivat fără echivoc, furată de vraja că va deveni ceea ce a fost în Evul 
Mediu - o putere regională de la Baltica la Marea Neagră. Singură s-a plasat pe un drum din care n-a 
mai avut avut nici o ieşire, la atacul conjugat german şi rus din septembrie 1939. Cei doi mari 
diplomaţi enumeraţi mai sus şi, ulterior, premierul Armand Călinescu au creat şansa ca autorităţile, 
armata, o parte din populaţia civilă, tezaurul şi inestimabile bunuri culturale poloneze să îşi găsească 
o ieşire, cât de cât onorabilă, şi singura de fapt, în faţa avalanşei brune şi roşii, care s-a abătut nemilos 
asupra Poloniei. 

Impresionante prin densitatea lor, cele două volume ale cercetătorului Daniel Hrenciuc aduc la 
începutul mileniului al treilea în faţa cititorilor români numeroase fapte inedite din raporturile 
române-polone din perioada interbelică, iar analiza materialului documentar şi mai ales arhivistic, 
făcută cu acribie şi multă dăruire de un cercetător rasat, pune în lumină voinţa politică de la care s-a 
plecat hotărât la Bucureşti şi Varşovia, drumul parcurs pentru edificarea unor raporturi care se 
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anunţau model, dar şi piedicile care au apărut, mai ales lipsa de sinceritate şi de încrederea pe care 
Polonia a manifestat-o din interese meschine faţă de aliatul său. Cărămizile puse de diplomaţia 
românească şi cea poloneză la înălţarea acestui edificiu s-au dovedit a fi până la urmă trainice, 
colonelul Beck însuşi, şi nu numai el, găsindu-şi salvarea în România. Surprinde, istoricul Hrenciuc, 
până şi năravurile de mare pan ale fostului ministru de externe, care în timp ce concetăţenii săi îşi 
dădeau viaţa pe fronturile europene, fostul demnitar, arhitect al politicii externe din ţara sa, făcea la 
primul revelion petrecut la restaurantul „Aro" din Braşov o consumaţie de circa 15 OOO de mărci, 
achitate de autorităţile româneşti, sumă care nu valora mai puţin decât azi, probabil pentru a-şi îneca, 
am spune, destul de scump, amarul unei politici t!ră orizont şi pe deasupra imorală fată de \ara care îl 
găzduia şi l-a găzduit până şi-a dat obştescul sfârşit. Şi pentru ca românii să îşi păstreze onoarea până 
la capăt faţă de aliaţi, nimeni altul decât mareşalul Ion Antonescu a fost cel care a refuzat să îl predea 
Gestapoului pe J6zef Beck în schimbul ex-regelui Carol al II-iea, care putea fi capturat în Spania. 
Aceasta dintr-un motiv ostăşesc: să nu încalce onoarea României. 

Nicolae Mareş 

Marian Olaru, Elena Olaru, Colegiul Tehnic Rădăuţi. Studiu monografic, postfaţă 
de Vasile I. Schipor, Rădăuţi, Editura Septentrion, 2005, 326 p. 

La Colegiul Tehnic din Rădăuţi, profesori, elevi şi foşti elevi s-au întâlnit şi. au aniversat, în 
perioada 1-3 decembrie 2005, împlinirea primei sute de ani de existenţă a liceului. In acest context, a 
fost lansată lucrarea monografică Colegiul Tehnic Rădăuţi, un proiect coordonat de prof. Elena Olaru 
şi dr. Marian Olaru şi prezentat de directorul colegiului, Gelu Ţugulea, ca „o ofrandă adusă 

înaintaşilor şi un reper pentru cei ce au să ne urmeze" (Cuvânt de întâmpinare). Monografia este al 
15-lea volum apărut în colecţia „Enciclopedia Bucovinei în studii şi monografii", colecţie întemeiată 
în anul 1996. 

Cartea de 324 de pagini reuneşte capitole semnate de coordonatorii proiectului: Câteva cuvinte 
despre realizarea monografiei (p. 4--6), Cronică (p. 7-14 ), Şcoala şi ţara prin prisma unor 
documente şcolare (1923-1945) (p. 15-39), Manuale pentru licee de fete în perioada interbelică 
(p. 49-52) şi de colaboratorii lor, prof. Adrian Puiu: Activitatea Comitetului Şcolar (1921-1942) 
(p. 40-43), prof. Radu Pânzaru, Scurtă privire asupra curriculumului şcolar în perioada 1948-2005 
(p. 44--48), Şcoala şi dascălii săi (p. 55-100) - capitol care cuprinde, sub 23 de semnături, 33 de 
articole dedicate personalităţii unor profesori de renume ai liceului -, prof. Viorica Panciuc, Matei 
Vişniec - un destin singular (p. 103-105), liste cu directorii, profesorii şi elevii colegiului (p. 110--
315). Volumul se încheie cu o postfaţă semnată de Vasile I. Schipor, Tradiţia studiilor monografice în 
Bucovina (317-321 ). 

Autorii Elena Olaru şi Marian Olaru realizează nu numai un istoric al instituţiei de învăţământ 
amintite, ci plasează evoluţia şi transformările liceului (ca şi avatarurile şcolii româneşti, în general, 
după 1945) în context istoric dar, mai ales, în relaţie cu dezvoltarea învăţământului românesc după 
Unire, când a avut loc integrarea socială, culturală şi politică a Bucovinei în structurile similare ale 
României. 

Actualul Colegiu Tehnic din Rădăuţi, denumire pe care liceul a primit-o în toamna anului 
2005, este, conform documentelor puse la dispoziţia lectorului de Elena şi Marian Olaru, „urmaşul 
legal" al Privat Mădchen Lyzeum (Liceul Particular de Fete), liceu german înfiinţat în Rădăuţi în 
1905, ca urmare a dezbaterii şi hotărârii din Dieta Bucovinei. 

La I octombrie 1905, avându-l ca director pe Wilhelm Serfas - profesor şi la Obergymnasium-ul 
(Liceul de Băieţi) din Rădăuţi-, Liceul Particular de Fete a început să funcţioneze cu clasa I şi clasa a 
II-a, în care erau înscrise 54 de eleve. O parte a profesorilor care predau în nou înfiinţatul liceu 
rădăuţean provenea de la Obergymnasium (actualul Colegiu Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi"). 
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Până la reforma învăţământului austriac din 1908/1909, liceul a funcţionat după programele 
liceelor clasice, aprobate de Ministerul Învăţământului şi Cultelor din Austria. Prima modificare a 
denumirii instituţiei şcolare a avut loc în 1910, când a primit numele de Liceul Municipal de Fete, 
primăria subvenţionând liceul în paralel cu Fondul Religionar Ortodox. Liceul a funcţionat cu limba 
de predare germana până la 1916 (din cauza războiului, cursurile au fost întrerupte în anii şcolari 
1916/1917 şi 1917/1918). În 1919, directoarea Frieda Diamant a refuzat introducerea limbii române 
ca limbă de studiu pentru toate materiile, iar clasele cu care funcţiona liceul german de fete au mers în 
desfiinţare. Atunci a început procesul de transformare a Liceului Municipal de Fete din Rădăuti în 
Liceul de Fete al Statului, o etapă intermediară a acestei transformări fiind Sectia de Fete de la Liceul 
„Eudoxiu Hurmuzachi". La I aprilie 1923, Liceul de Fete al Statului a primit drept de existentă 
independentă (buget propriu). Din 1936 până în 1948, liceul a purtat numele .,Elisabeta Doamna"; 
între 1948 şi 1955, s-a numit Liceul de Fete din Rădăuţi; în perioada 1955-1965 a functionat cu 
denumirea de Şcoala Medie Nr. 2, între 1968 şi 1974 a purtat numele de Liceul de Cultură Generală 
Nr. 2, între 1974 şi 1977 - Liceul de Electrotehnică, iar în anii '80 a fost cunoscut drept Liceul 
Industrial Nr. I din Rădăuţi. 

Dintre profesorii acestei institutii de învă\ământ, în volumul mentionat sunt evocaţi, într-o 
ordine mai pu\in cronologică şi mai mult sentimentală: prof. Nicodim lţcuş (Vasile Bâtă, p. 61), prof. 
Vanda Mincu, directoarea care, la un moment dat, şi-a pus cariera în joc pentru a ajuta o elevă ai cărei 
părintii erau deportati în Bărăgan, să poată studia la liceu (Elena Nanu, p. 63-65), prof. Petru 
Bejinariu (Viorica Panciuc, p. 66-67), prof. Nicolai Hrişcă, omul care a ales „şcoala ca destin" 
(Nicolae Grigore, p. 67-68), prof. Angela Bondor, care, „lucrând cu pasiune şi energie la clase, ... a 
trasat sute de destine care au mers drept, corect şi cinstit în viată" (Viorica Trufin, p. 71 ), prof. 
Arcadie Scântei (p. 70), prof. Haralambie Burdujan (Elena Olaru, p. 73-74), prof. Cornelia Buculei, 
care a făcut din „orele de franceză un mod de a asimila cunoştinţele prin iubire" (Viorica Trufin, 
p. 74-75), prof. Paraschiva Lutia (Magdalina Saviuc, p. 76-77), prof. Ioan Dranca, prof. Elena 
Cornea (Elena Corogoda, p. 7S-79), prof. Gheorghe Ionesi (Liana Prelipcean, p. 89), prof. Raya 
Gelber, „profesoara de alchimie" (Ovidiu Dorian Timar, p. 81), prof. Traian Rei, „magistrul [ce] a 
cultivat spiritul critic şi autocritic, plăcerea lecturilor cu miez tare" (Carmen Andronache, p. 83-84), 
prof. Luca Bejenariu „izvor de elevatie culturală, de tact pedagogic şi psihologic, de severitate şi 
obiectivitate. [ ... ] i-a ajutat pe multi elevi să înţeleagă ce înseamnă disciplina culturii ca igienă a 
spiritului" (Viorica Panciuc, p. 90-91), prof. Elisaveta Bejenariu, „model de muncă şi perseverentă, 
profesor exigent ... , la care se regăseau şi tonalităţi calde, ce atingeau corzile cele mai sensibile în 
sufletele tinerilor" (Camelia Cotos, p. 91-92), prof. Corneliu Costiuc (Liviu Antonesi, p. 93), 
prof. Manuela Mihutiu (Elena Olaru, p. 94) etc. 

Toate articolele ce conturează profilele profesionale şi morale ale oamenilor şcolii mentionati 
- fie că sunt sub forma unor fişe biografice, fie că apar ca portrete în care se face simţită şi o doză de 
lirism - impun imaginea unor oameni-model iar „modelele se topesc în generaţii" (Petre Ţuţea). Nu 
întâmplător, aproape toti autorii evocărilor sunt, la rândul lor, profesori. Scrie prof. Viorica Panciuc: 
„Admiţând că profesorul este «fabricant de oameni» (P. Ţutea), considerăm că producţia a fost 
superioară şi multi elevi de atunci au urcat Golgota performantei." (p. 90). 

Între aceştia, se distinge fostul elev al liceului, poetul şi dramaturgul Matei Vişniec, care „şi-a 
aprins candela scrisului de la «Lumina>>" - revista liceului între anii 1967-1980. Apărută sub 
îndrumarea prof. Mihai Pop, „orientarea ei a fost cunoaşterea şi creaţia", îşi aminteşte eleva şi 
colaboratoarea de atunci Georgeta Costiuc, astăzi şi ea profesoară. „Bucuria şi privilegiul" de a 
debuta şi de a colabora la „Lumina" le-au avut şi Valeriu Drăguşanu, Liviu Papuc, Didina Hrenciuc, 
Ciobotari Radu - astăzi scriitori şi unii dintre ei membri ai Uniunii Scriitorilor din România -. 
Adrian Bucos, grafician. Numele de referinţă al revistei şi al redacţiei ei rămâne Matei Vişniec. Într-o 
fişă biobibliografică, prof. Viorica Panciuc punctează momentele creaţiei scriitorului şi trecerile de la 
poezie la teatrul care 1-a impus în literatura şi pe scenele din lume. Mărturia dramaturgului: 
„Rădăcinile mele sunt în România, iar aripile în Franţa" este reiterată în interviul realizat de Mălina 
Anitoaiei în 2004, intitulat Port în inima mea Rădăuţiul oriunde m-aş afla şi preluat în volumul 
monografic pe care îl prezentăm (p. I 06-109). Între oamenii şi profesorii care i-au marcat formarea 
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spirituală, Matei Vişniec îi aminteşte pe: prof. Nicolae Dobrotă, care 1-a pregătit pentru Facultatea de 
Filozofie, prof. Hlinschi, prof. Pop, poetul Teofil Dumbrăveanu (Lianu), Ion Filipciuc. 

Studiul monografic coordonat de profesorii Marian Olaru şi Elena Olaru se încheie cu o 
postfaţă semnată de un alt fost elev al centenarei instituţii de învăţământ, cercetătorul ştiinţific Vasile 
I. Schipor, Tradiţia studiilor monografice în Bucovina. Articolul reprezintă o bogată şi exhaustivă 
sursă bibliografică privind cercetarea monografică în Bucovina, începând cu 1886. Autorul indică 
inclusiv lucrări în manuscris sau în curs de apariţie. În acest context, sunt menţionate şi studiile 
monografice dedicate exclusiv şcolilor. 

Elena Pascaniuc 

Arhim. Dionisie Udişteanu, Udeştii de pe Suceavă. Cercetare istorică, Suceava, 
Editura Muşatinii, 2005, 252 p. 

În cadrul Colecţiei „Restituiri - Arhim. Dionisie Udişteanu", colecţie recuperată, îngrijită şi 
editată de Mircea Motrici, sub egida aceleiaşi edituri sucevene au apărut până acum volumele: O viaţă 
ca oricare alta, 2004, 186 p.; Ogor înţelenit, ediţia a II-a revăzută şi îmbogăţită, 2005, 400 p.; 
Seminarul Monahal Neamţu. Contribuţii la o istorie a şcoalelor călugăreşti, ediţia a II-a, 2005, 
312 p.; Graiul evlaviei străbune, ediţia a II-a revizuită şi adăugită, 2005, 264 p. 

Opera unuia dintre „călugării cărturari ai timpului său", „monah de frumoasă ţinută morală şi 
om de cultură", care ar fi putut deveni „unul dintre ierarhii luminaţi al Bisericii noastre" (cum afirmă 
părintele profesor dr. Mircea Păcurariu în Precuvântare la volumul Ogor înţelenit, p. 9-11 ), continuă 
să ni se dezvăluie cu o „cercetare istorică" asupra unui sat din Bucovina: Udeştii de pe Suceavă. 

Într-un cuvânt întroductiv, Lumină din lumină, p. 5--6, Î.P.S. Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi 
Rădăuţilor, se referă la specificul studiilor monografice de localităţi elaborate altădată de către preoţi: 
„Viaţa unui sat, oricât de mic ar fi, oglindeşte, în miniatură, desigur, viaţa poporului din care face 
parte. Pe alcătuitorul monografiei satului Udeşti tocmai astfel de gândire l-a călăuzit în lucrarea sa; 
avantajul pe care-l are faţă de cercetătorul obişnuit al trecutului istoric al unei aşezări omeneşti este 
datorat culturii remarcabile, în care un loc aparte îl ocupă cunoştinţele de teologie şi de istorie 
bisericească, sporite de vocaţia pentru jertfă şi dăruire în cercetarea onestă, scrupuloasă a datelor.[ ... ] 
Părintele arhimandrit şi profesor Dionisie Udişteanu, personalitate marcantă a Bisericii moldave, 
cărturar în epocă, ca de altfel toţi preoţii vremii, cu foarte mare influenţă în formarea şi educarea a 
zeci şi sute de generaţii româneşti, rămâne un model de monah-cărturar şi bun român, aşa cum de 
altfel l-am cunoscut şi noi la Mănăstirea Secu şi apoi la Mănăstirea Slatina. Ne-a lăsat preţioasă 
moştenire zestrea gândurilor, simţămintelor şi vrerilor sale pentru mai binele neamului nostru 
creştinesc şi românesc şi [al] Bisericii dreptmăritoare" (p. 5). 

Bucuria întâlnirii editorului Mircea Motrici cu manuscrisul cărţii, finalizate în anul 1970, 
precum şi lucrările de pregătire a textului pentru tipar sunt cuprinse în nota editorială, intitulată 

Îndemn întru amintire, p. 7-8, luminată de sărbătorescul ceremonialului de „pomenirea morţilor" din 
satele noastre şi de perpetuare a memoriei culturale: „Ca udeştean, eu vă îndemn să parcurgeţi aceste 
pagini întru amintirea părintelui Dionisie, cel care poposea adesea cu drag la Udeşti, mai ales de 
Duminica Mare. O duminică a sufletului ce lăcrimează în această zi, când parcă generaţiile se unesc 
acolo sus, în cimitirul satului, sub pecetea continuităţii, unde oameni[i] sunt mângâiaţi, iar mormintele 
ocrotite de privirile veşnice şi paşnice ale Dealului Oadeci". 

În introducere, p. 11-20, un breviar de istorie a românilor, arhimandritul Dionisie Udişteanu 
mărturiseşte că „n-a cruţat nici o jertfă morală sau materială" pentru alcăturirea acestui studiu 
monografic: „Am cercetat bibliotecile şi arhivele patriei, oriunde am socotit că aş putea găsi ceva 
material informativ şi documentar [„.] În lucrul meu n-am nesocotit nici cercetările de pe teren, din 
satul Udeşti, la faţa locului, unde am găsit tot sprijinul şi toată înţelegerea" (p. 19). Ca „modest prinos 
adus memoriei ţăranilor din acest sat, care au trudit şi ostenit la vatra lui, din care s-au aprins lumină 
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din lumină, strămoşilor, bunicilor şi părinţilor mei", care „au păstrat datinile şi obiceiurile, comorile 
morale şi spirituale, bogăţia care înalţă şi întăreşte un popor" (p. 20), lucrarea Udeştii de pe Suceavă. 
Cercetare istorică se doreşte „o oglindă adevărată" a satului care ne-a păstrat de-a lungul veacurilor 
fiinţa naţională: „De la naşterea sa şi până în timpul de faţă, în istoria lumii, neamul românesc a fost 
cunoscut prin superioara trăire religioasă-morală, prin înţelepciune, bărbăţie, cumpătare şi cuminţenie, 
precum şi pentru neîntrecuta sa hărnicie, desfăşurată în toate ramurile de activitate socială. 

Am putea spune fără dezminţire că acestea au fost darurile cu care neamul nostru a fost 
înzestrat şi prin care s-a tăcut cunoscut şi reprezentat în lume. 

Viaţa, datinile şi obiceiurile neamului românesc întotdeauna au fost simple, aşa precum simplă 
şi curată i-a fost întreaga sa manifestare sufletească! 

Mărturii despre viaţa, datinile şi obiceiurile neamului românesc găsim încrustate pe răbojul 
tuturor veacurilor de trăire românească şi inserate în paginile pătimirilor noastre, pe filele 
pomelnicelor şi a[le] cazaniilor din smeritele noastre biserici ortodoxe, precum şi în toată literatura 
noastră populară şi cultă" (p.11 ). 

Lucrarea Udeştii de pe Suceavă este alcătuită din patru capitole. Capitolul I se referă la 
aşezarea geografică a localităţii, hotare şi împrejurimi, ape, izvoare şi fântâni, topografie şi toponimie, 
drumuri de comunicare şi mijloace de transport, pământ, faună şi floră (p. 21-38). Acesta este urmat 
de bibliografie şi o listă a informatorilor folosiţi în cercetarea de teren, p. 38-39. Capitolul al II-iea 
cercetează numele şi vechimea satului Udeşti, dezvoltarea şi popularea satului, p. 40--53. Capitolul al 
II-iea, p. 54-94, prezintă Biserica şi preoţii care au slujit aici „în curgerea vremurilor", pomelnice, 
însemnări ale unor preoţi, însemnări culese de pe cărţi vechi şi de pe obiecte bisericeşti, învăţământul 
din satul Udeşti, societăţi culturale şi obşteşti (Cabinetul de lectură „Unirea de sub Oadeci'', 1899; 
Societatea „Aurora", Banca Naţională „Unirea" - bancă populară de tip Raiffeisen, înfiinţată de 
Grigore Filimon, originar de aici; Societatea Culturală „Popa Andrei" a tineretului studios, Societatea 
de asigurare a animalelor, Asociaţia pomicolă), alte obiective din Udeşti. Două liste cuprind oameni 
cu carte şi meserii ridicaţi din satul Udeşti în perioada 1760--1950. Capitolul al IV-iea cuprinde 
folclor din satul Udeşti: obiceiuri de nuntă, „obiceiuri la morţi", urături de Anul Nou, Arcanaua, 
strigături la hora din Udeşti, precum şi un descântec „contra băşicilor de tot felul", p. 95-159. Şi acest 
capitol, valoros mai cu seamă prin textele folclorice culese, este urmat de o bibliografie generală. Sunt 
menţionate, totodată, câteva izvoare locale, din care provin probabil textele folclorului literar 
publicate aici, izvoare valoroase, salvate astfel din anonimat. 

„Cercetarea istorică" închinată satului Udeşti de pe Suceava mai cuprinde un amplu corp de 
documente: Extras din tabloul românilor ardeleni veniţi în Udeşti în sec. al XVIII-iea, preluat din 
lucrarea lui Ion Nistor, tipărită în revista „Codrii Cosminului'', anul li-III, 1925-1926, Cernăuţi, 
1926, în care sunt consemnaţi 80 de emigranţi transilvăneni stabiliţi în Udeşti, p. 161-164; Tabel 
nominal alfabetic al famiiliilor creştine ortodoxe din parohia Udeştii de pe Suceava, întocmit după 
numărătoarea parohială de la JO XII 1959, p. 165-185, care consemnează 794 de familii şi 2 481 de 
suflete; Tabel nominal pentru adventiştii din parohia Udeşti, p. 186-187, în care sunt consemnate 53 
de persoane, 11 familii complete şi şapte fracţiuni de familii; Tabel nominal cu penticostalii din 
parohia Udeşti, p. 188-189, cuprinzând 37 de familii şi 73 de suflete, la aceeaşi dată. În Anexe sunt 
incluse, de asemenea, documente istorice referitoare la satul Udeşti: Mărturiile hotarnice, 
p. 193-219; Dintre „documentele sociale, istorice şi culturale din Bucovina'', cele mai multe 
republicate, p. 220--245, menţionăm: Hrisovul lui Constantin Mihai Cehan Racoviţă Voevod, pentru 
bejenarii ardeleni, p. 220--223; Legătura arhierească spre ţinerea cu sfinţenie a celor cuprinse în 
hrisovul pentru bejenarii ardeleni, p. 224-225; Manifestul imperial pentru Jurământul de credinţă 
către Austria, publicat de generalul Spleny, pentru locuitorii din Bucovina, p. 226-228; Cererea 
românilor bucovineni către împăratul Austriei, când Bucovina a fost anexată la Austria, pentru 
nevoile credinţii ortodoxe şi pentru diferite chestiuni sociale, militare şi politice, p. 229-232; Părerea 
şi propunerile episcopului Dositei Herescu, privitoare la imigranţii uniţi din Bucovina, p. 233-235; 
Testamentul preotului Vasile Popovici din Udeşti, în folosul Bisericii şi Şcoalei din Udeşti, extras din 
Condica cronicală, p. 236-237; Legenda „Popa Andrei" privită în lumina criticii reale şi a celei 
istorice, de preot paroh în Udeşti V Simiganovshi, extrasă din Condica cronicală, p. 238-245. 
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Lucrarea consacrată de părintele arhimandrit satului Udeşti de pe Suceava mai cuprinde o 
Încheiere, p. 246-247. Valoarea lucrării este sporită de fotografiile incluse de Mircea Motrici în 
capitolele cărţii, autentice documente de epocă, mărturii ale culturii şi civilizaţiei noastre tradiţionale, 
salvate din aceeaşi „dragoste pentru meleagurile ce i-au marcat puternic viaţa" „strămoşului [său] 
cuminte". 

Vasile I. Schipor 

Daniel Hrenciuc, Continuitate şi schimbare: integrarea minorităţilor naţionale din 
Bucovina istorică în Regatul României Mari (1918-1940), voi. I, 
Perspectiva naţional-liberală (1918-1928), Rădăuţi, Editura Septentrion, 
2005, 240 p. 

Lucrarea cercetătorului ştiinţific dr. Daniel Hrenciuc, de la Centrul de Istorie şi Civilizaţie 

Europeană din Iaşi, se dovedeşte a fi interesantă şi polemică, în acelaşi timp, pentru că pune în 
discuţie puncte de vedere istoriografice exprimate destul de des în cultura română din veacul afirmării 
noastre naţionale şi în secolul trecut, autorul readucând în atenţia specialiştilor români teme, 
evenimente şi interpretări, cel mai adesea întâlnite în istoriografia occidentală. Întemeindu-se pe o 
solidă argumentaţie culeasă din surse interne şi externe, autorul aduce în discuţie teme mai puţin 
„comode" pentru istoriografia română . 

Aşa cum se arată şi în titlu, autorul are ca obiectiv să evidenţieze fenomenele istorice legate de 
integrarea minorităţilor în Regatul României, cu privire specială asupra Bucovinei. După o 
Introducere în care sunt evidenţiate principalele chestiuni urmărite în carte, modalităţile de abordare 
teoretică a acestora şi sursele istorice utilizate, Daniel Hrenciuc face în capitolul I, intitulat Excurs 
bibliografic, o prezentare detaliată a istoriografiei generale şi a celei speciale privitoare la tema 
abordată. Aici se prezintă modul în care problematica respectiva este tratată în istoriografiile română, 
austro-germană, ucraineană, se au în vedere unele contribuţii istoriografice americane, sau din cele 
din alte areale culturale cu preocupări în acest domeniu. 

În capitolul al II-iea, intitulat Bucovina istorică: un spaţiu al Europei Centrale, întregul demers 
este centrat pe ideea că: „Bucovina a devenit, pe fondul unei colonizări masive, abil organizate de către 
autorităţile habsburgice, un spaţiu al armoniei interetnice, în care toleranţa a reprezentat unul dintre 
numeroasele elemente esenţiale care au asigurat concilierea şi echilibrul între numeroasele comunităţi 
etnice extrem de diversificate ca origini şi confesiuni" (p. 17). Alături de această idee pivot, Daniel 
Hrenciuc mai evidenţiază procesele istorice prin care ucrainenii au devenit majoritari în partea de nord a 
Bucovinei, în regiunea dintre Prut şi Nistru. Apoi adaugă ideea că limbă germană a jucat în Bucovina 
rolul de lingua franca, în această provincie aparţinătoare Europei Centrale s-au afirmat numeroşi 
intelectuali precum: Vasile Posteucă, Mirecea Streinul, Iulian Vesper, Traian Chelariu, Olga 
Kobyleanskaya, Osyp Makovey, Gregar von Rezzori, Georg Drozdowsky, Paul Celan, Alfred Gong ş.a. 
Un rol cultural deosebit a revenit Cernăuţiului, considerat de unii ca fiind „Mica Vienă". Cu toate aceste 
aspecte, subliniază autorul cărţii, nu se poate ignora „plasarea românilor autohtoni într-o situaţie 

marginală, pe fondul unei colonizări constante, susţinute masiv de Casa de Habsburg. Dincolo de 
efectele modernizării, trebuie înţelese şi percepute consecinţele nefaste pe care politica austriacă le-a 
avut pentru românii bucovineni. Înţelepciunea şi raţiunea imperială, în raport cu coabitarea diverselor 
etnii, rămâne un fapt indiscutabil, însă nu trebuie scăpat din vedere faptul că acest lucru s-a produs pe un 
spaţiu geografic restrâns, locuit de o populaţie relativ puţin numeroasă, iar cadrul său natural a avut o 
contribuţie însemnată la conservarea caracterului tolerant al Bucovinei" (p. 20). În paginile dedicate 
dezvoltărilor ideatice din acest capitol, autorul se preocupă în mod consistent de diversele aspecte 
privitoare la „mit habsburgic" şi dezagregarea Monarhiei Dunărene la sf'arşitul Primului Război 
Mondial, sub acţiunea factorilor centrifugi ce acţionau în imperiu. http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Capitolul al III-iea este intitulat Bucovina şi problema minorităţilor în dezbaterea conferinţei 
de pace de la Paris (1919-1920). Autorul, folosindu-se de sursele istoriografice edite şi inedite 
prezintă, argumentat, diversele etape ale eforturilor diplomatice ale României pentru recunoaşterea 
prin tratate internaţionale a Unirii din 1918, precum şi atitudinea diverselor minorităţi naţionale din 
Bucovina, faţa de acest act politic. În acest context, se cuvine să menţionăm eforturile şi frustrările 
ucrainenilor legate de unirea Basarabiei şi a Bucovinei cu Regatul României şi speranţele germanilor 
bucovineni de a obţine un statut de autonomie pentru fosta provincie austriacă, prin tratatul de pace de 
la Saint-Germain. 

Minorităţile naţionale şi integrarea Bucovinei în Regatul Român: mentalităţi şi stări de spirit 
este titlul capitolului al IV-iea în care sunt analizate diversele chestiuni legate de raportul dintre 
austriacism/bucovinism şi reflexele unui stat centralizat, raportul dintre românitatea şi germanitatea 
provinciei, despre Homo Bucovinensis etc. După părerea autorului „Integrarea Bucovinei în Regatul 
Român a reprezentat una dintre marile provocări, care a pus la grea încercare, imediat după Marea 
Unire, abilitatea guvernan(ilor români" (p. 66). Principalele nelinişti ale minoritarilor bucovineni au 
fost identificate de Daniel Hrenciuc în: „Omogenizarea instituţională şi legislativă a Bucovinei, 
desfiinţarea identităţii regionale a provinciei, cultivarea conştiinţei naţionale - inclusiv printr-o 
propagandă agresivă desffişurată de către instituţiile abilitate ale statului, implementarea unor reforme 
cu impact social ridicat, înlocuirea elitelor de origine etnică minoritară, promovarea, în posturi 
publice, predilect a etnicilor români, introducerea obligativităţii cunoaşterii limbii române - au 
constituit reperele esenţiale ale activităţii Bucureştilor în raport cu noile provincii" (p. 67). Acest 
capitol este tratat de autor în spiritul unui titlu nerestrictiv, fiind structurat doar ca o constatare a unei 
stări de lucruri ffiră ca, pe autor, să-l preocupe circumstan(ialitatea acesteia şi fără a fi luate în calcul şi 
aspectele ce ţin de altera pars. 

În capitolul al V-lea este abordată tema: Iancu Flondor vs. Ion Nistor: radiografia crizei 
bucovinene. Conflictului dintre Iancu Flondor şi Ioan Nistor a fost tratat, în epocă şi după aceia şi, 
prin urmare, de autorul prezentului studiu, ca un conflict între două modele politice şi de structurare a 
destinului provinciei Bucovina, în raport cu ceea ce fusese într-un imperiu multietnic şi, ceea ce avea 
să fie, într-un stat na(ional şi centralizat: Autorul analizează aspectele legate de aplicarea reformei 
agrare în Bucovina, raportul „glasiştilor" cu Iancu Flondor, „accentele autonomiste" ale acestuia din 
urmă, precum şi viziunea celor doi oameni politici români din Bucovina faţă de problema 
minorităţilor naţionale. Concluziile domnului Hrenciuc Daniel la capitolul analizat sunt acelea că Ion 
Nistor „a promovat o nivelare, o omogenizare instituţională, etnică, administrativă, accelerată a 
provinciei, care a determinat acumularea în timp a unor nemulţumiri venite din partea românilor 
bucovineni, dar mai ales a minorităţilor naţionale", în timp ce Iancu Flondor a manifestat o deschidere 
constantă faţă de problemele locuitorilor Bucovinei, având soluţii potrivite în plan economic, social, 
politic, apropiate de normele şi tradiţiile europene" (p. 81 ). 

Capitolul al Vl-lea poartă titlul Învăţământul din Bucovina sub impactul „ noii ofeniive 
culturale", în care autorul prezintă câteva aspecte legate de evolutiile în acest domeniu sub impactul 
aplicării ideologiei naţional-liberale privitoare al uniformizarea instituţională şi introducerea 
legisla(iei din Vechiul Regat. Concluzia acestui capitol este clară - nemul(umirile diverselor 
minorităti care şi-au văzute diminuate drepturile în acest domeniu, fenomen cunoscut îndeobşte sub 
numele de „românizare". 

Prin prisma concluziilor prezentate mai sus, Daniel Hrenciuc prezintă situa(ia diverselor 
naţionalită(i din Bucovina, în perioada interbelică, în capitolul VII - Germanii bucovineni - cu 
referire la: I. Excurs statistic; 2. Desfiinţarea Teatrului German din Cernăuţi; 3. Universitatea din 
Cernăuţi sub administraţia românească: un nou început; 4. Germanii bucovineni: aspecte privind 
integrarea în Regatul Român; 5. Germanii bucovineni: repere ale activităţii politice; 6. Administraţia 
românească şi germanii bucovineni: probleme legate de învăţământul în limba maternă; 7. Gimnaziul 
particular din Rădăuţi. Studiu de caz. 

În capitolul a VIII-Iea, intitulat Ucrainenii din România, sunt tratate următoarele aspecte: 
I. Regatul Român şi Republica Ucraineană: relaţii oficiale şi proiecte de împărţire; 2. Ucrainenii 
bucovineni: excurs statistic; 3. Administraţia românească şi ucrainenii bucovineni: dezbateri şi 
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controverse legate de învăţământul în limba maternă; 4. Ucrainenii bucovineni: reprezentativitate şi 
acţiuni politice. La cest capitol, importantă ni se pare concluzia autorului care subliniază că 
„Democraţia românească interbelică n-a reprezentat un regim politic perfect, însă a cunoscut elemente 
importante în domeniul protecţiei minorităţilor naţionale pe lângă criticile sau nuanţările de 
rigoare"(p. 1311132). 

Evreii bucovineni este titlul capitolului al IX-iea al lucrării, care abordează următoarele 
chestiuni: 

1. Evreii din Bucovina: excurs statistic; 2. Evreii bucovineni: aspecte privind activitatea 
economică; 3. Evreii bucovineni: aspecte privind integrarea în regatul roman; 4. Evreii bucovineni: 
dezbateri şi revendicări legate de reţeaua de învăţământ; 5 Evreii bucovineni şi mişcarea sionistă; 
6. Studiu de caz: Benno Straucher; 7. Studiu de caz: Iacob Pistiner şi unele aspecte privind 
activitatea Partidului Social-Democrat din Bucovina; 8. Studiu de caz: încetăţenirea evreilor din 
România Mare; 9. Studiu de caz: un bacalaureat cu probleme la Cernăuţi. 

Capitolul al X-lea îi priveşte 'pe Polonii bucovineni, într-o structură de analiză istorică pe 
acelaşi tipic întâlnit şi în capitolele anterioare: I. Polonii bucovineni: excurs statistic, 2. Polonii 
bucovineni: repere ale activităţii politice şi 3. Polonii bucovineni: evoluţia învăţământului în limba 
maternă. 

Maghiarii din Bucovina sunt prezentaţi în capitolul al XI-iea, cu: 1. Consideraţii preliminare; 
2. Maghiarii bucovineni; excurs statistic; 3. Maghiarii bucovineni în timpul Primului Război 
Mondial; 4. Maghiarii bucovineni: aspecte privind învăţământul în limba maternă şi 5. Integrarea 
maghiari/or bucovineni în Regatul Român: câteva consideraţii. 

Capitolul al XII-iea a fost dedicat de autor Ruşilor lipoveni şi prezintă câteva aspecte ale 
istoriei acestei comunităţi de la venirea lor în Bucovina şi până la prezenţa lor în viaţa politică, 
economică şi socială a provinciei de adopţie. 

Lucrarea se încheie cu consistente concluzii cuprinse în Încheiere, care sunt însoţite de Anexe, 
lămuritoare la problematica prezentată, o traducere a concluziilor în engleză, cu titlul Summary, 
Bibliografie selectivă, steme ale societăţilor academice studenţeşti din Bucovina, reproduceri dupii 
diverse publicaţii ale minorităţilor din Bucovina şi un Index de nume proprii. 

Lucrarea pe care o prezentăm, polemică şi curajoasă în demersul istoriografic românesc 
contemporan, are, pe lângă evidente merite, şi inegalităţi. Dintre acestea, menţionăm doar faptul că 
unele capitole sunt tratate inegal, câteva argumente folosite în demersul istoriografic ar trebui 
nuanţate şi unele minorităţi reprezentative din Bucovina istorică - de exemplu armenii şi ţiganii - nu 
sunt prezentate în carte. 

Având în vedere aspectele inedite, acuitatea unor probleme care se ridică în faţa cercetării 
istorice româneşti prin tipărirea acestei lucrări, considerăm că lucrarea lui Daniel Hrenciuc, intitulată 
Continuitate şi schimbare: integrarea minorităţilor naţionale din Bucovina istorică în Regatul 
României Mari (1918-1940), voi. I, Perspectiva naţional-liberală (1918-1928), se înscrie între 
realizările importante ale colecţiei Enciclopedia Bucovinei în studii şi monografii, fiind al XIV-iea 
volum al acesteia. 

Marian Olaru 

Mihai-Ştefan Ceauşu, Parlamentarism, partide şi elită politică în Bucovina 
habsburgică (1848-1918). Contribuţii la istoria parlamentarismului în 
spaţiul central-est european, Iaşi, Editura Junimea, 2004, 606 p. 

Apărută în Colecţia Historia Magistra Vitae a prestigioasei edituri din Iaşi, Junimea, lucrarea 
domnului Mihai-Ştefan Ceauşu este rodul unei laborioase şi pasionante elaborări. Aşa cum menţionează 
autorul, în Cuvânt înainte, lucrarea este o „analiză comparatistă, detaliată, a locului ocupat de Bucovina 
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în sistemul parlamentar al părţii austriece a imperiului" (p. 9). Demersul ştiinţific al cercetătorului 

bucovinean a fost realizat pe două paliere: unul are în vedere Dieta Bucovinei, privită ca structură 
organizatorică, regulamente şi proceduri de functionare - de la 1861 şi până la Ausgleich -, cel de doilea 
al palier priveşte modul în care Ducatul Bucovinei a fost reprezentată Parlamentul Imperial, până la 
Primul Război Mondial, aspecte privitoare la viata politică a provinciei, implicarea elitelor în activitatea 
partidelor politice în Dietă Bucovinei şi în activitatea forurilor decizionale vieneze. 

Capitolul I al lucrării este intitulat Problematica parlamentarismului în Monarhia de 
Habsburg şi Bucovina (1848-1861) şi are următoarele subcapitole: I. Consideraţii teoretice privind 
tematica parlamentarismului; 2. Parlamentarism şi constituţionalism în Monarhia de Habsburg -
deziderat şi practică politică; şi 3. Elita politică din Bucovina şi chestiunea reprezentării 

parlamentare). Prezintă date importante despre evolutia parlamentarismului în contextul revolutiei de 
la 1848-1849, diversele actiuni politice şi nationale din Bucovina în cadrul „primăverii popoarelor" şi 
consecintele acestora pentru situatia provinciei în timpul regimului neoabsolutist. 

Capitolul al Ii-lea, intitulat Bucovina în sistemul parlamentar al Monarhiei de Habsburg 
(1861-1918), are ca subcapitole: I. Dieta şi Camera legislativă a Bucovinei şi 2. Reprezentarea 
Bucovinei în Consiliu/ Imperial din Viena. Autorul se foloseşte de o bogată informaţie, din sursele 
austriece şi româneşti, pentru a arăta evolutiile care s-au produs în rândul elitelor din Bucovina şi 
reprezentarea diferitelor stări sociale în Dieta Bucovinei şi în parlamentul de la Viena 

Importante sunt pentru istoriografia problemei, mai ales cea românească, analizele întreprinse 
de Mihai-Ştefan Ceauşu, pentru determinarea evoluliilor în cadrul Reichrath-ului, în domeniu 
legislativ, a reprezentări politice a diverselor curente politice din Austria (unioniştii, austriecii mari, 
autonomiştii germani şi federaliştii), a participării diferiţilor reprezentanţi ai Bucovinei, la viata 
institutiei mentionate, chestiunile politice de reprezentare a alegătorilor lor din provincie, precum şi 
activitatea „delegatiilor" (Delegationen) instituite prin constituţia din decembrie 1867. În chestiunile 
indicate sunt prezentate aspecte ale activităţii unor lideri politici din Bucovina precum: Eudoxiu 
Hurmuzachi, Alexandru Petrino, Silvestru Andrievici-Morariu, Gheorghe Hurmuzachi, Alexandru 
Vasilco, Victor Stârcea, Ioan Zotta, Anton Kochanowski, Nicolae Grigorcea, Ioan Lupul, Isidor Zotta, 
Arcadie Ciupercovici; Constantin Tomasciuc, Doxută Hurmuzachi, Vasile Wolan, Heinrich Wagner, 
Henrich Popper, Ştefan Ştefanovici, Ioan Ţurcanu, David Tittinger, George Popovici, Isidor Winicki, 
Vladimir de Repia, Beno Straucher, Irotei Pihuleac, Arthur Skedl, Nicolai Vasilco, Aurel Onciul, 
Alexandru Hurmuzachi ş.a. 

În capitolul cu titlul Reflectarea partidelor politice în Dieta Bucovinei - participarea politică 
şi alegeri, sunt abordate chestiuni ca evolutia curentelor politice din Bucovina în subcapitolele: I. De 
la 1861la1884; 2. Între anii 1884-1897 şi 3. Etapa finală. 1897-1914. În acest capitol, Mihai-Ştefan 
Ceauşu pleacă de la analiza diferitelor condiţionalităţi economice, sociale şi ideologice în constituirea 
diverselor curente politice care au actionat în Austria şi la nivelul micii provincii extern-orientale a 
imperiului, care a fost Bucovina. Cu acribie sunt prezentate, în acest capitol, programele şi campaniile 
electorale ale timpului, înfruntările politice din Bucovina, pe diferite chestiuni care ţineau de 
individualitatea provinciei sau de chestiuni generale, ale imperiului, din anul 1861 şi până la începutul 
Primului Război Mondial. În felul acesta, mai bine decât în orice altă lucrare, care abordează fie şi 
numai o parte a acestei problematici, se regăsesc curente politice, oameni şi idei, interese de grup şi 
individuale, care s-au aşternut pe canavaua timpului, constituind Istoria Bucovinei austriece. Sursele 
istoriografice utilizate în scrierea acestui capitol sunt deosebite, plecând de la Stenographishe 
Protokolle des Bukowiner Landtages (nefolosite, la noi, de dinaintea celui de al Doilea Război 
Mondial), la izvoarele din Allgemeinde Verwaltungs Arkiv din Viena, la studii şi monografii 
româneşti şi străine. 

În perioada analizată de Mihai-Ştefan Ceauşu, se produc importante modificări atât în 
definirea curentelor politice şi în afirmarea lor în viaţa provinciei. Acest lucru se vădeşte prin 
schimbările produse în ponderea demografică şi politică a germanitătii, a ucrainităţii, cât şi a 
românităţii din Bucovina. În aceste conditii, forţa crescândă a factorilor centripeţi lovea imperiul, la 
care se adaugă şi afirmarea viguroasă a identitarismului naţional, manifestat prin proiectele naţional-
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politice ale naţiunilor constituente, care aveau să-şi edifice entităţi statale pe ruinele monarhiei 
bicefale. Intervenţia autorităţilor imperiale tot mai evidentă, pentru împedicarea disoluţiei (O. Jaszi), 
căutarea unor paleative la tot mai numeroasele probleme ale monarhiei se reflectă şi din ce în ce mai 
frământata viaţă politică bucovineană, în fragmentarea partidelor politice din provincie, între care şi 
cele româneşti. Faptul acesta poate fi ilustrat şi prin imposibilitatea desfăşurării unor şedinţe eficiente 
ale Dietei Bucovinei şi, în final, solicitarea guvernatorului Bucovinei, contele Meran, de la începutul 
anului 1914, prin care se propunea o amânare a lucrărilor forului amintit, pentru o perioadă mai 
propice. 

Lucrarea se încheie cu pertinent capitol de Concluzii, care surprinde caracteristicile 
parlamentarismului din Bucovina, în activitatea din Dieta Bucovinei, precum şi activitatea 
reprezentanţilor Bucovinei în Reichrath. 

Volumul pe care îl prezentăm este însoţit de un important corp de Anexe, care cuprinde 
I. Preşedinţii (guvernatorii) ducatului Bucovinei; II. Deputaţii Bucovinei în Dieta Imperială. 1848-
1849; III. Reprezentanţi ai Bucovinei în Camera Deputaţilor a Consiliului Imperial din Viena. 1861-
1914; IV. Membri bucovineni ai Camerei Domnilor a Consiliului Imperial din Viena. 1861-1914; 
V. Deputaţii din Dieta Bucovinei. 1861-1914; VI. Căpitanii ţării. 1861-1914, Bibliografie, 
Zusammnfassung şi Indice de localităţi. 

Privită în ansamblu, lucrarea elaborată de Mihai-Ştefan Ceauşu se constituie într-un demers 
ştiinţific extrem de util, care cuprinde un număr important de informaţii inedite în chestiunile pe care 
le analizează şi are darul de a aşeza, cu curaj, cumpănă dreaptă în multe chestiuni ale istoriei 
Bucovinei. Acest demers ştiinţific, înlătură multe dintre clişeele reluate de o anumită parte a 
istoricilor români, austro-germani şi ucraineni, după 1989 şi elucidează aspecte pe care numai 
documentarea în arhivele vieneze o putea aduce. 

Scrisă cu acribie, cumpătare şi în spiritul adevărului ştiinţific, lucrarea domnului Mihai-Ştefan 
Ceauşu se recomandă de la sine, ca un important reper pentru cercetările ulterioare, în acest domeniu. 

Marian Olaru 

Miroslava Şandru, Cusături huţule, Cluj-Napoca - Cernăuţi, Editura Kriterion -
Casa Editorială Bukrek, 2005, 104 p. 

Miroslava Şandru s-a născut la 3/16 mai 1916, în localitatea Berlinţi-Stârcea din fostul judeţ 
Rădăuţi, într-o familie de învăţători. Îşi petrece copilăria în Berhomet. Este absolventă a Şcolii 
Normale din Cernăuţi, promoţia 1936. Funcţionează ca învăţătoare la şcolile din Cândeşti şi 
Rogojeşti, judeţul Botoşani, apoi la şcoala din satul Nisipitu, judeţul Suceava. Fascinată de 
frumuseţea artei populare, Miroslava Şandru se afirmă încă din tinereţe ca „un culegător neobosit şi 
sârguincios": „Întreaga mea copilărie şi anii de adolescenţă i-am petrecut în mijlocul munţilor, între 
huţuli. Acolo am cunoscut obiceiurile, traiul lor, am reuşit să privesc în sufletul lor curat. De atunci 
am nutrit o simpatie adâncă şi sinceră faţă de ei, am fost pasionată de cultura materială şi spirituală a 
oamenilor de la munte. Timp de 40 de ani am studiat viaţa cotidiană a huţulilor. În această regiune eu 
îmi notam tot ce îmi părea frumos: cântece, colinde, legende, proverbe, zicători. În mod special 
adunam materiale despre nunta huţulă. Mă convingeam din ce în ce mai mult că huţulii sunt un popor 
binevoitor, poetic şi iubitor de viaţă, de la natură ingenios şi sensibil, cu o bogată imaginaţie de 
creaţie şi că toate acestea se reflectă în folclorul lui. Mă călăuzea mereu dorinţa ca să nu se piardă 
comorile scumpe ale artei populare". 

Înainte de 1989, Miroslava Şandru publică două culegeri de folclor: Vai, mi-a cântat cucul 
(1974) şi Cântecele mele dragi (1977), amândouă apărute la Bucureşti, sub egida Editurii Kriterion. 
Tot acum îşi alcătuieşte o colecţie de artă populară decorativă, fiind interesată de sculptură şi gravură 
în lemn, ouă încondeiate, ceramică, broderii, ţesături, îmbrăcăminte, podoabe pentru femei. Colecţia 
sa atrage atenţia jurnaliştilor, studenţilor şi cercetătorilor, devenind cunoscută pentru valoarea ei 
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ştiintifică şi artistică. În articole, precum Oul încondeiat la huţulii din judeţul Suceava, Miroslava 
Şandru se referă la tehnică încondeierii, analizează motivele ornamentale, dovedind interes pentru 
simbolistica limbajului artei huţule şi cercetarea comparativă. Pentru valorificarea şi popularizarea 
colectiei sale, ea alcătuieşte un album cu modele de cusături populare, pe care îl depune, la 11 ianuarie 
1982, la Editura Kriterion din Bucureşti, album rămas, din păcate, nepublicat. Miroslava Şandru se 
stinge din viată, la 25 martie 1983, în Siret, în plină activitate creatoare. Fiul său, Ostap Şandru, face 
demersuri necontenite pentru publicarea lucrării mamei sale, spre „a-i păstra astfel memoria şi a-i 
îndeplini testamentul de restituire a modelelor semenilor săi". 

Dedicat memoriei părinţilor săi, Olga şi Ivan Copaci, care „au reuşit să-i sădească din fragedă 
copilărie dragostea pentru arta populară", albumul Cusături huţule, cuprinde un Studiu introductiv, 
semnat de Raisa Zaharciuk-Ciuhai, Vrăjită de lumea frumosului, p. 7-29 şi materialul Miroslavei 
Şandru Broderiile huţule din ţinutul bucovinean în România, p. 31-51, datat 11 ianuarie 1982. Textul 
celor două valoroase materiale se publică în limbile ucraineană, română şi engleză. Ilustraţia 

reproduce mărgele (gherdane), broderii cu modele diverse, ouă încondeiate, ceramică de Kuty, 
obiecte din lemn decorate, costume populare, fotografii. Un Glosar, realizat numai în limba engleză, 
explică termeni de specialitate din lucrare, p. 52. Acestea sunt urmate de 50 de planşe cu 224 de 
modele de broderie, p. 53-103. 

În format 30 x 24 cm, tipic albumelor de artă, lucrarea Miroslavei Şandru, Cusături huţule, se 
tipăreşte în condiţii grafice dintre cele mai bune. Mai menţionăm că directorii proiectului de editare şi 
tipărire sunt Gyula Szabo şi Daryna Maksimet iar apariţia cărţii a fost sprijinită de Ministerul Culturii 
şi Cultelor din România şi Administratia Regională Cernăuţi. 

Vasile I. Schipor 

Preot Constantin C. Cojocaru, Paşi prin secole de istorie bisericească, Iaşi, Editura 
Golia, 2005, 496 p. 

Părintele-profesor Constantin C. Cojocaru este o prezentă distinsă în viata ştiinţifică de la noi. 
Născut la 15 august 1942 în localitatea Drăceni, azi Slatina, din judetul Suceava, a crescut lângă 
ctitoria lui Alexandru Lăpuşneanu şi aproape de părintele staret Ilie Cleopa, „titan al spiritualităţii 

româneşti". Este absolvent al Institutului Teologic Universitar din Bucureşti, promoţia iunie 1968, cu 
teza de licenţă Biserica Moldovei în timpul domniilor lui Alexandru Lăpuşneanu. După absolvirea 
facultăţii este preot paroh în Lămăşeni şi Bogdăneşti, judeţul Suceava ( 1968-1974 ), în Frata, judeţul 
Cluj ( 1974-1979), profesor de Istorie bisericească la Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamt 
(1979-1991) şi la Seminarul Teologic din Suceava (1991-1991), preot paroh în satul Lunca din 
comuna Vânători-Neamt. 

Studiile adunate în volumul Paşi prin secole de istorie bisericească au fost publicate, în 
perioada 1978-2001, în diverse periodice bisericeşti şi laice: „Mitropolia Ardealului", „Cronica 
Episcopiei Huşilor", „Cronica Episcopiei Romanului şi Huşilor'', „Mitropolia Moldovei şi Sucevei", 
„Biserica Ortodoxă Română", „Teologie şi viaţă", „Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă a 
Universităţii «Babeş-Bolyai» din Cluj-Napoca", „Mitropolia Moldovei şi Bucovinei", „Studii 
teologice", „Analele Bucovinei". În tradiţia vechilor scrieri istoriografice, lucrarea este precedată de o 
Scrisoare către cititor, p. 7-10, care păstrează ceva din hieratismul „timpului de aur" al scrisului 
românesc, când vechii călugări (copişti, caligrafi, miniaturişti, tipografi) au o adevărată „religie a 
scrisului", prin care se apropie, ritualic, de taina „ceasului mare" bătând în slova luminată de opait: 
„Facerea cărţii reprezintă pentru ei un act sacru, care se desfăşoară după un ritual cu trepte de iniţiere 
şi sacrificiu, în care totul (hârtia, pana/penita, caseta cu plumb, teascul) se sfinţeşte. Imprimând Sf'anta 
Carte, călugării de la teascul cu slove bat metanii şi sărută Sf'anta Coală, zidindu-se în cuvinte ca între 
pereţii unei chinovii" şi aducând, cu smerenie, „Lui Dumnezeu laudă!" (Nicolae Manolescu, 
„Religia" scrisului, în Teme, I, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1971, p. 61). Dragostea 
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pentru istoria neamului său şi a Bisericii Ortodoxe Române, modestia cuvioasă şi osârdia benedictină 
luminează discret paginile acestei „predoslovii", ca şi ale întregii cărţi, de altfel: „Cine se apleacă 
asupra Istoriei şi vrea să-i înţeleagă şi să-i tălmăcească tainele, oricâtă osteneală ar depune, dacă nu 
posedă şi o anumită inspiraţie, nu realizează nimic. Iar inspiraţia vine de la Dumnezeu. El ne 
luminează mintea, în acţiunea ei iscoditoare şi scormonitoare şi tot el ne pune în legătură, pe tainice 
lungimi de undă, cu cei ce au fost, cu eroii cercetărilor noastre. [„.] Lângă bogăţia de nestemate ale 
Istoriei, am şlefuit şi eu câteva pietricele, pe care le prezint într-un mic şirag" (p. 7). 

O listă de Abrevieri, o Bibliografie consistentă, p. 13-37 şi un corp de note asupra ediţiei 
conferă volumului ţinută ştiinţifică, apropiindu-I de rigoarea instrumentelor de lucru, atât de 
folositoare cercetătorilor. Studiile sunt republicate aici nu în ordinea apariţiei lor, ci „în ordinea 
tematicilor pe care le dezvoltă, urmărind firul istoriei": Monumente paleocreştine la Potaisa (Furda), 
p. 41-56; Bogdan Vodă cel Bătrân, Descălecător şi Ctitor, p. 57-65; Grigorie Monahul şi Prezviterul 
Marii Biserici a Moldovlahiei, p. 66-83; Biserica Moldovei sprijinitoare a Orientului Ortodox, 
p. 84-136; Sfântul Danii/ Sihastrul, p. 137-180; Câteva consideraţii istorice privind spiritualitatea 
ortodoxă în Moldova în secolul al XVI-iea, p. 181-191; Mitropolitul Grigorie Roşca, p. 192-206; 
Mănăstirea „Sf Nicolae" din Cetatea Neamţ şi sfinţii porniţi de aici (Sfântul Ioan de Râşca, Sfânta 
Teodora de la Sihla), p. 207-226; Sfântul Ierarh Ioan de la Râşca, p. 227-245; Românii ortodocşi din 
Transilvania şi Mişcarea curuţilor (J 703-17 JJ). Implicaţiile Moldovei, p. 246--266; Legăturile 

episcopului Varlaam al Rădăuţilor (1735-1745) cu românii ortodocşi transilvăneni, p. 267-292; 
Dovezi de statornicie în credinţa ortodoxă în satele grănicereşti din Transilvania între anii 
1762-1781, p. 293-306; Starea culturală a monahismului din Bucovina în a doua jumătate a 
secolului al XVIII-iea, p. 307-318; Contribuţii la istoria învăţământului clerical în Bucovina la 
sfârşitul secolului al XVIII-iea, p. 319-341; Danii! Vlahovici, Episcop al Bucovinei, p. 342-395; Isaia 
Baloşescu, Episcopul Bucovinei, p. 396--438; Arhiereul Filaret Apamias Beldiman, un vrednic ucenic 
al Mitropolitului Veniamin Costachi, p. 439-461; Meletie Istrati, Episcop de Huşi, p. 462-477; Lupta 
poporului bulgar pentru independenţă naţională şi bisericească în secolul XIX. p. 478-494. 

Reproduceri diverse (documente arheologice, hărţi), anexele şi notele bogate întregesc sumarul 
acestei lucrări care poartă, în toate ale sale, trăsăturile omului şi preotului, profesorului distins şi 

cercetătorului pasionat, deopotrivă, aşa cum îl caracterizează şi unul dintre foştii săi elevi, 
arhimandritul Timotei Aioanei: „Gândind la Părintele Constantin Cojocaru, amintirile mele se strâng 
într-o cunună şi-l cinstesc pe profesorul neîntrecut, pe unul dintre dascălii mari ce i-am întâlnit la 
vârsta cu cele mai multe întrebări şi cu atâtea nelinişti. 

Fiu al ţinuturilor fălticenene, crescut sub streaşina Mănăstirii Slatina, Părintele Constantin 
Cojocaru a împrumutat câte ceva din semeţia oamenilor de la munte, dar mai ales din frumusetea fără 
egal a locurilor sadoveniene, care l-au inspirat şi pe Labiş, originar şi el din acelaşi spaţiu mitic. 

Părintele Constantin Cojocaru a fost pentru generaţia noastră un profesor în adevăratul sens al 
cuvântului, un cărturar care a dăruit totul din el pentru zidirea noastră. Sensibilitatea şi iubirea pentru 
frumos, mintea ordonată şi adâncă, memoria anilor şi a numerelor, tezaurul de citate şi versuri şi mai 
ales metoda sa i-au atras în anii aceia respectul şi admiratia discipolilor. [„.] Într-o lume cu atâtea 
probleme, Părintele Profesor Constantin Cojocaru ne-a arătat lumina şi frumusetea lucrurilor care nu 
trec, pe care le purtăm în suflet şi pe care le vom lua cu noi Dincolo, întru Împărăţia Luminii". 

În acelaşi sens, complementar, trebuie reţinută şi hiritisirea semnată de preotul-cărturar 
Constantin Hrehor la împlinirea „vârstei auguste, în porfira bizantină a înţelepciunii" sale: „De un 
optimism contaminant care i se revarsă din faţa înzăpezită, surâzătorul părinte Constantin C. Cojocaru 
mi-a atras atenţia prin retorica sa perfectă, care îmi amintea de kalokagathia greacă, mai mult decât 
scolastica dogmatică, dintru început fascinându-mă ca un adevărat tudi magister, născut pentru 
Şcoală, cu aceeaşi zestre ca şi în slujba de ostenitor în Altar. Constantin C. Cojocaru a făcut parte din 
corpul de elită al profesorilor teologi din celebra «şcoală de catiheţi» de sub streaşina Mănăstirii 
Neamţului, sporind prin contribuţia şi vocaţia sa de pedagog prestigiul celui mai strălucit seminar 
ortodox din România. [„ .] În opera sa, revelatoare prin profunzime şi elocvenţă, se mişcă voievozi şi 
prelaţi luminati, epoci născute din frământări, probleme sufleteşti, stări spirituale, momente din viata 
Bisericii şi a Neamului. Sunt limpezite chestiuni controversate, lămurite chipurile lui Ioan cel Nou, http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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mucenicul patron al Sucevei, al Teodorei de la Sihla, ale episcopilor Bucovinei Daniil Vlahovici şi 
Isaia Baloşescu, al lui Grigore Monahul al Moldovlahiei, al lui Grigore Roşca sau Eftimie de la 
Căpriana. Consistente studii sunt consacrate mănăstirilor Râşca, Probota, „Sf. Nicolae" din Neamţ, 
Huşi şi Roman, voievozilor Moldovei, lui Mihai Viteazul, Unirii, învăţământului, cărturarilor 

bucovineni, Scripturii, Crucii, Sărbătorii Pascale, Bisericii slujitoare" (Din neamul lui Herodot, „Crai 
Nou'', Suceava, anul XIII, nr. 3220, 15 august 2002, p. 5). 

În colaborare cu fiul său, preotul Marcel C. Cojocaru, părintele profesor Constantin C. 
Cojocaru publică tot acum lucrarea Cronicarul Eftimie de la Căpriana şi ucenicul său Isaia „ ot 
Slatina", la.şi, Editura Golia, 2005, I 04 p„ „studiu foarte interesant şi deosebit de bine documentat", o 
contribuţie „benefică pentru clarificarea [unei] probleme atât de controversate a istoriografiei noastre, 
ca şi a istoriei literaturii române vechi", cum afirmă Dorina N. Rusu, secretar ştiinţific al Secţiei de 
ştiinţe istorice şi arheologie a Academiei Române. 

Vasile/. Schipor 

Gheorghe Schipor, Rădăcini în glia Bucovinei, Suceava, Editura Cygnus, 2006, 
302 p. 

La Editura Cygnus din Suceava, a apărut recent cartea Rădăcini în glia Bucovinei, scrisă de 
profesorul Gheorghe Schipor, de la Grupul Şcolar Agricol „Andronic Motrescu" din Rădăuţi. Cartea 
este prefaţată de Florin Drâmbă, directorul Grupului Şcolar Agricol. Structurată în patru capitole -
I. Rădăcini în glia Bucovinei; II. Repere în istoria învăţământului agricol rădăuţean; III. Arc peste 
timp şi IV. Anexe - şi extinsă pe 302 pagini, cartea reprezintă o reală contribuţie la studierea şi 

cunoaşterea istoriei învăţământului agricol din Bucovina istorică. 
În Cuvânt înainte, Florin Drâmbă explică cititorilor truda autorului pentru „scormonirea" prin 

arhive şi biblioteci, meticulozitatea adunării şi sistematizării datelor, dar, în final, sesizează 

mulţumirea autorului pentru această frumoasă apariţie editorială şi încrederea sa în caracterul 
„recidivist" al acestuia. Temeinica şi bogata documentare au făcut posibil ca profesorul Gheorghe 
Schipor să prezinte, argumentat, în în cele 22 de pagini ale capitolului Învăţământul agricol din 
Bucovina în perioada 187 1-1948, fapte, date, evenimente şi interpretări evidente pentru evoluţia 
învăţământului agricol din frământata istorie a Bucovinei, rămasă detrunchiată şi astăzi. 

În Imperiul Habsburgic, primele şcoli cu profil agricol au fost înfiinţate în anul 1897, la 
Rădăuti şi Coimani. La Şcoala Agricolă din Rădăuţi (Acherbauschule im Radautz), cu limba de 
predare română, a fost numit, în calitate de director, inginerul agronom Andronic Motrescu. 
Menţionăm că acest inginer, devenit director, este şi autorul primului manual de agricultură din 
Bucovina, scris în limba română, intitulat Carte de agricultură pentru şcolile de agricultură 

inferioare şi elementare, precum şi pentru uzul agricultori/or practici. Acest manual, cu 223 de figuri 
cuprinse în text, scris într-un stil frumos şi accesibil cu multe „espresiuni străine şi localnice" şi-a 
dovedit utilitatea în şcoală, dar şi pentru agricultori, într-o vreme când agricultura din Bucovina era în 
stagnare. 

În continuare, sunt prezentate manifestările pentru stimularea activităţii din agricultură: 
Congresul Agrar şi Cooperatist al Bucovinei (1905); apariţia ziarului „Ţăranul"; activitatea unor 
profesori cu pregătire agronomică pentru formarea de „exploataţii agricole raţionale" sub denumirea 
de „Însoţirile districtuale ale agricultorilor" etc. După Unirea de la 1918, au urmat măsurile necesare 
pentru crearea unui învăţământ agricol unitar în cele trei provincii româneşti, finalizate prin „Legea 
Angelescu" din 26 iulie 1924. Urmează înfiinţarea altor şcoli de profil, între care: Şcoala Practică de 
Pomicultură pe lângă pepiniera Răd!lşeni, Şcoala de Piscicultură din Cozmeni, Şcoala de Ucenici 
Agricoli de pe lângă Herghelia Rădăuţi, Şcoala Silvică de Brigadieri şi Pădurari Rădăuţi, şcoală 

transferată ulterior la Câmpulung-Moldovenesc. 
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Prin Reforma învăţământului din anul 1948 sunt aduse multe modificări în învăţământul 
agricol, dar şi „aşezarea acestuia pe o treaptă de egalitate cu alte categorii de şcoli medii" (licee 
teoretice, pedagogice sau industriale). Dintre cele mai frecvente nume prezente în paginile cărţii 
reţinem, pentru această perioadă: Andronic Motrescu, dr. Ioan cav. de Volcinschi, Emil Blaier, 
preotul Mihai Bendescu, Aurel Voronca, Teodor Sbârcea ş.a. În acelaşi capitol sunt prezentate 
ilustraţii - coperţi sau fila l pentru cărţi, studii documentare, reviste, ziare - pornind cu manualul 
Carte de agricultură al primului director al Şcolii agronomice, Andronic Motrescu ( 1905) şi 
terminând cu săptămânalul „ 7 zile bucovinene" (2005). 

În capitolul Repere în învăţământul agricol rădăuţean sunt realizate 26 de portrete. Prima 
„schiţare" de portret aparţine gazetarului şi omului de litere Ioan Volcinschi (184€rl910) care, în 
calitate de deputat în Dieta Bucovinei, a iniţiat demersurile necesare pentru înfiinţarea unei şcoli 
agronomice la Rădăuţi „pentru trebuinţele poporului de la ţară''. Cum era de aşteptat, ing. Andronic 
Motrescu, primul director al Şcolii agronomice din Bucovina, este evocat în 24 de pagini, într-o 
prezentare riguroasă, interesantă şi care merită parcurse cu minuţie şi răbdare. Va veni şi vremea când 
se va scrie o carte despre Andronic Motrescu, aşa cum a propus tânăra profesoară de limba engleză 
Brânduşa Cârstean, la lansarea cărţii. Sunt prezentate şi alte cadre didactice care au lucrat în acest 
liceu, fiecare cu autentice merite în activitatea didactică şi culturală. Mi-au atras atenţia fişele 
biografice ale unor personalităţi ca: Ilie Vişan, Aurel Voronca, Erast Viforeanu, Ioan Cojocaru, 
Nicolae Sturza şi alţii. Tot în acest capitol am urmărit fişele foştilor directori ai Liceului agricol, a 
căror activitate am cunoscut-o şi preţuit-o pe măsură: Constantin Popovici, Vasile Coroamă, Aristide 
Palievici, Octavian Ciobâcă, Adrian Botezat şi Florin Drâmbă. 

În paginile capitolului Arc peste timp, sunt adunate şi frumos ordonate imagini din istoria 
liceului, actuala încadrare şi aspecte din viata cultural-artistică, pornind cu atât de cunoscuta 
interpretă de muzică populară Laura Lavric, absolventă a acestei şcoli. Capitolul IV cuprinde un 
număr de 6 anexe, cu documente extrem de importante pentru istoria şcolii. Cred că aceste documente 
puteau fi prezentate pe pagini duble, deci mai mari, pentru o mai bună vizibilitate, iar unele date 
puteau fi verificate pe mai multe căi. Cred, de asemenea, că era mai adecvată încadrarea fotografiei 
celor 26 de cadre didactice la începutul fiecărei fişe biografice. Era necesar ca în capitolul Repere în 
învăţământul agricol rădăuţean să fie prezentate şi fişele unor profesori de marcă ai învăţământului 
agricol, pe nedrept uitaţi, între care: Viorica Cârdei, Valeria Coroamă, Alexandra Dobre, Maria 
Palievici, Gheorghe Chelaru, Ileana Stogrea. Credem că au lipsit criteriile riguroase în ierarhizarea 
valorică a oamenilor şcolii aduşi în paginile acestei cărţi. 

Truda intelectuală a profesorului Gheorghe Schipor, stăruinţele şi bunele colaborări ale 
domniei sale cu toti colegii din liceu, eleganta exprimării şi susţinerea evocărilor cu gocumente, dau 
lumină şi valoare unei cărţi importante pentru istoria învăţământului din Bucovina. Ştiam, dar acum, 
cu prilejul lansării cărţii Rădăcini în glia Bucovinei, am avut din nou confirmarea activităţii unui 
colectiv profesoral cu autentică vocaţie prin competenţă, bună comunicare şi conlucrare şi un elevat 
management educaţional. 

O carte bogată în date şi fapte, cu o elevată fluentă, frumos ilustrată şi cu un titlu semnificativ, 
carte care se cuvine să se afle în bibliotecile şcolare, dar şi în cele personale ale c~relor didactice. 

Petru Bejinariu 

„Studia Universitatis Cibinensis'', Series Historica, I, Editura Universităţii „Lucian 
Blaga" din Sibiu, 2004, 364 p. 

Instituţie de prestigiu în învăţământul universitar românesc, Universitatea „Lucian Blaga" din 
Sibiu are importante ascendente în vremurile trecute, începând din secolul al XVI-iea. O structură 
independentă a învăţământului istoric sibian, cu profilele Istorie, Istorie - o limbă străină şi 
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Conservare şi Restaurare a luat naştere după anul 2002, care se numeşte astăzi Facultatea de Istorie şi 
Patrimoniu „Nicolae Lupu". 

Primul număr al periodicului Facultăţii de Istorie şi Patrimoniu „Nicolae Lupu" acoperă prin 
tematica epocile istorice şi profilul facultăţii, alăturându-se altor două publicaţii periodice ale 
facultăţii sibiene şi anume: „Acta Terrae Septemcastrensis" şi „Artă şi tradiţie în spaţiul românesc". 

În secţiunea Arheologie consemnăm studiul lui Sabin Adrian Luca şi Cosmin Suciu, Despre 
începutul neoliticului timpuriu în Transilvania, cel al lui Dumitru Popa şi Gheorghe Netea, Noi 
observaţii topografice şi arheologice privind turnul nr. I din cetatea dacică de la Tilişca, jud. Sibiu şi 
studiul lui Silviu Istrate Purece, Aspecte privind circulaţia monedei romane în Oltenia la jumătatea 
secolului III d. Chr. Studiu comparativ asupra tezaurelor de la Olteni şi Stăneşti Oud. Vâlcea). În 
aceeaşi arie tematică de cercetare şi de interes consemnăm titlurile altor două studii rezultate în urma 
cercetării laborioase a istoricilor sibieni şi anume: Alexandru Gh. Sonoc, Consideraţii cu privire la 
originea categoriei de gladiatori şi a retiarilor şi la organizarea naumahii şi Zeno Karl Pinter cu 
Sondaje arheologice la o casă de locuit din Sibiul medieval (Str. Vopsitorilor nr. 13). 

La secţiunea Istorie a periodicului amintit găsim numeroase şi interesante studii care au o arie 
tematică diversă, de la studiile de istorie medievală, la cele de istorie modernă şi contemporană. 
Deosebit de interesante ni s-au părut: studiul lui Ion Marin Ţipi ic, Contribuţia pecenegilor, secuilor şi 
saşilor la constituirea frontierei de sud a Transilvaniei (sec. XI-XIII), cel al lui Nicolae Bârsan, cu 
titlul Diplomaţia bizantină în sud-estul Europei în secolele XII-XIII, cel semnat de Vasile Mărculeţ, 
cu titlul Unele consideraţii asupra relaţiilor Imperiului valaho-bulgar cu Imperiul de la Niceea şi cu 
Imperiul de Thessa/onik (1204-1261) şi studiul lui Ioan Albu, Forme de scriere în epigrafia 
transilvăneană în context central-european (sec. XII-XVII). La fel de informate şi interesante din 
punct de vedere ştiinţific sunt studiile semnate de: Ioan-Dorin Rus, Sigilii de breaslă din arhivele 
braşovene; Claudiu Munteanu şi Al. Gh. Sonoc, O inscripţie chirilică recent descoperită la Sibiu; 
Octavian Tătar, Tratatul de la Gilău (29 decembrie 1541) - conţinut şi semnificaţii, Maura Geraldina 
Giura, Colecţionari şi biblioteci din Transilvania în secolele XVI-XVIII - care subliniază legătura 
culturală organică dintre teritoriile româneşti şi rolul deosebit pe care 1-a jucat Transilvania în acest 
sens-; Doina Năgler, Românii în cronici europene din secolele XVI-XVII (cu privire specială asupra 
lui Ştefan cel Mare şi Mihai Viteazul); Petre Dinu, Ipostaza justiţiară a împăratului Iosif al II-iea în 
sensibilitatea colectivă a românilor ardeleni. Studiul acesta este de importanţă şi pentru înţelegerea 
istoriei Bucovinei, în contextul mişcărilor de populaţie legate de integrarea acestei provincii în 
imperiu şi după răscoala condusă de Horea, Cloşca şi Crişan, ale cărei urmări au reverberat până în 
Bucovina. 

Mihaela Grancea, cu studiul Călători străini despre personalitatea lui Samuel Brukenthal şi 
Mihai Sofronie cu cercetarea sa, intitulată Guvernatorul Samuel Brukenthal şi răscoala din 1784. 
realizează interesante pagini de istorie locală şi naţională. -

Specificul acestei publicaţii de istorie, scrisă în inima Transilvaniei culturale, este dat şi de 
studiile: Definind „ caracterul ţiganilor" transilvăneni - perspective germane ale secolului luminilor, 
(Marian Zăloagă), Jakob Rannicher und seine Zeit (Thomas Năgler), „ Telegraful român" şi cenzura 
din timpul Primului Război Mondial (Valeria Şoroştinean), Constituirea marilor unităţi militare 
ardelene. Participarea lor la apărarea Marii Uniri (Mihai Racoviţan), ca şi de studiile semnate de: 
Radu Racoviţan, despre personalitatea deosebită a timpurilor modeme, R. W. Seton-Watson şi 

congresu/ naţionalităţilor oprimate de la Roma (1918), Sorin Radu, despre Imaginea liderului politic 
şi rolul ei în influenţarea electoratului din România anilor interbelici (/918-1939) şi cel al lui Vasile 
Ciobanu, intitulat Din istoria minorităţilor germane din Europa. Relaţiile dintre saşi şi germanii 
baltici în primul deceniu al perioadei interbelice. 

Studii de un important conţinut şi susţinute argumentativ foarte bine sunt şi cele semnate de 
Lionede Ochea, despre Gheorghe Cristescu (1904-1975) şi serviciul special de informaţii al 
României, cel al lui Nicolae Jurca, despre Lovitura de stat de la 23 august - surpriză totală pentru 
Reich, şi cel al lui Vasile Dobrescu şi Lucian Giura, despre Istoriografia română de după 1989 cu 
privire la regimul comunist din România - puncte de vedere. 
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Sub titlul Istoria artei, conservare şi restaurare, periodicul Universităţii din Sibiu cuprinde 
articolele lui Miron Costin, Mormântul de la Tomis - o pagină din istoria picturii pe teritoriul 
românesc, cel al Ancăi Niţoi, intitulat Imaginea celuilalt - imaginea necreştinului. Evrei şi 

musulmani în pictura altarelor poliptice transilvănene - secolele XV-XVI, cel al lui Comei Crăciun, 
Universul familiei în pictura românească şi prezentarea lui Gavrilă Abrihan, Universitatea 
internaţională de vară „ Castelul Corvineştilor ". 

Periodicul sibian se încheie cu rubrica intitulată Recenzii şi note bibliografice semnate de 
Al. Gh. Sonoc, I. M. Ţiplic, M. E. Cringaci Ţiplic şi D. Cretu. 

Publicaţia „Studia Universitatis Cibinensis", Series Historica, I a Universităţii „Lucian Blaga'', 
care şi-a propus să acopere toate epocile istorice şi domeniile de preocupare din cadrul Facultătii de 
Istorie şi Patrimoniu „Nicolae Lupu" a universităţii sibiene, se aşază cu succes, încă de la debut, în 
rândul publicaţiilor de prestigiu de acest gen din ţară. Ea continuă, în mod fericit, demersurile 
ştiinţifice ale publicaţiilor care au precedat-o, respectiv „Acta Terrae Septemcastrensis" şi „Artă şi 

tradiţie în spatiul românesc". 

Elena Olaru 

„Valori păşcănene". Studii, documente, mărturii. Publicaţie periodică a Asociaţiei 
„Visarion Puiu", Paşcani, anul I, nr. l, februarie, 2006, 126 p. 

Apariţia periodicului „Valori păşcănene" reprezintă încă un demers ştiinţifc izvorât dintr-o 
„datorie de conştiinţă" faţă de Visarion Puiu (1879-1964), născut la Paşcani, „călugărul luptător'', 
cum 1-a numit istoricul Nicolae Iorga, mitropolit al Bucovinei în perioada 1935-1940, victimă a 
politicianismului, pribeag în Apus şi condamnat la moarte de regimul „democrat-popular" din 
România. Fondatorii periodicului sunt Dumitru Stavarache şi Cătălin Cojocaru. 

Articolul-program se intitulează Argument şi este semnat de către Dumitru Stavarache, 
preşedintele fondator al Asociaţiei „Visarion Puiu" din Paşcani, p. 3-4. Conturând la început o schiţă 
a culturalităţii păşcănene, acesta precizează apoi rolul noului periodic: „Publicaţia «Valori păşcănene» 
se adaugă altora de aceste gen din zonă şi din ţară şi încearcă să-şi contureze un profil propriu, aşa 
cum ii cere titlul şi programul propus. O anumită tinută academică este impusă de înseşi textele 
oferite de autori spre publicare.[ ... ] Se publică cu precădere comunicările ştiinţifice din cadrul a două 
importante reuniuni păşcănene: Zilele «Mitropolit Visarion Puiu», ajunse anul acesta la a zecea editie, 
şi Zilele «Mihail Sadoveanu», [ajunse] la a XXXIV-a ediţie, dar care, din motive diverse, nu au 
beneficiat de tipărirea lor aici, la Paşcani. 

Aşadar, proiectul sau programul nostru nu este ostentativ ambiţios, ci îl considerăm firesc, 
necesar. Tot ceea ce ne dorim, ca publicaţie, este să avem viaţă lungă. 

Păşcănenii şi nu numai aceştia doresc să se regăsească pe ei înşişi în «Valori păşcănene», cu 
valorile din zonă etalate în această publicaţie" (p. 4). · 

Într-un preambul al primei secţiuni, Zilele „ Mitropolit Visarion Puiu", se •publică 
documentarul Repere retrospective (1997-2005), semnat de Ion Secărescu şi Dumitru Stavarache, 
p. 5-8. Aici sunt consemnate comunicările cuprinse în programul celor nouă ediţii anterioare şi 
informaţii sumare privind „structura de organizare" a manifestărilor de la Paşcani: comitetul de 
iniţiativă, simpozioane, expoziţii, acţiuni în şcoli şi biserici, invitaţi, reflectarea în presa locală şi 

centrală a manifestărilor. Cea mai mare parte a secţiunii este destinată studiilor consacrate 
mitropolitului Visarion Puiu, „una din marile personalităţi ale neamului românesc şi a[le] Bisericii 
sale străbune, cunoscut şi apreciat pe mai multe continente": Elena lstrăţescu, Mitropolitul Visarion 
Puiu - un reper moral al spiritualităţii româneşti şi europene, p. 8-19; Mihai Mocanu, Mitropolitul 
Visarion Puiu - „păstorul cel bun", implicat în acţiuni de interes obştesc dincolo de obligaţiile sale 
bisericeşti, p. 20-25; Constantin Moşincat, Mitropolitul Bucovinei Visarion Puiu şi mişcarea 

spirituală din vestul României Mari, p. 26-34; Dumitru Stavarache, Nicolae Iorga şi Mitropolitul 
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Visarion Puiu. Aprecieri reciproce şi corespondenţă, p. 34-43; Florin Ţuscanu, Noi mărturii privind 
relaţiile dintre Mitropolitul Visarion Puiu şi Arhiereul llarion Mircea, p. 44-48; Dumitru Valenciuc, 
În ajunul alegerii Mitropolitului Visarion Puiu la Cernăuţi, p. 4~2; Aurel Pentelescu, Mitropolitul 
Visarion Puiu şi Episcopul Armatei Române, dr. Partenie Ciopron, p. 62-68; Codrea Gabor, 
Mitropolitul Visarion Puiu şi Italia, p. 69-75; Ilie Manole, Consideraţii privind caterisirea 
Mitropolitului Puiu Visarion, p. 75-88; Oana Ionel, Situaţia bunurilor personale ale Mitropolitului 
Visarion Puiu după începerea urmăririi penale şi condamnarea la moarte, p. 88-95; Liviu Ţăranu, 
Personalităţi păşcănene în dosarele Securităţii. Visarion Puiu, Gheorghe I. Brătianu, Cicerone şi 
Valeriu lordăchescu, p. 95-98; acad. Constantin Ciopraga, Caiete de atelier inedite ale lui Mihail 
Sadoveanu, p. 99-102; Dumitru Stavarache, Colonelul Ioan Costăchel (1905-1978) - memorialist, 
p. 103-104; Dumitru Cristea, Dumitru Stavarache, Brăteşti, vechiul schit, p. 104-108. 

În cadrul secţiunii Valori spirituale, periodicul „Valori păşcănene" publică materialul 
Protopopiatul Paşcani - trecut şi prezent, p. 109-116, semnat de preoţii Pavel Postolache şi Gigi
Daniel Ioan. În secţiunea Mărturii din arhive şi biblioteci, Dumitru Stavarache publică o listă ce 
conţine Documente despre Paşcani, aflate în Colecţia „Achiziţii noi" a Ar:hivelor Naţionale ale 
României, p. 116-119. Alte secţiuni ale periodicului privesc viata Asociaţiei „Visarion Puiu". O 
cronică, două evocări, o rubrică închinată tinerilor merituoşi din Paşcani şi o vitrină a cărţilor 

publicate de membrii asociaţiei încheie sumarul primului număr al periodicului „Valori păşcănene", 
realizat în condiţii grafice dintre cele mai îngrijite. 

Un al doilea număr al revistei urmează a publica materialele cuprinse în programul Zilelor 
„ Mitropolit Visarion Puiu", ediţia a X-a, 27-28 februarie 2006. Oferta editorială a acestuia este, de 
asemenea, interesantă: Oameni şi locuri (istoria locală a zonei prin monumente, plăci comemorative, 
nume de instituţii şi străzi); Valori spirituale (monumente de artă creştină în zona Paşcani); Mărturii 
din arhive şi biblioteci (Direcţia Arhivelor Naţionale Istorice Centrale: Fondul personal Puiu 
Visarion; Biblioteca Academiei Române: donaţii ale mitropolitului Visarion Puiu); Memento cultural 
2006 (activităţi ale instituţiilor şi organismelor culturale păşcănene). 

Vasile 1. Schipor 

„Septentrion literar". Revistă de literatură şi artă, [Cernăuţi], anul VII, nr. 1 
(XXXIII), nr. 2-3 (XXXIV-XXXV), nr. 4 (XXXVI), 2005. 

Revista trimestrială a scriitorilor români din Cernăuţi oferă, prin numerele apărute în anul 
2005, o imagine a vieţii literare şi culturale româneşti nu numai din Cernăuţi, dar şi din Basarabia, 
prin care se întregeşte tabloul spiritualităţii româneşti în lume. 

În editorialul numărului 1/2005, Cartea ori televizorul sau cartea şi televizorul?, ce poartă 
semnătura redactorului-şef Ilie Tudor Zegrea, autorul glosează pe marginea unei realităţi văzute ca o 
problemă ce se acutizează „în special în ţările care s-au eliberat recent din mreaja propagandei 
bolşevice[!]": apetenţa populaţiei de vârstă şcolară, mai ales, pentru imaginea şi informarea primite cu 
o facilitate maximă, prin mijloacele electronice de informare (televizorul, internetul) - care nu 
stimulează deloc sau prea puţin efortul intelectual şi competiţia creatoare de valori morale, culturale 
etc. - în detrimentul educaţiei clasice, care pune elevul în faţa cărţii, din care să descopere, prin 
propriul efort, răspunsuri ori alte întrebări. La întrebarea din titlul articolului, Ilie Tudor Zegrea 
răspunde că „nu trebuie să ne dezicem nici de carte, nici de televizor sau calculator", un „echilibrul 
sănătos" între acestea dovedindu-se mult mai profitabil. 

Tot pe problemele învăţământului, în special cele privind literatura română în şcolile din zona 
Cernăuţi, este axată o altă rubrică permanentă a revistei, ,,În ajutorul profesorului şcolar", susţinută de 
Doina Colesnicov, care semnează articolele Cerinţe actuale de organizare a lecţiei de literatură 
română (nr. 1/2005, p. 12), Textul literar: receptare şi interpretare (p. 24) şi Personajul literar: 
perspective de analiză (p. 12-13). 
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Ştefan Hostiuc scrie despre Întoarcerea acasă a lui Paul Ce/an (editorialul nr. 2-3/2005), 
poetul născut la Cernăuţi, al cărui debut 1-a „vegheat" Margul-Sperber. Paul Celan s-a afirmat la 
Paris, scriind în limba germană „cea mai profundă, cea mai înnoitoare lirică din literatura occidentală 
a timpului nostru" (George Steiner). Cunoaşterea operei sale şi recunoaşterea valorii ei au avut loc 
târziu pe meleagurile natale, şi s-a frlcut sub influenta aprecierilor elogioase ale criticii europene. Încă 
se poate spune că poezia lui, „într-o continuă căutare a «contracuvântului»" aşteaptă să fie 
descoperită. Scrie Ştefan Hostiuc: „Nu pentru a se măsura cu el şi nici pentru a-i imita rostirea 
sincopală (atât de greu de pătruns până la capăt şi atât de personală în tainele ei) au nevoie poeţii 
noştri de Paul Celan, ci pentru a-şi potrivi vocea după camertonul inimii lui încă vii, spre a trece cu 
cântecul fiinţei lor prin strâmtorile doar de ei ştiute ale experienţei proprii. De aceea e atât de 
important ca Paul Celan să se întoarcă acasă". 

De altfel, periodicul cernău\ean îi dedică poetului „cu multe rădăcini (Cernăuţi, Bucureşti, 
Viena, Paris)", la rubrica Aniversări, din numărul 2-3/2005, mai multe pagini cu articole semnate de: 
Grigore Crigan, Cernăuţeanul Paul Ce/an (p. 8-9), Adrian Dinu Rachieru, O sensibilitate maladivă -
Paul Ce/an (p. 9), Arcadie Suceveanu, Paul Ce/an, poetul existenţei „presate" (p. I 0-11 ). Cititorii au 
prilejul să-i citească două dintre poemele scrise în limba română: Revelion, Poem pentru umbra 
Marianei (p. 19) ca şi poemul Todesfuge [Fuga morţii], în original (în limba germană) şi în traducere, 
în limbile română - traducere realizată de Petre Solomon, în 1947 şi publicată în „Contemporanul" -, 
engleză şi spaniolă (p. 12). 

Revista îl omagiază, în nr. 1/2005, Ia rubrica Aniversări, pe poetul şi publicistul Vasile 
Tărâteanu la împlinirea a 60 de ani. Îi sunt publicate versuri, iar despre personalitatea sa scriu: Mircea 
A. Diaconu, Vasile Tărâţeanu în istorie (p. 6), Mircea Lutic, Vasile Tărâţeanu la 60 de ani, Mircea 
Popa, Vasile Tărâţeanu, poetul Bucovinei împilate (p. 7). În articolul La vârsta împliniri/or, semnat 
de Ion Borşevici, este pretentat scriitorul-pedagog Ion Bejenaru, autor de manuale de limba şi 
literatura română, la împlinirea a 75 de ani (p. 9). 

Rubrica Personalităţi bucovinene a revistei reînvie amintirea unor oameni care şi-au legat 
numele de împlinirea unor idealuri naţionale sau de afirmarea culturii române în lume. La împlinirea a 
140 de ani de la naşterea lui Iancu Flondor, istoricul Ştefan Purici publică articolul Iancu F/ondor, 
cavaleru/ dreptăţii (nr. l/2005, p. 3, 10-11), în care punctează calităţile ce au frlcut din Iancu Flondor 
un lider al românilor bucovineni: descendenţa nobilă, refuzarea compromisului, spiritul de sacrificiu, 
respectarea voinţei poporului. Datorită acestora, „după realizarea Unirii, în cadrul căreia meritele sale 
rămân incontestabile, Iancu Flondor a condus Bucovina pentru o scurtă perioadă, aşezând bazele 
administraţiei româneşti în provincie: a introdus limba română în învăţământ, administraţie, justitie 
etc.; a angajat funcţionari din rândul autohtonilor; a militat pentru recuperarea depozitelor din băncile 
austriece; a sprijinit presa românească; a promovat democratizarea vieţii publice ... " (p. 11). Despre 
Mihai Zotta, primul preşedinte al Comitetului Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în 
Bucovina, în perioada 1862-1863, scrie Tudor Nandriş (nr. 2-3/2005, p. 3, 5). Medic de formatie, 
Mihai Zotta - născut în comuna Chisălău, în Bucovina - s-a afirmat profesional la Iaşi, unde a fost 
învestit la un moment dat (în 1831, în timpul epidemiei de holeră) în functia de protomedic al 
Moldovei (demnitate echivalentă astăzi celei de ministru al Sănătăţii). Tot în capitala Moldovei, a 
determinat înfiinţarea primei societăţi ştiinţifice din Principate, Societatea de Medici şi Naturalişti din 
Iaşi. A revenit în Bucovina în 1833 şi s-a implicat în lupta culturală şi pentru drepturile românilor de 
aici, condusă Ia acea dată de Eudoxiu Hurmuzachi. În 1862, s-a numărat printre membrii fondatori ai 
Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, fiind ales şi preşedinte al acesteia. A 
deţinut această funcţie între 1862 şi 1863. Ca pentru a închide cercul, în numărul 4/2005 al 
„Septentrionului literar" este evocat şi cel care a fost preşedinte al Societăţii pentru Cultura şi 

Literatura Română în Bucovina între 1929 şi 1940, profesorul Grigore Nandriş (societatea a fost 
desfiinţată la sfârşitul lui 1944). Articolul care-i este dedicat, Un profesor cernăuţean, şef de catedră 
la Universitatea din Londra (p. 3, 6), semnat de Pavel Ţugui, conturează pregnant profilul profesional 
şi spiritual al lui Grigore Nandriş. Acesta, după dramatice experienţe familiale provocate de război şi 
de comunişti, după exilul autoimpus, a devenit profesor la Universitatea londoneză, dar a continuat să 
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fie preocupat şi de evolutia vietii culturale şi ştiinţifice din ţară. În 1962 a organizat, în diaspora (la 
Londra), o manifestare publică dedicată centenarului înfiintării societătii bucovinene. 

La rubrica Portret în sepia, sustinută de criticul Arcadie Suceveanu, acesta scrie despre Leo 
Butnaru, poet al „ texistenţei" (nr. 1/2005, p. 4-5), afirmând că el „reprezintă spiritul de emancipare 
categorică şi definitivă a literaturii din Basarabia de sub dominanta clişeelor traditionaliste, noua ei 
imagine ce se vrea integrată fără rezerve în circuitul de valori general-româneşti" (p. 4). Studiul O 
bibliotecă filtrată prin simţuri (nr. 4/2005, p. 4, 6) este dedicat altui scriitor basarabean, Vasile 
Gârnet, „personalitate complexă, [a cărei] imagine este construită atât de cărtile pe care le scrie, cât şi, 
mai ales, de revista pe care a înfiinţat-o, „Contrafort". Poet şi contrafort(ist), el dovedeşte o 
seriozitate funciară în tot ce face, o dorinţă neîngrădită de a reformula demersul poetic şi de a tine 
pasul cu evoluţia sensibilităţii estetice modeme şi postmoderne" (p. 6). Atenţia criticului este atrasă, 
în nr. 2-3/2005, de opera lui Mircea Dinescu, ale cărui volume de lirică (de la Invocaţie nimănui, 
1971 până la O beţie cu Marx, 1996) şi proză (Pamflete vesele şi triste, 1996; Corijent la cele sfinte, 
2004) le comentează succint în studiul Mircea Dinescu sau frumuseţea subversivă (p. 6-7, 14), 
ajungând la următoarea concluzie: „Optzecismul românesc se revendică în mare măsură din această 
poezie, în special în latura sa ludică şi ironică. Nu încape îndoială, alături de lirica lui Nichita 
Stănescu şi Marin Sorescu, poezia lui Mircea Dinescu - prin ironie şi demititare, prin destructurarea 
şi jocurile limbajului, prin parodierea realităţii şi anecdoticul parabolic, valorificate în fel şi chip, mai 
târziu de optzecişti - indică, încă la sîarşitul deceniului şapte, despărţirea de modelele modernităţii şi 
intrarea în postmodernitate" (p. 14). 

Interviurile apărute în „Septentrion literar" în 2005 au fost acordate de prof. univ. dr. Mihai 
Patraş, laureat al premiului „Victor Slăvescu" al Academiei Române, (nr. 2-3/2005, p. 4-5) şi de 
dr. Tit-Teodor von Gheorghian (nr. 4/2005, p. 7-9). De formaţie inginer-economist, Mihai Patraş 
mărturiseşte că „lexicografia este pasiunea mea", profesorul universitar de la Chişinău motivându-şi 
astfel preocuparea de a alcătui dicţionare bilingve de terminologie economică. De altfel, premiul 
Academiei Române i-a fost acordat pentru Dicţionarul economic şi financiar-bancar englez-român, 
apărut în 2002. Dr. Tit-Teodor von Gheorghian este fiul doctorului Octavian Gheorghiu, trimisul 
Constituantei Bucovinei la laşi, la regele Ferdinand, în noiembrie 1918. Amintirile acestui „senior al 
Bucovinei'', astăzi nonagenar trăitor în Bucureşti, despre Cernăuţi şi cernăuţenii de altădată sunt 
consemnate de Ştefan Hostiuc. 

Studiul Ion Popescu-Sireteanu: dilemele lingvistului îndrăgostit de poezie (nr. 2-3/2005, 
p. 18-19), semnat de Ştefan Hostiuc, prezintă succint lucrările etimologului şi cercetătorului literar 
ieşean „interesat de destinul limbii sub diverse aspecte". Pagina de Cultură a periodicului oferă spaţiu 
generos unui articol despre Muzeul Ciprian Porumbescu şi ctitorii săi, semnat de Nina Cionca, în 
nr. 2-3/2005. 

Revista cernăuţeană pune în lumină şi o „Bucovină necunoscută'', prin articolele lui Iurie 
Colesnic, Aurel Ştefane/li- un bucovinean primar de Soroca (nr. 112005, p. 14-15) şi Un bucovinean 
care are o stradă în Chişinău (nr. 2-3/2005, p. 30-31). 

Un excurs prin poezia europeană îi este oferit cititorului în rubrica Mapamond, unde se 
întâlnesc versuri de Rainer Maria Rilke (nr. 1/2005, p. 16)- Poetul, Sonete către Orfeu, Amintire etc„ 
poezii ale lui Guillame Apollinaire (nr. 2-3/2005, p. 32) - Podul Mirabeau, Semn etc. şi poeme 
semnate de Federico Garcia Larea (nr. 4/2005, p. 16) - Balada somnambulă şi Gazelul amintirii de 
dragoste. 

Elena Pascaniuc 

,,Analele Putnei'', anul I, nr. 1, 2005, 168 p. 

„Analele Putnei" sunt editate de Centrul de Cercetare şi Documentare „Ştefan cel Mare" al 
Sfintei Mănăstiri Putna, înfiinţat la 2 ianuarie 2005. Din redacţia periodicului fac parte: arhim. 
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Melchisedec, stareţul Mănăstirii Putna, ierom. Marcu, ierom. Dosoftei, mon. Iachint, mon. Alexie, 
mon. Timotei, Ştefan S. Gorovei, Maria-Magdalena Szekely. Redacţia: Centrul de Cercetare şi 
Documentare „Ştefan cel Mare", Sîanta Mănăstire Putna, comuna Putna, cod poştal 727 455, judeţul 
Suceava. Tiparul: Grup Muşatinii, Suceava. 

În articolul-program, intitulat Cuvânt înainte, pp. 3-4, redacţia motivează, în primul rând, 
întemeierea instituţiei de cercetare de la Putna: ,,În cursul muncii de pregătire pentru tipar a unui 
număr de 2 215 pagini, rânduite în şase volume, şi de organizare a unui simpozion internaţional -
activităţi circumscrise anului comemorativ «Ştefan cel Mare şi Stănt» -, s-a conturat nevoia 
existenţei, la Mănăstirea Putna, a unei structuri care să trezească şi să menţină interesul pentru 
cunoaşterea trecutului nostru şi care să impulsioneze cercetarea lui. Aşa s-a născut ideea înfiinţării 
unui centru ale cărui obiective ştiinţifice prioritare să fie epoca Dreptcredinciosului Voievod Ştefan 
cel Mare şi Sfănt, precum şi istoria Mănăstirii Putna" (p. 3). Prin epoca lui Ştefan cel Mare, Centrul 
putnean înţelege „o perioadă mai întinsă, marcată de personalitatea acestui suveran", iar în ceea ce 
priveşte istoria Mănăstirii Putna va urmări îndeosebi „rolul său în f!urirea culturii noastre medievale 
şi apoi în renaşterea românească şi în întreţinerea simţămintelor naţionale" (p. 3). 

Propunându-şi să devină „o instituţie de neocolit" pentru cercetătorii preocupaţi de aceste două 
direcţii de investigare, Centrul de Cercetare şi Documentare „Ştefan cel Mare" al Sfintei Mănăstiri 
Putna îşi propune organizarea unei biblioteci proprii. Aici „vor fi adăpostite, în original sau în copii, 
lucrări vechi şi noi, tipărite în ţară şi în afara graniţelor ţării, referitoare la tematica urmărită", vor fi 
constituite „colecţii de izvoare (documente, monede, medalii, mărturii arheologice etc.), precum şi o 
arhivă de imagini pe suport digital". Rezultatele activităţii de cercetare vor fi valorificate, într-o primă 
etapă, „în cadrul unor reuniuni ştiinţifice, organizate atât la Putna, cât şi în afara zidurilor mănăstirii, 
în centre academice şi universitare". Ulterior, acestea vor fi valorificate prin publicare în volume, în 
continuarea seriei tipărite în 2003-2004, sau în paginile periodicului „Analele Putnei". Totodată, 
pentru a înţelege rolul cultural jucat de Mănăstirea Putna, Centrul „îşi propune şi valorificarea marelui 
tezaur artistic şi al documentar al mănăstirii, prin publicarea atât a pieselor din depozit, cât şi a 
documentelor inedite, păstrate fie în arhiva proprie, fie în alte arhive, publice sau private" 
(p. 3-4). 

Din această perspectivă este precizat rostul şi structura periodicului: „Revista «Analele Putnei» 
va publica materiale - studii, articole, note, însemnări, documente - care vor vor corespunde 
obiectivelor Centrului de Cercetare şi Documentare «Ştefan cel Mare». Ea vă găzdui şi o rubrică de 
recenzii şi de note bibliografice, încurajând discuţiile şi comentariile de specialitate asupra unor 
lucrări (cărţi şi studii) din aria de interes a revistei. În măsura spatiului disponibil şi în condiţiile unei 
bune colaborări cu autorii, «Analele Putnei» vor avea şi o rubrică intitulată «Fişier bibliografic», în 
care vor putea fi semnalate lucrări închinate epocii lui Ştefan cel Mare, neincluse în bibliografiile 
apărute în 2004" (p. 4). 

Cel dintâi număr al periodicului „Analele Putnei" tipăreşte 14 texte, reprezentând comunicări 
susţinute în seminariile de la Iaşi (27 mai 2004) şi Putna (10 martie 2005) ale Programului de 
Cercetări privind Ideologia Medievală a Puterii, rod al unei colaborări animate de aspiraţii nobile: 
„Aceste năzuinţe nu sunt altceva decât lumină din lumina aprinsă de· «strămoşul cuminte» la 
«mănăstirea sa dragă» de la Putna şi care, după trecerea sa, a rămas acolo, să-i vegheze veşnicia" 
(p. 4). Consemnăm, în cele ce urmează, aceste texte şi autorii: Liviu Pilat, Cultul Sfintei Cruci în 
vremea lui Ştefan cel Mare, p. 5-16; Maria-Magdalena Szekely, Ştefan cel Mare şi cultul Sfintei 
Cruci, p. 17-34; Ştefan S. Gorovei, Un dar pierdut şi posibila lui semnificaţie, p. 35-46; Petre Ş. 
Năsturel, Steagul „ de luptă" al lui Ştefan cel Mare: prapur bisericesc ori poală de icoană?, p. 47-52; 
Constantin Crăescu, Vitejii lui Ştefan cel Mare, p. 53--60; Lucian-Valeriu Lefter, Boieri şi „domenii" 
în Ţinutul Vaslui înainte şi în vremea lui Ştefan cel Mare, p. 61--68; Mircea Ciubotaru, O problemă de 
demografie istorică de la sfârşitul domniei lui Ştefan cel Mare, p. 69-78; Andrei Pippidi, Lucruri noi 
despre Ştefan cel Mare, p. 79-92; Maria-Magdalena Szekely, Ştefan S. Gorovei, Călugărirea lui 
Ştefan cel Mare. De la temeiurile ipotezei la realitatea istorică, p. 93-100; Ovidiu Cristea, Ştefan cel 
Mare în sursele veneţiene: câteva consideraţii, p. 101-114; Ştefan Andreescu, Ştefan cel Mare al 
Moldovei şi Zaccaria Ghizolfi, seniorul din Matrega: câteva note despre relaţiile lor, p. 115-122; 
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Ştefan S. Gorovei, Feudele ardelene ale lui Ştefan ce/Mare. Observaţii pe marginea izvoarelor, 
p. 123-132; Liviu Pilat, Biserică şi Putere în Moldova în a doua jumătate a secolului XV. p. 133-150; 
Maria-Magdalena Szekely, Gesturile puterii la Ştefan cel Mare, p. 151-160. 

Rubrica Fişier bibliografic, având rostul nu „de a găzdui puncte de vedere critice, ci de 
semnala titlurile unor lucrări consacrate lui Ştefan cel Mare şi epocii sale, apărute în ultima vreme 
şi care nu au fost cuprinse în cele două bibliografii tipărite în ţară", în anul 2004, gândită „ca un 
frumos gest de solidaritate", cu caracter permanent, pentru „actualizare continuă", p. 161-166, o 
listă cu abrevierile utilizate şi o notă, În atenţia colaboratorilor, p. 168, întregesc sumarul nr. 1 al 
„Analelor Putnei". Pe coperta IIl sunt menţionate lucrările publicate de Sfânta Mănăstire Putna în 
anii 2003-2004. 

Prin apariţia şi programul său asumat prin acest prim număr, periodicul „Analele Putnei" 
aduce în viaţa ştiinţifică a Bucovinei contribuţii valoroase şi noi direcţii de cercetare. Şi acest proiect 
„s-a născut dintr-o idee îndrăzneaţă, dintr-o colaborare exemplară şi dintr-o solidaritate remarcabilă'', 
evidenţiind „un model de colaborare pe terenul cunoaşterii, între slujitorii altarului şi slujitorii 
adevărului istoric", cum remarcă Maria-Magdalena Szekely şi Ştefan S. Gorovei în Prefaţă la 
volumul Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1504-2004. Atlet al credinţei creştine, Sîanta Mănăstire Putna -
Editura Muşatinii, 2004, p. 9. 

Vasile 1. Schipor 

„Septentrion ". Foaia Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, 
anul XV/l nr. 25, 2006, 28 p. 

Ca de fiecare dată, Foaia Societăţii ne pune în faţa unui număr bogat în informaţii şi date 
referitoare la Bucovina. 

Editorialul numărului, Din nou Fundaţia Culturală Română (p. 1 ), este semnat de 
D. Vatamaniuc, directorul publicaţiei, care semnalează inaugurarea, de către acad. Augustin Buzura, 
la 8 decembrie 2005, la Cercul Militar Naţional din Bucureşti, a Fundaţiei Culturale Române. Noua 
organizaţie, de tip privat, nu se va înregimenta în niciunul dintre partidele politice iar „Politica noastră 
va fi - arată Augustin Buzura - cea a bunului simţ şi respectului pentru valoare, dialog şi cultură". 
Fundaţia a publicat şi primul număr al revistei „Cultura", serie nouă, în care se vrea a fi prezentată 
cultura politică, literară, istorică, a spectacolului, a vizionarului. 

În pagina a doua sunt prezentate cititorilor aspecte din viaţa Societăţii, şi anume date despre 
Adunarea Generală, ordinară, a Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, din 
29 octombrie 2005, de la Rădăuţi, la care au participat reprezentanţi ai filialelor diil ţară şi ai altor 
societăţi culturale cu care Societatea colaborează. Raportul de activitate al vechiului comitet de 
conducere şi cel al comisiei de cenzori au fost supuse spre dezbatere celor prezenţi. A fost trecută în 
revistă starea actuală a problemelor legate de activitatea statutară curentă, s-au evidenţiat lipsuri şi s-au 
făcut propuneri privind îmbunătăţirea rezultatelor activităţii viitoare. A fost ale noul comitet de 
conducere al Societăţii, alcătuit din 13 membri, şi s-a convenit ca următoarea Adunare Generală 
ordinară să aibă loc în prima jumătate a lunii iunie 2006. 

La rubrica Lumea în care trăim, Lucia Olaru Nenati semnează articolul Bi/ca (p. 2, 8), un sat 
cu interesante rezonanţe în cultura română. Autoarea aduce în actualitate nume de prestigiu care au 
avut legătură cu satul Bilca - scriitorul şi criticul literar George Muntean, poetul şi prozatorul Vasile 
Posteucă, poetul Mihai Horodnic. 

Două articole de la rubrica Aniversări (p. 3) sunt semnate de Luca Bejenariu - Gând 
aniversar, pentru dramaturgul, poetul şi gazetarul Matei Vişniec ajuns la vârsta semicentenară, căruia 
autorul îi urează „încă jumătate de secol spre a se întrupa întregul, în deplină sănătate şi dar şi har. .. " 
- şi Petru Bejinariu - Vladimir Trebici - 90 de ani de la naştere, în care trece în revistă meritele 
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eminentei personalităţi, „mare demograf, distins cărturar şi un model de om de ştiinţă bucovinean în 
elita culturii româneşti". 

În paginile 6-7, la aceeaşi rubrică, este publicat articolul semnat de dr. Ion Nandriş, La 
„ România Jună" (I), text comunicat de dr. Gheorghe Nandriş şi cu notele redacţiei. Medicul Ion 
Nandriş prezintă amintirile sale, inedite, care vin să completeze infonnaţiile despre „România Jună. 
Societate Academică Social-Literară", de la Viena, ale lui Ion Slavici (membru fondator şi primul 
preşedinte al Societăţii), ale lui I. G. Sbiera şi, mai ales, ale lui Ion Grămadă. Deşi ultimul a întocmit, 
cu grijă, un istoric al Societăţii, o monografie ştiinţifică a „României June" este încă un deziderat. De 
reţinut este afirmaţia lui Ion Nandriş: „Politică nu se făcea la «România Jună», românism, da, din 
plin", deşi au existat discuţii pătimaşe între „tribunişti" şi „românişti". 

Două pagini ale publicaţiei (p. 4-5) găzduiesc interviul realizat de Victor Iosif cu publicistul, 
cercetătorul, traducătorul Eugen Dimitriu, membru al Uniunii Scriitorilor din România, în prezent 
muzeograf la Muzeul Judeţean Suceava. Eugen Dimitriu a contribuit Ia punerea în valoare a unui 
patrimoniu cultural remarcabil prin „Galeria Oamenilor de Seamă" din Fălticeni, a pus la punct patru 
fonduri documentare, cu circa 40 OOO de piese, cărţi şi reviste, apreciate de cercetătorii străini pentru 
rigoarea organizării. 

Rubrica Istoria mică cuprinde articole ce trezesc interesul cititorilor. Primul dintre ele (p. 9, 
13), Amintiri din Cernăuţi, aparţine preotului Victor Bobu, care consemnează unele amintiri din 
perioada studenţiei sale la Facultatea de Teologie de la Cernăuţi. După ce consemnează prin ce 
încercări a trecut la examenul de bacalaureat şi cum a ajuns student la teologie, autorul menţionează 
că „studenţimea cernăuţeană, după tradiţia universităţilor germane, era împărţită în mai multe 
societăţi academice ai căror membri participau la activităţile specifice'', purtau costume distincte, prin 
care puteau fi recunoscuţi. Societăţile studenţeşti „îndeplineau în Bucovina un rol de culturalizare a 
maselor prin construirea de Case Naţionale, prin organizarea de conferinţe, serbări şi serate dansante". 
Sunt nominalizaţi profesorii de renume de care s-a bucurat ca student teolog şi „care au dat un 
deosebit prestigiu atât Facultăţii de Teologie, cât şi Universităţii din Cernăuţi. 

Mircea Irimescu, preşedintele Societăţii, semnează articolul Despre case memoriale în 
Bucovina (p. 10, 11), în care spune că „oraşul Cernăuţi şi nordul Bucovinei[ ... ] nu păstrează nici un 
fel de casă memorială pentru vreo personalitate de naţionalitate română care a trăit sau a creat în 
aceste locuri", cum ar fi Aron Pumnul, Mihai Eminescu, familiile Hurmuzachi, Nandriş, Morariu, 
Flondor, Onciul, Tamavschi ş. a. În partea de sud a Bucovinei există doar „la Suceava, Muzeul 
«Simeon Florea Marian», la Stupea, Muzeul «Ciprian Porumbescu», şi ... cam atât!", ceea ce este prea 
puţin pentru acest spaţiu cultural al Bucovinei istorice. După cc sugerează necesitatea amenajării de 
case memoriale în cinstea unor personalităţi şi familii cu nume de rezonanţă în cultura română din 
Bucovina, autorul subliniază: „Să nu uităm că nu ne vor uita unnaşii dacă, în condiţiile existenţei 
mijloacelor materiale necesare, nu vom marca cum se cuvine memoria celor atât de binefăcători 
pentru lumea şi istoria românească". În continuare sunt prezentate eforturile depuse de Societatea 
pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina pentru amenajarea şi extinderea casei memoriale 
Ion. I. Nistor din Vicovu de Sus (Bivolărie). . 

La întrebarea De unde vine numele comunei Bilca? (p. 10, 11 ), autorul articolului cu acelaşi 
nume, Vasile S. Cârdei avansează mai multe ipoteze/explicaţii: de la oasele albe („belâie"), care au 
înălbit locul unei bătălii; de la „bilka", denumire ucraineană care înseamnă „veveriţă"; de la numele de 
familie „Vâlc" (Lupu) ş.a., dar apreciază totodată că „a opta pentru vreuna dintre ele este însă greu". 

Învăţământul românesc cernăuţean în anii 1919-1944 este articolul ce aparţine lui Mircea 
Grigoroviţă (p. 12, 13). El prezintă structura învăţământului în limba română, de stat şi particular, din 
Cernăuţi în perioada interbelică, care a fost integrat sistemului general de educaţie din România 
întregită, fiind reprezentat sub toate formele şi toate gradele: grădiniţe de copii, şcoli primare, 
gimnazii, licee şi universitate. 

O serie de personalităţi culturale - E. Ar. Zaharia, Tudor Ioan Brăileanu, Procopie Milişte, Mihai 
Zotta, Dimitrie Petrino, Vasile Precop („cel care a fost un adevărat spiritus rector al Societăţii pentru 
Cultura şi Literatura Română în Bucovina după reactivarea acesteia în anul 1990'', stins din viaţă la 
15 martie 2006) - fac subiectul mai multor articole de la rubrica Personalităţi ale Bucovinei (p. 13-17). 
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Un Jurnal de front aparţinând sergentului Iosif Irimescu, ţăran din comuna Bilca, care a luat 
parte la campaniile din est şi vest din timpul celui de al Doilea Război Mondial, este publicat la 
rubrica Restituiri (p. 18-19). Alte articole de la aceeaşi rubrică sunt: George Voevidca în chip de 
cronicar cultural (Liviu Papuc, p. 20), Cum au apărut Carpaţii, un fragment din romanul Ein Kampf 
ums Recht („O luptă pentru dreptate") al lui Karl Emil Franzos (Ion Filipciuc, p. 21 ). 

Trei texte inedite, aflate în arhiva Societăţii, sunt publicate la rubrica Din arhiva Societăţii 
(p. 22-23): o poezie (copie) a lui Teofil Lianu (pseudonimul literar al învăţătorului Teofil Coştiug) 
dedicată tinerei poete Cleopatra Isopescu, o epistolă (originală) a scriitorului Eusebiu Camilar, trimisă 
aceleiaşi poete, şi o poezie (copie) a Cleopatrei Hrihor (lsopescu), dedicată poetului Teofil Lianu -
monahul Teodot. · 

Două pagini de revistă (p. 24-25) sunt rezervate poeziei lui Mircea Aanei şi Constantin 
Hrehor, ilustrate cu desene de RudolfRybiczka. O altă pagină (26) prezintă coperţile şi datele tehnice 
ale unor cărţi cu autori bucovineni sau despre Bucovina. 

În penultima rubrică, Note de lector, sunt recenzate două apariţii editoriale: placheta de versuri 
a lui George Onica. Moartea aurind fructele (Aurel Buzincu) şi cartea Svetlanei Paleologu-Matta, 
Calicantus: scene din viaţa lui Cristal (Carmen Andronachi). 

Tiberiu Cosovan semnează, în Cronica plastică, articolul Traian Postolache - un iniţiat care 
trece dincolo de vămile misterului (p. 28), cu referire la expoziţia de pictură sub genericul „Jurnal 
Alchimic", dedicată de rădăuţeanul Traian Postolache centenarului naşterii lui Vasile Lovinescu. 
Trebuie să menţionăm, tot aici, şi faptul că acest număr al revistei este ilustrat cu reproduceri din 
albumul personal al artistului. 

Ovidiu Bâtă 
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CRONICĂ 

ZILELE „MITROPOLIT VISARION PUIU", EDIŢIA A X-A, 
PAŞCANI, 27-28 FEBRUARIE 2006 

La Paşcani, locul de naştere al lui Visarion Puiu (1879-1964), mitropolit al Bucovinei în 
perioada 1935-1940, se desfă.şoară, începând din 1997, manifestări ştiintifice izvorâte dintr-o „datorie 
de conştiintă" a contemporanilor fată de cărturarul locului şi „călugărul luptător'', cum l-a numit 
istoricul Nicolae Iorga, „una din[tre] marile personalităti ale neamului românesc şi a[le] Bisericii sale 
străbune, cunoscut şi apreciat pe mai multe continente". La aceste manifestări, de nivel na\ional, 
participă personalită\i ale vietii ştiintifice din România şi de peste hotare, preo\i, profesori, cercetători, 
arhivişti. Documentele manifestării se publică recent în „Valori păşcănene". Studii, documente, 
mărturii, publicatie periodică a Asociatiei „Visarion Puiu'', Paşcani, anul I, nr. I, februarie, 2006, 126 p. 

Zilele „Mitropolit Visarion Puiu" sunt organizate, şi la cea de-a X-a ediţie, de Asociatia 
„Visarion Puiu", în colaborare cu Primăria Municipiului Paşcani, Protopopiatul Ortodox Paşcani, 
Editura Moldopress Paşcani, Casa de Cultură „M. Sadoveanu" Paşcani, Mănăstirea Neamţ, Seminarul 
Teologic „Veniarnin Costachi". 

Manifestările acestei ediţii aniversare, ce s-a bucurat de o „participare de excepţie", cuprind la 
începutul programului o slujbă de pomenire a mitropolitului Visarion Puiu, celebrată la Biserica 
„Sfinţii Voievozi" din Paşcani. În prima parte a sesiunii de comunicări ştiinţifice, moderată de acad. 
Constantin Ciopraga şi prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu, susţin comunicări: Gheorghe Buzatu, Epoca 
în care a trăit Mitropolitul Visarion Puiu; acad. Constantin Ciopraga, Mitropolitul Visarion Puiu şi 
Paşcanii; Gabor-Gabriel Codrea, Pribegia în Italia a Mitropolitului Visarion Puiu; Elena lstrăţescu, 
Mitropolitul Visarion Puiu, un reper moral al spiritualităţii româneşti şi europene; Ioan Lăcătuşu, 
Mitropolitul Visarion Puiu şi Transilvania; Ilie Manole, Aspecte privind caterisirea Mitropolitului 
Visarion Puiu; Oana Ionel, Situaţia bunurilor personale ale Mitropolitului Visarion Puiu după 
începerea urmăririi penale şi condamnarea sa la moarte; Dragoş Marcu, Documente din arhiva 
Ministerului de Externe al României cu privire la Mitropolitul Visarion Puiu în perioada exilului; 
Mihai Mocanu, Mitropolitul Visarion Puiu - „păstorul cel bun" implicat în acţiuni de interes obştesc 
dincolo de obligaţiile sale bisericeşti; Constantin Moşincat, Mitropolitul Visarion Puiu şi mişcarea 
spirituală din vestul României Mari; Ioan Negoescu, Dumitru Stavarache, Dosarul de condamnare la 
moarte a Mitropolitului Visarion Puiu. 

În partea a doua a manifestărilor din prima zi, moderate de dr. Ioan Lăcătuşu şi prof. dr. Aurel 
Pentelescu, susţin comunicări: Aurel Pentelescu, Mitropolitul Visarion Puiu şi Episcopul Armatei, 
Dr. Partenie Ciopron; Adrian-Nicolae Petcu, Mitropolitul Visarion Puiu şi organizarea bisericească 
a românilor din exil; Ioan Secărescu, Dumitru Stavarache, Zilele „ Mitropolit Visarion Puiu". Repere 
retrospective (1997-2005); Alin Spânu, O acţiune de compromitere a Mitropolitului Bucovinei 
Visarion Puiu, în aprilie 1940; Dumitru Stavarache, Mitropolitul Visarion Puiu şi Nicolae Iorga. 
Aprecieri reciproce şi corespondenţă; Liviu Ţăranu, Dosarele unor păşcăneni în Arhivele Securităţii: 
Visarion Puiu, Gheorghe I. Brătianu, Valeriu şi Cicerone /ordăchescu; Florin Ţuscanu, Noi mărturii 
cu privire la relaţiile Mitropolitului Visarion Puiu cu arhiereul Jlarion Mircea Băcăoanul; Nicolae 
Videnie, Imaginea Mitropolitului Visarion Puiu în presa exilului românesc (1945-1989). 

Programul primei zile a manifestărilor se încheie cu un tur al oraşului Paşcani, un popas la 
casa unde a locuit Visarion Puiu şi la troiţa închinată mitropolitului Visarion Puiu şi românilor de 
pretutindeni. La Casa de Cultură „M. Sadoveanu", după-amiază, au loc lansări de carte şi prezentarea 
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primului număr al periodicului „Valori păşcănene". Dintre cărţile lansate acum, retinem: Dumitru 
Stavarache, Ion Negoescu, Mitropolitul Visarion Puiu. Relaţiile cu bisericile din Canada şi SUA, 
Bucureşti, Editura Publirom, 2005; Eugen Drăgoi, Arhimandritul Visarion Puiu. Documente inedite 
(1908-1917), Galati, Editura Episcopiei Dunării de Jos, 2006. 

Manifestarea ştiinţifică Zilele „Mitropolit Visarion Puiu", editia a X-a, continuă în ziua de 28 
februarie. Din programul zilei, consemnăm: întâlnirea participantilor cu profesorii şi elevii 
Seminarului „Veniamin Coastachi" Neam\, pe tema „Un mare ierarh al Bisericii Ortodoxe Române -
Mitropolitul Visarion Puiu'', vizitarea Casei Memoriale „Visarion Puiu" de la Schitul Vovidenia şi a 
Mănăstirii Neam\, dezbaterea cu tema „Prezent şi perspective în evaluarea memoriei Mitropolitului 
Visarion Puiu", precum şi vizitarea Bisericii din Sodomeni-Paşcani şi a mormântului familiei preot 
Iordăchescu. 

Dumitru Valenciuc 
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ANGHEL POPA 

ION FILIPCIUC 

Cine încearcă să treacă în revistă marile 
personalităţi iscate din pământul românesc ocrotit 
între Obcinile Bucovinei va observa că, în spaţiul 

Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc şi Vatra 
Dornei, nu prea întâlnim ceea ce s-ar chema „oameni 
de seamă" ca la Fălticeni, Botoşani sau chiar în 
Rădăuţi. Adică minţi şi suflete care au sporit zestrea 
culturală, artistică şi ştiinţifică, precum Eminescu, 
Iorga, George Enescu, Artur Gorovei, Nicolae Labiş, 
Matei Vişniec. Să notăm că din Suceviţa este 
originar acad. D. Vatamaniuc, iar din oraşul Năsăud şi 
împrejurimi numărăm peste 40 de academicieni 
români. 

ANIVERSĂRI 

În cele ce urmează, aş da deocamdată un nume de cărturar, oarecum singular: 
Anghel Popa, care s-a născut în ziua de 25 martie 1946, în oraşul Vatra Dornei, 
judeţul Suceava, din părinţii Leontina şi Theodor Popa (aromân din satul Votonosi, 
comuna Aminciu, Munţii Pindului), venit în România în anul 1922 şi căsătorit cu 
Leontina (născută Ciupa, într-o familie de oieri transilvăneni din Sântioana, judeţul 
Bistriţa), stabiliţi în Vatra Domei, în urma cedării părţii de nord-est a Transilvaniei 
(30 august 1940) către Ungaria horthistă. 

Între cele trei surori, băiatul Anghel va face şcoala primară, gimnaziul şi 
liceul în Vatra Dornei, după care va urma cursurile Facultăţii de Istorie şi 

Filozofie, secţia Istorie, de la Universitatea „Al. I. Cuza" din Iaşi (absolvite în 
1971 ), unde îi are ca mentori în formarea ştiinţifică pe profesorii Dimitrie 
Berlescu, Leonid Boicu şi Al. Zub. În perioada studenţiei, frecventează cercurile 
ştiinţifice ieşene, atelierele şi galeriile artiştilor plastici, formându-şi o viziune 
estetică, însumând totodată şi o valoroasă colecţie de tablouri, sub îndrumarea 
scriitorului şi criticului de artă Aurel Leon. 

Repartizat ca profesor de istorie la Liceul Militar din Câmpulung
Moldovenesc, Anghel Popa îşi va continua şi perfecta cercetările în domeniul 
istoriei românilor, în special asupra istoriei moderne, preparând şi susţinând, în 
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anul 1982, teza de doctorat intitulată Renaşterea şi dezvoltarea armatei pământene 
în Moldova (1831-1858), în cadrul Universităţii „Al. I. Cuza" din laşi, sub 
îndrumarea ştiinţifică a prof. univ. dr. Dimitrie Berlescu. 

În pofida prestaţiei exemplare la orele de clasă şi a participării la manifestări 
ştiinţifice în domeniul istoriei, a calităţii de colaborator extern al Institutului „A. D. 
Xenopol" din Iaşi, a diferitelor studii şi articole publicate în periodice de profil din 
ţară, ca şi a succeselor obţinute de elevii îndrumaţi la concursuri şi olimpiade, în 
anul 1988 prof. dr. Anghel Popa este înlăturat de la Catedra de istorie din cadrul 
Liceului Militar „Ştefan cel Mare" din Câmpulung-Moldovenesc şi i se propun ore 
de economie politică şi de educaţie fizică la Liceul „Dragoş-Vodă" şi la o şcoală 
generală din Câmpulung Moldovenesc. 

Membru al diferitelor instituţii ştiinţifice - Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă din 
România (Bucureşti), Fundaţia Istorică „A. D. Xenopol" (Iaşi), Institutul de 
Genealogie şi Heraldică „Sever Zota" (Iaşi), Societatea Culturală a Aromânilor din 
România (Bucureşti), Institutul Internaţional de Bibliografie din Cambridge (care 
l-a inclus pe dr. Anghel Popa între cei 2 OOO de oameni de ştiinţă, cf. voi. 2 OOO 
Outstanding Schoolars of The 20th Century, Cambridge, 2000, p. 291, acordându-i 
şi Medalia de argint în anul 2001), Institutul Internaţional de Bibliografie din 
Carolina de Nord (S.U.A, unde a fost declarat Omul anului 2001, pentru activitate 
ştiinţifică, apreciată cu Medalia de Aur) -, prof. dr. Anghel Popa a publicat 
următoarele cărţi: Renaşterea armatei pămîntene în Moldova. 1829-1859, Fundaţia 
„Al. Bogza", Câmpulung Moldovenesc, 1996 (premiul Ion Nistor al Fundaţiei 
Culturale „Magazin istoric", din Bucureşti, 1997); Societatea Academică „Junimea" 
din Cernăuţi. 1878-1938, Fundaţia „Al. Bogza", Câmpulung Moldovenesc, 1997 
(premiul Fundaţiei Culturale a Bucovinei, Suceava, 1998); Între fronturi. 
Bucovineni în România Primului Război Mondial, Fundaţia „Al. Bogza", 
Câmpulung Moldovenesc, 1998 (concurată la premierea Fundaţiei Culturale a 
Bucovinei de introducerea semnată de prof. univ. dr. M. Iacobescu la ediţia Cursul 
vieţii mele, de Constantin Morariu, 1999); Aromâni în Bucovina, Fundaţia 
„Al. Bogza", Câmpulung-Moldovenesc, 2000; Serbările naţionale de la Putna, 
Fundaţia „Al. Bogza", Câmpulung Moldovenesc, 2004 (nominalizată la premiile 
acordate de Academia Română pe anul 2004). 

Orientat spre istoria modernă a Moldovei, cu precădere a Bucovinei, iar în 
ultima vreme şi asupra aromânilor, prof. dr. Anghel Popa participă la sesiuni, 
simpozioane şi congrese ştiinţifice, naţionale şi internaţionale, şi a publicat peste 
200 de studii şi articole, dintre care am preciza următoarele titluri: 2 iulie 1904: 
Bucovina cinsteşte memoria lui Ştefan cel Mare, în „Magazin istoric", Bucureşti, 
serie nouă, anul XXV, nr. 7 (292), iulie 1991, p. 44-46; Ion Nistor - profesor 
universitar, în „Magazin istoric", serie nouă, anul XXVII, nr. 3 (312), martie 1993, 
p. 76-77; Societatea academică „Junimea" şi Marea Unire. „Pentru ziua reaflării 
noastre", „Magazin istoric", serie nouă, anul XXVIII, nr. 4 (325), aprilie 1994, 
p. 7-9; Societatea „Junimea". Album biografic, în „Magazin istoric'', serie nouă, 
anul XXVIII, nr. 5 (326), mai 1994, p. 91; nr. 6 (327), iunie 1994, p. 92; nr. 7 
(238), iulie 1994, p. 92; nr. 8 (329), august 1994, p. 92; Putna 1904 -
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Comemorarea a 400 de ani de la moartea lui Ştefan cel Mare, sub semnul unităţii 
naţionale, în „Teologie şi Viaţă", Bucureşti, serie nouă, anul IV (LXX), nr. 1-4, 
ianuarie-aprilie 1994, p. 61-62; Contribuţia laşilor la comemorarea a 400 de ani 
de la moartea lui Ştefan cel Mare (1904), în „Anuarul Institutului de Istorie «A. O. 
Xenopol»", Iaşi, tomul XXXI, 1994, p. 385-393; Informaţii genealogice În Arhiva 
Societăţii Academice „Junimea" din Cernăuţi, în „Arhiva Genealogică", Iaşi, serie 
nouă, tomul I (VI), 1994, p. 261-268; Contribuţia Societăţii Academice „Junimea" 
din Cernăuţi la făurirea României Mari, în „Revista istorică", Bucureşti, serie 
nouă, tomul V, nr. 1-2, ianuarie-februarie 1994, p. 11 7-128; Societatea Academică 
„Junimea" din Cernăuţi, în „Revista istorică", serie nouă, tomul VI, nr. 5-6, mai
iunie 1995, p. 543-553; Societatea Academică „Junimea" din Cernăuţi. 
Corespondenţa dintre Arcadie Dugan şi Cristea Geagea, în „Revista istorică", 
serie nouă, tomul VI, nr. 9-10, septembrie-octombrie 1995, p. 859-874; Aromânii 
şi Societăţile Academice „Arboroasa" şi „Junimea" din Cernăuţi, în ,,Arhiva 
Genealogică", Iaşi, serie nouă, tomul III {VIII), nr. 3-4, 1996, p. 167-174; 1812-1912. 
Centenaru/ anexării Basarabiei şi implicaţiile sale asupra naţiunii române, în 
„Revista istorică", serie nouă, tomul VII, nr. 9-10, I 996, p. 747-755; Un document 
inedit despre organizarea primei şcoli româneşti la aromânii din sudul Dunării, în 
„Revista istorică", serie nouă, tomul VII, nr. 11-12, 1997, p. 779-782; Ilie Dugan
Opaiţ şi George Richter cavaler de Rosticki, în „Glasul Bucovinei", Bucureşti
Cernăuţi, anul V, nr. 1, 1998, p. 43-46; Două documente inedite despre fraţii 
Gheorghe şi Alexandru Hurmuzachi, în „Revista istorică'', serie nouă, tomul X, 
nr. 5-6, 1999,p. 529-532. 

Însă, pentru cuvenita cumpănă a rezultatelor acestui cărturar, trebuie 
precizate şi condiţiile în care lucrează: departe de o arhivă cu documente 
izbăvitoare a curiozităţii istoricului nevoit să se deplaseze la Iaşi ori la Bucureşti, la 
Suceava sau la Putna şi a găzdui, vreme de mai multe zile, pentru răsfoirea 
colecţiilor - unele nevăzute de nimeni! -, fără minimă subvenţie sau sprijin 
financiar din parte oficială ori amicală, cercetătorul îşi duce cu stoicism crucea unei 
profesii vitregite de recompense şi glorie. Cu pasiunea şi acribia care îl 
caracterizează, cu răbdarea şi ţinuta ştiinţifică a observaţiilor şi logicii 
argumentative, un stagiu de 30 de zile în Arhivele din Cernăuţi i-ar oferi prof. dr. 
Anghel Popa perspectiva descoperirii unui adevărat „filon de aur" documentar 
bucovinean. Din păcate, rareori competenţa istoriografică a fost stimulată în 
Bucovina, iar în acea republică ţărănească din Vechiul Ocol al Câmpulungului 
Moldovenesc lespedea strămoşească „nu sunt mij toace" - că nu totdeauna e musai 
vorba de parale! - scrâşneşte lugubru peste aproape orice iniţiativă. 

Totuşi, ca o răsplată a râvnei în condiţii nu tocmai de invidiat, prof. dr. 
Anghel Popa s-a bucurat de consideraţia unor somităţi în materie şi, ca să dăm un 
singur exemplu, ar fi de pomenit scrisorile şi documentele cu care 1-a onorat 
istoricul Gheorghe Eminescu, nepotul poetului. Astfel, în timp, cămăruţa în care 
trăieşte şi trudeşte cărturarul bucovinean s-a căptuşit cu documente de mare preţ şi 
se orânduieşte ca o interesantă arhivă particulară. Şi nu-i chiar puţin lucru pentru 
istoria culturii din Bucovina. 
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Despre spornicia cercetărilor făcute de prof. dr. Anghel Popa au glosat acad. 
Al. Zub, istoricul literar Emil Satco, în articolul consacrat în Enciclopedia 
Bucovinei, voi. II, 2005, prof. Vasile Schipor în recenzia la cartea Serbările 
naţionale de la Putna, din „Analele Bucovinei", anul XI, nr. 1/2004, p. 248-250 şi 
Alis Niculică în prezentarea Prof dr. Anghel Popa - la ceas aniversar, din „Crai 
nou", Suceava, 24 martie 2006, p. 4. 

Dar, precum se poate lesne întrevedea, prof. dr. Anghel Popa se află în plină 
activitate ştiinţifică şi, cu prilejul împlinirii frumoasei vîrste de 60 de ani, îi urăm 
proaspete şi multe izbândiri cărturăreşti, căci nu „este alta mai frumoasă zăbavă ... " 
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PROFESORUL MIRCEA GRIGOROVIŢĂ 
(5 iunie 1919-19 noiembrie 2005) 

lN MEMOR!AM 

Mircea Grigoroviţă face parte din generaţia de intelectuali români formată în 
şcolile din România Mare. S-a născut la 5 iunie 1919, deci după reintegrarea 
Bucovinei în graniţele istorice ale naţiunii române, în oraşul Rădăuţi, atunci 
devenit capitală a judeţului cu acelaşi nume. Tatăl, Teodor Grigoroviţă ( 1884-
1973 ), a fost profesor de liceu, iar mama, Virginia (1892-1967), casnică. Familia 
Grigoroviţă avea, după Primul Război Mondial, ca mai toţi locuitorii Bucovinei, o 
situaţie materială răvăşită din pricina confruntărilor armatelor austro-ungare cu cele 
ale Rusiei ţariste, care au semănat distrugeri şi nenorociri locuitorilor dintre Nistru 
şi Obcinile bucovinene. 

Sistemul învăţământului de stat din Ducatul Bucovina era organizat după 
cunoscutele principii ale pedagogiei şi didacticii herbatiene, încât avea mai multe 
similitudini cu legislaţia învăţământului din România - Vechiul Regat, promovat 
cu răbdare şi înţelepciune de matematicianul Spiru Haret, fost ministru al 
Instrucţiunii Publice în guvernele de la Bucureşti. Limba oficială din şcolile 

bucovinene era germana, astfel că noile autorităţi ale statului român au înlocuit-o 
cu limba română, structurile organizatorice ale instituţiilor de învăţământ şi 

programele didactice fiind, treptat, convertite la legislaţia românească. 
Teodor, tatăl lui Mircea Grigoroviţă, avea numele de familie caligrafiat în 

actul de naştere Grigorovitza, la fel cum fuseseră înregistraţi în actele de stare 
civilă din Rădăuţi, toţi locuitorii cu numele „Grigorovitza", cel mai cunoscut fiind 
scriitorul şi profesorul Emanuil Grigorovitza. (A se vedea, Corneliu Diaconovici, 
Enciclopedia română, voi. 2, Sibiu, 1909, unde antroponimul este înregistrat 
„Grigorovitza'', de bună seamă pe temeiul declaraţiei lui Emanuil Grigorovitza.) 
Fiind vorba de o problemă lingvistică ce adesea a provocat şi încă incită anumite 
spirite ideologizate, am socotit potrivit să apelez la studiile de lingvistică modernă. 
Astfel, Sextil Puşcariu, în Dicţionarul limbii române ( 1913 ), înregistrează 

numeroase cuvinte româneşti de origini diferite, cărora li s-a adăugat sufixul 
diminutival feminin „-iţă'', vorbitorul făurind astfel cuvinte noi. Iată câteva 
exemple. Din latinescul barba, atestat în textele vechi italieneşti şi în Franţa 

meridională, cuvânt existent şi în albaneză, vechi pe aria Daco-României, s-a creat 
cuvântul foarte răspândit - bărbiţă; din cuvântul blană, nesigur etimologic, prezent 
în cehă, rusă şi aromână („bucată de lemn") avem blăniţă; de la lingură, de origine 
latină, avem românescul linguriţă; de la latinescul lumină - avem luminiţă. Pe 

Analele Bucovinei, XIII, 1, p. 397-407, Bucureşti, 2006 
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terenul limbii române, de la termenul ladă (provenit din germană, întâlnit şi în 
maghiară şi ruteană - lado), avem în Moldova lădiţă; din lele, vechi cuvânt slav, 
existent în bulgară etc., avem în Ţara de Sus, dar şi în Muntenia, leliţă etc. etc. 
Acest sufix diminutival „-iţă", prin contaminare, vorbitorul român l-a preluat la 
nume de familie, unele destul de vechi, precum Ioniţă; Bade-Bădiliţă; Iacob-
lacobiţă, antroponime ce se găsesc în documente istorice moldoveneşti dinainte de 
anul 1700. Totuşi, în Recensământul Divanului Moldovei din 1774, nu am găsit în 
ţinuturile Câmpulung-Suceava, Cernăuţi, Botoşani, Hotin vreun antroponim 
Grigorovici, Grigoroviţă, ci numai Grigorii(e); dar figurează, de pildă, Ioniţă, Ion 
Tudoriţă, Gheorghiţă, Ştefan văr lui Gheorghiţă. Este prezent antroponimul 
Grigoraş, dar nu apare Grigorovici. În Dicţionarul numelor de familie româneşti, 
Bucureşti, 1983, acad. Iorgu Iordan înregistrează numele Grigore, cu precizarea 
„nume calendaristic", de la care s-au format antroponimele: Grigorică, de la 
Grigore cu sufixul diminutival „-ică"; „Grigoriţă" - cu sufixul diminutival „-iţă"; 
Grigorovici, care provine de la „Grigore" cu sufixul slav „-ovic" sau mai degrabă, 
rus - Grigorovic"". Iorgu Iordan nu înregistrează antroponimul Grigorovitza, ori 
Grigoroviţă, ci numai forma Grigoruţă. 

Din acelaşi Dicţionar aflăm şi alte nume de familie româneşti, terminate în 
sufixul diminutival „-iţă": Gheorghiţă, Todiriţă, Dimitroviţă (unul dintre 
întemeietorii Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina), 
Cojocăriţă, Cotabiţă, Codiţă, Dumbrăviţă, Chisăliţă ş. a. Acest sufix diminutival 
cu nuanţă feminină se găseşte în numeroase toponime minore, de pe teritoriul 
României, şi este preferat şi de unii textieri ai cântecelor de lume, manele etc., dar 
şi în vechi producţii populare: doiniţă, copiliţă, oiţă, fântâniţă etc. 

Ceea ce e limpede în ce-i priveşte pe străbunii familiei profesorului Mircea 
Grigoroviţă, ei au preferat să schimbe numele de familie Grigorovici, înregistrat de 
autorităţile austriece de la Rădăuţi, într-altul nou, care are sonoritate românească: 
Grigorovitză. 

Mircea Grigorovitză şi-a schimbat grafia numelui de familie în actele civile, 
după propria-i mărturisire, la înscrierea ca elev la liceul din Cernăuţi, astfel că, în 
actele civile din anii următori, apare înregistrat Mircea Grigoroviţă. Aceeaşi 

caligrafie a antroponimului apare în Diploma de licenţă; în buleti!1ul de identitate şi 
în Carnetul de muncă, seria PR, nr. 157Pl, eliberat de Sfatul Popular al Raionului 
Răcari - Regiunea Bucureşti, la data de 7 noiembrie 1960. De reţinut că Sfatul Popular 
al oraşului Rădăuţi îi eliberează Actul de naştere, nr. 49, datat „27 Iulie 1919'', 
numele de familie fiind caligrafiat Grigoroviţă, ceea ce înseamnă că în anul 1930 
noua caligrafie a numelui a fost autentificată printr-o decizie judecătorească, încât 
Serviciul Stării Civile din Rădăuţi a înscris-o în „Registrul de naşteri". Am insistat 
asupra acestui episod din existenţa familiei Grigoroviţă pentru a cunoaşte rigorile 
legislaţiei civile din istoria României, după Primul Război Mondial şi până astăzi. 

Familia Teodor şi Virginia Grigoroviţă s-a mutat cu slujba la Cernăuţi prin 
anul 1924, astfel că fiul lor, Mircea urmează şcoala primară în oraşul de pe malul 
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Prutului, în anii şcolari 1926/1927-1929/1930. După absolvirea, cu succes, a celor 
patru clase primare, părinţii îl înscriu la examenul de admitere la Liceul 
„Mitropolitul Silvestru", de pe Şoseaua Ştefan cel Mare, nu departe de Catedrala 
Ortodoxă din Cernăuţi. La liceu s-a remarcat prin aptitudini pentru limbi străine, cu 
deosebire pentru limba germană, atunci vorbită de numeroşi locuitori ai urbei 
Cernăuţi, mica Vienă „cosmopolită" din România septentrională. A fost un licean 
studios, disciplinat, atras de disciplinele umaniste, de istorie şi literatură, mai puţin 
expansiv şi chiar timid în comportamentul public, apreciat de colegii de liceu. 
După succesul obţinut la examenul de bacalaureat (vara anului 1938), Mircea 
Grigoroviţă se înscrie şi este admis student la Facultatea de Filozofie şi Litere a 
Universităţii din Cernăuţi. Adesea, Mircea Grigoroviţă îi evoca, cu admiraţie şi 

recunoştinţă, pe unii dintre profesorii şi educatorii săi de la Liceul „Mitropolitul 
Silvestru", precum Claudiu Usatiuc, Ovid Ţopa, Erast Costea, Constantin Loghin, 
Cornel Tamavschi, pictorul Bărgăuoan ş. a. 

La Facultatea de Filozofie şi Litere s-a ataşat, îndeosebi, de Victor Morariu, 
profesor de limba şi literatura germană şi de Edgardo Giorgi-Alberti, profesor de 
limba şi literatura italiană. A mai studiat cu: Leca Morariu, profesor de literatură 
română şi folclor; Romulus Cândea, profesor de istorie universală; Teofil Sauciuc
Săveanu, profesor de istorie antică; Ion D. Ştefănescu, profesor de istoria artelor; 
Constantin Narly, profesor de pedagogie şi istoria pedagogiei; Franz Lang, lector 
de limba germană; Radu Sbiera, profesor de limba şi literatura latină şi de 
asistentul acestuia, Emilian Carp; Ilie Bacinschi, profesor de filologie romanică. 
M. Grigoroviţă a frecventat cursurile şi seminariile de limbă franceză conduse de 
baronul Michel Dard (1908, Pas-de-Calais - 1979), iar în anul universitar 
1939/1940 ţinute de lectorul Georges Dementhon, profesor de limba franceză la 
Şcoala Normală de băieţi din Cernăuţi. 

După încheierea sesiunii de examene pentru anul II la Facultatea de Filozofie 
şi Litere din Cernăuţi, intervine dezastrul naţional de la sfârşitul lui iunie 1940, 
când Nordul Bucovinei este ocupat samavolnic de Uniunea Sovietică, astfel că 
familia Grigoroviţă este constrânsă să părăsească oraşul Cernăuţi, refugiul 
precipitat petrecându-se în condiţii dureroase, modesta avere din Cernăuţi fiind 
definitiv pierdută. Cu sprijinul autorităţilor române şi al unor cunoştinţe, familia 
Grigoroviţă se stabileşte în Bucureşti, iar Ministerul Educaţiei Naţionale aprobă 
transferul studentului M. Grigoroviţă în anul llI de studiu la Facultatea de Filozofie 
şi Litere de la Universitatea Bucureşti. Optează pentru specializarea în limba şi 
literatura germană, secţia filologie, discipline pe care le îmbrăţişase şi la îndemnul 
profesorului Victor Morariu. Ca specialităţi secundare studiază limba italiană şi 

istoria antică. În vara anului 1942 încheie cu rezultate bune studiile universitare, iar 
în 1943 urmează Seminarul Pedagogic Universitar „Titu Maiorescu'', specialitatea 
de bază fiind limba germană. După ce promovează cu rezultate bune examenul de 
capacitate pentru învăţământul secundar, pe baza Diplomei eliberate de Rectorat 
(Diploma de Licenţă are nr. 7 405 din 28 mai 1943) este numit, în toamna anului 
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1943, profesor suplinitor la un liceu din Cernăuţi. În mediile cultural-artistice din 
Cernăuţi, junele profesor de limba germană şi italiană debutează în paginile revistei 
„Bucovina literară" cu două cronici muzicale, ceea ce atestă că, în anii cursului 
superior al Liceului „Mitropolitul Silvestru" şi în anii facultăţii se iniţiase în tainele 
muzicii, frecventând spectacolele Operei Române din Bucureşti. Semnează în 
„Bucovina literară", nr. 74 din 31 octombrie 1943 cronica muzicală a operei 
Carmen, iar în nr. 82, din 26 decembrie 1943, cronica spectacolului Văduva veselă, 
ambele prezentate în sala Teatrului Naţional din Cernăuţi de o formaţie artistică din 
Bucureşti. 

În februarie 1944, M. Grigoroviţă este obligat, de evenimentele militare, să se 
refugieze, din nou, la Bucureşti. Imediat după 23 August 1944, trimite un memoriu 
pentru a fi repartizat în muncă. La l septembrie 1944, noul ministru al Educaţiei 
Naţionale îl numeşte profesor de germană şi italiană (în completare avea ore de 
limba română) la Liceul Industrial de Băieţi din Braşov. (Informaţiile concrete 
despre activitatea profesorului sunt preluate din „Carnetul de muncă".) Aici îşi 

începe ucenicia de profesor în condiţii materiale deosebit de grele, deoarece cea 
mai mare parte a salariului mergea pentru chirie. În vara lui 1945, se adresează din 
nou Ministerului, astfel că la 31 octombrie 1945 este transferat pe un post de 
profesor, ca suplinitor, la Colegiul Naţional „Sf. Sava" din Bucureşti, fapt ce i-a 
înlesnit alte condiţii de viaţă şi muncă. Pentru a evita situaţia de suplinitor (slujbă 
provizorie), cere Ministerului aprobarea pentru titularizare, pe un post de profesor 
de germană şi italiană în Bucureşti. I se aprobă cererea, trece cu succes colocviul şi 
inspecţia la clasă, astfel că, la l noiembrie 1946, Mircea Grigoroviţă este numit 
profesor titular la o catedră de la Şcoala Pedagogică Buftea, unde funcţionează 
până la data de 30 septembrie 1960. Aici a predat limbile germană şi italiană, până 
în toamna anului 1948 când, prin reforma cunoscută, aceste limbi străine au fost 
scoase din programa analitică a şcolilor medii, încât profesorul bucovinean a primit 
ore de limba română şi istorie. 

Aceste împrejurări îl determină să încerce o altă cale de a putea păstra 
legătura cu specialitatea de bază - limba germană. Află că Institutul de Lingvistică 
al Academiei Române iniţiase, în vara lui 1955, elaborarea unui Dicţionar 

academic german-român şi căuta specialişti. Mircea Grigoroviţă prezintă actele 
oficiale de licenţiat în limba şi literatura german~, iar Comisia specială pentru 
stabilirea calităţii de traducător, din cadrul Institutului de Lingvistică al Academiei 
Române (director, prof. D. Macrea) îl supune unui colocviu riguros asupra 
specializării în limba şi literatura germană, în final acordându-i-se titlul de 
traducător din limba germană în limba română, cu precizarea importantă: 

„specialitatea beletristică". Acest eveniment va avea urmări semnificative în 
activitatea viitoare a lui Mircea Grigoroviţă. 

În 1955, conducerea statului român decide să se renunţe la prevederile 
Reformei Învăţământului preuniversitar din 1948, astfel că durata învăţământului 
de cultură generală se prelungeşte de la 1 O ani (imitaţie servilă sovietică!), 
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deocamdată, la 11 ani. Noile structuri ale învăţământului gimnazial şi secundar au 
permis o modificare structurală a planurilor de învăţământ. S-a hotărât ca, începând 
de la clasele gimnaziale, să se studieze limbile străine de circulaţie: engleza, rusa, 
franceza, germana şi italiana (până în 1955, planul de învăţământ la clasele 
gimnaziale şi licee cuprindea numai ore de limba rusă). S-a reintrodus în planurile 
de învăţământ de la gimnazii şi licee limba latină, muzica şi desenul. În anii şcolari 
1956/1957 - 1959/1960, Mircea Grigoroviţă a avut ore de germană şi italiană la 
ultimele clase ale Şcolii Pedagogice de la Buftea şi a devenit „profesor consultant" 
al Ministerului Învăţământului şi Culturii, pentru întocmirea programelor analitice 
şi elaborarea manualelor de limbă germană şi italiană. La şcoala de la Buftea a avut 
şi ore de matematică. 

Relaţiile profesionale ale profesorului Mircea Grigoroviţă cu servicii din 
Departamentul Învăţământului de Cultură Generală din Minister s-au realizat şi 
datorită unor schimbări în conducerea Editurii de Stat Didactice şi Pedagogice din 
Bucureşti, anume numirea lui Constantin Nuţu, bucovinean, profesor secundar de 
istorie şi şef al Cabinetului Pedagogic al Regiunii Braşov, în funcţia de director 
adjunct, din toamna anului 1958, instalat director al editurii. Profesorul Constantin 
Nuţu, în noua sa poziţie publică, l-a invitat pe M. Grigoroviţă la editură şi i-a 
solicitat ajutorul în chestiunile alcătuirii manualelor de limbi străine. În vara lui 
1960, neavând elevi la orele de gennană şi italiană pentru anii şcolari următori, 
solicită Inspectoratului Şcolar al Regiunii Bucureşti să fie transferat la aceleaşi 
discipline - la clasele gimnaziale de la Şcoala Generală de 8 ani Buftea, unde elevii 
se înscriseseră la cursurile de limbă germană şi italiană. În completare, i s-au 
repartizat şi ore de muzică şi desen liniar. La această şcoală a funcţionat în anii 
şcolari 1960/1961 - 1964/1965, perioadă în care colaborarea cu instituţii ale 
Ministerului Învăţământului şi Culturii s-a intensificat. Începe să colaboreze în 
paginile revistei „Tribuna şcolii" cu articole de interes pedagogic şi didactic. 

La 1 iulie 1965, Mircea Grigoroviţă este numit redactor principal la Editura 
de Stat Didactică şi Pedagogică. Printr-un ordin al Ministerului Învăţământului, din 
1969, Mircea Grigoroviţă devine profesor secundar titular şi redactor principal, cu 
un salariu onorabil pentru acei ani. A ieşit la pensie ca redactor principal, la data de 
15 august 1983, colaborând în continuare cu redacţia editurii în calitate de redactor 
principal consultant. 

Datorită pregătirii profesionale temeinice, pasiunii pentru activitatea 
didactică şi pedagogică şi strădaniei de aprofundare a studiului limbii şi literaturii 
germane şi italiene, Mircea Grigoroviţă a realizat, în calitate de redactor, manualele 
de limbă germană şi italiană pentru învăţământul de cultură generală din România 
anilor 1965-1984, a militat pentru extinderea învăţării acestor limbi în şcolile 

româneşti, a susţinut comunicări şi a publicat studii pedagogice şi filologice despre 
predarea celor două limbi străine etc., remarcându-se, de timpuriu, ca un cercetător 
avizat în aceste domenii. 
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Ca o recunoaştere a capacităţii sale profesionale, cât şi a meritelor în predarea 
limbii şi literaturii germane, profesorul de la Şcoala Pedagogică din Buftea este 
inclus în delegaţia română de profesori universitari şi de liceu care a participat, în 
vara anului 1957, la un schimb de experienţă în ce priveşte predarea limbilor 
străine, la Weimar, cu profesori din R. D. Germană, Bulgaria, Ungaria şi 
Cehoslovacia. Editura 1-a trimis, în 1970, pentru documentare la Editura „Volk und 
Wiessen", iar în 1976 a urmat cursuri de perfecţionare în didactica limbilor străine, 
organizate de celebrul Institut Herder al Universităţii din Leipzig. Colegii germani 
au recunoscut ţinuta academică şi buna sa pregătire în problemele predării limbilor 
străine, astfel că l-au invitat, în 1979, să prezinte o comunicare la Simpozionul 
Internaţional de la Leipzig, cu tema Manualul de limbă germană ca limbă străină. 
Pe lângă participarea la manifestări internaţionale, M. Grigoroviţă a desfăşurat o 
activitate bogată în ţară, fiind prezent cu comunicări şi conferinţe la numeroase 
manifestări cultural-ştiinţifice din Bucureşti şi alte localităţi româneşti. 

Se remarcă faptul că Mircea Grigoroviţă a stabilit contacte cu publicul -
perioada 1957-1977 - doar prin comunicări şi conferinţe, susţinute în ţară şi 

străinătate despre pedagogia şi didactica predării limbilor străine în gimnaziu şi 

şcolile secundare. Pe parcursul celor două decenii, a acumulat numeroase 
cunoştinţe din experienţa învăţământului preuniversitar din spaţiul limbii germane 
şi italiene, dar şi din experienţa şcolii româneşti. Calitatea de redactor principal la 
Editura Didactică şi Pedagogică l-a îndemnat să mediteze şi să se informeze asupra 
teoriilor şi tehnicilor europene de alcătuire a manualelor şcolare. Activitatea sa în 
aceste domenii atrage atenţia redacţiilor „Tribuna şcolii" şi „Revista de 
pedagogie", organ al Institutului de Pedagogie al Ministerului Educaţiei Naţionale. 
Şi-au câştigat loc în bibliografia de specialitate, articolele sale: Unele probleme ale 
învăţământului limbilor moderne, în „Revista de pedagogie", nr. 12, 1978; 
Tendinţe actuale în predarea limbilor străine, ibidem, nr. 5, 1980 şi Implicaţii 

psiho-pedagogice ale relaţiei gândire, limbă maternă-limbă străinăi, ibidem, nr. 6, 
1981. Specialiştii au apreciat şi studiul Manualul şi învăţarea limbilor străine, în 
„Revista de pedagogie", nr. 5, 1982. Colegii germani i-au cerut colaborarea, astfel 
că semnează, în „Deutsch als Freundsprache", Leipzig, nr. 5, 1983, studiul intitulat 
Stand und Entwicklungstendenzen des deutschunderrichts in Rumănien. Aş cita 
încă două studii bine informate: Behaviorism, raţionalism, vorbire interioară şi 
învăţământul limbilor străine, publicat în „Buletinul de informare şi documentare a 
cadrelor didactice", Seria Limbi străine, nr. 2, 1084, care atestă aria informaţiei 
ştiinţifice a autorului, precum şi Textele literare în învăţământul limbilor străine, 
„Revista de pedagogie", nr. 5, 1986, comentat pozitiv de unele publicaţii literare. 

Ideile şi concluziile din zecile de articole şi studii despre predarea limbilor 
străine şi conceperea manualelor corespunzătoare pentru învăţământul 

preuniversitar românesc au fost prezentate, într-un sistem unitar, în cartea sa, 
Predarea şi învăţarea limbilor străine, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 
1995, indiscutabil lucrare de referinţă, mai ales că autorul nu se mărgineşte numai 
la problematica didactico-pedagogică şi pedagogia contemporană. 

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



7 ln memoriam 403 

A tradus, din limba română în limba germană, cartea Kenntnisse iiber die 
Natur. Manual pentru clasele III şi IV, Bucureşti, 1984. Articolele şi studiile citate 
au trezit interesul profesorului universitar dr. Karl Hyldgard-Jenson de la 
Universitatea din Copenhaga, în anii 1970-1980 preşedintele Asociaţiei 

Internaţionale a profesorilor de limbă germană, al cărei membru a fost şi Mircea 
Grigoroviţă. 

Profesorul bucovinean a fost un adept înflăcărat al rolului şcolii în educarea 
morală a elevilor, a studiat această problemă în evoluţia învăţământului românesc 
şi a cercetat o bogată bibliografie de specialitate. Rodul muncii sale a fost apariţia 
cărţii Din problemele educaţiei morale, Galaţi, Editura Alma, 1997, comentată 
pozitiv de publicaţiile de pedagogie din Bucureşti şi alte centre culturale româneşti. 

L-am cunoscut pe Mircea Grigoroviţă prin anii 1961/1962 la Biblioteca 
Academiei Române. Începuse să cerceteze publicaţii bucovinene în română şi 
germană, în vederea redactării unor studii referitoare la activitatea medicală în 
Ducatul Bucovinei, personalităţile care au contribuit la combaterea maladiilor, în 
special în rândurile populaţiei rurale. Venea la Bibliotecă numai sâmbăta şi 

duminica dimineaţa, purtând cu sine o geantă voluminoasă de fişe, pe care le tot 
compara cu cele realizate anterior. În vara anului 1963, ne-am reîntâlnit la Vatra 
Dornei, unde făcea tratament, aici având timp să discutăm şi despre planurile lui 
viitoare. Dorea, între altele, să găsească o altă slujbă, ca să se poată ocupa de 
cercetare. În 1966, când l-am întâlnit la Biblioteca Academiei, era un alt fel de om, 
mai vorbăreţ, predispus la dialoguri prelungite, întinerit şi bucuros de noua slujbă 
de la Editura Didactică şi Pedagogică. 

Între timp a stabilit relaţii cu diferite cercuri de intelectuali, cu redacţiile unor 
reviste, cu profesori din conducerea Societăţii de Ştiinţe Filologice, dar şi cu 
medici din conducerea Societăţii de Istoria Medicinei din Bucureşti. Din motive 
necunoscute, M. Grigoroviţă nu ţine comunicări în cadrul Societăţii de Ştiinţe 

Filologice, ci optează pentru o colaborare de durată cu Societatea de Istoria 
Medicinei din Bucureşti, la îndemnul amicului său, dr. Victor Săhleanu. 

În cadrul acestei societăţi susţine 18 comunicări, în perioada 1985-1995, cele 
mai multe cu subiecte din istoria medicinii în Bucovina: Preocupări medicale în 
unele periodice bucovinene (5 mai 1986); În memoria dr. Octavian Lupu (în 
colaborare cu dr. Victor Săhleanu); Un congres al medicilor organizat de 
Societatea Medicilor din Bucovina la Vatra Dornei în 1899; Informaţii medicale în 
„Revista politică" (1886-1891) din Suceava; Lucrările medicale ale doctorului şi 
poetului bucovinean Ionel Calinciuc; Medici, scriitori de limbă germană din prima 
jumătate a sec. XX. După 1990, va susţine celelalte 1 O comunicări, toate despre 
mişcarea medicală din Bucovina istorică: Scriitori de limbă germană din familii de 
medici; Din viaţa medicală a Cernăuţi/or la sfârşitul dominaţiei habsburgice şi 
începutul perioadei interbelice; Revista Asociaţiei Corpului Didactic Medico
pedagogic din România (Cernăuţi, 1931-1936); Revista „Cernăuţii medical" 
(1934-1940); Din activitatea spitalelor Z. l din Cernăuţii anului 1941 ş.a. Şase 
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dintre aceste comunicari au fost tipărite în culegerile „Reuniunea Ştiinţifică de 
Istorie Medicinei", 1988, 1989 etc. 

În realitate, cercetările lui Mircea Grigoroviţă cu privire la istoria culturală a 
Bucovinei s-au concretizat, înainte de evenimentele din 1989-1990, doar exclusiv 
asupra unor aspecte relevante din istoria vieţii medicale din Bucovina - anii 1780-
1941. 

De-abia după anul 1990, profesorul valorifică în studii ample cercetările sale 
privind istoria Bucovinei, cu deosebire probleme importante ale vieţii culturale. 
Inainte de 1990, pot fi reţinute câteva articole cu caracter didactico-cultural 
publicate în „Pagini bucovinene" (Supliment al revistei „Convorbiri literare" din 
Iaşi), în ziarul „Dreptatea", cu unele Note despre cultura bucovineană, ca să fie, 
apoi, cultivat drept colaborator bine informat şi riguros, de redacţiile revistelor 
„Bucovina literară", „Ţara fagilor", „Codrul Cosminului", toate din Suceava, 
„Analele Bucovinei", revista Centrului de Studii „Bucovina" din Rădăuţi al 
Academiei Române, „Glasul Bucovinei", Bucureşti-Cemăuţi, „Mioriţa" 

(Cernăuţi), „Septentrion", revista Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în 
Bucovina (Rădăuţi), „Scriptum" (periodic editat de Biblioteca „I. G. Sbiera", 
Suceava), „Mesager bucovinean", revista Societăţii pentru Cultura şi Literatura 
Română în Bucovina - Filiala Bucureşti, „Revista învăţământului preşcolar" ş.a. 

Prin anii 1970-1975, M. Grigoroviţă a adunat material pentru o istorie a 
învăţământului din Bucovina (1775-1940). Planul său nu s-a putut realiza atunci, 
deoarece în 1975 a apărut cartea Învăţământul românesc în Ţinutul Sucevei (1775-
1918) de I. V. Goraş, profesor şi bun cunoscător al istoriei Bucovinei. 

Această fericită apariţie editorială îl determină pe M. Grigoroviţă să redacteze 
un text amplu, intitulat Învăţământul în nordul Bucovinei (1775-1944), completare 
la lucrarea profesorului I. V. Goraş. Textul, în forma lui dezvoltată, îl depune la 
Editura Didactică şi Pedagogică, la începutul anului 1989. După discuţii cu 
redacţia, autorul a revăzut lucrarea, a concentrat materialul, eliminând numeroase 
statistici despre elevi şi cadre didactice, astfel că în Cuvânt înainte din 1992, 
autorul scrie: ,,În paginile care ne stau la dispoziţie nu este posibil să prezentăm 
cititorilor noştri decât o schiţă foarte sumară a ceea ce a însemnat pentru români 
învăţământul din nordul Bucovinei şi în special cel din Cernăuţi". În altă parte, 
autorul este şi mai explicit: „Sinteza de faţă oferă pentru lectură numai o foarte 
mică parte din materialul adunat de decenii la Biblioteca Academiei Române, într-un 
timp când nici nu puteam visa ca o temă legată de nordul Bucovinei (şi, în special, 
legată de perioada interbelică) ar putea fi publicată în ţara noastră". 

Sinteza întitulată Învăţământul în nordul Bucovinei (1775-1994) apare la 
Editura Didactică şi Pedagogică R. A., Bucureşti, 1993, cu dedicaţia: „În amintirea 
părinţilor mei, Teodor şi Virginia". 

În cele 174 de pagini, Concluziile (p. 171-174) fixează şi dorinţa afectiv
raţională a autorului: „Aş dori din tot sufletul ca să se ridice o pleiadă de străluciţi 
cercetători, care să realizeze ceea ce şi-a propus Muzeul Bucovinei din Cernăuţi în 
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1943" - o ,Jstorie a Bucovinei în mai multe volume ... " - ceea cea şi început să se 
realizeze în ultimul deceniu. 

Prima carte a lui Mircea Grigoroviţă, tipărită la vârsta de 74 de ani, s-a 
bucurat de aprecieri elogioase, inclusiv în mediile academice. Recenzând această 
carte, acad. Ştefan Ştefănescu mărturisea: „Nu putem decât să-i mulţumim lui 
Mircea Grigoroviţă pentru frumosul dar făcut învăţământului bucovinean şi culturii 
româneşti în general". 

La „sugestia şi îndemnul directorului Editurii Didactice şi Pedagogice, 
dr. Constantin Floricel'', Mircea Grigoroviţă publică, în 1994, la aceeaşi editură, o 
a doua carte: Din istoria culturii în Bucovina (1775-1944). În Cuvânt lămuritor 
(p. 3-6), autorul înfăţişează câteva idei valoroase despre termenul de „cultură", 
preocupările referitoare la cultura din Bucovina după al Doilea Război Mondial, 
„visul unei Enciclopedii a Bucovinei" ş.a„ scopul lucrării fiind „reintegrarea" 
mişcării culturale bucovinene în istoria culturii româneşti, în general. Cartea se 
întemeiază pe o documentare riguroasă, înfăţişează organizarea administrativă a 
provinciei sub stăpânirea habsburgică, dezvoltarea învăţământului, ştiinţei şi 

numeroaselor instituţii cultural-artistice bucovinene. 
În finalul cărţii, autorul subliniază că Bucovina „a reprezentat un climat 

cultural de mare valoare, prin oamenii destoinici, care au ştiut să se pună în slujba 
idealurilor înalte" (p. 197). 

Lucrarea este suprasaturată de fapte culturale concrete, autorul insistând 
asupra valorilor culturale îmbrăţişate de colectivităţile umane de la oraşe şi sate, 
comunicând în spirit modern activitatea culturală a mediilor intelectuale, instruite 
dar şi cea din colectivităţile rurale, dornice să depăşească înapoierea culturală ... 

Autorul priveşte realităţile cu discernământ critic, evită eludările sau 
denigrarea unor fapte, înregistrându-le obiectiv. Avem în faţă o primă sinteză 
despre evoluţia mişcării culturale în Bucovina, tendinţele normale de cultivare a 
tradiţiilor naţionale, dar şi cele curajoase de europenizare a vieţii spirituale de 
provincie, de promovare a idealurilor naţionale ale românilor bucovineni. 

A treia carte a lui Mircea Grigoroviţă, poate cea mai incitantă prin datele 
ordonate într-un studiu obiectiv, este intitulată Din istoria colonizării Bucovinei, 
Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică R. A„ 1996, 158 pagini. Lucrarea are 
tipărit un memento din Stendhal: „Dacă ţii la adevăr cu o dârzenie de neclintit, mai 
curând sau mai târziu duşmanii tăi vor fi învinşi" (p. 2). 

În Cuvânt către cititor, autorul încheie argumentaţia cu fraza: ,,În bună parte 
istoria politică a Bucovinei este istoria unei colonizări cu populaţii neromâneşti". 

În primele pagini ale acestei cărţi, M. Grigoroviţă polemizează cu colegi de la 
revista „Kaindl-Archiv" a Institutului „Bucovina" din Augsburg, dar şi cu ideile 
istoricului german bucovinean Emanuel Turczynski din cartea Geschichte der 
Bukowina in der Neuzeit (1993). Aşa se face că lucrarea despre colonizarea 
Bucovinei are, de la bun început, şi un caracter polemic (cf. p. 4-8), autorul 
expunându-şi propriile opinii într-o manieră academică, fără injocţiuni publicistice 
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şi retorică politică. Gravitatea demersului său ştiinţific 1-a obligat să înceapă studiul 
cu rememorarea unor „precizări teoretice" din literatura europeană şi literatura 
română despre „colonizări" ( cf. p. 9-19), ceea ce sporeşte interesul cititorului 
avizat şi conferă lucrării o valoare teoretică indiscutabilă. Studiul relevă capacitatea 
analitică a autorului, iscusita mânuire a datelor istorice concrete, discernământul 
etic în evitarea oricăror aprecieri discutabile, un anumit simţ al umorului, peste 
toate dominând informaţia bogată. Fără îndoială, aceasta este cartea cea mai 
interesantă a profesorului bucovinean, bogată sub aspect documentar şi care 
pulsează idei şi judecăţi valoroase, echilibrate, raţionale. 

Ultimele cărţi ale lui Mircea Grigoroviţă sunt - dacă putem spune astfel - de 
suflet: Universitatea din Cernăuţi În perioada interbelică, ediţie îngrijită de Emil 
Satco, Consiliul Judeţean Suceava, 2005, 290 pagini, Mircea Grigoroviţă, de Emil 
Satco (p. 3-1 O), care realizează şi o Bibliografie selectivă (p. 262-268). În Cuvânt 
introductiv, M. Grigoroviţă precizează că Învăţământul În nordul Bucovinei (1775-
1944) a analizat „pentru prima oară la noi activitatea Universităţii din Cernăuţi în 
perioada interbelică", dar expunerea era foarte „succintă'', astfel că a reluat 
subiectul, analizând „mai pe larg bogata activitate a Universităţii cernăuţene în 
perioada interbelică ... ". 

Partea cea mai interesantă o reprezintă amplele informaţii despre personalul 
didactic al Universităţii din Cernăuţi (p. 65-189), în continuare, capitolul despre 
Biblioteca Universităţii (p. 190-220). Mai puţin realizate sunt paginile despre 
studenţimea cernăuţeană în deceniile interbelice, autorul nereuşind să prezinte date 
statistice despre studenţii de la diferite facultăţi, începând cu anul transformării 
universităţii germane. în universitate românească (1920), structura lor socială şi 

etnică, măsura în care în anul 1920 a fost corectă decizia de a întrerupe cursurile în 
limba germană, situaţia unor profesori universitari de notorietate europeană, care 
au fost obligaţi să părăsească oraşul Cernăuţi, unii chiar să-şi caute alte ocupaţii. 
Autorul însă, prezintă câteva date concrete despre „ce au devenit absolvenţii 

Universităţii cernăuţene" (p. 232-238), care pot fi folositoare viitorilor cercetători, 
cu regretul că autorul nu i-a menţionat şi pe studenţii cernăuţeni germani, evrei, 
ucraineni etc„ care s-au remarcat, apoi, printr-o activitate profesională deosebită în 
societate. Cu toate aceste neîmpliniri, cartea lui M. Grigoroviţă despre 
Universitatea din Cernăuţi În perioada interbelică este prima de acest gen în 
cultura română. 

Ultima carte, M. Grigoroviţă i-a dedicat-o profesorului său de la Cernăuţi, 
Victor Morariu, care 1-a îndrumat şi ajutat să îmbrăţişeze studiul limbii şi literaturii 
germane. 

Mircea Grigoroviţă a fost un membru activ al Societăţii pentru Cultura şi 
Literatura Română în Bucovina, Filiala Bucureşti, nelipsit de la adunările şi 

manifestările cultural-ştiinţifice organizate de Societate. Chiar şi chinuit de o boală 
neiertătoare, el făcea efortul fizic de a fi prezent la adunările membrilor Societăţii, 
participând cu comunicări şi, adesea, intervenind cu sugestii şi idei valoroase 

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



li Jn memoriam 407 

pentru dezvoltarea activităţilor Societăţii. Membrii Societăţii i-au arătat preţuirea, 
sărbătorindu-l, în anul l 999, la vârsta de 80 de ani şi, apoi, în anul 2004, la 
venerabila vârstă de 85 de ani. 

Trebuie să menţionăm faptul că, de-a lungul anilor, colegii de breaslă -
profesori, scriitori şi publicişti bucovineni - nu l-au uitat. Numele lui apare în 
dicţionare şi publicaţii bucovinene, ca semn al aprecierii muncii sale ştiinţifice. 

Astfel, dicţionarul Scriitori bucovineni, editat de Societatea pentru Cultura şi 

Literatura Română în Bucovina, Filiala Suceava, în 1992, îi prezintă un succint 
portret. Emil Satco şi Ioan Pînzar îi include numele, cu informaţii mai bogate, în 
Dicţionar de literatură. Bucovina, Suceava, 1993. Informaţiile cele mai bogate 
despre viaţa şi activitatea culturală a lui M. Grigoroviţă le-a publicat Gh. Giurcă la 
a 80-a aniversare, în „Codrul Cosminului", serie nouă, nr. 5 ( 15), 1999, p. 505-508. 
Emil Satco îi consacră un articol şi în Enciclopedia Bucovinei, voi. I, Suceava, 
2004. p. 459. 

Lupta profesorului M. Grigoroviţă cu boala ce l-a chinuit ani de-a rândul, s-a 
încheiat tragic în ziua de 19 noiembrie 2005, la vârsta de 86 de ani. Este 
înmormântat în cimitirul Străuleşti-Bucureşti. 

Pavel Ţugui 
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Die Zeitschrift „Analele Bucovinei", eine Publikation des 
Studienzentrums „Bukowina" der Rumănischen Akademie, mit dem 
Sitz in Radautz (Bezirk Suceava), veroffentlicht Studien aus allen 
Gebieten, die die Bukowina betreffen. Es wird den personlichkeiten, die 
einen Beitrag zu den Kenntnissen betreffend die Bukowina geleistet 
haben, die gebiihrende Aufmerksamkeit geschenkt. Ebenso den 
kulturellen, wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Institutionen und 
Stiftungen auch der Presse. Die kirchlichen, zum grossten Teii 
filrstlichen Einrichtungen, so wie die Monumente der Natur und 
Problems der Ekologie werden ebenfalls in Betracht gezogen. 

Auch die aktuelle literarische und wissenschaftliche Bewegung 
durch Rezenzion der Bukowina gewidmeten Biicher und Zeitschriften 
wird verfolgt. 

Die „Analele Bucovinei" beabsichtigen die in verschiedenen 
Jahren durchfiihrten. Volkszăhlungen durch Neuveroffentlichungen in 
die Aktualităt zu bringen. Ăltere Werke, namentlich deutsche 
Refemzbiicher betreffend die Bukowina werden in Erinnerung 
gebracht; die meisten dieser Biicher sind nur im Dokumenten - Fond 
dieser neuer Radautzer lnstitution zu finden. 

Die „Analele Bucovinei" stehen zur Verfiigung des 
Studienszentrums fiir die Bukowina der Czemowitzer Universităt sowie 
des Bukowina-Instituts in Augsburg, mit denen das Zentrum in Radautz 
die besten Verbindungen pflegt. Das Zentrum nimmt auch an 
gemeinsamen Veranstaltungen und wissenschaftlichen Tagungenteil, 
die der Bukowina gewidmet sind. 
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