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EDITORIAL 

DESTINUL BUCOVINENILOR ÎN SPAŢIUL 
CONCENTRAŢIONAR AL REGIMULill COMUNIST 

VASILE 1. SCHIPOR 

Procesul de recuperare a memoriei şi a istoriei confiscate în perioada 
regimului comunist începe, programatic, în România după evenimentele din 1 989. 

După această dată, raportarea la trecut capătă consistenţă treptat şi în 
Bucovina, printr-o emancipare a confruntări i deschise, l ibere cu acesta, pentru 
restabi lirea adevărului, ca preocupare, în primul rând, a societăţii civile în formare, 
u lterior ca preocupare a câtorva istorici . 

La Cernăuţi, almanahul "Ţara Fagilor", îngrij it de scriitorul şi publicistul 
Dumitru Covalciuc, manifestă, începând din 1 992, un interes constant pentru 
cunoaşterea tragediei bucovinenilor sub ocupaţie sovietică, mai cu seamă în 
perioadele 1 940� 1 94 1 ,  1 944-1953 .  Acesta publică mărturii ale supravieţuitorilor 
Gulagului sovietic, tabele cu victimele represiuni i  staliniste, întocmite pe localităţi, 
precum şi creaţii din "folclorul deportării", inaugurând o nouă direcţie în cercetarea 
şti inţifică din Bucovina. 

Pregătirea pentru tipar a almanahului "Ţara Fagilor" se realizează la 
B iblioteca Judeţeană Mureş, cu sprij inul Fundaţiei Culturale "Vasile Netea", iar 
imprimarea la Casa de Editură "Mureş", în condiţii dintre cele mai îngrij ite. 
Sprij inul generos şi consecvent acordat români lor din Bucovina ocupată şi din 
Basarabia evidenţiază o manifestare superioară a românismului ş i  o cultură a 
proiectului necunoscute încă dincoace de Carpaţi . Mărturisirea lui Dimitrie 
Poptămaş, directorul B ibliotecii Judeţene Mureş, făcută în 1 999, pe marginea 
acestui tip de proiect cultural, este o adevărată profesiune de credinţă: "«Ţara 
Fagilor» se constituie într-un document al perenităţii culturale româneşti şi un 
model de colaborare şi apropiere dintre noi. Aceasta este biblioteca [viitorului] care 
va dăinui timpului prin adevărurile pe care le promovează [ . . .  ] .  «Ţara Fagi lor» 
reprezintă credinţa străbună şi graiul neamului, adesea încălcate de norme rigide ş i  
răuvoitori care doresc să menţină o mai veche stare de spirit; «Ţara Fagilor» este 
golgota neamului românesc, condamnat exilului şi deportărilor, materiei prime 
pentru aparatul de exterminare; «Ţara Fagilor» este panteonul marilor bărbaţi care 
s-au ridicat din această parte de Românie, sunt operele l iterare şi artistice, sunt 
nestematele folclorice, mai vechi ori mai noi; «Ţara Fagilor» este speranţa zilei de 
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mâine. Iată de ce se cuvine, acum, la o nouă apariţie a almanahului «Tara Fagilom, 
să aducem un cuvânt de mulţumire tuturor celor care împlinesc acest minunat şi 
necesar act de responsabilă cultură" (Dimitrie Poptămaş, Philobiblon mureşean. O 
viaţă printre oameni şi cărţi, Cuvânt înainte de Mel inte Şerban, Târgu-Mureş, 
Fund�Jia Culturală "Vasile Netea", Colecţia "Caiete mureşene" 14, 2003, p. 1 3 1  ) . 

In partea de sud a Bucovinei, inclusă astăzi în judeţul Suceava, preocupările 
pentru cunoaşterea adevărului despre Gulag încep mai târziu. Teme ce ţin de istoria 
recentă, precum refugiul, exilul, deportările în U.R.S.S .  şi în Bărăgan, rezistenţa 
armată anticomunistă, revoltele ţărăneşti din 1 949, închisorile comuniste nu pot fi 
găsite în preocupările instituţionalizate din viaţa provinciei timp de aproape 1 5  ani 
(proiecte de cercetare individuale şi în echipă, manifestări ştiinţifice). În acest efort 
de recuperare a memoriei confiscate de regimul comunist se disting, în primul rând, 
câţiva ziarişti curajoşi . Ei sunt singurii care, timp de un întreg deceniu, caută 
supravieţuitori, îi intervievează, folosesc documente referitoare la procesele 
politice şi detenţie, publică reportaje-anchetă şi documentare în ziarele din 
provincie. Câţiva scriitori, foşti deţinuţi politici, care au cunoscut direct ororile din 
spaţiul concentraţionar al regimului comunist, cu ajutorul unor apropiaţi (ziarişti, 
medici, preoţi, profesori) îşi publică lucrări le (versuri, povestiri, amintiri), care 
apar, cu mari sacrificii, în tiraje mici şi în condiţii modeste. 

Represiunea, tortura, imaginea deţinutului politic român ca tip uman, 
rezistenţa în interiorul Gulagului, soluţia ieşirii din spaţiul concentraţionar al 
regimului comunist, prigoana politică şi marginalizarea socială sunt înfăţişate în 
pagini memorabile, demne, uneori, de orice antologie tematică. Scrierile lor, cu o 
valoare în primul rând documentară, îndeplinesc funcţii multiple: de cunoaştere, în 
cadrul procesului de recuperare a adevărului despre istoria recentă, de reparaţie 
morală (,Justiţia memoriei") în raport cu atitudinea instituţi i lor statului de drept 
faţă de destinul lor vitreg, de catharsis şi autocatharsis ("vindecarea" memoriei) şi 
umanizare a unui trecut plin de nenorociri, precum şi de educare, pentru ca astfel 
de fapte inumane, reprobabile să nu mai poată fi repetate în viitor. 

În Bucovina, cercetarea ştiinţifică programatică a represiunilor regimului 
comunist începe doar după anul 2000. În acest cadru, lucrarea pe care o publicăm 
în acest număr al "Analelor Bucovinei" face parte dintr-un proiect de cercetare 
iniţiat în anul 2004. Studiul nostru Bucovinenii în spaţiul concentraţionar al 
regimului comunist. Martiri, martori şi mărturii, publicat recent (Bucovineni 
împotriva comunismului: fraţii Vasile şi George Motrescu, ediţie îngrij ită, Studiu 
introductiv şi note de Marian Olaru, Prefaţă de D.  Vatamaniuc, Postfaţă de Vasile 
1. Schipor, Indice de nume de Rodica Iaţencu, Suceava, Editura Universităţii 
"Ştefan cel Mare", 2006, p. 249-320), reprezintă o "panoramare" a l iteraturii 
Gulagului şi  a lucrărilor despre Gulag apărute în Bucovina, în contextul proceselor 
şi fenomenelor din societatea românească, în cadrele căreia se consumă drama 
bucovinenilor. Partea propriu-zisă a lucrării este un dicţionar biografic. 
Bucovineni i  identificaţi pe baza cercetări i de arhivă şi bibliotecă sunt prezentaţi în 
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ordine alfabetică, c u  date esenţiale de fişier biografic, referinţe ş i  surse 
bibliografice. Cele câteva sute de nume şi destine din Bucovina, identificate astfel 
până acum şi înregistrate în acest instrument de lucru, i lustrează dimensiunea 
fenomenului de rezistenţă anticomunistă, precum şi politica planificată de 
distrugere a societăţii civile din România. Impresionează, în primul rând, 
activitatea şi destinul dramatic al partizani lor din grupuri le de rezistenţă 
antisovietică şi anticomunistă. Impresionează, de asemenea, numărul mare de 
ţărani împuşcaţi, arestaţi, anchetaţi, torturaţi şi deportaţi (în U.R.S.S. şi în 
Bărăgan), numărul mare de elevi, studenţi, funcţionari, mil itari, învăţători, 
profesori, preoţi, avocaţi, judecători, medici, ingineri, oameni politici .  În multe 
cazuri, din ariditatea informaţiilor - lacunare, cât timp accesul cercetării este 
drastic îngreunat de o legislaţie complicată şi de proceduri anevoioase, de l ipsa 
finanţării pentru cercetarea sistematică de arhivă - capătă relief biografii 
impresionante şi destine tragice. 

Din acest "martirologiu al Bucovinei" ceea ce publicăm în acest număr al 
periodicului "Analele Bucovinei" reprezintă o selecţie de nume şi biografii 
i lustrative, în opinia noastră, pentru amploarea fenomenului de rezistenţă 
anticomunistă, pentru dimensiunile terori i şi represiunii politice din perioada 1 945-
1 989, dar, mai cu seamă, pentru destinul bucovinenilor consumat în spaţiul 
concentraţionar al regimului comunist. În acelaşi timp, proiectul nostru de cercetare 
ştiinţifică are şi o motivaţie intimă. La Cernăuţi, cele 40 de monumente şi troiţe 
ridicate în satele din regiune în memoria victimelor represiunilor staliniste 
ilustrează preocupări le societăţii civile pentru recuperarea istoriei confiscate şi 
cinstirea martirilor neamului românesc. Pe plăci de marmură sunt trecute numele 
bucovinenilor arestaţi, judecaţi, condamnaţi, deportaţi ş i  împuşcaţi în perioadele de 
represiune sovietică ( 1 940-194 1 ,  1 944-1 953). Listele acestora, întocmite pe 
local ităţi (din păcate, incomplete încă) şi un tablou al preocupărilor comunităţii 
româneşti din regiunea Cernăuţi în acest domeniu, acoperind perioada apri l ie 
1 99 1-iulie 1 998, se află în lucrarea refugiatului bucovinean Vasile I l ica, Martiri şi 
mărturii din nordul Bucovinei (Fântâna Albă, Suceveni, Lunea, Crasna, lgeşti . . .  ), 
Oradea, Editura Imprimeriei de Vest, 2003, p. 377-476, 1 93-2 1 1 .  Presa 
românească din regiunea Cernăuţi consemnează pe larg evenimentele 
comemorative organizate periodic: "Zorile Bucovinei" şi "Plai românesc" 
(începând din 1 99 1  ), "Arcaşul" (din 200 1 ). O menţiune aparte trebuie să facem 
pentru periodicul "Libertatea cuvântului" care publică în cadrul rubricii Glasul 
adevărului un material amplu, Martirii ţinutului Herţa, în numerele sale din 22 
iulie, 5, 19 august, 7,  14, 1 8  octombrie, 2, 23 decembrie 2005, 3 1  martie 2006, sub 
semnătura lui Petru Grior, preşedinte al Societăţii Culturale "Golgota". Recent, la 
Cernăuţi s-a propus alcătuirea unei Cărţi negre a memoriei, proiect de echipă, prin 
care se urmăreşte să se adune toate materialele publ icate pe această temi' precum şi 
documentele de arhivă, sub îndrumarea unui comitet organizatoric, ;:. l��·nte cu 
scriitorul Vasi le Tărâţeanu. La manifestările din regiunea Cernăuţi part1dpă ş i  
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reprezentanţi ai Administraţiei Regionale de Stat, care aduc mulţumiri organiza
torilor pentru "comemorarea istoriei tragice a regiuni i" şi pentru păstrarea vie a 
memoriei neamului .  

În partea de sud a Bucovinei, însă, la comemorarea victimelor represiunii 
comuniste (mai ales la 9 martie, Ziua Foştilor Deţinuţi Politici din România), 
precum şi la puţinele manifestări ştiinţifice organizate pe această temă, de regulă, 
nu participă nici un reprezentant al autorităţilor locale ori judeţene. Puţine sunt aici 
ş i  monumentele de for înălţate în memoria foştilor deţinuţi politici .  Nici măcar 
întocmirea unor l iste a acestora, pe localităţi, cu date sumare privind condamnarea 
şi detenţia nu constituie o preocupare de istorie locală, dar şi o datorie morală de 
onoare a profesorilor de istorie, de l imba română, a preoţilor. Fiind aproape de 
arhivele de stare civilă şi de supravieţuitorii Gulagului, tot mai puţin i  pe zi ce trece, 
profesorii şi preoţii ar putea oferi cercetării date şi informaţii extrem de folositoare. 
O mărturisire a lui Vasile Pânzariu, fost deţinut politic, pl ină de tristeţe şi 
amărăciune, este grăitoare în acest sens: "Şi astăzi, noi trăim şi activăm, într-un fel, 
în clandestinitate, în timp ce toţi se bucură azi de l ibertatea în numele căreia noi 
ne-am jertfit cei mai frumoşi ani din viaţă" (Vemisarea expoziţiei de grafică 
Memoria retinei Gulagului românesc, Suceava, 1 9  mai 2006). 

Publicând rezultatele cercetării noastre pe această temă de istorie recentă, 
Centrul pentru Studierea Problemelor Bucovinei al F i lialei Iaşi a Academiei 
Române şi redacţia periodicului "Analele Bucovinei" au convingerea că prin 
aceasta fac, totodată, un act de reparaţie morală pentru victimele represiunilor 
comuniste din Bucovina şi contribuie, într-un plan mai larg, la formarea ş i  
consolidarea unei "culturi a încrederii, a onestităţii ş i  toleranţei, atât de necesare 
pentru societatea deschisă", cum susţine Vladimir Tismăneanu în lucrarea sa 
Noaptea totalitară. Crepusculul ideologiilor radicale în Europa de Est, Bucureşti, 
Editura Athena, 1 995,  p. 1 6. 
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EVOCĂRI 

VASILE ŢIGĂNESCU- PROZATOR MODERN 

VASILE PRECOP 

La poalele Obcinei Mari se întinde o pânză deasă de sate foarte vechi .  
Arbore: Volovăţ, Marginea, Voitinel, Horodnicele, Vicovele, Straja, Crasna, 
aşezări constituite înainte de Descălecat, fonnând o lume perfect structurată, solid 
închegată, ce trăieşte încă după datini, obiceiuri, tradiţii, norme ale pământului, 
statornicite ş i  validate de multe veacuri de istorie, mai mult vitregă cu aceşti 
oameni .  Până pe la finele secolului al XVIII-lea nu s-au aşezat neamuri alogene în 
acest ţinut. Cultura materială, de exemplu, organizarea gospodăriei, cea spirituală 
(l imba, credinţa, etc.) au originalitatea, complexitatea, bogăţia şi frumuseţea lor 
unice. Scrii tori iviţi din aceste sate - să-i amintim doar pe câţiva: Iracl ie 
Porumbescu, Vasile Ţigănescu, Iulian Vesper, E. Ar. Zaharia, Dragoş Vicol, 
Clement Antonovici ş i  mulţi alţii - receptaţi până acum ca valori "locale", vor 
trebui publicaţi, studiaţi şi integraţi în atotocuprinzătoarea Istorie a literaturii 
române. Fără scriitori bucovineni ,  l iteratura română se simte împuţinată. 

Regiunea aceasta se distinge de cele din jur şi prin rel ieful ce încântă ochiul, 
dar mai ales prin vrednicia locuitorilor ei. În ultimii  ani aceştia s-au răspândit din 
Orientul apropiat până în Canada, în căutare de surse de câştig. Harn ici fiind, se 
întorc cu bani pe care îi investesc în gospodărie. Aspectul satelor s-a transformat 
radical . Case noi, adevărate vile, cu etaj , mobi late modern, înzestrate cu tot ce este 
necesar unui trai civilizat apropie satul de oraş. 

Horodnicul de Jos are caracteristicile generale ale satelor din regiune, dar şi 
date care-I particularizează. În unele privinţe se deosebeşte chiar de Horodnicul de 
Sus: nume de fami l ie, obiceiuri, ba şi firea sătenilor etc. 

Cătunul Călugăriţa, partea de apus a comunei, în care îşi are obârşia fami lia 
lui Vasile Ţigănescu, vădeşte o individualitate bine pronunţată, de la morfologia 
geografică la resurse economice: Brădetul, ajuns, din moşie domnească şi 
mănăstirească, domeniu împărătesc habsburgic. Aceste numeroase amănunte, 
fărâme de viaţă, ce se întâlnesc la tot pasul în lumea românească, nu împietează 
asupra caracterului profund unitar al fiinţei poporului .  Mănăstirea de călugăriţe din 
cătun a dispărut în decursul istoriei, nu se ştie când, i-a rămas doar toponimul .  
Primul document istoric ce-i atestă existenţa datează din timpul lui Ştefan cel 
Bătrân (Muşat), din 1 394; în altul, din 1 427, se scrie: "moşia  Brădet, aparţinând 

Analele Bucovinei, XIII, 2, p. 4 1 7-477, Bucureşti, 2006 
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satului Horodnic de Jos"; în 1 43 1  "Alexandru cel Bun dă mănăstirii de călugăriţe 
din Horodnic satul Balasineşti"1 • Comuna este, desigur, mult mai veche. Pământul 
arabil, obţinut prin defrişări, nu este prea roditor şi nici îndestulător. Horodnicenii 
însă au devenit pricepuţi agricultori, aprigi, harnici, cu un pronunţat simţ economic. 
Printre ei, câteva famil i i  de ţigani românizaţi, rămaşi, probabil, de pe vremea 
mănăstiri i .  Vecinătatea mănăstirilor Putna şi Suceviţa a contribuit şi ea Ia formarea 
spiritualităţii horodniceni lor. Aceştia îşi duc traiul respectând cu stricteţe 
moştenirea ce le-au lăsat-o predecesori i din îndepărtări istorice. Abateri le se 
sancţionează prompt, sancţionarea se acceptă fără crâcnire. Lumea aceasta nu 
trebuie privită ca retrogradă, ci ca păstrătoare a unor valori complexe spiritual
materiale ce se integrează armonios logosului românesc. Să sperăm că vor şti să 
adopte din modernitate valori şi nu păcate înşelătoare. 

Sătenii din Horodnicul de Jos şi cei din Călugăriţa, în primele două decenii 
ale secolului al XX-lea, îşi duc zilele în două registre, cel tradiţional românesc şi 
cel oficial împărătesc pe care îl simt tot mai apăsător în timpul războiului. Legile, 
impozitele, ordinele vin tocmai de la "Viana". În Călugăriţa prezenţa stăpânirii 
cezaro-crăieşti a devenit lucru obişnuit prin faptul că moşia Brădetulu i  era lucrată 
în mare parte de sărăcimea cătunului .  Relaţia cu oraşul, v inerea la târg, se rezumă 
la schimburi comerciale; horodnicenii  îşi vând produsele agricole şi cumpără 
puţine mărfuri de fabrică. Se uită cu neîncredere la autorităţi şi la târgoveţi . 

Sub această zodie, la 1 O ianuarie 1 899, în Călugăriţa, vine pe lume cel de-al 
şaselea copil  din cei opt ai Domnicăi şi ai lui Laurenţie Ţigănescu, pe care îl 
botează cu numele Vasi le. Badea Laurenţie, ţăran mij locaş, epitrop bisericesc fiind, 
se bucura de prestigiu printre consătent Copilăria şi-o petrece, ca toţi ceilalţi copii 
de ţăran, în famil ie, fără multă gogol ire. De pe la patru ani începe să aibă grijă de 
raţe ş i  gâşte, pe care le duce şi le aduce de la pârâu, apoi, mai răsărit, paşte cârlani i  
prin preajma casei. Cum pe la fiecare casă se găsesc copii de seama sa, nu duce 
l ipsă de tovarăşi de joacă şi şotii .  Aşteaptă cu înfrigurare vârsta şcolarităţii .  Până la 
şcolarizare, fetiţele şi băieţii se îmbrăcau cam la fel, nu cu prea multă cochetărie. 
Cu şcoala mai scapă de treburile de acasă, leagă noi prietenii, începe să-şi 
îmbogăţească preocupările. 

În vacanţa de după absolvirea clasei a IV -a, în 1 9 1  O, se zvoneşte prin sate că 
la Rădăuţi, pe lângă Liceul de stat German, se deschide o secţie românească. 
Învăţători i  popularizează acest eveniment, cu stăruinţă şi însufleţire, insistă pe 
lângă părinţii cu fii buni la învăţătură să-i înscrie la concursul de admitere, ba se 
oferă să-i pregătească, fără plată. Acţiunea se bucură de un neaşteptat succes. 
Toamna, secţiunea românească se deschide cu 1 3 5  de elevi repartizaţi în trei clase. 

1 I l ie Colban, Horodnicul de Jos - străvechi sat bucovinean. Pagini monografice, Bucureşti, 
1 989, p. 22-42. 

2 Datele biobibliografice din Felicia Ţigănescu, Viaţa lui Vasile Ţigănescu, într-un caiet 
manuscris de 46 de pagini ce se păstrează în fondul Vasile Ţigănescu la Societatea pentru Cultură, 
Radăuţi. 
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Din Horodn icul de Jos reuşesc 13 elevi, şapte cu "foarte bine", şase cu 
calificativul "admis". Printre ei şi Vasile Ţigănescu. Acesta are ghinion; după 
vacanţa de Paşti se îmbolnăveşte de tuse convulsivă, aşa că nu i se încheie situaţia 
şcolară finală. Badea Laurenţiu îl înscrie în anul următor tot în clasa 1. Lucru destul 
de rar pe atunci, căci gospodarii, la cele mai neînsemnate poticniri la studiu, îşi 
opreau bucuroşi copiii în gospodărie. 

Elevii fii de săteni, în vacanţe, se integrau fami liei; munceau alături de fraţi, 
surori, părinţi, numai la liceu se socoteau "domnişori", studenţi ! Cei mai numeroşi 
locuiau pe la gazde modeste; părinţii aduceau alimente, lemne, iar gazdele doar le 
pregăteau masa. E drept, plăteau şi o sumă modestă lunară. Vasile Ţigănescu a 
locuit la internat, unde elevi i  erau supravegheaţi şi ajutaţi la lecţii .  

La  l iceu, pe  lângă uniforma obligatorie, se  admitea, pentru elevi i  români de  la 
ţară, costumul naţional. Elevi i  din cursul superior purtau costume naţionale 
măiestrit lucrate, adevărate opere de artă. În vacanţa mare, alături de studenţi, 
pregăteau manifestări cultural-artistice, gustate de săteni în mod deosebit. 

Programele şcolare puneau mare accent pe studiul l imbi lor clasice, greaca şi 
latina, apoi pe l imba şi l iteratura germană. Elevii români întâmpinau dificultăţi la 
germană, limbă aşa de diferită de română. Însă destul de rapid şi-o însuşeau şi 
ocupau locuri fruntaşe în ierarhia şcolară. După începerea războiului, în 1 9 1 4, 
învăţământul lasă multe de dorit. Elevi i  mari d iscută situaţia pol itică, cea a 
frontului, îşi pun probleme de conştiinţă. Unii sunt recrutaţi şi participă la război, 
profesorii tineri sunt mobilizaţi. 

În clasa a VII-a şi Vasile Ţigănescu este recrutat. După câteva săptămâni de 
instrucţie, într-o garnizoană din Galiţia, ajunge cadet, vi itor ofiţer pe frontul ital ian. 
Elevi i  mobilizaţi pe front, potrivit unei dispoziţii a Ministerului de Război austriac, 
primeau o lună de concediu pentru a-şi trece examenele. Vasile Ţigănescu profită 
de această d ispoziţie şi îşi trece examenele clasei a VII-a în Rădăuţi. După război 
se înscrie în clasa a VIII-a la Liceul "Eudoxiu Hurmuzachi", l iceu românesc, 
înfiinţat în locul celui german. În iul ie 1 9 1 9  trece examenul de bacalaureat - din 
cei 1 35 ,  înscrişi în 1 9 1 0, promovează 1 9 !  Viaţa de elev, cu toate peripeţii le 
şcolăreşti, convulsiile social-politice, destrămarea Imperiului Habsburgic şi mizeria 
economică tânărul Ţigănescu le trăieşte acue. 

Unii  dintre absolvenţi ocupă servicii ispititoare în diferite sectoare ale vieţii 
publice ce s imţea nevoie de cadre în statul nou român. Puţini urmează studii 
universitare. Vasile Ţigănescu se înscrie la Facultatea de Litere şi Filozofie a 
Universităţii din Cernăuţi, devenită şi ea românească. Profesorii universitari şi 
studenţi i , români, în cea mai mare parte, foşti minoritari bănuiţi de iredentism 
românesc, s-au comportat cu seriozitate studioasă, cu demnitate natională ş i  
înţelegere a situaţiei foştilor stăpâni .  În scurt timp, Universitatea ce�ăuţeană 
românească şi-a dobândit renume printre celelalte universităţi europene. Studenţi i 
primei generaţii de după război, cei mai numeroşi de origine ţărănească, au depăşit 

3 Vasile Ţigânescu, Gaudeamus. Evocări, Râdâuţi, Editura "Septentrion", 1 996, 350 p. 
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l ipsurile economice personale fără să renunţe la pregătirea profesională şi 
intelectuală, şti ind că de la ei se aşteaptă prestigiu în toate laturile vieţi i publice 
româneşti .  Vasile Ţigănescu a răspuns strălucit acestor cerinţe. E drept că mai 
rămăseseră urme ale vieţi i studenţeşti, în care uniformele strălucitoare şi duelurile, 
petreceri le tradiţionale, la unele societăţi studenţeşti ca "Teutonia", .,Bucovina" 
etc., atrăgeau încă studenţi doritori de cavalerism medieval . 

Vasile Ţigănescu a absolvit facultatea în 1 923 .  Prima numire în învăţământ o 
primeşte la gimnaziul din Lipcani .  Aici predă doar o lună şi cinci zile: 1 5  
septembrie - 20 octombrie 1 923 .  Deoarece nu i se recunoaşte ca stagiu militar 
perioada de front austriac, va urma un an cursurile Şcolii de Ofiţeri de Rezervă 
Bacău. După aceea îşi începe cariera de profesor de geografie, pe care o va sluj i  cu 
patimă, cu pricepere ş i  dăruire pedagogică şi cu desăvârşită cinste, toată viaţa, în 
România reîntregită. La 24 octombrie 1 924 este numit profesor suplinitor de 
geografie la liceul "Dimitrie Cantemir " din Coţmani. Aici activitatea durează până 
la 3 1  august 1 927. În aceşti trei ani trece examenul de capacitate şi devine profesor 
titular. Ca profesor titular activează un an la Liceul "Nicu Gane" din Fălticeni şi 
unul la Liceul "Codreanu" din Bârlad. 

Numirile ca profesor titular şi titular definitiv le obţine pentru Liceul "Regele 
Ferdinand" din Storoj ineţ, la 1 septembrie 1 930 şi 1933 .  Între cele două războaie 
mondiale, profesorii secundari erau obl igaţi să treacă prin numeroase examene de 
special itate şi pedagogie, dar apoi n imeni nu-i putea muta fără acceptul lor. 

După 1930, începe o epocă de intensă activitate, la catedră şi în viaţa social
culturală a oraşului Storoj ineţ. Profesorul de geografie, pretindea Vasile Ţigănescu, 
trebuie să străbată cu piciorul ţările despre care vorbeşte elevi lor. În consecinţă 
participă la excursi i  în Franţa, Anglia, Belgia, Germania, Austria, Italia, 
Cehoslovacia, Bulgaria, Grecia, Constantinopol, Ierusalim. Din toată inima s-a 
integrat vieţii culturale a oraşului: ţinea conferinţe în cadrul Societăţii pentru 
Cultură, cânta în corul "Eusebie Mandicevschi" (ba a avut şi "un imens succes" cu 
solo-ul de fluierătură din piesa Sârbul şi sârboaica, cum îl tachinau colegi i), a jucat 
teatru, rolul d irigintelui de poştă din Revizorul de Gogol .  Încetul cu încetul şi-a 
câştigat un prestigiu durabil, fiind iubit de elevi, apreciat de părinţi şi stimat de 
orăşeni. 

Numai că norocul românesc n-a durat mult. Ultimatumul sovietic din 28 iunie 
1 940 pune capăt vieţi i creatoare româneşti în propria-i casă. Urmează refugiul şi 
războiul .  Pentru anul şcolar 1 940-194 1  este numit profesor de geografie la 
Institutul Român din Sofia, anul următor la Şcoala normală din Şendriceni -
Dorohoi .  E liberându-se nordul Bucovinei în 1 94 1 ,  revine la Catedra de la l iceul din 
Storoj ineţ, la 1 septembrie 1 942. Între timp primeşte ordin de mobilizare şi ia parte, 
timp de 1 6  luni, la războiul din Răsărit, din iunie 1 942 până în octombrie 1 943 . 
Ajunge în Crimeea, Caucaz, Cuban. Zeii îl protejează şi revine în ţară, căpitan 
decorat cu Coroana României cu spade clasa a V -a, Coroana României cu spade şi 
panglică de virtute mil itară, Steaua României cu spade ş i  panglică de virtute 
mil itară în grad de cavaler, iar germanii îi acordă Crucea de Fier. Despre isprăvi 
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vitejeşti nu 1-a auzit n imeni povestind, toate le pune pe seama norocului . În martie 
1 944, al doilea refugiu. Peregrinează pe la l iceele din Sânnicolau-Mare şi Lugoj .  

U ltima parte a activităţii didactice o desfăşoară la Liceul "Eudoxiu 
Hurmuzachi" din Rădăuţi, din 1 iunie 1 945 până la 3 1  august 1 959, când se 
pensionează. În prima parte a profesoratului îşi pune toată energia tinereţii pentru 
construirea lumii româneşti stăpână pe destinul ei în hotarele istorice fireşti; în 
partea a doua "contribuie" la edificarea orânduirii socialiste într-o ţară mutilată 
teritorial şi spiritual. Trăieşte o profundă dramă. Cheltuieşte energie şi abi l itate să 
nu se compromită sub nici o formă. Se conduce după un principiu: afirmarea, în 
orice circumstanţe, numai a adevărului .  În acest sens, înfruntă, documentat, 
d irecţiunea l iceului şi secţiunea de învăţământ, când acestea îi fac observaţii în 
legătură cu predarea unor lecţii despre U .R.S.S.;  pune la punct obrăznicia 
activiştilor utemişti când aceştia întrec măsura. Între profesor ş i  elevi se stabileşte o 
înţelegere tacită şi aceştia îi receptează sensul judecăţilor şi subiectele predate aşa 
cum se cuvine. De exemplu: "ajutorul economic" al sovromurilor - noi transportam 
trenuri încărcate cu buşteni, iar ei ne ofereau experienţa lor nepreţuită în 
construirea socialismului .  

Partidul Comunist Român tmţtase educaţia tineretului şcolar în vederea 
formării omului nou, îndoctrinat cu marxism-leninism. Diriginţii erau îndrumaţi 
atent, supravegheaţi cu vigilenţă revoluţionară să traducă în faptă doctrina partidului 
muncitorilor. Ş i  aici Vasile Ţigănescu le arată elevilor adevărul, mai ales în educarea 
ateist-ştiinţifică! Foştii săi elevi îi poartă o adâncă şi caldă recunoştinţă, povestesc cu 
însufleţire situaţii de la lecţiile de geografie şi de la cele de dirigenţie, recunosc că lui 
Vasile Ţigănescu îi datorează, în bună parte, formarea personalităţii lor. Neputând 
călători în străinătate, organizează excursi i  în ţară, în vacanţa mare, cu elevi i  sau în 
grupuri restrânse, cu profesori împătimiţi ş i  ei de drumeţie. Ş i  ca pensionar, cu soţia, 
vara o petrecea pe culmele munţilor, pe la mănăstiri. A păstrat o contabilitate 
riguroasă a ascensiunilor mai importante: a urcat Făgăraşi i  de nouă ori, Piatra 
Craiului de trei ori, Bucegii de cinci ori, Apusenii de trei ori, Rarău! de şase ori etc. 

Profesorii erau obligaţi să desfăşoare activităţi culturale obşteşti, să 
însoţească elevi i  la munci patriotice, mai ales toamna, la culesul cartofilor. 

Profesorul Vasile Ţigănescu îşi câştigase oarecare faimă în cadrul S.R.S.C., 
în calitate de conferenţiar. Vorbea l impede, folosind exemple, planşe, hărţi etc., pe 
teme ştiinţifice pe înţelesul sătenilor şi muncitorilor. Latura politică a conferinţei o 
u ita totdeauna. 

A colaborat la alcătuirea unui manual de geografie pentru clasa a III-a 
elementară, în 1 959, cu profesorii Racocea Roman şi Şuhan Hortensia. În vara 
anului 1 963, între Ţibeni şi Satu Mare, o trombă de uscat de mare violenţă, 
fenomen neobişnuit în regiune, a produs o impresie profundă printre săteni care au 
început să dea explicaţii fanteziste fenomenului. 1 s-a cerut lui Vasile Ţigănescu să 
lămurească ştiinţific fenomenul, prin conferinţe şi prin articole în presa locală. A 
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publicat şi un studiu temeinic în revista "Natura", nr. 5--6 din 1 963 . I se mai cereau 
diferite lucrări referitoare la oraşul şi la raionul Rădăuţi. În arhiva profesorului se 
află copii după aceste lucrări, numeroase şi foarte valoroase. Pot fi uti l izate şi azi . 

Colegii de la l iceu îl ştiau preocupat de tot ce ţine de geografie, nu-i bănuiau 
încl inaţi i l iterare. Totuşi, participa sporadic la şedinţele cercului literar "Ion 
Creangă" de pe lângă casa raională de cultură. La şedinţa din 2 decembrie 1 965 a 
citit nuvela Meliţoiul, apreciată elogios de cei prezenţi. 

Privindu-şi retrospectiv activitatea didactică, cu amărăciune ironică, o 
împărţea în două etape: a tinereţi i , când i se spune "domnul profesor" într-o 
societate liberă ce cultiva valoarea cu toate conotaţii le ei, şi cea când elevii i se 
adresau cu "tovarăşe profesor", în care se simţea veşnic îndrumat, instruit, 
supravegheat şi timorat. 

Era harnic gospodar, avea un spirit de economisire vecin cu zgârcenia. A reuşit 
să strângă bani pentru o garsonieră - confort sporit într-un bloc cu doar 1 2  
apartamente, locatari intelectuali. Viaţa şi-o trăia în fami lie, prieteni două-trei famil ii, 
vizite rarisime. S ingurul lui viciu, fumatul, deprins încă din clasa a IV-a. N-a încercat 
să scape de el, deşi colegii şi soţia insistau asupra nocivităţii lui. Abuzul de tutun i-a 
pregătit organismul pentru un cancer pulmonar care-I va răpune în noaptea de 7/8 
august 1 97 1 .  Odihneşte într-o modestă criptă în cimitirul din Rădăuţi. 

* 

Prozatorul Vasile Ţigănescu este un caz singular în l iteratura noastră. La secţia 
română de pe lângă Liceul de stat German, biblioteca de-abia se înjgheba, cărţi 
româneşti foarte puţine, atmosferă apăsătoare de război, elevii - fii de ţărani ori de 
târgoveţi amărâţi - erau străini preocupărilor literare. În Gaudeamus nu întâlnim 
elevi pasionaţi de literatură, nici autori de versuri originale; mediul cultural-şcolar nu 
era prielnic cultivării muzelor. La universitatea cemăuţeană, şi ea la începuturile ei 
româneşti, studiul geografiei şi istoriei, ambele obiecte principale, 1-a pasionat pe 
studentul Ţigănescu şi nu i-a lăsat timp de dedicat altor preocupări. Colegii n-au 
remarcat, pe la multele l icee la care a funcţionat, că el cultivă Pegasul !  De altfel, nu 
era un împătimit cititor de l iteratură artistică. Soţiei, în cei 27 de ani de căsnicie, nu 
i-a mărturisit niciodată frecventarea muzelor, ea presupunea numai că scrie literatură, 
fapt confirmat târziu, când el i-a cerut să-i dactilografieze manuscrisele. 

Apariţia volumului de nuvele Brădetul, în 1 94 1 ,  a surprins pe toată lumea. 
Traian Cantemir afirmă cu justeţe: "Domnul Vasile Ţigănescu n-a făcut ucenicia 
cuvenită la reviste şi nu şi-a ş lefuit scrisul după calapoadele opiniei oficiale, ca 
majoritatea scriitorilor. Ca să utilizăm un termen şcolar, Domnia Sa s-a pregătit 
acasă, în particular, cu meditatorul sufletului propriu şi când a fost cu materia gata, 
a apărut cuviincios în vitrine, supunându-se examenului, fără fanfaronada 
preliminară a reclame lor de modă"4 • Aşa va proceda tot timpul, departe de reviste, 

4 Traian Cantemir, Vasile Ţigănescu, Brădetul, în "Revista Bucovinei", Cernăuţi, anul 1, nr. 1 ,  
ianuarie 1 942, p .  28-30. 
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de cercuri l iterare, de critici şi istorici l iterari, ba chiar şi de scriitori ! Episodul 
rădăuţean, când citeşte o nuvelă la cercul literar, i-a demonstrat, poate, că 
frecventarea lumii artistice nu-i este profitabilă. Este curios că în corespondenţa cu 
Leca Morariu nu se aminteşte de preocupările l iterare ale lui Vasile Ţigănescu. 
Într-o singură scrisoare Leca Morariu îl fel icită pentru reuşita creării personajului 
Zenovia din nuvela Vox populi: "Te fel icit. Vox populi e bun . Surpriza cu Zenovia 
îi dă caracter de nuvelă . . .  " (Scrisoare din 1 0  octombrie 1 963). Nu a cerut sprij in, 
păreri despre încercările sale literare, a încercat să se impună prin propria valoare, 
despre care nu se îndoia. Fământări sufleteşti :  ambiţii, speranţe, dezi luzii etc. sigur 
că a avut din belşug; dar le-a stăpânit cu străşnicie. Nici umbră de ecou n-a răzbătut 
afară. A trimis la reviste literare şi au apărut Cărarea mutului în "Cetatea 
Moldovei", nr. 8-9 din 1 942; Crucea lui Bângău în "Revista Bucovinei", nr. 8 din 
1 944. A trimis şi  la "Iaşul literar", în 20 decembrie 1 959, fără succes. A dorit mult 
să publ ice Gaudeamus. L-a oferit editurii "Litera" care i-a cerut, pentru o mie de 
exemplare, 30 000 de lei, sumă ce depăşea posibil ităţile băneşti ale unui modest 
belfer pensionr. Lucrarea Refugiaţii s-a pierdut la o editură din Bucureşti, în 
condiţi i le războiului .  

După moarte însă, crunta Nemesis i-a făcut dreptate. Soţia s-a a făcut tot 
posibilul şi i-a publicat cele trei volume rămase în manuscris: Gaudeamus, 
Refugiaţii şi Cărarea Mutului. Numai că au apărut la edituri începătoare, în 
exemplare puţine, iar difuzarea s-a făcut mai ales în judeţul Suceava, cu publicitate 
în jurul lor modestă, locală. 

* 

Opera prozatorului Vasile Ţigănescu îşi aşteaptă exegetul .  Judecăţile critice, 
foarte puţine, rostite până acum, pun în lumină un scriitor de valoare, original . La 
apariţia în librări i a volumului Brădetul, Traian Cantemir, atunci asistent 
universitar la Catedra de istoria l iteraturii române, la Universitatea din Cernăuţi, 
publică o recenzie în "Revista Bucovinei"5 . Recenzentul observă "caracterul istoric 
al celor şapte nuvele, autenticitatea personajelor şi a faptelor narate, o anumită 
unitate de acţiune şi loc, ca în roman, viaţa molcomă şi potolită a plaiurilor 
bucovinene, graiul legănat în ritm de holdă sonoră". Nuvelele "sunt încărcate de 
emotivitate estetică şi frumuseţi l irice". Eroilor le l ipseşte "elanul nebunesc, 
treptele albastre ale fanteziei, aventurile prăpăstioase, viaţa necesară ca să apuce 
nevoile de coarne şi să le doboare la pământ". Prin acest volum de nuvele, Vasile 
Ţigănescu ,:se înregimentează de-a-ntregul în proza bucovineană". 

Peste 40 de ani, devenit profesor universitar, Traian Cantemir cercetează 
manuscrisele lui Vasile Ţigănescu, cunoaşte deci întreaga sa operă şi publică 
studiul Coordonatele prozei lui Vasile Ţigănescu6 • Reţinem câteva caracteristici 

5 Ibidem. 
6 Idem, Coordonatele prozei lui V Ţigănescu, în "Suceava. Anuarul Muzeului Judetean", anul 

X, 1 983, p. 73 1-738. 

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



424 Vasile Precop 8 

care i se par esenţiale criticului. În primul rând, "privită în ansamblu, opera lui 
Vasile Ţigănescu are înfăţişarea unei monografii artistice care prezintă locurile 
natale sub d iverse aspecte". Constatare veridică numai pentru nuvele. Că are 
caracter social-naţional este adevărat. 1 se pare că structura interioară a personajelor 
este liniară. Apropier�a Gaudeamus-ului de Pădurea spânzuraţilor a lui Rebreanu 
nu se poate susţine. Il impresionează deosebit Refugiaţii, care are "disponibilităţi 
epice superioare". Deşi succint, studiul aduce unele puncte de vedere originale în 
judecarea critică a operei lui Vasi le Ţigănescu. 

Criticul şi istoricul literar George Muntean i-a fost elev lui Vasile Ţigănescu, 
la Liceul "Eudoxiu Hurmuzachi" din Rădăuţi . Satele lor de origine, Horodnic de 
Jos şi Bilca, care sunt apropiate, au convenit pe o durată de timp destul de lungă. 
Elevul îşi admira profesorul; în orice caz îl cunoştea îndeaproape. Opera i-a 
studiat-o temeinic. Manuscrisele i-au fost puse la dispoziţie de soţia scriitorului . 
Demersul său critic sesizează însuşirile artistice esenţiale ale scrisului fostului său 
profesor: comuniunea personajului, individ şi colectivitate, cu natura, capacitatea 
de a surprinde cele mai fine cute sufleteşti ale personajelor, de a reda mentalităţi şi 
aspecte sociale ale vieţii săteni lor, voinţa lor de libertate. Nu trece cu vederea 
fondul documentar al prozei lui Ţigănescu. "În general vorbind, etnograful, 
istoricul şi, mai ales, l ingvistul contemporan, vor găsi în paginile lui Vasile 
Ţigănescu un apreciabil material regional, surprins în contextul viabi l ităţi i  şi 
funcţionalităţii lu i" 7. 

Acela care a intuit însă natura prozei lui  Ţigănescu este poetul E .  Ar. 
Zaharia8• A numit-o "proză modernă". Desigur, termenul "modern" trebuie luat în 
accepţiunea lui de până la 1 943. Scriitorul modern are ambiţia să fie nou, nu 
respectă dogmele ş i  canoanele l iterare precedente, selectează din viaţă, crede el, 
autenticul, individualul, psihologicul, indecibilul etc. Limba vie, a prezentului. 
Vasile Ţigănescu, însă, e străin acestor subti lităţi de critică şi teorie l iterară, 
exprimate zgomotos şi prezumţios în epocă. El scrutează lumea în care trăieşte cu 
ochiul exersat al geografului ce pune pe hartă toate amănuntele reliefului, fără să-I 
deformeze, şi apoi, cu răbdare şi cu onestitate, scrie cele patru volume de proză 
artistică. 

* 

Brădetul conţine o Lămurire de o pagină şi şapte nuvele. În Lămurire sunt 
prezentate câteva date necesare înţelegerii rolului Brădetului în povestiri : "Este un 
deal între satele Horodnic de Jos şi Voitinel, ajuns moşie a statului austriac pe care 
s-a organizat o vestită herghel ie; pe moşie lucrau oameni din satele d in jur. Numele 
se trage de la pădurea de altă dată". 

7 George Muntean, Vasile Ţigănescu, scriitor şi profesor, în "Suceava. Anuarul Muzeului 
Judeţean", anul VIII, 1 98 1 ,  p. 5 1 7-526. 

8 E. Ar. Zaharia, Antologie rădăuţeană, Colecţia scriitorilor bucovineni, Cernăuţi, 1 943, p. 10. 
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Gafiţa 

La început de vară, înaintea răsăritului soarelui, lucrătorii din Călugăriţa şi 
Voitinel se strâng în curtea administraţiei moşiei, desculţi ş i  slab îmbrăcaţi . Cei cu 
sape sunt duşi pe lanul 1 6, la prăşit cartofi. Printre ei, Gafiţa, o ţigăncuşă de 14 ani 
din Călugăriţa, prima zi la lucru în Brădet, şi Petrea, ţigan de 1 6  ani din Voitinel. 
Gafiţa, orfană, aciuată la familia Ilenei lui Ciulan, ţigancă cu trei fetiţe, este un fel 
de sclavă sălbăticită. Nu cunoştea decât: "frig, foame, ocări şi bătăi" . La Brădet 
descoperă o altă lume căreia i se adaptează uşor. Petrea, mezinul lui  
Ion Lingurariul, obişnuit cu sărăcia lucie de-acasă, mai lucrase la Brădet anul 
trecut. "Era slab, palid şi prea crescut pentru vârsta de şaisprăzece ani. Lucrători i 
spuneau că trăieşte numai cu apă şi aer". (p. 1 5) Cei doi adolescenţi lucrează unul 
lângă altul, în pauzele de masă se retrag împreună, mai feriţi de och i i  celorlalţi 
lucrători .  După ziua de muncă merg împreună o bucată de drum. Între ei se 
statorniceşte o curată şi profundă prietenie. Fata îl răsfaţă cu pâine, cârnaţi, măsl ine 
ş i  zahăr. Prietenia lor, pe nesimţite, se transformă, trecând prin toate fazele 
sentimentului erotic, în patimă. "Patima celor două odrasle de ţigan a fost jar curat. 
Foc de pubertate ţigănească [ . . .  ] .  L-au atins amândoi cu aceeaşi sete" (p. 34). Îşi 
fac modeste cadouri. Ba Gafiţa, pentru a-i cumpăra chimir lui  Petruţ al ei, s-a 
aventurat până în târgui Rădăuţului !  Se simt fericiţi, cuprinşi de o veselie "adâncă 
şi curată". O nouă viaţă a început pentru ei .  Într-o zi, în gârla Braniştei, pe "locul 
lor vechi", Gafiţa i-a spus "ceva" ce 1-a îngrijorat pe Petruţ. Acel "ceva" dă o notă 
de adâncă seriozitate relaţiilor dintre ei, li se iveşte perspectiva căsătoriei .  Petrea se 
hotărăşte s-o ia în famil ia lui .  Tata, la început, îl va certa, dar, până la urmă, va 
accepta fapta, fiindcă aşa se căsătorise şi el ! Fac naive planuri de viitor: vor strânge 
multe alune, le vor usca; la târg se vând bine. Într-o zi, Petruţ o anunţă că a doua zi 
va l ipsi de la lucru. Se va duce în locul tatălui său la Ioniţă Crăciun, căruia îi datora 
o zi de lucru. Gafiţa, în lipsa lui Petruţ, n-are chef de lucru, e neliniştită, o doare 
capul .  Vătaful Grigorie a Marandei, în pauza de la amiazi, trecând pe lângă nişte 
femei, le spune că Petrea Lingurariului e în spital fiindcă, în timp ce dohotea şura 
unui gospodar, a căzut pe nişte bârne. Vestea se răspândeşte printre lucrători 
repede. Mai ales femeile, impresionabile cum sunt, îl caină: "B ietul Petrea, bietul 
băiat. Ce i-a mai fost scris. Era tare de treabă şi cumsecade". Catrina lui Istrate, 
l imbută de felul ei, îi duce vestea Gafiţei .  Aceasta izbucneşte în plâns sfâşietor, 
aleargă peste lanuri la spital . Îl găseşte la morgă. Despletită, scăldată în lacrimi, îşi 
smulge câteva fire de păr şi i le pune sub cap. E înmormântat în partea săracilor, 
căci "sunt şi-n cimitire săraci şi bogaţi", comentează autorul. Noaptea de după 
înmormântare o petrece în famil ia Lingurariului, la Voitinel . A doua zi se duce la 
Brădet. "Nu mai plângea. Era palidă şi cu o linişte de piatră întipărită pe faţă. A 
străbătut lanurile în lung şi-n lat" (p. 47). "Sufletu-i zdrobit de durere i se molcomi 
de o nădejde ce i se furişă încet în conştiinţă: . . .  vreau să mă-tâlnesc cu tine . . .  să 
mă întâlnesc . . .  " (p. 48) A plouat şi a fulgerat până spre miezul nopţii .  Spre 
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dimineaţă, potolindu-se ploaia şi vântul, printre şirul de rariţe de la hotarul moşiei, 
atâmând de un copac, se vedea trupul subţire al Gafiţei .  Nici lucrătorii ,  nici familia 
Lingurariului nu şi-au dat seama că sub ochii lor s-a petrecut o poveste 
impresionantă de dragoste, cu sfârşit tragic. Doar gârlele, alunii, rariţele, arinii, 
florile şi  păsările le-au ştiut taina, le-au luminat puţinele zile fericite şi  le-au păstrat 
amintirea. Subiectul nuvelei e romantic, dar desăvârşirea artistică impresionează 
prin realismul vieţii cotidiene a lucrători lor de pe moşia Brădetului şi prin arta 
redării celor mai fine trăiri ale personajelor. 

Comoara lui Sofronie 

Vătafului Sofronie, "negricios, cap mare, plete încărunţite, glas de bariton", i 
se dusese vestea că e "rău la inimă ş i  acru la suflet". Cu flăcăii se purta necruţător, 
nu-i slăbea din ochi, în schimb fetelor şi femeilor le arăta înţelegere deosebită, le 
proteja totdeauna. Sofronie era din Vicov de Jos. La Brădet venise cu vreo 30 de 
ani în urmă, ca argat. Harnic, supus, credincios, priceput, a ajuns vătaf. De sufletul 
lui nu s-a apropiat n imeni, nu i se cunoştea viaţa. De la puţinii lucrători vicoveni în 
Brădet se răspândise bănuiala că, în tinereţe, ar fi omorât un om. Asta-i întărea 
faima de om rău. Ş i  de gura lui se fereau flăcăi i .  El ştia că în ochii lucrătorilor 
trecea drept om cu mare păcat pe suflet. De fapt era drept, bun şi milos. Într-o zi 
obligă doi flăcăi care încărcaseră prea mult fân pe o căruţă cu un singur cal să dea 
jos din fân până ce calul a putut trage uşor căruţa. Altă ispravă. Băieţii 
administratorului au prins în grădină, cu laţul, un sticlete pe care I-au închis într-o 
colivie atârnată pe un perete în cerdac. Impresionat de tristeţea sticletelui, Sofronie, 
după prânz, când nemţii dormeau, desculţ, s-a strecurat în cerdac şi l-a eliberat. Pe 
lanurile Brădetului se simţea în largul lui printre săracii satelor, argaţi şi vătafi, 
oameni nevoiaşi ca şi dânsul, fără ambiţii şi egoisme. "Cuprindea drăgăstos cu 
privirea pomii  din grădină, huciurile gârlelor, ovezile şi secări le pe care, în trecere, 
le atingea cu mâna ca o mângâiere. Se uita cu drag la uli ,  ciori, ţărci şi vrăbii, 
rândunele şi ciocârlii , urmărindu-le zborul şi ascultându-le glasul" (p. 64) Trecutul 
şi-1 retrăia în amintiri nemărturisite n imănui .  De mic copil, argat pe la casele 
gospodarilor din Vicov de Jos. Nici flăcău n-o duce mai uşor, Şi apoi năpasta. Într
o zi scapă de la înec în apa Sucevei un copil neastâmpărat al cârciumarului, dat în 
seama Mariei, servitoarea de la cârciumă. Fata, ca şi el, săracă, argăţeşte pe la cei 
bogaţi. Sofronie, de dragul ei, vine des pe la cârciumă. Între ei se naşte o dragoste 
puternică, fără declaraţii şi jurăminte. Au hotărât să se căsătorească peste un an. 

Într-o seară, flăcăul Ion Butuc, lovit puternic cu o piatră, moare. Dumitru 
Butuc, flăcău tomnatic, văr cu cel asasinat, îl acuză pe Sofronie de faptă. Deşi 
nevinovat, de frică, năpăstuitul fuge la Brodina şi  se ascunde pe la stâni .  La început 
de iarnă, în sat, întâlneşte pe flăcăul Gavril Caraş, consătean, care-i spune că 
Ion Butuc n-a murit, ci-i sănătos tun. În acelaşi timp însă, Gavril Caraş anunţă 
jandarmii .  Prins, j udecat la Suceava, primeşte un an închisoare. Numai Maria îl ştie 
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nevinovat, îl vizitează, îi trimite o scrisoare reconfortantă pentru el, cu ortografie 
,,naturală". După eliberarea din închisoare, întors în sat, află că Maria a murit de 
aprindere de plămâni .  Mătuşa fetei, Rahila, îi mărturiseşte: "Când a simţit că 
slăbeşte, m-a rugat să-i tai o şuviţă groasă de păr şi mi-a dat de grijă să ţi-o dau, ca 
semn de la dânsa. Ţi-a dorit u itare uşoară. Mult a mai plâns şi tare a dorit să 
trăiască" (p. 60). După 27 de ani, Gheorghe a Iftimiei, pe patul morţii, îl cheamă şi-i 
mărturiseşte că e l  1-a omorât pe Ion Butuc şi-1 roagă să-I ierte pentru suferinţele 
îndurate din pricina lui .  Îl iertă, şi preotul îl pricistui .  Spre seară muri. Sofronie 
intră în cimitirul din Vicov şi spuse o rugăciune la mormântul Măriuţei, de care 
avea grijă  să nu rămână fără cruce. Stăpânirea clădi o căsuţă pentru paznic spre 
toloaca Tripărei lor. Sofronie, îmbătrânit, fu numit paznic şi se mută în ea. Aici trăia 
ca un pustnic, vizitat, rar, mai ales la sărbători, de unii gospodari. Badea Laurenţie, 
surprins de ploaie în preajma casei lui Sofronie, fu poftit în casă. Vorbiră multe ş i  
de toate. Cu această ocazie, Sofronie îşi desferecă inima ş i  povesti întâmplarea cu 
năpasta. Aşa a ajuns în sat dezlegarea tainei vătafului .  Comoara era şuviţa de păr pe 
care o ţinea în lada primită de la maică-sa. Lada o adăposti în podul clădirii 
administraţiei. În război este luat căruţaş la trenul regimentar al unei unităţi 
mi litare. Nu se ştie pe unde-i odihnesc oasele. Cazacii, ocupând Brădetul, au pus pe 
foc şi lada cu comoara lui Sofronie. E o poveste cu oameni şi întâmplări ce nu se 
u ită lesne. Nuvela începe prin a nara fapte din activitatea lui Sofronie la Brădet, 
când acesta este în vârstă. Cele din tinereţe se integrează acţiunii prezente prin 
povestire, de către erou. Subiectul se desfăşoară logic şi firesc, cele două planuri, 
cel prezent şi  cel din trecut se armonizează organic în destinul personajului ce 
caracterizează primele două deceni i  ale secolului al XX-lea în Bucovina sub 
stăpânirea habsburgică. Autorul îi surprinde trăsăturile psihice, de la senzaţii la 
sentimente, la concepţia asupra vieţii .  Mulţimea amănuntelor vieţii cotidiene a 
lucrătorilor de pe lanuri, a relaţii lor interumane, prezenţa naturii ca un fel de 
personaj activ în viaţă, l imba autorului şi cea a personajelor etc. creează o imagine 
reală, autentică a vieţii rurale a epocii . Sentimentul erotic, sincer şi profund, 
constituit de o tradiţie îndelungată, fără ingrediente sociale ori sexuale, eroii  îl 
concep numai în famil ie .  

Roata 

Profesorului Constantin Loghin 

Locotenetul Otto von Stein, comandantul soldaţilor de la  Brădetul Vechi şi 
Brădetul Nou, soldaţi îngrij itori ai cailor împărăteşti, asistă, cu administratorul 
moşiei şi  cu un inginer, la executarea lucrărilor ce aveau să ducă apa pentru 
animale, de la un izvor bogat din coasta dealului dinspre Gălăneşti, sus la Brădet. 
Era într-o caldă şi luminoasă zi de octombrie. Lucrările au durat până în primăvara 
următoare. La construcţia apeductului au participat şi unii  săteni. La inaugurare se 
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adună lume curioasă să vadă minunea nemţilor! Venise şi badea Viucă, de gura 
fetei sale Domnica, poftită, la rândul ei, de Ion a lui Filip, recent eliberat din armată 
şi îndrăgostit de fată. Locotenentul remarcă frumuseţea ieşită din comun a 
Domnicăi. "Coloarea neagră a părului ei bogat se deosebea izbitor de cea a feţei .  
Soarele încă n-apucase să-i schimbe coloarea pielei de un alb curat. Sprâncenele, 
nasul, gura, bărbia şi l in i ile feţei erau într-o armonie de creaţie d ivină. Era una din 
acele frumuseţi rare, de fiinţă sănătoasă, care stârneşte mirare" (p. 83-84). Încântat 
şi fericit, face planuri copilăreşti ori năstruşnice de răpire a fetei şi de clipele 
pasionale pe care le va petrece cu ea. I se pare că totul va ieşi după dorinţele sale, 
aşa ca de atâtea ori cu fete din Galiţia. Prima încercare, singur, călare, trece pe ul iţa 
gospodăriei lui badea Viucă. Stă de vorbă cu nişte băieţi, apoi cu bărbaţi şi cu 
nevasta lui V iucă, ieşiţi pe la porţi să vadă de ce latră câini i  aşa de furios. Nici nu 
vede fata. Înfrânt, ruşinat, înciudat pe această lume sălbatică, se retrage strategic. 
Decide să vină noaptea. Prin minte îi trec fel de fel de planuri care-i creează stări 
sufleteşti fericite. Plin de sine îşi închipuie: "Să vezi, fată de valah, cum te voi face 
să-mi săruţi ş i  tu mâna." (pag. 92) Locotenentul cere ajutorul, discret, ca între 
bărbaţi, administratorului Conrad, familist, crescut în precepte morale severe ale 
fami l iei catol ice. Ar fi bine dacă i-ar da fetei de lucru pe un lan printre huciuri, 
departe de lucrători. Dezamăgiţi, află de la secretar că fata nu vine la Brădet. 
Atunci hotărăsc să organizeze o mică petrecere, la administrator în casă şi să cheme 
câteva fete din sat, să servească la masă, să ajute pe frau Mitzi la bucătărie pe 
cheltuiala locotenentului, iar domnicăi să-i promită chiar cinci coroane. 
Administratorul e sceptic, cunoşte mândria gospodarilor. Se încep pregătirile 
pentru ospăţ. Vătaful Miron pleacă în sat să găsească neveste pricepute în astfel de 
situaţii şi, mai ales, să nu l ipsească Domnica. Spre surprinderea lui, ţărani i  nu 
acceptă cu entuziasm propunerea, iar Domnica refuză hotărât. Când aude de bani, 
i-o retează scurt: "Să-mi dăruiască un lan întreg şi nu mă duc. Eu atâta ştiu: mâne 
dimineaţă îmi grijesc vitele, după aceea mă duc la biserică şi la amiazi mă gătesc 
pentru joc" (p. 1 07). Gospodinele discută despre obiceiurile lor la pregătiri le 
ospeţelor cu diferite prilejuri: nunţi, cumetri i, hramuri etc. Dintre gospodinele 
invitate la curte, a doua zi, nu sosi decât nevasta lui Nicanor Ghebosu. Otto von 
Stein sosi, pe la orele zece, cu un locotenent şi doi sublocotenenţi. Dezamăgirea le 
fu mare. Administratorul, om cinstit, se bucură în sinea lui că a fost scutit să ia 
parte la o faptă imorală. După cheful cam plictisitor, ofiţerii, în drum spre oraş, se 
opresc la horă. Frumuseţea Domnicăi îi uimeşte. Von Stein o sorbea din ochi, 
cuprins de sentimente contradictorii, între desfătare dulce şi amărăciune 
deznădăjduită. Fata dorită aparţinea unei lumi inabordabile, străine lui .  D intre cei 
prezenţi la joc, bărbaţii formau un grup aparte, "cel mai sănătos şi preţios chiag de 
temelie a rasei" (p. 1 1 6). Ofiţerii austrieci, cu toată morga lor aristocratică, nu pot 
stabili nici o relaţie cu supuşi i  împărăţiei din Brădet. În drum spre casă, Domnica şi 
Ion comentează prezenţa ofiţerilor la horă. Dacă Domnica s-ar fi dus la Brădet, 
unde a fost chemată cu insistenţă, ar fi fost pusă să le servească la masă. Ion aruncă 
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o vorbă cu tâlc: "Asta, ca asta . . .  da' nepişcată nu scăpai! " Răspunsul e cel aşteptat 
de flăcău: "Să tot aştepte să puie un deget pe mine! " (p. 1 1 7). Toate încercările 
făcute de locotenent de a ş i-o scoate pe Domnica d in suflet nu reuşesc, d impotrivă, 
oriunde ar fi o vede în faţă, prezenţă stăruitoare. "Nu mi-am putut închipui că toate 
fibrele sufletului  meu să fie prinse într-o luptă surdă, numai pentru o dorinţă, 
înţelegi, ci pentru a fi cât mai aproape de ea, pentru a o vedea cel puţin" (p. 1 1 8). 
Conrad îi  atrage serios atenţia asupra primejdiei la care se expune prin nechibzuinţa 
sa, populaţia satului nu tolerează abaterile de la morală, iar flăcăii pedepsesc fără 
milă faptele ce le ating onoarea. Locotenentul nu se poate l in işti, stăpâni, doreşte 
măcar s-o vadă: "Îmi pare rău că nu i-am citit în faţă, în ochi . . .  Trebuia s-o studiez 
din toate punctele de vedere. Nu e prea târziu . . .  De ce nu m-aş duce? Cine mă 
opreşte? Numai să-i citesc în ochi" (p. 1 24) Comportamentul său devine c iudat; 
educat în spiritul nobil imii austriece obişnuite să-şi satisfacă toate capricii le, să nu 
întâmpine insuccese, opoziţii, d ispreţuieşte profund tot ce aparţine celor de speţă 
joasă, mai ales sălbaticilor valahi, dar nu şi-o poate scoate d in minte pe frumoasa 
Domnică. Imaginea ei îl torturează. Vine singur, duminica, la joc, obţine câteva 
priviri indiferente şi fugare ale acesteia. În acest timp soseşte în Rădăuţi sora sa 
Sophie van laworsky, cu zece ani mai mare ca el, stabi l ită cu soţul ei în Lemberg. 
Ea se consideră şeful fami l iei, de când îi murise mama, tata omorându-şi vremea în 
vesela Vienă. Surprinsă de halul în care îşi găseşte fratele, se hotărăşte să vadă fata. 
Îi atrage însă atenţia că nu-l va ajuta să facă o ticăloşie! Un tâlmaci se aventurează 
în această Manciurie a imperiului .  Scena intrării ei în gospodăria lui badea Viucă, 
descrierea odăii în care este invitată, privirea prin geam asupra ograzii, grajdiului, 
pomilor, "iar prin uşa deschisă a grajdiului, partea dinapoi a unei vaci ce se apăra 
cu coada de gâze" (p. 1 36-1 37). Atrase de sosirea unor musafiri ciudaţi, câteva fete 
din vecini apar pe la gard şi-n ogradă, curioase să vadă minunea. Soseşte şi 
Domnica. "Doamna Sophie se încredinţă din câteva priviri că fata e de-o frumuseţe 
răpitoare" (p. 1 3 8) .  Propune părinţilor să consimtă ca fata să vie cu dânsa la 
serbările jubiliare ale Împărăţiei, pe cheltuiala ei, ba, poate s-o însoţească şi unul 
din părinţi. Nu reuşeşte s-o ademenească cu nici o ispită vieneză! Domnica nu se 
lasă să fie măcar fotografiată. 

Dezamăgită, intrigată, doamna van Iaworsky se întoarce la Rădăuţi. În faţa 
fratelui ei îşi descarcă tot năduful: "Sunt sălbatici, dragă! Nu ştiu să preţuiască 
viaţa! Primitivi ca cei din triburi . Să nu se lase n ici cel puţin fotografiată! . . .  Nu se 
mişcă până nu le spune preotul !  Nemaiauzit! " (p. 1 45). Ascultându-şi sora, 
locotenentului îi apare în minte "un sat de valahi alcătuit din nebiruite fami lii
cetăţi" (p. 1 45). 

La plecarea grăbită d in Rădăuţi, sora îi promite că-I va scoate din această 
"Manciurie sălbatică". Înfrânt, Otto pare alt om. Ş i  glasu-i pare schimbat, remarcă 
doamna Mitzi .  Relaţia d intre horodniceni şi împărăţie o sintetizează expresiv 
administratorul :  "Dispunem de Brădet şi-1 stăpânim. Cu toate acestea, pe Januri, pe 
drumuri, pe gârle ş i  chiar aici la curte mă simt străin. Îmi face impresia că totul ce e 
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în Brădet ţine, că se înţelege cu dânşii, parcă ar fi ei stăpâni, nu noi .  Până şi aerul e 
al lor" (p. 148-1 49). Nuvela se încheie cu nunta Domnicăi cu Ion, prezentată cu tot 
farmecul ei tradiţional. Asistă şi familia administratorului cu locotenentul pe faţa 
căruia era întipărită o seriozitate adâncă. 

În nuvelă, personajele acţionează, vorbesc, gândesc potrivit lumii căreia îi 
aparţin. Cei din Călugăriţa, ţărani de arhaică viaţă, decantată, încorporată în cutume 
şi legi cu stricteţe respectate, pe de o parte. Funcţionarii austrieci de la Brădet, 
puţini, de pregătire intelectuală modestă şi cei doi "von", îndepărtaţi de tot ce nu 
aparţine nobi l imii ,  pe de altă parte. Sunt două entităţi sociale, economice, istorice, 
culturale, politice etc. ,  ce nu au interese comune. 

Autorul citeşte cele mai fine nuanţe psihice ale personajelor, ţinând seama de 
vârstă, de momentul şi condiţiile în care se află acestea. Tânărul locotenent trăieşte 
o experienţă, pentru prima dată în viaţa sa frivolă, gravă, ce se pare că-i va 
determina restul vieţii .  Limba personajelor aparţine primelor două decenii ale 
secolului al XX-lea din Călugăriţa şi funcţionarilor de la Brădet. Subiectul tratat e 
ca un scenariu tragi-comic al unui film sau piese de teatru cu puternice trăsături 
realiste. 

Două puteri 

Noaptea Învieri i .  La curtea din Brădet, fami lia vătafului Militon se 
pregăteşte, cu evlavie, să meargă la biserică, în Călugăriţa, aşa cum cere tradiţia: 
ciur, pască, ouă roş i i  etc. Pentru spălatul de dimineaţă, pun, lângă cofa de apă, un 
ban şi un ou roşu. De pe dealul Colnic, prin întunericul nopţii, cu fel inare aprinse, 
oameni i  se văd îndreptându-se spre bisericuţa veche, unde "lângă cruci, mai ales 
femei, se rugau îngenunchiate şi cu capul plecat. Păreau cufundate în vorbă cu cei 
din morminte. În răstimpuri, glasul clopotelor îşi trimitea peste ei v ibraţiile, vrăj ind 
tăcerea lor plină de mărturisiri şi împăcare" (p. 1 5 5). Vătaful Militon şi soţia sa 
Eufrozina au un singur băiat, Constantin, lăsat la vatră din armată de jumătate de 
an. Părinţii intenţionează să-I însoare, i-au găsit şi mireasă, pe Raveca lui Iustin, cu 
o falcă de pământ ca zestre. Constantin însă n-o poate suferi .  O descrie astfel :  "un 
dop de fată cu och i  mici s i  buze groase" (p. 1 57). În altă parte îi fug gândurile. La 
curte locuieşte şi vătaful Miron, soţia sa Gl icheria şi fata lor Saveta. Cei doi tineri 
au copilărit împreună, la Brădet, în largul lor, se zbenguiau prin grajduri, şoproane, 
magazii, girezi si târle, vâlcele si huciuri . Nu le l ipsea pâinea, n ici l ibertatea. 
Ajungând la 1 6  ani, Constantin lucrează pe lanuri. Saveta îl va urma la 1 4  ani .  
Autorul surprinde evoluţia sufletească a lui Constantin ş i  a Savetei ,  de când, copii, 
se bucură de cuiburile de păsări descoperite prin huciuri, apoi, adolescenţi, 
sentimentele devin mai grave şi în cele din urmă se transformă într-o puternică 
dragoste. Viaţa t inerilor se integrează în a famil i i lor, se împleteşte cu a lucrătorilor 
de pe moşia împărătească; tinerii cunosc bine traiul chinuit al neamurilor din 
Călugăriţa, simt constrângerea administraţiei .  
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Vătaful Mil iton este apreciat de administrator, se comportă ca un specialist în 
agricultură, mai închide och i i  când surprinde pe câte un lucrător cu ceva produse în 
căruţă. Are nevoie de şase coroane, le cere împrumut administratorului, dar refuză 
să semneze vreun act, motivând cu un proverb: "Jidanul se teme de topor şi ţăranu l  
de  hârtie ! ". Trăieşte ca  un adevărat creştin. "În casă la e l  nu se  auzea cuvântul 
«drac» şi n ici vreo sudalmă care ar fi putut fi socotită ca o defăimare a celor sfinte 
sau care ar fi atins c instea cuiva" (p. 1 6 1  ). 

Îşi iubeşte feciorul şi-i doreşte fericirea. Îi repetă mereu: "Da' decât două 
traiste goale . . .  Dacă ai una mai bogată, ce mai aştepţi? N-o vrei pe Raveca, ia-o pe 
alta; da-ntâi şi-ntâi să aibă pământ" (p. 1 7 1  ) . Mama, în schimb, ar fi bucuroasă 
dacă feciorul ei ar lua-o de nevastă pe harnica şi frumoasa Savetă! Precaută, zice: 
"La urma urmelor îi face, măi Tinuţă, cum te-a trage inima" (p. 1 72). 

În sufletul lui Tinuţă stăpâneşte chipul luminos, curat, afectuos al Savetei .  
Dar cu timpul, se furişează în discuţiile lor teama de sărăcie. Îl bate gândul să 
meargă în oraş să câştige bani .  Renunţă, oraşul îi e străin. 

De mic, în sufletul lui  se fonnase un puternic fond creştin. Îşi aminteşte de 
boala gravă din copilărie şi de rugăciunile profunde ale tatălu i  pentru însănătoşirea 
sa, de credinţa lui că băiatul nu va muri. După exemplul tatei se ruga şi el şi nu u ita 
să-i mulţumească lui Dumnezeu că 1-a scăpat din ghearele morţi i .  

Perspectiva sărăciei şi concepţia tatălui despre viaţă parcă-! îndepărtau, 
uneori, de Saveta. În astfel de situaţii se vedea neputincios: "0 supărare neaşteptată 
îi copleşi sufletul şi-i moleşi trupul .  Mintea şi inima i se încinseră într-o luptă 
surdă" (p. 1 84 ) . Când se întâlneşte cu Saveta, îşi recapătă încrederea în sine, se 
decide să scape de sub tutela tatei .  "Eram hotărât să-I ascult pe tătuca. Atâta ce-mi 
bate capul . . .  De-amu am să fac şi după dorinţa mămuchii, care-i şi a mea" (p. 1 90). 

Balansul între împl inirea dragostei şi  destrămarea ei se curmă brusc. Într-o 
noapte, Militon se întoarce acasă peste lanuri ş i ,  prin gârla Tripăreilor, printre tufe, 
câţiva braconieri din Călugăriţa ieşiseră la vulpi. Unul, Antip, crezând că are în faţă 
vulpe, trage. Lovit în cap, Militon se prăbuşeşte. Feciorul nu poate uita chipul 
neînsufleţit al tatălui :  "Faţa ca de ceară şi schimonosită de durere . . .  Citise pe faţa 
lui nespusă durere şi nevinovăţie, dorinţi si rugăminţi" (p. 1 99). Îi aude, parcă, 
glasul repetat, stăruitor: "Să nu-l superi pe Dumnezeu. Dacă mi-i asculta, îi avea 
noroc, măi Tinuţă. Nu vreau ca feciorul meu să argăţească, să steie sub poruncile 
altora" (p. 1 99). Îndurerat, descumpănit, îi marturisi şi Savetei :  "Nu pot să uit 
dorinţa tatei .  Să nu-l ascult. . .  mă tem. Mă tem de Dumnezeu. A fost dorinţa lui să 
nu argăţesc. Nu mai pot sta la Brădet. Nu ştiu ce am. Parcă m-aş duce şi tot m-aş 
duce, ca să u it de toate" (p. 200). Saveta simţi, înlăcrămată, în această mărturisire o 
sentinţă neîndurătoare şi condamnarea la nefericire. 

Constantin şi mama trebuie să părăsească Brădetul .  Se întorc în sat. 
Despărţirea e dureroasă, şi natura participă la tristeţea oamenilor. 

Peste trei ani, iarna, asistăm la înmormântarea Eufrozinei .  După sicriu, dus pe 
năsălie, călugărul Cintil ian, feciorul moartei .  Saveta, măritată cu Ion a lui Tănasă, 
cu un copi l  în braţe, plânge înăbuşit. Îşi plânge propriul destin. 
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Povestea d e  dragoste neîmplinită a lui Tinuţă ş i  a Savetei nu are nimic 
spectaculos, e trăită dramatic doar de tinerii protagonişti. Aceştia îşi acceptă soarta, 
fără revoltă. Impresionează capacitatea lor de suportare a suferinţei. Tinuţă, 
călugărit la Suceviţa, nu o va u ita pe Saveta, dar nici nu va păcătui din cauza ei .  
Saveta, resemnată, îşi va continua viaţa în Călugăriţa, asemenea suratelor ei sărace 
care vin din veac. Două destine emblematice. Vătaful Mil iton, tatăl lui Tinuţă, 
domina acţiunea, o determină, voinţă de fier pusă în slujba unui scop precis: să nu 
admită ca fiul să traiască în sărăcie. Autorul foloseşte cuvinte puţine, care exprimă 
o lume extrem de bogată în nuanţe subtile: cochetăria fetelor, aprecierea 
podoabelor, tactul părinţilor în supravegherea copi ilor, trăirea sentimentului 
religios etc. 

Jitarul de la Gardul Ţarnei 

Badea Nicanor Ghebosu, "sărac l ipit pământului", mic de statură, "cu ochi 
bruni şi  voce puternică", "bine adus de spate", după lungi si stăruitoare intervenţii 
pe lângă vomic, sprijinite şi de "două balerci de holercă", obţinu j ităria de la 
Gardul Ţamei, cea mai săracă j itarie a satului .  Valoarea ei consta în faptul că 
ogoarele călugăriţenilor se mărgineau cu moşia Brădetului, iar badea Nicanor a 
devenit neîntrecut expert în fructificarea acestei vecinătăţi, mai ales că ogorul său 
ajungea în şanţul de hotar. Se străduieşte să nu producă nemulţumiri oamenilor: 
despăgubeşte pe cei ale căror ogoare aveau de suferit din cauza vitelor lăsate în 
voie de copii, nu se supără pe sătenii  cărpănoşi care uitau să-i lase şi puţinul 
cuvenit din recoltă, pentru pază. 

Cu băieţii Călugăriţei, veniţi cu vitele şi oile la păscut, j itarul avea relaţii de 
colaborare paşnică; îi supraveghea cu atenţie, îi silea să fie cu ochii  pe vite pentru a 
nu le scăpa în recolte. 

Într-o luminoasă după masă de sfârşit de iulie, la "stejarul de la şanţ", stejar 
secular şi singuratic, ceata de copi i  era mai gălăgioasă ca niciodată. Locul era 
strategic, de aici se vedea ţarna Tripăreilor ca-n palmă. Autorul,  profesor 
împătimit, compară locul şi copiii cu o şcoală. Copii i  mici sunt elevi, cei mai 
răsăriţi, profesori, iar părinţii şi j itarul un fel de inspectori. Acţiunea, dinamică, se 
aseamănă cu o lecţie de pedagogie activă, metoda principală - dialogul .  Gavril a 
Vădanei, un orfan pripăşit la curtea Brădetului, conduce "lecţia". 

La un semn al lui Gavril, toţi copi i i  se urcă în copac, Gavril în vârf ca 
profesor ce se afla. Şi domnul profesor îşi întreabă elevi i :  " - Mă, a cui e ogorul 
cela de lângă împărătesc . . .  - Al satului. E doar toloacă. - Ştiu că e al satului, da' 
cine a pahtuit (arendat) ogorul? - Acolo a arat Truţă. E al lui Truţă. - Nu-i drept 
sări alt băiat - locul 1-a pahtuit Nicanor Ghebosu şi Truţă i 1-a arat. - Bravo, mă 
Cuşnuţă. Tu eşti cel mai deştept dintre toţi . Mă, amu să văd care-mi poate spune de 
ce a semănat j itarul ovăz pe ogorul lui? - Nu ştiu. - Nici eu nu ştiu. - Ca să aibă 
ovăz, da' de ce? Spune-ne tu dacă ştii .  - Nici tu nu ştii ,  mă Ochi lă? - Nu. - Eşti 
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bun numai la ţintit cu bulgări, da' la cap eşti tufă uscată. - Tu eşti prost ca stejarul 
ista. - Ba tu eşti. - Tu eşti prost ca lanul ista, îi spuse din nou Ochi lă, crezând că 
prostia se socoteşte după mărimea obiectului cu care e asemănată. - Spune tu, măi 
Suşai, întreabă mai departe Gavril .  - ? - Spune tu, măi Pâst!" Din întrebările şi 
răspunsurile copi ilor aflăm că j itarul aştepta ca să semene mai întâi administratorul 
Brădetului lanul de lângă ogoarele ţărani lor, apoi cu acelaşi soi de cereale îşi 
însămânţează şi el ogorul .  La cules, j itarul transportă din recolta împărătescului pe 
ogorul său şi apoi acasă. Iată de ce j ităria îi devenise mană cerească. După ce 
comentează în fel şi chip fapta j itarului, sătui de huţinatul pe crengi, copi i i  sar din 
copac. Să nu se plictisească, Gavril le propune să facă foc din balegă uscată, dâre 
de fân şi crengi de lareţi, foc ce scoate mult si dens fum. Săritul peste foc şi prin 
acest fum le făcea plăcere. Printre copii se afla o singură fetiţă, care nu se urcase în 
stejar şi nu partic ipa chiar la toate zburdălnicii le băieţilor. În toiul !armei săritulu i  
peste foc, fetiţa observase, intrigată, că  o capiţă de  pe  lanul împărătesc se  mişcă. Le 
spuse la toţi ce vede şi le îndreptă privirile către căpiţa buclucaşă. Aceştia 
comentează: " - Da, bre ! Se mişcă . . .  Zău se mişcă. - Aşa ceva nu s-a pomenit. -
Uite, uite, iar se mişcă! - Mare comedie! - Nu- i  curat acolo! - Să ştiţi că nu e 
curat! De lariţa de lângă tufa de colo, s-a spânzurat Gafiţa lui Budilău ţiganu, le 
spuse Gavril a Vădanei, arătând anume alt copac decât cel cu întâmplarea de 
demult" (p. 2 1 4) .  Copi i i  nu prea au timp să se sperie de strigoi şi de Nichiduţă, căci 
au alergat, după Gavril, spre căpiţa mişcătoare. "Ajunşi gâfâind la căpiţa cu pricina, 
se uitară la ea, o înconjurară, o pipăiră, mai răcniră la ea, unul vârî curajos mâna 
într-însa, altul sări pe dânsa şi alunecă" (p. 2 1 4) .  Deodată, Gavril scoase un chibrit 
şi dădu foc căpiţei .  Fumul şi flăcările, repede, cupriseră toata căpiţa, "Şi  numai ce 
văzură că dintr-odată căpiţa, mai mult fum decât foc, se scutură ca o capră de 
vânzare într-o malancă, se desface şi se prăbuşeşte. Din măruntaiele ei, apăru 
răcnind Nicanor Ghebosu. "- Ce-aţi făcut, afurisiţilor?! Ajutaţi-mă s-o sting! " 
(p. 2 1 5) .  Săriră cu toţii şi au stins focul îndată. Înciudat, j itarul le explică băieţilor 
că în ziua aceea a umblat mult şi, obosit din cale afară, s-a vârât în căpiţă să se 
odihnească. Să nu fie văzut de nemţii de la curte. Gavril nu crede o iotă din spusele 
lui  şi i-o arată cu logică de om matur. Până la urma, "părţi le" s-au împăcat şi băieţii 
i-au promis că nu vor povesti despre păţania lor nimănui .  

Autorul, în u ltima propoziţie, maliţios, conchide: "A doua zi a ştiut tot satul" . 
Povestirea, o comedie plină de haz ce se desfăşoară pe scena naturii 

Tripăreilor, prezintă un singur personaj,  badea Nicanor Ghebosu. Copiii din 
Călugăriţa, ieşiţi cu vitele pe toloacă, se manifestă ca o ceată prea puţin 
individualizată, cei mari si cei mici, cu porecle câştigate tot în ceată, fetiţa, 
rarisimă, cu educaţie caracteristică viitoarelor gospodine, întregesc imaginea 
complexă a Călugăriţei în raporturile cu "împărătescul" . Personajele vorbesc graiul 
comunităţii călugăriţene, cuvinte specifice Jocului şi  momentului istoric, explicate 
de autor. Doar un singur substantiv, "şoflău", se cere explicat: cultură formată din 
mai multe plante - trifoi, ovăz, orz etc. pentru hrana vitelor. 
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În preajma sfârşitului 

Naraţiunea începe cu prezentarea lui Gavril a Vădanei, conducătorul copii lor 
din Jitaru/ de la Gardul Ţarnei, acum adolescent de 1 5  ani, grav bolnav de oftică, 
adăpostit în bucătăria argaţilor de la Brădet. Când vremea era frumoasă, băiatul 
părăsea patul său şi se ducea printre muncitorii de pe lanuri, îi auzea povestind de-ale 
lor şi se simţea parcă mai bine. Spera într-o vindecare miraculoasă, plănuia să 
meargă la mănăstirea Suceviţa, chiar să urce dealul Furcoiului din fata mănăstiri i .  
Printre lucrători "nici junghiurile din spate nu i se păreau atât de dur�roase şi nici 
zilele atât de lungi". Se îndreaptă spre lanul 1 3 , pe care era mai multa lume. Doi 
lucrători au văzut, ziua mare, printre arini i  de sub coasta Băsenilor, o caprioară, iar 
Laurenţie a lui Nicolai, pe Colnic, într-o dimineaţă, o scroafă sălbatică cu purcei. 
Aşa ceva nu s-a mai văzut, nu e semn bun, zic unii .  "O-apoi semne sunt destule, de 
le-ar înţelege numai oameni i" (p. 220). Un lucrător, care a participat, printre cei 1 3  
m i i  d e  români, l a  marea manifestaţie de I a  Cernăuţi împotriva "bâlbacilor" 
(rutenilor) doritori de Vlădică ucrainean, spunea că, la o adică, s-ar mai duce. 
Gheorghe a lui Costan şi Ion a lui Dumitruţă, certaţi de aproape un an, din cauza 
unui hat, se împacă, făcându-şi câte o ţigară, fumând amândoi. "Las' ,  bădică Ion, 
că la primăvară îndrept eu greşala, dacă dă Dumnezeu şi ajungem. Zău că a fost o 
greşală. lac-aşa. . .  m-am scăpat cu plugul şi gata. Îndreptam eu şi ast-primăvară, 
da' tare m-ai ocărât, şi şti i  cum e omul" (p. 223). Gavril a lui Spiridon, poreclit 
Vi luţă, boltei tomnatic, câştigă bani frumoşi din vânzarea clandestină de holercă. El 
nu bea nici în ruptul capului, însă multora nu le displace băutura. 

În lumea satului, copii sunt dar dumnezeiesc. În pauza de amiazi se strâng şi 
flăcăii. După masă, un flăcău cântă din frunză "Bătuta", altul o fluieră, desculţi sau în 
opinci, mai încearcă "Învârtita", "Mărunţica" şi "Ţigăneasca". Nevasta lui Ion a lui 
Dumitruţă, de la umbra unui plop: "Na, Gavriluţă . . .  Mănâncă şi tu . . .  întinzându-i un 
darâb de mămăligă ş i  ulciorul în care mai rămăsese lapte acru" (p. 228). 

Femeile întorc pe toate feţele vestea asasinării lui Franz Ferdinand, 
moştenitorul tronului, şi a soţiei sale. Gavril a Vădanei reţine cât mai multe din ce 
aude, fiindcă: "Când m-oi întrema, am să le-o mai povestesc odată, aşa cum ştiu 
eu" (p. 250). La curtea de la Brădet, nemţii au pus în fereastra cancelariei portretul 
perechi i  princiare, cu tunica arhiducelui plină de sânge, în altă fereastră imaginea 
bătrânului împărat plângând cu fruntea în palme. Măsurile de doliu luate de 
autorităţi nu impresionează prea mult satele. Tineretul îşi vedea de ale sale, doar că 
avea grijă  să se ferească. La şase după masă, Gavril a Vădanei fu s i l it să se suie în 
turn să tragă clopotul pentru încetarea lucrului .  "Acolo moare cu toată natura 
Brădetului în suflet. Noaptea cuprinse Brădetul obosit. La miezul nopţii sună 
mobil izarea". 

În doar 20 de pagini, autorul condensează destine, relaţii umane, munci 
agricole, caractere, obiceiuri, sărăcie, politică înaltă tălmăcită prin optica feminină, 
ţărănească, reflectarea relaţiilor administraţiei imperiale cu lumea satelor. 
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Psihologie, economie, istorie, etnografie etc., exprimate în scene de viaţă cotidiană 
reală. Dialogul firesc, stil prob, graiul popular, fără exagerări locale conferă 
textului certe valori artistice. Natura, personaj ,  condiţie de viaţă, dinamică, ubicuă, 
conferă veridicitate şi poezie l iteraturii lui Vasile Ţigănescu.  

Zări noi 

Inginerului Vasile Hrişcă din Voitinel 

Nuvela precedentă, În preajma sfârşitului, prezenta imagini ale cătunului 
Călugăriţa, cu accentul pe tineret, muncind pe lanurile împărătescului până la 
începutul Primului Război Mondial. Prin "sfârşit" autorul sugerează moartea 
Imperiului habsburgic. Nuvela Zări noi povesteşte evenimentele din Călugăriţa şi 
de la Brădet, începând cu zvonurile sosite despre pierderea războiului de către 
Austria şi cu anunţul făcut de un ţăran că au venit românii, deci din octombrie până 
la începutul lui noiembrie 1 9 1 8 . 

Într-o dimineaţă rece şi senină de octombrie, moş Avram, înţeleptul respectat 
al satului, s-a urcat pe Ciuha şi priveşte ţintă spre curtea de la Brădet. Doreşte să 
vadă dacă spusele nepotului său Gavril se adeveresc . Acesta auzise de la un ostaş 
ardelean că felfebrul (plutonierul) a adunat puţini i  ostaşi rămaşi la lucru, i-a anunţat 
că războiul s-a terminat ş i  că el, a doua zi, pleacă; ei, ostaşi i ,  să facă ce doresc. Moş 
Avram n-a zărit n ici o mişcare la curte. Frozinuţa lui Ion a lui Manolache, o fetiţă 
de 1 3  ani, venind din celălalt capăt al satului, îl vede pe moş Avram şi ,  curioasă, se 
îndreaptă spre el .  Se u ită şi ea spre curte, nu observă nici ea nimic. Avram nu-i 
spune de ce s-a u itat spre curte, tocmai din vârful  dealului . Până în seară, moş 
Avram n-a avut l inişte, destui i s-au perindat prin casă. 

Cele puţine relatate de moş Avram, îmbogăţi te, s-au răspândit repede peste 
tot. "Pe felfebrul de la curte I-au prins catanele lui, i-au tăiat stelele de la guler cu 
tăt cu carne, I-au bătut şi au fugit. S-au săturat cu toţii de atâta bătaie (război)" 
(p. 245). Scrutau zările, doar or vedea ceva incendiu, trupe în marş, să vadă şi ei că 
s-a terminat războiul . Să se urce la Brădet se temeau. 

A doua zi, câţiva s-au dus în Rădăuţi, să mai audă una, alta. A treia zi au 
plecat mai numeroşi, unii  au dat târcoale cazărmi i  pustii .  Iosub a lui Mil iton, un 
vlăjgan de 1 8  ani, bucuros că a scăpat de pacostea războiului, întorcându-se din 
oraş, întâlneşte un neamţ bătrân de la Brădet, pe nume Franz, cu o căruţă pl ină de 
saci, plată pentru munca lui, zice acesta. Povestind în cătun ce a auzit in oraş, 
aminteşte şi de episodul cu Franz. Numai Iftodie a Catrinei sesizează importanţa 
faptului :  neamţul fură, ascunde pe la ai lui, se îmbogăţeşte. Teodosia lui Ion, 
femeie evlavioasă, crede că neamţul va da seama în faţa lui Dumnezeu de fapta sa. 
Încep să sosească din ce in ce mai mulţi horodniceni din război, unii cu decoraţii 
însemnate. Nu le vor folosi la nimic. 
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Printre cei întorşi din război, Nicolai a Savului, învăţător, cu grad de 
sublocotenent, şi-a adus şi soţia, nemţoaică. Când a văzut gospodăria socrului,  a 
început a plânge. Nu au stat decât vreo două-trei ore şi au plecat la oraş. 
Comentari i le ţăranilor sunt savuroase. Ceea ce-i îngrijorează şi-i pune pe jar e 
noutatea că învăţătorul doreşte să cumpere Brădetul, fiindcă banii regimentului, la 
prăbuşirea Austriei, i-au rămas lui .  Subiectul i-a preocupat destul timp pe săteni. 
Mai discută, cu înţelegere, purtarea parohului şi a vornicului Iacob Bădeliţă. 
Părerile diferă de la calici şi codaşi, la mij locaşi şi fruntaşi . Cei săraci se consideră 
îndreptăţiţi să ceară pământul Brădetului, ei I-au muncit 1 20 de ani, împărătescul a 
d ispărut, ei au devenit proprietari . Iftodie se exprimă hotărât: "Pământ e destul şi 
prea destul .  Ajunge la fiecare. Începem noi, nevoiaşi i .  Împărţim omeneşte între noi 
şi gata. C ine-a merge mai degrabă, a alege partea cea mai buna, asta-i adevărat şi 
cine se va codi ş i  va veni mai târziu, acela va trebui să-şi ţină fliscu (corupt din 
plisc), şi să se mulţumească cu ce-a rămas. Bogaţii, la coadă, dacă mai rămânea 
ceva! Orice ziceţi" (p. 257). 

Intrarea în posesie asupra moşiei Brădetului, îşi dau şi ei  seama, ridică 
destule d ificultăţi: un proprietar, autorităţi să întocmească acte, întabulare etc. 
Discuţii le asupra pământului continuă, dar, parcă, mai potol it. Ţărani i  simt l ipsa 
unui conducător în vremurile acestea tulburi. Moş Avram le-a fost conducător 
ascultat în multe c lipe de cumpănă. "Ştia să încurajeze, să mângâie şi să mustre". 
Şi acuma îi calcă pragul şi-i cer sfatul, adeseori. Îi însoţeşte în toate împrejurările 
acestea noi, î i  mai moderează. Agitatorul neobosit, Iftodie a Catrinei, 35 de ani, 
"înalt, costeliv şi supt la faţă", reprezentant al cal icilor, nu are credibil itate. Câţiva 
săraci ca şi el îl urmează cu înflăcărare. Nicanor Ghebosu, j itarul de la Gardul 
Ţarnei, gureş, îndrăzneţ, ar fi dorit ca lucrurile să rămână ca pe vremea Austriei, să 
poată jăcmăni moşia după pofta inimi i .  Laurenţie, epitropul bisericesc, participă la 
discuţii , îndeamnă oameni i  la cumpănire. Dintre femei, Teodosia lui Ion, cea mai 
evlavioasă femeie din cătun, le cere oameni lor să nu iasă din cuvântul lui  moş 
Avram. Veronica lui Manole, cea mai zgârcită femeie din cătun, energică, dar 
fricoasă, participă la convorbirile consătenilor cu însufleţire. Oameni i  se agită, 
d iscută despre muscali i  care şi-au omorât ţarul şi au luat moşii le, cred că a sosit 
momentul să acţioneze. De la vorbă nu cutează să treacă la faptă. Cineva remarcă: 
"Dacă ne înţelegem noi între noi şi hotărâm . . .  ". I se răspunde: "Eh . . .  tot degeaba e. 
N-am hotărât destule ş i  până acum? Ei şi . . .  Îndrăznit-a să mişte cineva un deget?" 
(p. 2 8 1 ). S-a mai ţinut o adunare la Avram. Fără o hotărâre l impede. Unii au înţeles 
că acesta ar fi zis că dacă oamenii pleacă la Brădet, se duce şi dânsul. 

Cu toată dorinţa aprigă de a se "despăgubi" de cele multe îndurate în trecut, 
prin prădarea Brădetului, cu toate că nemţi i cărau în oraş averile moşiei, nu se 
urneau din loc! 

Şi totuş i  într-o zi a început prăpădul. Badea Costan Chişcuţă avea doi băieţi, 
cel mare de 1 6  ani, neastâmpăraţi, puşi pe şotii .  Cu o zi înainte aruncară o grenadă 
într-o gaură la lutărie .  N-au păţit nimic, au speriat un pic cătunul .  Profitând de 
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faptul  că tata era pleacat în sat, au hotărât, din spirit de aventură, să se strecoare, 
nevăzuţi, la curtea din Brădet. Cu emoţie, cu îndrăzneală, au inspectat magazii le, 
hambarele, administraţia. Nu au găsit, într-o magazie, decât pe cei trei nepoţi ai lui 
Franz şi pe sora lor mică încărcând grăunţe în saci. Cu inima cât un purice prind 
curaj şi le ordonă copiilor să plece, răsturnându-le sacii cu piciorul. Copiii au şters-o 
şi s-au încuiat în casă. Vitej ii noştri, tot o fugă, au sosit acasă, au pus în coşul 
căruţii saci, căuşe, două poloboace şi, fără nici o vorbă, spre Brădet. "Ca un curent 
trecu peste ogrăzi noua veste, că o seamă se slobod cu căruţele spre Brădet. . .  
Uitate au rămas toate: războiul, cei duşi şi aşteptaţi, sfaturile şi grij i le, copiii mici şi 
focul în sobă . . .  Se grăbeau care încotro să înhame cât mai repede şi să se sloboadă 
şi ei. N-a trecut mult şi vuiau uliţele de căruţe şi harabale" (p. 295). Cei fără căruţe 
şi-au luat ţoale, saci, căuşe, strachini, doniţe, cofe, pentru a-şi face grămezi . Până la 
miezul nopţii, magazia a fost gol ită. Dimineaţa s-au terminat de cărat şi movilele 
celor săraci .  Franz cu nora, Carolina, şi cei patru nepoţi au petrecut o noapte de 
groază. Spaima lor, deloc justificată. 

Cei întorşi din război i-au liniştit pe oameni că, după câte au văzut şi auzit ei 
pe unde au fost, transformările survenire, peste tot, dar mai ales în Rusia, n-au cum 
să aibă urmări pentru prădătorii de la Brădet. Aşa că, liniştiţi, şi-au continuat cele 
începute. După cereale, au trecut la căratul furajului :  otavă, fân, paie de secară şi 
ovăz. Au apărut şi voitinenii .  Nu s-au certat, au intrat într-o luptă aprigă de 
concurenţă, fiecare a luat cât a putut şi ce a putut. Înghesuiala cea mare a fost la 
otavă, aici se auziră: "Strigăte, împingeri, gâfâieli şi sudălmi. N-au avut toţi 
norocul să ia din otavă, căci dispăru repede" (p. 2 1 4-2 1 5). În genere însă, îşi 
respectau cu sfinţenie partea câştigată prin hărnicie şi pricepere în jefuirea 
Brădetului. 

Cel mai abil s-a dovedit Nicanor Ghebosu. "Cu o putere ce i-a dat-o 
totdeauna nevoia şi cu o îndemânare ce şi-o câştigase ca j itar [ . . .  ] trăgea şi acum 
paie mari şi înalte aproape cât dânsul" (p. 3 1 6-3 1 7). Semn că stogul are stăpân, îl 
sui pe nepot deasupra. "Luă apoi traistă, în care mai răJllăsese mămăligă, doi 
castraveţi muraţi şi câteva mere, şi i-o întinse nepotului său cu furca. 
- Când vei flămânzi să mănânci; da' să nu te mişti de pe stog! Acolo să-mi stai ! " 
(p. 3 1 7). Iftodie şi soţia, slabi, n-au prea avut spor. Moş Avram n-a putut sta acasă, 
se strecura tăcut printre oameni .  "Apoi sta şi se uita şi la oameni şi la curte, şi spre 
sat, şi spre cer . . .  Ce gândea, poate nici el n-ar fi putut spune. Se părea că-şi ridică 
sufletul deasupra nemerniciei omeneşti" (p. 3 1 9) .  În patru zile şi nopţi, nutreţul din 
Brădet a ajuns în Călugăriţa şi Voitinel. Au trecut apoi la scotocit prin clădiri şi 
grajduri, au dărâmat tot ce se putea folosi la ceva: scânduri, bârne, podele, tavane, 
turnul clopotului, fântâna, casa paznicului .  Cotrobăiau prin clădiri, mai scoteau câte 
un chiron, un cârlig, o verigă, o scoabă. Au tăiat lareţii, falnicii plopi, ba au smuls 
şi pomişorii sădiţi nu de mult !  La Roată, ostaşii au uitat 30 de căpiţe de otavă şi un 
stog de şoflău. Câţiva i-au observat şi s-au repezit asupra lor. N-au putut încărca 
tot. Au lăsat pentru transportul următor două căpiţe de otavă şi stogul, dar luate în 
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posesie. După masă, Tit al lui Vasile, în uniformă de plutonier, sosit acasă de 
curând, înciudat că nu a participat la pradă, vine cu căruţa cu doi cai, încarcă partea 
lui Iftodie şi o duce acasă. Când veni s-o ia şi pe a doua, îi găsi pe proprietari pe 
Iftodie şi pe Iosub a lui Mil iton, furioşi, cu furcile în mâini. Începe o ceartă 
violentă, cu insulte ş i  înjurături, care degenerează uşor în bătaie. Privitorii sar să-i 
despartă. Nu reuşesc. Iftodie loveşte cu ură în Tit. Acesta cade jos. Peste puţin timp 
moare. De la curte se coboară curioşi, dar e prea târziu. Peste lanuri se apropie un 
om şi anunţă: "Părăsiţi curtea! Fugiţi din Brădet! Au veni români i ! " Cele două 
fraze finale: "Când au apărut stele pe cer, Brădetul era liniştit şi pustiu . I-a rămas -
dar numai peste noapte - un stog de fân şi o movilă de otavă, lângă care moş 
Avram sta în privegherea unui trup ce se răcea" sugerează, parcă, sfârşitul 
Imperiului .  

Elementele etnografice, istorice, economice, psihologice, de tradiţie etc. se 
integrează într-un tot unitar l iterar, formând o imagine complexă a unei comunităţi 
săteşti româneşti în momentul descompunerii Imperiului habsburgic. Imaginea 
artistică, d inamică, dramatică se caracterizează prin realismul vieţii cătunului 
Călugăriţa. Cititorul trăieşte intens, alături de călugăriţeni, teama, speranţa, grija, 
ciuda, invidia, bucuria, nesiguranţa, nevoia de comunicare şi de solidaritate cu 
semeni i  etc. Întregul univers psihic uman. Impresia de viaţă clocotitoare a satului şi 
a indivizilor cu particularităţi proprii impresionează puternic. Portrete în mişcare, scene 
cu indivizi dezlănţuiţi în devastare, distrugere, expresia artistică adecvată conţinutului 
de viaţă, oralitatea stilului etc. ridică nuvela la desăvârşită valoare l iterară. 

Cărarea mutului 9 

Nuvelele din acest volum, în afară de Vox populi, Duel şi Asasin?, se inspiră 
din colţul de lume mirifică numită Călugăriţa. Cu cele din Brădetul încheagă un tot 
unitar, prin conţinut social, istoric, uman şi prin formă artistică. Cărarea mutului 
cuprinde nouă nuvele. 

Cărarea mutului 

În ograda gospodarului Zaharie a lui Ion se treieră. Cu maşina, model 
german, pusă în mişcare de braţele a opt inşi. I lie, feciorul lui Zaharie, fecior de 1 7  
ani, "Băitan voinic, brunet, cu ochi negri ş i  ageri ş i  cu trăsături regulate", învârte la 
acelaşi mâner, faţă în faţă, cu Maria lui Ifrim, văduvă tânără ş i  frumoasă. Mâinile l i  
se ating, involuntar. "Ş i  mâinile ei mici, moi,  călduţe ce le simţea frecându-se uşor 
de ale lui ,  îi aduceau înfiorări pline de farmec" (p. 1 5). În acest moment Ilie simte, 

9 Vasile Ţigănescu, Cărarea mutului. Nuvele. Ediţie îngrijită, prefaţă, note de prof. Vasile Precop, 
Rădăuţi, Editura "Septentrion", 200 1 ,  276 p. 
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întâia dată, că devine bărbat. Descoperă existenţa femei i .  Se îndrăgosteşte de 
Maria, aceasta îi stăpâneşte neîndurător întreaga fiinţă. Toate ar fi la locul lor dacă 
I l ie ar fi normal . Însă el este surdo-mut, adică nu-i ca toţi oamenii, se abate de la 
legile firii stabi l ite de Dumnezeu. 

F lăcăul se sileşte să se integreze comunităţii în care trăieşte; la biserică face 
ce fac cei lalţi, la horă priveşte dansul tinerilor, încearcă să dea o noimă la tot ce 
vede în jur. "Îşi dă seama că nu e ca toţi ceilalţi. Gândul i-1 trăda umbra de tristeţe 
ce-i stăruia în privirea ochilor sclipitori şi inteligenţi, uşoara cută dintre 
sprâncenele-i groase, precum şi trăsăturile chinuite ale feţei" (p. 1 4) .  

În sat, săraci i  se deosebesc în două categorii :  pălmaşi i  îş i  oferă munca şi 
codaşi i - chemaţi la muncă. Tânăra văduvă Maria a fost pălmaşă, dar prin căsătoria 
cu Ifrim, flăcău tomnatic şi urât, a trecut în categoria codaşilor. S-a măritat la 
îndemnul stăruitor al mamei care-i argumenta: are căsuţa lui, toamna aduce 30  de 
caşuri, plata pe o vară la stână în munte şi, mai ales, "e codaş şi asta înseamnă 
ceva". Când i-a murit bărbatul s-a simţit e l iberată de o obligaţie neplăcută. Acuma 
îi face curte Toader a Mânzat).llui, fecior de pălmaş. Îndrăgostită, vede lumea într-o 
culoare luminoasă. Totuşi se păzeşte "de gura vicleană a satului"; "o cuprindeau 
uneori şi îndoieli asupra hotarului între ceea ce îi era sau nu-i era îngăduit să facă" 
(p. 1 7). Dragostea lu i  I l ie, la început, o amuză, o primeşte interesată de anumite 
foloase materiale, în cele din urmă o îngrijorează şi o terorizează. Ea nu-l poate 
iubi, deşi îi cu mult mai frumos ca Toader, nefiind om ca toţi oameni i .  Îşi dă seama 
că dacă n-ar fi mut n-ar iubi-o pe dânsa, ci vreo fată cu avere . "Nutrea faţă de 
bogaţi o pizmă amestecată cu ură" (p. 25). 

Într-o dimineaţă, I l ie întâlneşte pe Maria venind din sat cu o strachină de 
făină. Hotărăşte să-i dea el anumite lucruri . La proxima vizită îi aduce un tabuieţ de 
făină, câteva ouă şi un şold de berbec. Maria le acceptă ca un fel de compensare 
pentru zilele lucrate fami l iei lui I l ie, plătite ieftin. Întâln irile dintre cei doi, nu prea 
dese, nu durează mult, l ipsind mij locul de comunicare. Sunetele scoase de flăcău 
rămân neînţelese Mariei, gesturile se interpretează nesigur, Maria îi citeşte pe faţă 
stările sufleteşti, gândurile, intenţi ile. I l ie ia zâmbetele Mariei ca un semn al 
împărtăşirii iubirii sale. Cadourile se înmulţesc şi se diversifică, de la alimente la 
20 de coţi de pânză, un tulpănaş, brâul său de sărbătoare, bani .  

Pentru a o observa pe Maria ş i-a ales un loc în şură, pe fân, de unde, printr-o 
gaură făcută în acoperiş, vedea căsuţa în vale. Aici se refugia şi-şi trăia momentele 
de fericire ori de suferinţă. 

De ziua Sfintei Cruci, hram la Călugăriţa. În timpul ospăţului, mesenii 
închină paharul la I liuţă, îl consideră flăcău bun de cinstire. Pentru prima oară bea 
un pahar de rachiu, în rând cu lumea. 

Lelea Pachiţa, de la un timp, găseşte în cuiburi ouă mai puţine, remarcă 
terminarea făinei mai repede. Crede că I l iuţă s-a înhăitat cu tineri care-I îndeamnă 
la rele. Într-o zi se dezleagă enigma. Baba Divora, umblând prin crânguri, 
descoperă cărarea mutului .  Nerăbdătoare duce vestea soţiei lui moş Nicolai care, 
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îngrijorat, o destăinuie părinţilor lui I l iuţ. Acesta, îndrăzneţ ca orice îndrăgostit, le 
mărturiseşte, prin semne, că doreşte să se însoare. 

Într-o duminică, după serviciul divin, flăcăii stau la taclale lângă biserică. Il ie 
printre ei. Toader scoate de sub brâu tutunul, în acea cl ipă I l ie zăreşte brâul dăruit 
Mariei. Să se convingă încearcă să-i dea haina la o parte, spre stupoarea flăcăilor. 
Toader îl pălmuieşte, indignând câteva femei. Nimeni nu-şi poate explica gestul lui 
Ilie. Nu peste mult timp urmează căsătoria lui Toader cu Maria; la nuntă sunt 
poftiţi şi părinţii lui I l ie .  Povestea brâului şi nunta, I l ie le socoate trădare, umi lire, 
insultă, răutate din partea femeii iubite. Trăieşte momente de atroce deznădejde. 
Autorul îi prezintă disperarea prin senzaţii : un ghimpe veninos la inimă, ca o 
gheară ascuţită, îl usturase jocul, îi sparse inima etc. 

Moş Nicolai şi Toader pleacă la pădure cu sania, iar Maria se duce în sat. I l ie, 
la locul lui de pândă, trăieşte o zi de infern, plânge în hohote. Se linişteşte după ce 
decide să o pedepsească pe Maria. Când a înnoptat, vede lumină la casa Mariei. 
Bea câteva guri de rachiu dintr-o sticlă ascunsă în fân.  Pleacă, prin zăpadă până la 
genunchi, pe un ger ascuţit, spre locul răzbunării. Pe drum mai ia câteva guri de 
curaj din sticlă. Intrat în casă, prin semne îi aminteşte Mariei de brâul lui ajuns la 
Toader. Ea îl scoate din ladă şi i-1 înapoiază. "Începu să tremure. Î i  simţea mirosul 
de holercă şi-! vedea frământat de mânie, dar şi de o lăcomie păgână" (p. 37). I l ie 
încearcă să o ducă spre pat, efortul îl întărâtă şi mai mult. Îngrozită, Maria se 
opune. "Abia izbuti să-şi apropie mâini le ca la rugăciune. În acea clipă i se umeziră 
ochii şi două lacrimi i se rostogol iră pe obraz" (p. 38) .  "Acele lacrimi, fruntea-i 
l ipsită de cea mai uşoară încruntare şi înfăţişarea ei rugătoare, cum nu văzuse decât 
în faţa icoanelor, topiră îndârj irea flăcăului, îi măcinară patima sălbatică, îi stinseră 
fulgerul ochilor şi-i curmară năzuinţa" (p. 3 8). Patima, dorinţa de răzbunare, încet, 
treptat, cu reveniri scurte, se sting. Ajunge la convingerea: "Eşti măritată, şi eu n-am 
ce căuta aici" (p. 3 8). Învins, părăsi casa Mariei .  Cuprinsă de o adâncă tristeţe, 
petrecâncu-1 spre uşă, rosti: "Iartă-mă, Il ie! ". 

Scena confruntării dintre cei doi, trăită la tensiune psihică maximă, suportată 
de sistemul lor nervos tânăr, seamănă cu o tornadă în zi de vară, nu durează mult, 
dar lasă urme pentru o viaţă. 

I l ie se porneşte spre casă peste Tripoiene. Mai bea câteva guri de rachiu. Se 
aşează pe trunchiul unei răchite. Trecerea lui în lumea de dincolo, din cauza 
gerului, prin stări de halucinaţie şi visare, se petrece fără dureri. 

Într-un scurt epilog, autorul luminează sensul povestirii. Peste foarte multă 
vreme Maria, pe pragul morţii, îşi cheamă fata cea mică, gospodină la casa ei, şi-i 
spune ca, după ce va închide ochii, să o încingă cu brâul "tătâne-tu", s-o ducă la 
cimitir pe Cărarea Mutului, iar la cruce să i se facă o stare. 

Această ultimă dorinţă o consideră o declaraţie de dragoste, poate singura 
dragoste din viaţa Mariei, dragostea Mutului !  
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Crucea lui Bângău 

Este o schiţă, cu un singur personaj principal . Gheorghe, însurat de şase luni, 
frământa un caş într-o covată. I leana, nevastă-sa, îl ceartă că, la împărţirea brânzei 
aduse tocmai de pe Tomnatic, le-a dat "peste ceea ce l i  se cuvine" câtorva 
gospodari cărora le adusese brânza odată cu a lui . Furioasă, îi aruncă o vorbă grea: 
"Bângău, tot Bângău . . .  Bun ai mai fi slugă, n-am ce zice" (p. 43). Bângău, porecla 
ce i-o dăduseră încă din copilărie gurile rele ale cătunului o credea uitată. Rostită 
de soţie îl doare şi mai mult. Îi vin în minte scene din copilărie când îşi încurca 
prietenii în jocuri şi năzbâtii .  F lăcău, n-a fost în stare să joace măcar o dată în 
fruntea horei.  I leana nu l-ar fi luat de bărbat "dacă nu era urâtă şi  trecută". La 
nuntă, scripcari i, deşi plătiţi de la început, cântau "puţin şi rar". "Cuvintele Henei, 
că n-a fost niciodată băgat în seamă, îl înghimpau ca una din acele j igniri care 
produc necaz, fiindcă împotriva ei nu putea face nimic" (p. 43-44). 

Numai la biserică se simţea împăcat. Sfinţii de pe icoane îl priveau cu ochii 
blânzi, înţelegători. De aceea mergea des la biserică. 

După gospodărie, trecut în rândul gospodarilor, se aşeza printre ei, dar, parcă 
era un făcut, ajungea tot la coadă, în spatele lor. Aceştia parcă nici nu-l vedeau. O 
dată, la primărie, venit după un act, a stat câteva ore, secretarul nu l-a observat. 
Alţii veneau grăbiţi, îşi rezolvau doleanţele repede. El, amărât, nebăgat în seamă, 
aştepta. "Ar fi dorit să aibă acea fire care face pe unii să se arate, să iasă la iveală 
printr-un mod oarecare: prin glume sau bătăi, prin cuminţenii sau asprime, prin 
limbuţie, curaj sau chiar beţie" (p. 45). Gândurile îi răscoleau din trecut tot 
întâmplări neplăcute. Cuvintele rostite de I leana îl îndârjeau, căuta un leac să-i 
vindece firea slabă. "Trebuie să mă schimb! Am să-i arăt eu muierii, dacă-s bun de 
slugă" (p. 4 7). 

Într-o zi de târg se duse la Rădăuţi să cumpere nişte draniţă. Trase căruţa în 
piaţa de lemne, pe malul  Topliţei, un firişor de apă rău mirositoare. Negoţă o căruţă 
de draniţă de la un vicovan. Spera să rupă din preţ o coroană, de aceea nu se 
grăbea. Spre seară rupse din preţ coroana dorită, încărcă draniţa în căruţa sa şi se 
hotărî să calce pragul unei cârciumi din preajma pieţei, "«aşa ca să-i facă femeii în 
ciudă», şi-apoi «Să văd ce spune, şi de-a crâcni, i-arăt eu . . .  ! »". Ieşi din cârciumă 
când se-nnopase de-a binelea. Pe drum, câteva căruţe, cu tineri chefli i, gălăgioşi îl 
depăşiră. Bângău se simţea fericit. Începu să cânte şi e l .  În puterea nopţi i ajunse în 
marginea Călugăriţei . Întări glasul aşa ca să-I audă, poate, şi  Ileana lui .  Drumul 
cobora o pantă destul de încl inată, pe marginea unei adâncituri făcute de puhoi. 
Întâlneşte o femeie care-I cunoaşte ş i  care, îngrijorată, bagă de seamă că n-a 
împiedicat căruţa. Acesta, pl in de sine, răspunde: "Ce-s eu, vădană, ca să 
împiedic?" (p. 49). 

A doua zi, dimineaţa, oameni i  I-au găsit într-o hârtoapă în care căruţa se 
răsturnase şi-1 prinse sub ea. Pe acel loc s-a pus o cruce de stejar. Lumea a numit-o 
crucea lui Bângău. Acuma, demult, a dispărut crucea, dar locul şi-a păstrat numele: 
La Crucea lui Bângău. 
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Personajul, social neimportant, trăieşte o dramă de conşti inţă, concentrată în 
doar trei momente epice: frământatul caşului, cumpărarea draniţei şi întoarcerea 
acasă. Stările de conştiinţă, motivate social, au suport fiziologic, se exprimă prin 
senzaţi i .  Bângău, obsedat de l ipsa lui de personal itate, moare prin accident absurd, 
cauzat chiar de această carenţă. 

Vox populi 

Doctorului Traian Berari - Cluj 

Zi de vară. Ceţurile dimineţii se ridicau încet din văile satului Suceviţa. 
Dumitru Cărbune, obosit, nedormit, frământat de gânduri, indiferent la frumuseţile 
începutului zilei de vară, ca un om bolnav păşea spre şcoală. Directorul şcoli i ,  un 
bătrân mărunţel în prag de pensie, îl lămuri că el a trimis, ani i  trecuţi, multe 
memorii către autorităţi, arătându-le că şcoala trebuie mărită, iar satul e sărac şi nu 
este în stare s-o facă. De vreun an şi jumătate n-a mai revenit. Prin sat s-a zvon it că 
gospodarii care au luat pământ din toloaca comuni i  vor trebui să plătească 
suprafaţa ocupată. Cu banii strânşi se va preface şcoala. Satul fierbe, vede aici o 
afacere frauduloasă a primarului . S-au sfătuit unii  cu alţii, şi în această zi se adună 
la primărie. Un gardian comunal le spune că primarul este plecat în oraş. 

Lazăr Boghetu, primarul, porecl it de săteni Vulpoiu, limbut şi înfigăreţ, 
câştigă încrederea prefectului .  Prefectul îi promite sprij in în acţiunea întreprinsă de 
a impune ţăranilor să plătească pământul ce-l deţin prin mutarea hotarului 
ogoarelor lor în dauna pământului comunal. Faptă a înaintaşilor, părinţi, bunici. Cu 
fondurile obţinute va mări şcoala. Într-adevăr, o afacere rentabilă primarului .  
Ţărani i  află planul primarului şi se revoltă. Îi dau şi un avertisment: "I-au luat 
porţile de la ogradă! I-au muruit (murdărit) pereţi i casei cu dohot şi  cu . . .  " (p. 59). 
S imţindu-se protejat de prefect, primarul trece la punerea în practică a proiectului. 
Un inginer, patru jandarmi ş i  oameni i  primăriei bat ţăruş i  la gura Ruscăi. Zenovia 
alarmează satul .  "Era o vadană cu o casă de copii . Înaltă, uscăcioasă, avea fruntea 
brăzdată de creţuri prea timpurii, care se vedeau şi împrejurul pleoapelor, şi o faţă 
îngustă cu trăsături ce arătau că trecuse necazuri" (p. 6 1  ). Mulţimea adunată la 
primărie simte că este necesar să aibă un conducător. Moş Toma, Dumitru 
Cărbune, I l ie Chiraş iau cuvântul deseori, dar în mod spontan. Revoltaţi, ţăranii 
amintesc că primarul s-a îmbogăţit la reforma agrară, cu păduri le, cu stânele şi 
acuma urmăreşte acelaşi lucru cu şcoala. Moş Toma propune ca toţi să meargă la 
locul unde primarul bate ţăruşi să-I roage să renunţe la socotelile lui .  Pe drum se 
adaugă încă mai mulţi suceviţeni. Gospodarii, femeile, băietanii, copii i  se 
manifestă potrivit firii lor, se grupează între ei. Ajunşi la locul cu pricina, îl găsesc 
pe primar şi oamenii săi măsurând un ogor cu fâneaţă. Un băitănaş, sosit din urmă 
gâfâind, zise primarului: "Doamne ajută! " Mulţimea izbucni în râs. Acesta, văzând 

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



27 Vasile Ţigănescu - prozator modern 443 

că oamenii n-aveau bâte, topoare, pari etc., protejat de jandarmi, nu se sperie, ci l i  
se adresă impertinent: "Ce căutaţi pe aici, mă? N-aveţi de lucru pe-acasă? [ . . .  ] Ştiu 
pentru ce aţi venit, oameni buni, da' degeaba aţi venit" (p. 67). Dumitru Cărbune şi 
moş Toma, cu vorbă bună, îi cer să renunţe a mai bate ţăruşi, că ei nu se vor lăsa. 
Se ajunge la vociferări, strigăte, învinuiri. Jandarmii trag focuri de armă, dar 
mulţimea nu se potoleşte. Sergentul îi şopteşte la ureche primarului să fugă. Îl 
scoate din mulţimea furioasă, îi protejează fuga. Se aruncă cu bolovani şi bulgări în 
urma lui .  O piatră îl loveşte în cap şi-1 umple de sînge pe cămaşă. Oamenii se 
întorc, răcori ţi, acasă. Deodată, Zenovia strigă: "Oameni bun i !  Au rămas ţăruşii 
nescoşi ! " (p. 7 1  ). Câţiva băitani se întorc, smulg ţăruşii, îi pun pe foc. Zenovia nu 
părăseşte locul până ce u ltimul ţăruş nu s-a prefăcut în cenuşă. 

Lazăr Boghetu, ajuns acasă, spuse soţiei că pleacă la Rădăuţi, aşa plin de 
sânge cum e, să-i spună prefectului că satul s-a răsculat şi că e urgent nevoie să 
intervină armata. Prefectul cheamă comandantul Batalionului I l  "Vânători de 
munte" şi-i solicită, chiar în acea noapte, intervenţia armatei în reprimarea 
răscoalei d in Suceviţa! Colonelul pregăteşte de luptă batalionul şi se deplasează cu 
precauţie spre inamic, cu oarecare nelinişte şi cu multe semne de întrebare. În 
privinţa muniţiei :  "Douăzeci de cartuşe de război de fiecare ostaş şi o zi de foc 
pentru armele automate" (p. 74). În dispozitiv de luptă, avangarda condusă de un 
sublocotenent oltean, intră în Suceviţa. Se lămureşte care-i situaţia reală de la 
primul gospodar întâlnit în cale. Raportează superiorilor şi batal ionul se apropie 
liniştit de primărie. 

Chiar în momentul când primarul fuge la Rădăuţi, soţia sa s-a lăudat Mariţei 
lui Talpău, o vecină, că a două zi vine prefectul cu armata. De aici vestea s-a 
răspândit repede în tot satul .  Aşa se explică de ce, dis de dimineaţă, suceviţenii se 
îndreaptă spre primărie. Sosesc prefectul şi procurorul .  Dintr-un pomăt, unde 
colonelul bea un pahar de lapte, pune ostaşii să oprească maşina prefectului şi să-i 
aducă pe prefect şi pe procuror în pomăt. Discuţia dintre cei trei e de un ridicol 
savuros. Colonelul, lămurit asupra "răscoalei", îi lasă pe musafirii săi să facă teoria 
luptei infanteriei .  

La primărie, la sugestia colonelului, discuţia între ţărani ş i  prefect are loc 
afară, în faţa întregului sat. Prefectul, destul de dibaci politician, îl sacrifică pe 
primar, acceptă propunerea lui Moş Toma ca situaţia cu pământul prins de ţărani 
din toloaca satului să rămână cum a fost până acuma. Apoi n-are încotro şi-1 
schimbă şi pe primar. Zenovia ia pecetea din geanta prefectului ş i  o dă lui Dumitru 
Cărbune, cel propus de săteni .  Ironic, colonelul, la sfârşit, îl consolă pe prefect 
amintindu-i vechea sintagmă: Vox populi. 

Nuvela satirizează demagogia politică a vremii ,  necinstea dregătorilor şi a 
trepăduşi lor mărunţi, prăpastia dintre conducători şi conduşi. Însă nu prin discursul 
scri itorului, ci prin prezentarea faptelor, cititorul devine un judecător aspru. Nuvela 
se pretează uşor pentru a servi unui film. 
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Domnul Niculuţă 

Ce-i domn, tot domn 

La începutul vacanţei de vară, Domnul Niculuţă coborî în halta Horodnic. 
Străbătu satul de-a lungul până-n Călugăriţa. În fiecare vară, o lună şi-o petrecea la 
casa părintească. După moartea părinţilor stătea în casa bătrânească, dar masa o lua 
la cei patru frăţâni, pe rând, căsătoriţi toţi. Se opri la sora mai mare, "lel iţa" 
Veronia, prima în cale. Mai limbută, EA îl informă cu toate noutăţile din sat. De 
astă dată o găsi supărată foc: mezinul famil iei, Castan, "s-a desfrânat . . .  Da, da, s-a 
desfrânat ! Cu Aftira, gunoaia Zenoviei . . .  Mâine se împlineşte o săptămână de la 
botez!" (p. 1 05). Niculuţă izbucni în râs, nu găsea justificată supărarea surorii sale. 
Încercă să-i potolească mânia, dar nu reuşi. Toată familia s-a ridicat împotriva lui 
Castan, nu-l vizitează, îl ceartă fiindcă i-a făcut de ruşine: "Nouă ni se beleşte 
obrazul de ruşine, încât ne vine greu să dăm ochii cu lumea. Credeam că ne ţii 
măcar isonul" (p. 1 06). Domnul Niculuţă "îi citea în ochi adâncurile întunecate ale 
dezamăgirii pricinuite în sufletul ei  de râsul şi de păreri le lui" (p. 1 07). Dezamăgit, 
îşi părăsi sora încă mai mâhnită şi plecă spre fratele Dumitru. Aici îi găsi adunaţi 
pe toţi, afară de vinovat şi de soţia acestuia. Dochiţa, soţia lui Dumitru, a aflat de la 
cumătrul Pamfil de intrarea lui Niculuţă la Veronia şi îndată i-a adunat pe toţi. În 
odaie erau ş i  copiii lui Dumitru, trei băieţi şi două fete. Copii i  îi admirau costumul, 
părul îngrij it; uşorul miros de parfum credeau că vine din personal itatea sa. După 
scurt timp, mama le dădu însărcinări pe afară, aşa că se putea trece la discutarea 
subiectului ce-i preocupa pe toţi . Erau de părere că Niculuţă nu poate locui la 
Castan, Dochiţa şi Teodosia îi oferiră găzduire mai bună ca a lui Castan. Ruşinea o 
considerau toţi foarte gravă, nu-şi iertau fratele, nu-i găseau circumstanţe 
atenuante, deşi lui Dumitru i se părea că şi soţia lui Castan a contribuit la păcatele 
soţului .  O chema prea des pe Aftira să şadă cu copii i ,  iar ei prin sat. "El însă nu 
trebuia să-şi facă de lucru cu aşa o fârţă. Asta nu i-o iertăm, să ştie şi el. l-am spus
o şi-n faţă" (e de părere Dumitru) (p. 1 1 2). În zadar îşi apără Niculuţă fratele, 
argumentele sale nu atenuează măcar cât de cât din ura lor. Le cere o anumită 
cumpătare în judecăţile lor. "Înţeleg să fiţi supăraţi, dar nu înţeleg să-i purtaţi 
mânie sau să vă feriţi de el ca de un lepros. Nu trebuie să consideraţi fapta lui ca o 
crimă, sau ca un păcat strigător la cer. Cel mai tare a greşit faţă de Fruzinca şi 
numai ea, ca soţie, are dreptul să se răfuiască cu el" (p. 1 1 2). 

Dumitru, ca cel mai în vârstă, vorbeşte destul de închegat, cursiv, sprij init de 
tradiţia satului. E de părere că dacă Niculuţă s-ar duce la frate-su, !-ar probazi şi I-ar 
părăsi, atunci satul i-ar privi altfel .  Dochiţa se teme că atitudinea lor ar putea avea 
influenţă negativă asupra copiilor. Încălcarea tradiţiei ar duce la destrămarea 
familiei şi a satului. Lucru pe care ei toţi nu-l admit. 

Domnul Niculuţă se simţi învins de famil ie, acceptă să-şi moralizeze fratele, 
să-şi ia cele câteva cărţi de la Castan şi să steie la fiecare din fraţi ,  cu rândul. 
Dochiţa conchide: "Ce-i domn, tot domn" (p. 1 1 9). 
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Pleacă singur spre casa părintească. Cătunul, înveşmântat în bogăţia 
ogoarelor, rel ieful  frământat şi aşa de variat, culorile mângâietoare ale peisajului, 
toate călcate de picioarele sale desculţe, îi creară o stare sufletească aparte. Când îl 
văzu Teodosia izbucni în plâns, pe frate-su Costan îl găsi în grajd.  Îşi strânseră 
mâinile ca de obicei. Niculuţă îl înştiinţă că nu poate rămâne, că pleacă la Rădăuţi. 
A aflat de la ceilalţi de necazul lui .  Hotărârea de a-1 certa se topise în nemărginirea 
naturi i .  Costan îi spuse că trebuie să-i deie copilului 20 de prăj ini .  Domnul 
Niculuţă îi împrumută costul pământului; banii să-i întoarcă când îi va avea. 

Părăsi cătunul ca un om pornit în căutarea unei înţelegeri a sufletului 
omenesc şi  a propriului suflet. 

Taina vădanei 

Aceasta este o altă schiţă, cu subiect epic mozaicat. Catrina, tânără, frumoasă, 
harnică, deşteaptă, rămase văduvă după doi ani de căsătorie .  Foarte săracă, s-a 
căsătorit cu Terapont, un molâu şi un prizărit, fiindcă acesta avea o căsuţă şi un 
petec de pământ. Se temea să nu rămână fată bătrână, veşnic hargată la alţi i .  A 
rămas cu un copi l .  Pe lângă casă, câteva găini şi un purceluş. Munceşte cu priinţă 
pe la gospodari să câştige bani să se prindă la puţin cheag şi să se remărite. Moaşa 
Macrina, vecina ei, o sfătuieşte să-şi cruţe sănătatea şi frumuseţea, fiindcă: "Nu se 
ştie, Catrinuţă, de unde-ţi poate sări iepurele" (p. 1 28). Gospodarii o apreciau şi o 
numeau la lucru, dar plata, puţină. Puse ban lângă ban şi-şi cumpără câteva oi .  Oile 
nu le da la stână, vara, le ţinea slobade pe lângă casă, le păzea doar duminica ori în 
zilele când nu era la lucru. Dar oile, nepăzite, făceau pagube pe ogoarele 
oamenilor. De aici certuri tot mai dese. La început, Catrina nu răspundea, îşi cerea 
chiar iertare. Cu timpul începe să răspundă. Considera munca ei pe ogoarele 
oamenilor ca un drept de a se folosi de păşune pentru oiţele ei .  "Atâţia gospodari şi 
să nu încăpeţi de oiţele mele?" (p. 1 28). Într-o ceartă, primi câteva reteveie de la un 
gospodar. Ea îl ameninţă cu judecata, dar până în sară uită. Gospodarul însă, seara, 
trimise soţia cu două coroane, pentru împăcare. Catrina descoperi deci un mij loc 
uşor de a câştiga bani .  Certurile se înmulţesc, ea însă cunoaştea slăbiciunile 
omeneşti şi "provoca certurile după împrejurări, om şi pungă" (p. 1 30). În postul 
Crăciunului şi în postul mare merse pe la oamenii  cu care se certase şi-şi ceru 
iertare. 

În vara următoare certuri le reîncep. Cea cu Nicolai a Axiniei făcu mare vâlvă, 
o scenă de înaltă comedie. Badea Nicolai, dis de dimineaţă, ca s-o prindă acasă, 
sosi la poarta vădanei care, cu copilul în braţe, trebăluia prin ogradă. Glasurile 
puternice ale protagoniştilor, cel subţire al femeii şi cel puternic al bărbatului, 
atrase vecinii şi pe alţi i din ul iţe mai îndepărtate. Din uliţă, bărbatul replică mânios: 
"-Tu, fă, să nu mă duc la tine, c-o să-ţi crape pielea de pe . . .  " . Catrina i-o întoarse: 
"-Vină! De ce nu vii? Pot să-ţi dau şi de mâncare, flămândule, că am de unde" 
(p. 1 33). Apoi ca să-I întărâte şi mai tare: "-Pui brânză-n pahar şi întinzi cu 
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mămăliga pe d inafară! Hapsânule ! Şi untul de pe pieptene îl l ingi ! Hamnisitule! 
Aşa! Încaltea să ştie toată lumea cine eşti" (p. 1 34). Furios, badea Nicolai se repezi 
în ogradă, cu un cetlău. Încerca s-o lovească, ea se apăra, cu copi lul în braţe. Din 
greşeală lovi şi copilul, care începu să ţipe cât îl ţinea gura. La ţipetele copi lului 
badea Nicolai părăsi ograda şi se duse acasă. Publicul se împrăştie ş i  el .  Catrina, 
mulţumită, intră în casă. Ştia că cearta asta îi va aduce o sumă frumuşică. Spre 
seară, soţia lui Nicolai încercă să aducă pacea între cei doi. Catrina ceru 1 5  
coroane. Aşa că tentativa eşuă. Dacă I-ar da în judecată, ar câştiga o sumă mult mai 
mare, iar pârâtul ar face şi închisoare. Catrina se mulţumi cu judecata la primărie şi 
acceptă patru florin i  pentru împăcare. Discuţi ile de la proces le auzi Toma lui 
Molatie, închis la primărie pentru o găinărie, pentru · câteva zile. La ieşirea din 
primărie, Toma o roagă să treacă pe la ai săi să le spună să-i aducă mâncare şi tutun 
şi mai glumeşte pe seama ei .  Cei doi se aseamănă, în ciuda opiniei satului despre 
ei, au un fond sufletesc curat. Cătunul  comentă purtarea Catrinei cam în dauna ei. 
"Vicleană de-i crapă pielea. Îşi hrăneşte oile pe la alţii şi, pe deasupra, stoarce şi 
bani de la o seamă. Două câştiguri . . .  Anaftină muiere! " (p. 1 42). Într-o zi, pe când 
spăla rufele la pârâu, trecu pe acolo Toma, care glumi cam răutăcios cu ea. Printre 
altele o lăsă să înţeleagă că el îi cunoaşte de mult taina, iar acuma au descoperit-o 
şi alţii .  Îi mai aduse o noutate: preotul i-a propus să fie gropar şi o întrebă dacă-i 
b ine să primească. 

Lelea Catrina îl privi pe Toma mai cu atenţie şi începu să-i fie simpatic. Spre 
a nu-şi ridica în cap satul ,  vându oile. Cu timpul şi oamenii n-o mai vorbeau numai 
de rău, îi călcau pragul, cu cei care se sfădise, se împăcă. Când i se îmbolnăvi 
copilul de tuse convulsivă, baba Axinia o trimite pe moaşa Macrina că a două zi 
fami l ia sa pleacă la Putna şi i-ar lua copilul, să schimbe aerul !  În postul 
Crăciunului d ispăru duşmănia dintre cătun şi Catrina, s-au iertat unii pe alţi i .  
Mergând la pricistuit, trecu pe la Toma ş i- i  ceru iertare. Motivează gestul :  "Eh, nu-i 
nimic. Mai şuguieşte omul. Ş i-apoi . . .  nu-s mai brează decât tine. M-a păscut şi pe 
mine păcatul lăcomiei, şi ţi-o spun în faţă, măcar că lucrul ista îl ştiai. Deh . . .  
nevoiaşul e mai îndrept să fie lacom" (p. 1 53). Într-o seară din câşlegile de iarnă, 
Toma o trimite pe moaşa Macrina la Catrina s-o ceară în căsătorie. 

Meliţoiul 

Baba Rachila rămăsese singură. Pe cele două fete, Catrina şi Aspazia, le 
măritase demult. Pentru grij i le bătrâneţii îşi opri în casă feciorul, Castan. Acesta, 
înainte de căsătorie, muri, lovit în pântece de un cal. Nenorocirea o izbi puternic, 
nu se preocupă de gospodărie, aşa că fetele, mai ales Aspazia, o despuiară de toate 
lucrurile ce se puteau duce în gospodăria lor. A rămas doar cu puţine găini .  Când 
era vremea frumoasă, pe prispă, se lăsa furată de gânduri şi "de verdeaţa umbrită a 
vâlcelelor din cătun, de ogoarele aşternute ca nişte covoare pe limbele de pământ 
cu povârnişuri uşor aduse, de casele răsfirate în vale şi pe coasta dealului, precum 
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şi de vechea bisericuţă cu cimitirul de-alături în care se odihneau bărbatul şi 
feciorul" (p. 1 55) .  

Din această stare de inerţie v isătoare o scot vecini i, neamurile şi . . .  meliţoiul. 
Ileana lui Chiriac, vădană vecină, îi aduce cireşe, de poftă, mai ales că bătrâna îi 
dădea voie să arunce vârşa în heleşteu să prindă peşte. Pe Gheorghe, ginerele babei, 
om zgârcit, Ileana nu-l poate suferi . Baba îi ia apărarea: "E şi de crezut, săracu. 
Gândeşte-te: patru copchi i  în numai şesî ani .  E drept că l ivada şi heleşteu! lor le 
rămâne după ce-oi închide ochii" (p. 1 56). Cu destulă precauţie, Ileana îi arată cum 
au jefuit-o gineri i, încăt i-a rămas gospodăria pustie. 

Vasile Ţigănescu simte deosebită plăcere să facă un inventar al hodoroabelor 
şi gâmboaselor (piese de aşternut şi îmbrăcăminte uzate), prin gureşa văduvă. Se 
salvează de uitare, e încântat de sonoritaea unora: morişcă, şişcorniţă, cuţitoaie, 
taraboanţă, grape şi plug, furci le, lopeţile, ciuberele, poloboacele, ragi lele, obrocul, 
zolniţa, ciurul, unterniţa, vârtelniţa, mosoarele, rezele etc. Se mai osteneşte I leana 
să-i demonstreze că ginerii, după ce vor despoia-o de toată averea, o vor uita. Baba, 
uneori, îi dă dreptate, dar parcă tot nu-i vine a crede că oamenii pot fi aşa de răi . 

Într-o zi, baba şi I leana se apropie de şopron şi "într-un ungher se vede un 
meliţoi p istruiat de găinaţe suprapuse" (p. 1 59). După plecarea I lenei, deschide 
porţile şuri i , se u ită în grajd, peste tot gol şi pustiu. Vecinul de peste drum, badea 
Spiridon, toarnă şi el venin în sufletul Rachilei, vorbindu-i de rău ginerii .  Ca să-şi 
apere meliţoiul, îl adăposteşte la Spiridon. Onofrei, un nepot de văr, i-a făcut sicriu! 
pentru Castan. Drept plată, pretinde meliţoiul. Aspazia nu concepe ca să nu obţină 
ea preţiosul instrument. Fiecare pretendent îş i pledează pretenţiile cu argumente 
care o năucesc pe babă. Badea Spiridon o ameninţă că o va duce la judecată la 
primar. Acest fapt o sperie şi de aceea îi duce acasă meliţoiul . Întoarsă acasă, se 
aşează pe laiţă şi se lasă în voia gândurilor ce-i aduceau în minte toată povestea 
meliţoiului, "din care nu lipseau ochii de vulpe ai lui Onofrei, chipul Ilenei din acea 
zi cu bosumflarea reţinută pe faţă, Catrina, Aspazia şi capul pletos al lui Spiridon, 
cu mustăţile pleoştite peste gura lui mare ce o căsca şi o închidea, scoţând din ea 
cuvinte tot atât de neplăcute ca şi dinţii săi rari, galbeni şi urâţi" (p. 1 74). Asupra 
unui gând se opri îndelung, care-i lumină faţa şi-i întări sufletul şi trupul .  În acea 
noapte fură mel iţoiul din ograda lui Spiridon, îl duse la ea şi-! arse în cuptor. 

Oameni i  îşi dezvăluie sufletul, în laturile şi amănuntele lui luminoase ori 
meschine, puşi în faţa lucrurilor fără nici o importanţă, ca mel iţoiul babei Rachila 
ori în devastarea Brădetului .  Ţigănescu e un neîntrecut cititor de suflet şi iscusit 
creator de viaţă artistică. În acest text este un atent observator al vorbirii 
personajelor. 

Prieteni 

O noapte de vară înstelată din acelea care te fac să fii poet. Pe prispa casei din 
Călugăriţa, Gheorghe al Catrinei, flăcău îndrăgostit, cânta d in fluier o doină, 
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"singurul cântec ce-l ştia mai bine din câte învăţase de copi l  şi băietan" (p. 1 77). Pe 
Mitu, înfiatul morarului, "covrigarul", "venticul", "pripăşitul", era mânios, fiindcă-) 
considera rivalul său la inima Aniţei lui Tănase, cu care Gheorghe dorea să se 
căsătorească. Mitu venise în sat după şcoala primară, absolvită în Rădăuţi. Cu el, 
Gheorghe a participat la toate jocurile copilăriei, cu el a învăţat să înoate. Mitu îşi 
domină tovarăşii de şotii, care i se supun, fiindcă, îndrăzneţ, el inventa şi conducea 
toate năzbâtiile cetei de copii .  Şefia aceasta îl măguleşte. Îi place să-I necăjească, 
copilăreşte, fără răutate, pe Gheorghe, căruia îi născocise şi o poreclă, "carază"! Pe 
nesimţite au ajuns flăcăi, au fost recrutaţi la aceeaşi specialitate mil itară, la dragoni, 
de la clăci şi hore nu prea l ipsesc. Mitu joacă cu Aniţa numai să-i facă în ciudă lui 
Gheorghe. 

Într-o după masă, clacă de cosit fân la Maranda. În glumă, Mitu zice că nu 
merge la clacă deoarece nici Aniţa lui Tănase nu se duce. Furios, Gheorghe i-o 
întoarce: "Poate, în viaţa asta, mi-i cădea tu o dată în mână. Ţi-oi răsplăti eu pentru 
toate" (p. 1 83). 

La clacă, însă, nu-i rabdă inima să lipsească. Claca era cu scripcari, adică, 
seara, clăcaşii tineri dansau. Gheorghe comandă scripcari lor "Ciobănaşul". "Şapte 
gâşte", strigă Mitu. Neînţelegându-se, se iau la bătaie; deşi mai puternic, Mitu 
cedează şi părăseşte claca. 

Cât au mai rămas în sat, ura lui Gheorghe nu s-a potol it. Încorporaţi, se 
treziră în acelaşi pluton.  Chiar din prima săptămână, Gheorghe îşi dădu seama că 
fără ajutorul lui Mitu, care vorbea germana, îi va fi greu. La educaţia mil iatră 
săptămânală l i  se atrage atenţia soldaţilor că sunt obl igaţi să fie uni i  cu alţi i "ein 
guter Kamerad", aşa că Gheorghe foloseşte această recomandare şi se apropie din 
nou de Mitu care, tot glumind, îi va uşura însuşirea termeni lor mil itari germani .  Li 
se schimbă comandantul plutonului, un slovac înţelegător. Noul comandant, 
locotenentul Strebitzchi, ucrainean, nu-i vedea cu ochi buni pe români, lui 
Gheorghe îi făcea zile fripte. 

Toamna încep manevrele în regiunea dintre Styr şi Bugul galiţian, cu sate 
poloneze sărace, pe ploaie, te înecai în noroi. La un exerciţiu, plutonul lor trebui să 
treacă un râu cu apă adâncă şi tulbure. Locotenetul îi ordonă lui Gheorghe să 
încerce dacă se poate trece prin vad. Misiune periculoasă. Mitu ceru comandantului 
permisiunea să-şi însoţească camaradul. Tentativa nu reuşeşte fiindcă râul venise 
mare în urma ploilor îndelungate, iar Gheorghe s-ar fi înecat fără ajutorul lui Mitu. 
Viaţa aspră mi litară îi dădu ocazia lui Gheorghe să-I cunoască pe Mitu aşa cum era 
în realitate. "-Mitule, n-am ştiut că eşti . . .  aşa un om. Şi . . .  pentru multe trebuia să-ţi 
mulţumesc în loc să . . .  Şi eu care te-am duşmănit. . .  ", mai spuse Gheorghe (p. 1 94). 

Locotenentul îi căuta nod în papură lui Gheorghe, ca de altfel ş i  celorlalţi 
români, calul nu era bine îngrij it, hamaşamentul nu-l ţinea curat, armamentul 
necurăţat etc. Acesta, scos din sărite, îi pune gând rău, aşa ca în sat între flăcăi: să-I 
bată! Prietenul său îi demonstrează că planul e copilăros, nerealizabil şi, mai ales, 
periculos - ar aduce mulţi ani de puşcărie. În schimb, se preocupă el de pedeapsa 
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locotenentului, începând o acţiune laborioasă de studiere a activităţii ofiţerului în 
cazarmă, a terenului între clădiri, organizarea şi poziţia gărzilor, a santinelelor etc. 
Partea finală a nuvelei devine l iteratură de aventuri, organizată minuţios, captează 
atenţia cititorului şi prin ineditul ei ! Când să treacă la faptă, Mitu hotărî: "Bine, 
atunci îl batem măr. Când şi unde voi chibzui eu şi numai eu. Auzi? Una să şti i :  nu 
vreau moarte de om şi nici schi lodiri" (p. 1 96). Isprava nu dură decât câteva cl ipe, 
îi rupseră şi sabia. Cercetările organelor militare n-au descoperit făptaşi i .  Pe ofiţer 
I-au transferat la altă unitate. 

Duel 

La Universitatea cernăuţeană, înfiinţată în 1 875, studenţii s-au organizat, 
după model german, în societăţi cu statute vechi, ale căror prevederi erau respectate 
cu stricteţe, de exemplu "Teutonia", "Arminia" etc. Unele dintre acestea 
adoptaseră şi duelul ca mij loc de educare bărbătească. Studenţii români şi ai 
celorlalte etnii i-au imitat, "Moldova" şi "Bucovina" cultivau şi ele duelul. 
Studenţi, nu prea numeroşi, dintre cei "bătăuşi", cum l i  se zicea cu ironie, practicau 
şi ei duelul .  După unirea Bucovinei cu România, aceste societăţi studenţeşti aveau 
un aer anacronic, totuş i  numărau fanatici . 

Vasile Ţigănescu a creat o nuvelă originală, de aleasă valoare artistică, în 
acelaşi timp şi document istoric. Aflăm că în familia procurorului Cezar Hoştiog se 
vorbea germana, ca de altfel şi în alte famil i i  româneşti din înalta burghezie. 

Studentul Toderiţă Câsâi, anul I la Litere, este provocat de studentul Noii 
Hoştiog, anul  IV la Drept, să-şi apere onoarea cu sabia. Toderiţă, pe coridorul 
bibl iotecii universităţii, îl atinse cu umărul, fără să vrea, pe Noii şi nu-şi ceruse 
imediat scuze. Toate s-ar fi desfăşurat normal, un duel banal, ca atâtea altele. 
Numai că vestea ajunse în sat, la urechile lelei Maranda, mama lui Toderiţă. 
Speriată de moarte, val-vârtej ,  soseşte la Cernăuţi să împiedice "duilul" . Feciorului 
îi argumentează: "Te-a făcut măgar. l-ai dat o palmă. Sunteţi una, deci care pe 
care . . .  nu-i mulţămit, poftim să te dea în judecată, da' să nu vă bateţi cu sabia ca 
nişte proşti" (p. 2 1 3) .  Nu-şi poate îndoi feciorul să renunţe la duel. Nu are mai mult 
noroc la Ion Mogolea, student din satul ei, vestit spadasin. Acesta caută să 
minimal izeze duelul, mai ales că va fi de faţă şi un doctor, iar el şi Max Giosan vor 
fi secundanţii lui Toderiţă ş i-1 vor ajuta. Când aude de doctor, lelea Maranda se 
îngrijorează mai tare. I se refuză şi participarea la ultima şedinţă de pregătire 
înainte de duel . Ca să-şi apere feciorul, multe i-au trecut prin minte . Când vor 
începe bătaia vrea să se arunce între săbii . Alt gând i se păru mai bun : să-I roage pe 
tatăl lui Noii, domn important, să nu-l lase pe Noii să se bată în duel. 

Tribunalul îl găsi uşor, la fel adresa procurorului .  Greu îi găsi locuinţa. Îl 
aşteptă până seara. Procurorul o primeşte în birou. În timp ce se dezbrăca, lelea 
Maranda îi observă o cicatrice pe obraz, deci şi tatăl s-a bătut în duel, rău augur. Ea 
face apel la sentimentul lui de tată responsabil ,  iubitor. Procurorul, ca s-o 
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l iniştească, o sfătuieşte: "Nu lua lucrurile aşa de tragic, de trist. Va avea şi fiul tău 
un mic botez, care poate să iasă şi fără sânge. Un duel nu e o grozăvie" (p. 2 1 9). Îi 
promite că va insista pe lângă Noii, dar nu-l va putea convinge să renunţe Ia duel. 
Le lea Maranda, ajunsă la uşă, rosti calm: "De s-a întâmpla ceva rău . . .  nu ştiu ce 
am să fac. Cred ca am să mor cu studentul dumneavostră de gât. Să i-o spuneţi şi 
lui" (p. 220). 

Rămas s ingur, procurorul are impresia că ţăranca, cu mâinile deformate de 
muncă, este în stare de orice act de cruzime. Nu-şi poate convinge fiul să se împace 
cu Câsâi. A doua zi dă un ordin de arestare a lui Noii, pe durata duelului .  

Protagoniştii ambelor tabere, ca ş i  studenţii asistenţi, la ora fixată, îl aşteaptă 
pe Noii, care întârzie. Expl ică întârzirea: Mama adversarului a intervenit pe lângă 
tatăl său să împiedice duelul, dar un prieten 1-a eliberat. Ţigănescu, ca un regizor 
modern, pune în scenă desfăşurarea duelu lui, în terminologia de specialitate. Noii 
îşi va pierde un ochi, remarcă medicul îngrijorat. 

Lelea Maranda duce cititorul cu gândul la Vitoria Lipan, căreia îi seamănă 
prin energie şi capacitatea de a se adapta situaţii lor noi . Desfăşurarea duelului, cu 
un ritual iniţiatic al unor moravuri demult apuse, cu terminologia lui germană, cu 
urmări, uneori, tragice, ne stâmeşte un zâmbet ironic, vecin cu satira. Apreciem 
originalitatea nuvelei şi realizarea ei artistică. 

Asasin? 

Amicului Victor Buta 

Partenie a lui S imionică din Călugăriţa, muncitor ţapinar la Fabrica de 
cherestea din Vicovul de Sus, închiriase hâjul de la baba Axinia. La fabrică se 
aciuase în primăvara acelui an, 1 940. Despre el nu se ştia mare lucru, nici numele 
de fami l ie, Mânzatu, nu i-1 cunoşteau. Singura lui avere, ţapina. "Uscat, faţa suptă 
şi lunguiaţă, picioare în formă de X de i se frecau genunchi i  în mers şi cele trei 
buze: cea de sus, una obişnuită, ascunsă în parte de o mustaţă pleoştită, iar cea de 
jos, prin adâncitura din lungul ei, părea compusă din două buze ce ieşeau mai bine 
la iveală când pronunţa consonante. Numai ochii mai aveau «ceva de capul lam, 
cum spunea baba Axinia. Erau mari şi albaştri" (p. 23 1 ) . Munca începu în mod 
obişnuit în dimineaţa aceea de iunie. Dar peste câteva minute, se răspândi vestea că 
sovietic i i  au trimis o notă ultimativă prin care cereau Basarabia şi Bucovina de 
Nord. Vicoveni i  se întrebau dacă satul lor care la ruş i .  Minoritarii din sat şi din 
fabrică au primit vestea cu o bucurie rău ascunsă! În curtea fabricii, la o masă 
lucrau funcţionarii, toţi alogeni .  Printre ei, tânăr, frumos, elegant, Harvarth Imre, 
ungur din Măneuţi, curtat de o tânără evreicuţă, se uita cu dispreţ la muncitori, toţi 
români .  

Ca un făcut, Partenie îş i  ştirbi toporul într-un cui  înfipt într-un buştean. 
Pleacă să-I ascută. Tocila era lângă masa lui Harvarth. Fără să vrea atinse cu 
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mâneca şi cu mâna rochiţa fetei .  "Auzi un ah subţire, slab, răutăcios. După o cl ipă 
se trezi cu o lovitură de palmă dată din spate care-i ţiui urechea, apoi strigătul :  
«Moi ghiorlane ! »  aruncat de cineva". Partenie înţelese dispreţul .  Tâlcul lu i  îl durea 
mai tare. "«So ein Hundkerl (golan)», spuse Horvarth cu ochii la fată" (p. 235) .  
Partenie răspunse cu un pumn în barba lui Horvarth, care-I trânti peste masă. Cu 
lovituri şi strigăte, Partenie fu scos din fabrică. Peste scurt timp, reveni să-i caute 
pe cei cu scandalul, dar nu găsi pe nici unul, părăsiseră fabrica şi satul .  Seara, 
primele unităţi mi litare retrase de pe zonă sosiră în sat. 

Între timp, fabrica a fost naţionalizată, lucrători i, şi Partenie, au rămas 
aceiaşi ! Partenie, în 1 943 primi şi el ordin de mobil izare. Toţi aceşti ani a păstrat 
speranţa că Horvarth, ori domnişoara, va apărea în sat şi va încheia socoteala ce-i 
măcina sufletul cu ură mocnită. 

Partenie fu mobil izat şi repartizat la o divizie de vânători de munte. Nimeri la 
Compania de Asanare şi Recuperare, comandată de locotenentul Niţă Valer, 
cantonată în lunea Crişului Alb. Acolo, în scurtul răstimp pentru pregătirea de 
luptă, Partenie reţinu numele companiei ca "Asasinare şi Răscumpărare", spre râsul 
ostaşilor. Din valea Crişului Alb, compania lui Partenie a ajuns, noaptea, pe un deal 
din marginea satului Dahatdshava în Crimeia. Compania trece prin Kertsch, oraş 
distrus de bombardamente, aproape pustiu, cu populaţie înfometată, speriată. 
Compania fu îndrumată de un ofiţer neamţ spre portul 3 ,  de acolo să fie 
transportată pe peninsula Taman, cu vasul "Ulm". "Un ităţi după unităţi, înghesuite 
pe vase, se desprindeau de ţărm şi se îndreptau spre celălalt ţărm, iar locul lor de 
îmbarcare era îndată ocupat de altele. Avioane săgetau pe sus şi cutremurau 
văzduhul mugind ameninţătoare pentru cei ce-or fi îndrăznit să stingherească 
mişcările între cele două ţărmuri" (p. 245). Unitatea locotenentului Niţă Valer, în 
această lume de trupe în mişcare, părea o furnică fără importanţă. 

Ajunsă pe poziţie, Compania de Asanare şi Recuperare se deplasa în sectorul 
Diviziei de Vânători de munte, unde nevoia de curăţire a terenului de morţi, răniţi 
şi material de război era mai mare. Un teren muntos, întins şi variat ca rel ief. 
"Partenie sorbea cu ochi i  acel peisaj întins, variat şi frumos, pe care vreme de două 
luni îl străbătuse în lung şi-n lat. Şi priveliştea îi stârnea atâtea şi atâtea aduceri 
aminte, din care unele îi lăsară pârâieli, explozii, vaiete în urechi, răni înfiorătoare 
în och i  şi miros de cadavre în nas" (p. 247). Cu doi cai-samare ducea de mâncare la 
cota 84. Întâlnea în cale fel de fel de soldaţi în misiuni speciale: brancarde cu răniţi, 
telefonişti, samare cu muniţi i, cu alimente, curieri etc. Într-o astfel de ocazie îl 
întâlni pe Harvarth. Lui Partenie îi reînvie în suflet ura din Vicov dar, în situaţia ş i  
în locul în care se aflau amândoi, inima i se muie şi-1 iertă. Se despărţiră prea 
repede, i se păru lui Partenie. 

Locotenentul notează meticulos toate culmele şi văile pe care le străbate 
unitatea sa, toate cotele importante cu amplasările armelor grele, toate satele. Nume 
exotice: Abin, Uzun, Shebik, Koafa, Erivanschi, Berg Shise, Urun, Udinskaja. 
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Situaţia de pe frontul diviziei de vânători de munte se agravă, încât compania 
de asanare deveni companie de luptă. Soldaţii asanişti răspunseră cu demnitate şi 
pricepere noului rol .  Partenie fu decorat. Li se păru ciudat că ruşi i  îi bombardau de 
parcă le-ar fi cunoscut poziţiile şi locurile posturilor de comandă. Contraatacul 
companiei lui Valer se desfăşoară sub ochii cititorului, în toată grozăvia lui. 
Partenie distruge cu două grenade ofensive un cuib de mitralieră inamic, ce 
împiedica înaintarea companiei . Infernul contraatacului nu dură mult. "Piuit de 
gloanţe, răpăieli de arme şi pistoale automate, explozii de grenade, fum, vaiete, 
strigăte, icniri şi învălmăşeli de spaimă în şanţuri le ocupate de vrăjmaşi, morţi, 
răniţi şi feţe sălbătăcite: totul amestecat într-o sinistră discordanţă" (p. 259). 
S ituaţia s-a stabi l izat ş i  datorită vitej iei asaniştilor. 

lama pe coastele de nord ale Caucazului este destul de blândă. Într-o după 
masă, Partenie îl reîntâlneşte pe Harvarth făcând propagandă defetistă printre 
ostaş i: păduchi, greutăţi, ar fi cazul ca divizia să treacă în refacere. Partenie, 
bănuitor, îl urmăreşte pe Horvarth şi-1 prinde când acesta se pregătea să treacă la 
ruşi, cărora le comunicase tot timpul poziţiile armatei române. Îl aduce la 
locotenentul Valer Niţă. 1 se stabi leşte, fără dubii, vinovăţia. În drum spre 
comandament, Horvarth, de frică, încearcă să scape de Partenie, dar acesta îl 
execută şi-1 îngroapă pe un povârniş, la marginea unei păduri dese şi tinere. În felul 
acesta s-a încheiat destinul unui tânăr care şi-a greşit alegerea idealului vieţi i .  

Nu e nimic artificial în paginile acestei nuvele. Ostaşii suportă un război 
nedrept, impus de un duşman puternic, mereu acaparator de teritorii asupra cărora 
n-are nici un drept. Îşi păstrează omenia în cele mai dure clipe ale situaţiei din 
război. Ţăranul ce-şi culege recolta, toamna, nu se deosebeşte de ostaşul trimis cu 
arma în mână să se lupte pe coastele Caucazului. Natura, şi ea este rănită, 
desfigurată, în Caucaz! 

Scriitorul îşi elaborează opera cu mare grijă. Cântăreşte, compară, judecă 
textul pe care îl scrie, meditează asupra titlurilor chiar, paginile manuscrisurilor 
arată multă grijă pentru text. Pagini întregi recorectate, pasaje înlocuite, cuvinte şi 
expresi i  perfecţionate, în aşa fel ca textul să nu producă nemulţumire cititorului .  O 
pagină de manuscris, ca exemplu, pagina 42 din nuvela Vox populi. 

Gaudeamus10 

Un cuvânt înainte, pe două pagini, lămureşte împrejurările în care autorul a 
scris cartea. 

După încorporarea Bucovinei în Imperiul habsburgic, în 1 775,  şcolile 
moldoveneşti au fost desfiinţate. "În acel an existau aici nouă şcoli mai însemnate: 

10 Gaudeamus. Evocări. Ediţie îngrijită de Vasile Precop, Rădăuţi, Editura "Septentrion", 
1 996, 3 50 p. 
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şase domneşti, una episcopală, una grecească şi una latinească. În afară de acestea 
existau şi şcol i  mici prin târguri, prin satele răzăşeşti şi pe la cele 1 4  mănăstiri". 

Statul austriac va dezvolta un învăţământ modern în l imba germană. La un 
moment dat, numărul şcoli lor primare ajunge la 53 1 ,  dar româneşti doar 1 79. 
Liceele erau : zece germane, trei rutene, unul polon şi n ici unul român ! Populaţia 
germană forma 1 / 1 2  din provincie! 

După repetate ş i  stăruitore intervenţii pe lângă autorităţile de stat din Viena, 
români i  bucovineni au obţinut înfiinţarea de secţii româneşti pe lângă liceele de stat 
germane din Suceava, Rădăuţi şi Câmpulung. 

Gaudeamus conţine povestea primei serii de elevi români, 1 9 1  O, din Rădăuţi. 
"Acestuia [Liceul german din Rădăuţi, n.n.] - devenit l iceu român după Marea 
Unire - i se apropie centenarul ( 1 972), pe care-I întâmpin cu lucrarea de faţă. Ea se 
referă la prima serie de elevi ai acelei secţii - cu precădere la o mână de băieţi de 
ţărani - şi ,la unele întâmplări gravate pe fresca vremi i  ( 1 9 1 0- 1 9 1 9)", îşi încheie 
autorul Cuvântul-înainte. Festiv itatea din 1 972 a făcut parte dintr-un program 
cultural-artistic pe durata unui an . Despre lucrarea lui Vasile Ţigănescu nu s-a 
vorbit, a rămas în sertarul familiei .  Societatea pentru Cultură a editat-o, în 1 996. O 
socotim document istoric şi carte de proză l iterară valoroasă. 

Partea 1 

Ş irul evocărilor începe cu împrăştierea elevilor de la serbarea de sfârşit de an 
şcolar, în 1 9 1  O, în comuna Horodnic de Jos. Toderiţă Baciu, I l ie Susai şi Gavril 
Băs, absolvenţi ai clasei a patra, premianţi, se întorc acasă, în Călugăriţa. Gavril 
Băs exprimă o situaţie ce-i aşteaptă pe toţi : "De-acuma, tot vacanţă şi vacanţă". 

Peste o săptămână însă, învăţătorul lor le pofteşte părinţii la Pamfil Băs. Mai 
întâi povesteşte demersurile îndelungate ale românilor bucovineni pe lângă curtea 
imperială din Viena şi cât de greu au obţinut secţi i româneşti la liceele de stat 
germane. O astfel de secţie se va deschide la Rădăuţi. De aceea învăţători i din 
comunele româneşti din judeţul Rădăuţi îndeamnă părinţii să-şi înscrie copii cu 
aplicaţie spre studiu pentru concursul de admitere din toamnă. Peste vară 
învăţătorii vor pregăti elevi i  pentru admitere, fără bani .  Avram Baciu nu-şi înscrie 
feciorul .  Nu peste mult timp, directorul şcoli i  îl convinge şi pe acesta să-I înscrie şi 
pe Toderiţă. 

Ţărani i  se confruntă cu o situaţie nouă: şcoală în l imba română. Uni i  sunt 
sceptici, mulţi îşi trimit copii i  încredinţaţi fiind că vor putea face faţă cu succes 
învăţături i de la l iceu. Mama lui Toderiţă nu se poate răbda şi-şi exprimă părerea: 
"Românească-românească, pe cât a fi de românească, da' hăţurile tot în mâna 
neamţului au să fie" (p. 1 6). 

Completarea actelor de înscriere la concurs îi pune pe părinţii ţărani, mulţi 
analfabeţi, uneori, în situaţii tragi-comice. Pamfil Băs vine de la Rădăuţi cu timbru) 
de o coroană în ambele mâini !  

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



454 Vasile Precop 38 

Continentul culturii, descoperit de români mai târziu, nu va fi chiar aşa de 
lesne de cucerit, dar va fi cucerit. Drama acestei cuceriri o aflăm în Gaudeamus. 

În preziua începerii cursurilor la gimnaziu, dis de dimineaţă, din satele din 
jurul Rădăuţului, o adevărată invazie de căruţe cu băieţi se îndreaptă spre oraş: 
elevi români ce reuşiseră la concurs. Cum internatul nu-i poate cuprinde pe toţi, 
mulţi îşi găsesc gazde. I l ie Susai, Toderiţă Baciu şi Gavril Băs s-au înscris la 
internat. Pentru băieţii de ţăran, totul în jur e nou. "Dormitorul de un alb plăcut 
mirosea a var proaspăt şi avea atârnat, pe peretele din fund, chipul venerabil al 
Vlădicii . Băieţii vorbeau încet şi  numai ce trebuia, având senzaţia că se află în 
încăperea unui lăcaş străbătut de un duh ciudat care, de-acum în colo, va avea grijă 
de soarta şi de norocul lor. Câţiva se mişcau stingheriţi în ghetele lor noi" (p. 28) .  
Toderiţă e încălţat în opinci, noi ! Badea Sofronie are grijă ca Ilie să stea în acelaşi 
dormitor cu Toderiţă, chiar pat lângă pat. Pe elevi îi impresionează, a doua zi, Te 
Deum-ul de la biserica lui Bogdan, la care participă tineretul şcolar ortodox de la 
toate şcolile din oraş. 

Primul an trece repede, fără evenimente deosebite. Elevii se cunosc între ei, 
leagă prietenii ,  se obişnuiesc cu profesorii şi obiectele de studiu, se integrează 
programului din internat şi celui al gimnaziului .  Învaţă cu seriozitate. De director 
se tem. "Era dominator şi rece cu elevii ,  iar apropierea lui le ofilea sufletele. Înalt, 
cu barbişon şi mustăţi lungi, păşea ţeapăn ca un militar, căutând în acelaşi timp să 
nu-i scape ceva din ochi .  Glasul său tăios străbătea uşor prin orice larmă" (p. 35) .  
Acum se pun bazele prieteniei între acea "mână de băieţi de ţărani" ce vor deveni 
eroi principal i .  Solcan Nicanor, Zub Meletie, Ţugui Arhip - băietani cu simţul 
mândriei - se acomodează mentalităţii clasei .  "Sidor, servitorul, îmbrăcat ţărăneşte, 
un bărbat uscăcios şi cu părul cărunt", va însoţi clasa până la absolvire. 

Toderiţă se simte atras de un elev sărac din Suceviţa, încă de la admitere, 
poreclit de Sidor Prichindel .  La finea anului Toderiţă şi I l ie promovează clasa, 
Gavi l  al lui Pamfil rămâne corigent la latină şi germană. 

În clasa a doua, elevii participă la serviciul divin în capela lor, la etajul 
clădirii din curte. Gavril Băs cântă în corul elevilor, tenor plăcut. I l ie Susai îşi ajută 
colegii Ia matematică. Se obişnuiesc cu viaţa de elev. Pe timp posomorât ş i  în 
sărbători învaţă cântece pe versuri de Alecsandri şi Bol intineanu, la modă atunci 
printre români .  Evenimentul care a preocupat pe bucovineni în primăvara lui 1 9 1 2  
a fost zborul lui Aurel Vlaicu la Cernăuţi. A participat ş i  un grup de elevi din 
Cernăuţi, condus de profesorii Nasa şi Ţârul (de gimnastică). Sub impresia celor 
văzute, Fâşcu Gheorghe din Suceviţa, un adevărat talent în traforaj , se remarcă 
confecţionând avioane din ş indrilă şi hârtie cartonată. Se iscă o adevărată 
competiţie între "izmanari" - copii  de ţărani codaşi şi mij locaşi şi "grăsuni" - din 
fami l i i  înstărite. Gavril Băs rămâne corigent la ştiinţele naturale. 

În clasa a treia, li se repartizează trei profesori noi, dintre care unul vienez de 
desen, iar cel de germană nu ştie boabă româneşte şi îngrijorează pe izmanari. Se 
va dovedi un bun pedagog ş i  om de in imă. Gavril Băs se mută în dormitor cu 
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horodniceni .  E levii cu note mari la unele obiecte ajută pe cei ameninţaţi de 
corigenţe, de la unii primesc plată derizorie. Un elev extern, fiu de târgoveţ amărât, 
vine la internat să înveţe cu colegii. 1 se zice Colosal. Îmbrăcămintea îi era numai 
din petece, diferit colorate. Este o personalitate originală în deven ire. Din acest an 
li se introduce l imba greacă, pe care unii şi-o vor însuşi cu eforturi. Câţiva elevi, 
din cei mai copţi, fumează. Solcan Nicanor era cât pe ce să fie prins de director, 
spre norocul lui scapă. Între elevi şi profesori se păstra o distanţă protocolară, rece. 
Numai Naso le era apropiat. În afară de catihet şi de profesorul de muzică, 
profesorii aveau porecle: Also, Buruiană, Barabulă, Brr, Ţapu, Ţâru, Poloboc etc. 
Profesorii erau foarte severi peste an, în folosul elevilor ziceau ei, dar spre finea 
anului deveneu chiar indulgenţi . Elevii nu promovau prin media notelor, ci prin 
ultima notă! Naso îi caracteriza: "Profesorii sunt ca nişte nuci cu coaja amară, dar 
cu sâmburii hrănitori" (p. 6 1  ). Abateri le de la disciplină le sancţionau sever. Între 
izmanari şi grăsuni animozităţi le nu se atenuau . 

În timpul anului şcolar, clasa A se îmbogăţi cu un elev nou, B ibi, repetent la 
l iceul german, feciorul unui grangur de la finanţe. La şcoală venea cu birja. Când 
uita să-şi ia pachetul cu mâncare, i-1 aducea servitoarea! La izmanari se uita de sus, 
dispreţuitor. Într-o zi se iscă o ceartă între Bibi şi Colosal, care degeneră în bătaie, 
dintr-o glumă a lui Colosal. Acesta şi-a adus un pachet cu mâncare. Ca să-şi 
epateze colegii se laudă c� e o prăj itură specială de la cofetăria de lân�ă 
restaurantul "Continental". I i  propune lui Bibi, în glumă, să facă schimb. In 
realitate era o felie de mămăligă unsă cu fasole bătută. Bibi se exprimă dispreţuitor: 
-"Mă ţine de prost. Miroase a fasole râşnite. Feh !  . . .  Cum poţi să . . .  Aşa o mâncare 
e pentru porci" (p. 64). Colosal îl lovi peste obraz, Bibi i-o întoarse. Izmanari i  sar, 
dar nu reuşesc mare lucru, căci Solcan îl scoase din mâinile lor. Prichindelul îl lovi 
peste obraz şi-1 umplu de sânge. A doua zi, Poloboc făcu ancheta şi stabil i l ista 
vinovaţilor în frunte cu Prichindel, urmat de Colosal . Vinovaţii intră în panică. La 
propunerea lui Toderiţă, îl trimit pe Colosal acasă la diriginte să-I roage să-i ierte. 
Încercarea eşuează. Mai sperau că, poate, consi liul profesoral de fine de an îi va 
ierta. Şi într-adevăr, Nasa, pedagog desăvârşit, om de mare omen ie şi profesor de 
prestigiu printre colegi, demonstră că bătaia dintre elevi dovedeşte carenţele din 
educaţie. El îşi luă obl igaţia ca în noul semestru să ţină un curs despre buna purtare 
a elevilor. Se ţinu de cuvânt, spre bucuria şi folosul izmanari lor. I l ie şi Toderiţă 
promovează, Gavril rămâne iarăşi corigent. Badea Sofronie Susai, bucuros, într-o 
zi de sărbătoare, pregăti căruţa şi duse pe I l ie şi Toderiţă la mănăstirea Putna. 

La începutul cursurilor clasei a IV -a, "băieţii se întoarseră din vacanţă mai 
săltaţi în înălţime. Izmanarii ,  arşi de soare şi cu mâinile bătătorite, aveau o 
constituţie mai viguroasă, trădând munci fizice în aer liber" (p. 74). Cei mai în 
vârstă erau băietani în toată legea. Autorul le prezintă, cu tact şi pricepere 
psihologică, escapadele erotice. Şi în aceste împrejurări, Naso îi scoate din 
necazuri . Zub şi Solcan, cu frică şi  pe ascuns, citesc Educaţia sexe/ar, scrisă de 
doctorul F. Sterian. O i lustrată cu o femeie ce-şi expune cu oarecare pudoare 
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farmecele, o ţin încuiată în cufăr. Fumatul găseşte amatori şi printre cei mai mici. 
Fâşcu Gheorghe fumează de la alţii, econom fiind, nu-şi cumpără ţigări . 

Toamna, pe vreme frumoasă, când au zile libere (de sărbătorile catol ice), 
cvartanii simt nevoia să-şi cheltuiască surplusul de energie fizică. Terenul de sport 
la care au acces este insuficient. Pl ini de fantezie juvenilă au regizat minuţios lupta 
de la Cannae, dintre romani şi cartaginezi, pe toloacă, lângă Pozen! S-au deplasat 
camuflat, să nu stârnească atenţia populaţiei ori, Doamne fereşte, a profesori lor, 
fi indcă erau foarte mulţi ,  două clase de luptători şi nenumăraţi spectatori. Nu le-a 
prea reuşit exerciţiu l !  I l ie Susai şi Prichindel confecţionează mingi din păr de vită, 
nu au însă teren de joacă după pofta inimi i .  Sosirea ierni i  rezolvă această problemă. 
Zub şi Solcan citesc cărţi de la bibl iotecă, au mare trecere culegerile de basme şi 
cele cu haiduci :  Draguşin Haiducul, Tunsul Haiducul, Iancu Jianul. 

Unii au fost pe la mănăstiri, mai ales la Putna. Seara, în dormitor, discută cele 
ce le-au povestit călugării, citesc într-un manual de istoria români lor. Despre cum a 
ajuns Bucovina la Austria n-au decât cunoştinţe foarte vagi. 

Ştiinţa încă n-a ajuns în conflict cu religia în clasa a patra. Spoveditul se 
desfăşoară după tipicul tradiţional : mărturisirea păcatelor şi canonul, ce consta în 
rostirea de rugăciuni şi baterea de mătănii - cât mai multe. Frământări de conştiinţă 
încă n-au ajuns în clasă! 

Din trei clase paralele au rămas două, iar în clasa a V -a vor ajunge puţini, o 
clasă nu prea numeroasă. Cei mai mulţi elevi se vor mulţumi cu patru clase şi vor 
deveni funcţionari mărunţi: feşteri, conţopişti prin primări i, cantori, etc. Îşi vor 
îndepl ini idealul :  vor avea salar! 

Cultura pe care şi-au însuşit-o izmanarii până în clasa a IV -a este tare 
modestă. "Reuşiseră să doboare l imba germană, as imilând-o în cea mai mare parte. 
Se simţeau acum în stare să se prindă de piept cu orice neamţ şi să înţeleagă fără 
mare greutate orice carte germană" (p. 1 03 ). S-au despărţit de cvarta în atmosfera 
sărbătorească, ce ajunge până la secţia română de la Liceul german. Acolo se 
pregătea banchetul clasei a opta şi răsuna melodia vechiului cântec studenţesc 
Gaudeamus în tot cartierul .  · 

Partea a II-a 

Cvintariu 

Vn peisaj idi l ic .  "Întreaga privel işte a cătunului Călugăriţa, cu gospodări i  şi 
ogoare, cu dâmburi şi vâlcele, cu heleşteie şi pârăuaşe umbrite de sălcii şi arini, 
odihnea cufundată în văzduhul cald şi l iniştit. Casele cu pereţii văruiţi păreau că 
zac vesele în lumina soarelui" (p. 1 06). Avram Baciu rupe nişte găteje lângă 
heleşteu, soţia sa şi câteva vecine spală rufe la heleşteu, Toderiţă şi I l ie culeg 
ultimele vişine. Sofronie Susai le aduce vestea cumplită: un sârb, la Sarajevo, 1-a 
omorât pe moştenitorul tronului şi pe soţia lui .  Se aud clopotele în sat şi prin 
vecin i .  Comentariile săteni lor reflectă înţelegerea lor profundă a sufletului 
omenesc, se speră că asupra satului lor nu se vor abate nenorociri ! 
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După o lună se decretă mobi lizarea generală. Deoarece Austria copleşeşte 
Serbia ca putere militară, lumea crede că războiul se va termina repede. Pamfil Băs, 
mobilizat şi el, se exprimă plastic: "Până la pusul barabulelor în gropi, sârbii vor fi 
îngenunchiaţi, iar la strângerea curechiului voi fi din nou acasă" (p. I I I ) . Sofronie 
Susai se oferi să ducă la gară, cu căruţa lui, mobil izaţi săraci .  

Cvintarii, izmanari puţini, participă l a  deschiderea cursurilor, o slujbă 
religioasă în toată regula, şi ascultă cuvântarea directorului, nu despre şcoală, ci 
despre război. Bibi, grăsuţ şi elegant, îşi etala insigna Cruci i  roşii pe piept. Also, 
Buruiană, Ţâru şi Brr, mobilizaţi pe front, l ipsesc. Buruiană era suplinit de un 
profesor de la l iceul german, un maghiaro-slovac, dar patriot german. La ore, le 
comunica elevi lor succesele armatei austro-germane. Insuccesele le considera 
trecătoare, retagerile doar temporare, Colosal 1-a botezat Siegreich Zuri.ick 
(Victorios Înapoi). Elevi i  erau dezorientaţi, se temeau de prelungirea războiului .  
Patriot se manifesta şi Gheorghe Fâşcu. Intrarea Imperiului otoman, alături de 
Puterile centrale, pe la mijlocul lu i  noiembrie, învioră atmosfera printre elevi .  
Directorul dădu elevilor o z i  liberă, z i  în care s-a oficiat un Te Deum, în capelă, 
pentru sultan. Directorul ţinu iarăşi discursul său patriotic. Dintre profesori, numai 
Barabulă, deşi neamţ, se arăta pesimist. 

Preocupări de studiu, grija promovării clasei, lecturi, d iscuţii în legătură cu 
vi itoarea carieră, doar sporadice. În locul profesorilor mobilizaţi predau preoţi. 
Războiul a acaparat cea mai mare parte a vieţii populaţiei, căreia i se cere din ce în 
ce mai multe sacrifici i .  

În februarie 1 9 I 5 ,  elevii asistă la drama l ipovenilor d in Climăuţi şi Fântâna 
Albă, bănuiţi de colaborare cu armata rusă în luna cât aceasta a ocupat regiunea, 
unii  executaţi la Cazarmă, iar în piaţa din centru, păziţi de soldaţi, bătrâni, femei, 
copii produc un spectacol de infern. Femei târgoveţe oferă lapte l ipovencelor cu 
copi i .  

Bertha Gorgon, muza inspiratore a lui Ciprian Porumbescu, care locuieşte în 
apropiere, are un coş din care, cu precauţie servitoare, ajută pe lipovenii arestaţi .  
Cei  mai  mulţi dintre oameni condamnă asprimea pedepsei, nu o înţeleg. Pe 
Barabulă î l  indignează: "Dar . . .  orice ar fi comis, eu personal nu cred că asprimea 
unei astfel de pedepse e justificată. De altfel, toate cruzimile şi încălcările criminale 
ale războiului le consider absurde, inutile şi de neiertat din punct de vedere moral" 
(p. 1 47-1 48). Printre târgoveţi circulă zvonul că şi asupra români lor de la nord de 
Siret se aplică aceleaşi represali i .  

Pe elevi îi impresionează recrutarea seniorilor Zub Meletie, Ţugui Arhip, 
Solcan Nicanor. Când vor pleca, îi vor petrece la gară, unde Ţapu îşi va arăta 
fierbintele său patriotism. 

Directorului îi vine în minte o idee năstruşnică, pentru a strânge fonduri 
destinate războiului .  Pune pe elevul Fâşcu Gheorghe să confecţioneze un buzdugan 
din lemn de plop. Şcoala pregăteşte o serbare la Casa germană, în april ie. Publicul 
este invitat să aleagă o ţintă şi s-o bată în buzdugan, apoi să pună o sumă de bani 
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într-o lădiţă supravegheată de S iegreich Zuri.ick. Pentru scurt timp, o un itate 
mi l itară se află în oraş pentru refacere. Neobositul patriot austriac Ţapu pregăteşte 
o serbare cu buzduganul  pentru ofiţeri . Intrarea Italiei în război, contra Austriei, 
descurajează o parte din publ ic. Profesorii Naso, Poloboc, Prutrechon, Barabu lă şi 
S iegreich Zuri.ick primesc ordin de mobil izare. 

Călugăriţenii îşi vedeau de necazurile zi ln ice, bucuroşi că până acum au 
scăpat de ocupaţie mi l itară� 

Prezenţa ruşi lor în oraş, deşi de scurtă durată, le-a sporit experienţa de viaţă 
elevi lor. Discută subiecte de morală, de patriotism, aspecte ale vieţii soc iale li se 
impun, uneori neplăcut. Sărăcia prosperă pretutindeni .  

S-a zvonit că Solcan Nicanor ar fi fugit în România. Directorul nu putea rata 
ocazia de a se arăta din nou patriot austriac . Convoacă consi liul profesoral şi 
propune condamnarea lui ca dezertor. Consi l iul dă dovadă de înţelepciune, se 
transformă într-un fel de simpozion şi discută cazul la un înalt nivel intelectual . În 
consecinţă, distrug procesul verbal, îi dau foc. 

Ş i  anul al cincilea a trecut repede, mai mult cu război decât cu studiu. 

Sextani 

Festivităţile de inaugurare a cursurilor au dispărut. Sosirea elevi lor în 
dormitorul 1 nu e pl ină de viaţă ca altădată. Prichindel, sosit pe jos, a doua zi, de la 
Suceviţa, amuză colegii :  tatăl său îl tunse fără pieptene, cu foarfeca. "Aşa nu te 
lăsăm, hotărâ Toderiţă. Era pâclişit de tot. Du-te la o frizerie să te tundă zero" 
(p. 1 89). Gheorghe Fâşcu, cum sosi, se interesă de buzdugan . .\1oş Sidor i-a scos 
ţintele, praful îl urâţea de tot. Studiul nu-i preocupa pe elevii de-a şasea; profesorii 
îşi dădeau seama că tinerii aceştia vor ajunge pe front. Poate şi ei înşi ş i !  Urmăreau 
îngrijoraţi ştirile de pe frontul Galiţiei şi Ital iei . Îi mai învioră ocuparea Belgradului 
ş i  apariţia tunurilor de mare calibru. 

În iarna 1 9 1 5-1 9 1 6  se afişă o nouă recrutare. Îi veni rândul  lui Gheorghe 
Fâşcu. La gară, colegii îl îmbrăţişară cu ochii umezi. I l ie Susai ajunge şeful 
dormitorului .  Sextanii se sileu să păstreze atmosfera de pe vremea seniorilor Zub, 
Ţugui, Solcan, fără succes. "În acel răstimp de un an, nimic hotărâtor şi favorabil 
nu se petrecuse în largul lumii ,  care să lumineze mai îndelung feţele sextan ilor. 
Cele două tabere încleştate li se păreau coloşi cu forţe departe de a fi sleite, încât, 
aşteptându-se la vremuri mai grele pentru cei de-acasă şi pentru ei, deveniră mai 
puţin expresivi şi mai meditativi" (p. 1 96). 

Ofensiva lui Brusilov în Galiţia se extinde şi spre Bucovina. Discret se iau 
măsuri ca autorităţile să se pregătească de evacuarea Rădăuţului. Cei doi directori 
vor pleca la Viena. Spre sfârşitul lui iulie unităţi mil itare austriece trec prin oraş, 
obosite, p l ine de praf. Pentru prima dată, târgoveţii văd camioane. Un avion 
austriac, zburând spre sud, se poate interpreta ca înfrângere gravă. 
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Elevi i primesc certificate de absolvire a clasei .  Gavril Băs promovează şi el 
clasa fără corigenţă. Cazaci i  intră în oraş şi dau foc la barăcile de lemn ale 
precupeţelor. 

An fără septima 

Unităţi ale armatei ruse s-au cantonat în grajdurile din Brădet. Soldaţii ruşi, 
"la intrarea în case, dădeau bineţe în limba lor şi-şi arătau vreo dorinţă. Înalţi , 
voinici, bine îmbrăcaţi, mâncau mult şi beau des ceai, rozând bucăţele de zahăr. 
Săteni i  se obişnuiră cu ei, iar femeilor le trecu spaima" (p. 200). De la soldaţi aflară 
că români i  au intrat în război împotriva Austriei .  Frontul se stabil ise în munţi, 
uneori tragerile arti leriei se auzeau până în Călugăriţa. De vreme ce români i  au 
hotărât să lupte alături de ruşi, horodnicenii sperau că ruşii vor fi înlocuiţi de trupe 
române ! Un zvon arăta că austro-german ii au intrat în Oltenia şi Muntenia. De la 
ostaşi i  ruş i  nu putură afla dacă este adevărat. În curând aflară că Bucureştiul a 
căzut sub austro-germani .  Faptul îi mâhneşte adânc. Îşi dau seama că "România se 
află într-o dramatică şi inegală încleştare . S imţind acea durere naţională care se 
întinde până aici, stăteau cu toţii mai mult tăcuţi şi îngânduraţi . Mocnea în sufletele 
lor părerea de rău că acea lovitură trebuie s-o îndure un neam din care făceau şi ei  
parte şi în a cărui ţară, de când ţineau minte, mergeau la lucru atâta sărăcime din sat 
şi din district" (p. 205). Mama lui Toderiţă, lelea Aglaia, când vorbea despre 
români, îi numea "ai noştri" . 

Într-o zi, Il ie şi Toderiţă veniră în oraş după cumpărături mărunte. Au trecut 
pe la internat, prefăcut în spital; moş Sidor le povesteşte câte ceva despre viaţa 
târgoveţilor sub ocupaţie rusească. Asistă, lângă biserica lui Bogdan, la o slujbă 
religioasă pentru o unitate mil itară ce pleca pe front, la Mestecăniş. 

Tifosul din Moldova, ca orice boală, aduce greutăţi; săteni i  din Horodnic nu-l 
percep la dimensiunile lui tragice. În schimb, discută aprins izbucnirea răscoalei 
din Rusia. De la Timotei, un soldat basarabean, iscodeau mai multe ştiri. 
Detronarea ţarului o comentau pe toate feţele. Femeile aşteptau sfârşitul războiului, 
să le vină acasă soţii şi feciori i !  

Intrarea în război a Statelor Unite împotriva Germaniei nu  impresionează 
prea mult, fiindcă până acum au intrat atâtea ţări şi războiul tot continuă. 
Gospodarii au început lucrările de primăvară, femeile se pregătesc de Paşti, 
îngrijorate că din piaţa de la Rădăuţi au dispărut basarabenii  de la care cumpărau 
zahăr, făină. 

Pe timpul Paştilor au avut răgaz de taifas. Prin soldaţii ruşi au aflat că la 
Moscova bolşevici i promit încetarea războiului, confiscarea moşi ilor şi 
împropietărirea săraci lor. În discuţi i aprinse despre moşi ile Fondului bisericesc, 
când ajungeau la Brădet, ziceau că acesta li s-ar cuveni lor. Dar, după încheierea 
păci i !  Lucrările de primăvară - prăşit, cosit - le-au făcut la timp, mai ales femeile. 

Printre ostaşii ruşi, agitaţi ile se înteţiră. Cazaci i  se distingeau, prin disciplină 
şi o mental itate deosebită de a infanteriştilor. Mitea, un revoluţionar adevărat, a 
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fost executat în Brădet de un ofiţer. Prin sat patrulau, mai des, cazaci înarmaţi şi 
trăgeau focuri de armă în sus pentru intimidarea ostaşilor, a femeilor şi copiilor! 

Într-o zi horodnicenii, cu mic cu mare, au fost puşi să sape tranşee în 
Branişte, orientate spre nord. Într-o noapte cazaci i  au dispărut din Brădet. Au dat 
foc grajdurilor de la Brădetul Vechi ş i  de la Brădetul Nou. Au ars şi fabricile de 
cherestea de la Vicov de Jos şi d in Suceviţa, apoi cea din marginea Rădăuţului .  

Fără schimburi de focuri serioase, ruşii au părăsit tranşeele şi s-au îndreptat 
peste ogoare spre sud. Frontul se fixă nu departe, totuşi satul rămase în afara bătăii 
tunurilor. Se părea că balanţa victoriei se va închina spre Austia. Toderiţă şi Ilie se 
repezeau des în oraş, cumpărau ziare, dar nu găseau articole să se poată lămuri în 
situaţia social-politică, mi litară aşa de complexă a momentului. Au hotărât să 
înveţe materiile de clasa a VII-a ca să poată trece clasa ca elevi particulari . 
Gavril Băs, flăcău zdravăn, cu lulea, li se alătură, cam fără entuziasm. 

I l ie, în oraş, îi făcu o vizită lui Colosal, îl găsi desculţ şi muncit ca totdeauna. 
Lui Prichindel i-a murit tata. Îl bate gândul să treacă în România, numai că nu 
poate d in cauza frontului !  Mama lui Il ie îşi puse feciorul la un post sever, să nu-l 
recruteze. Auzind mama lui Toderiţă, face la fel .  Zborul unui balon spre l inia 
frontului bagă în sperieţi femeile şi copii i .  

Sosirea şi  cantonarea unor trupe germane în cătun, la Brădet, mai învioră 
viaţa călugăriţenilor. Aceştia se puseră să se gospodărească pentru un trai tihnit, 
comod. Gospodăria suferi transformări în grajd, şopron, în case zestrea fetelor servi 
de aşternut şi acoperământ. Spiritul de curăţenie şi ordine uimi pe săteni. La familia 
Baciu cantonă un plutonier cu câţiva ostaşi .  Au rămas uimiţi când tânărul desculţ, 
cu bondiţa peticită, le vorbi în germana literară. Iată cum îi judecă badea Avram 
Baciu :  "Or fi ei, nemţii ,  mai cu carte, or fi ei mai nu ştiu cum, da' parcă tot îţi vine, 
câteodată, să râzi de dânşii .  Bunăoară cei care au aparate de portretuit. În loc să 
portretuiască pe cine le-ar cere-o, ei portretuiesc vârtelniţe, roate de tors, câte o 
casă veche ş i  şonţită, calepe de cânepă atârnate de drughini şi nişte urâciuni de 
babe şi moşnegi" (p. 234). 

Ostaşii germani citeau o bogată şi diversă presă, umoristică, satirică etc. 
Caplanul trupelor (preotul), un graf destul de tânăr. Ordonanţa sa, Uwe, în 
schimbul unei porţii de lapte proaspăt, îi procura ziare. Toderiţă le citeşte cu 
atenţie, erau scrise în aşa fel încât să susţină moralul  trupelor şi încrederea în 
victoria germană. 

Kaiserul inspectează trupele şi primeşte defilarea lor pe toloaca Voitinelului. 
Cei trei sextani privesc spectacolul suiţi în trei plopi, unde nu puteau fi observaţi. 

În urma unor astfe l  de inspecţii, unităţile plecau spre front. Uwe comunică, în 
mare secret, că aceste trupe vor pleca pe frontul italian, nu în Moldova, cum se 
temeu cei trei prieteni. Părăsirea Brădetului şi Călugăriţei nu se făcu îndată. Sătenii 
se temeau să nu rămână pe iarnă, fi indcă le-ar fi adus mari pagube la nutreţ şi 
alimente, plătite la preţuri de nimic. Totuşi, într-o zi mare şi  devreme, horodnicenii 
scăpară de trupele germane. 
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Partea a III-a 

Toamna lui 1 9 1 7  - la primărie se afişează că urmează un nou rând la 
recrutare, al tinerilor de 1 8  ani. Ş i  al celor trei sextani .  Toderiţă şi Ilie care, la 
îndemnul mamelor, ţinură un post sever de slăbire, nu prea erau convinşi că vor 
scăpa de cătănie. Nu stătură mult acasă şi fură chemaţi în faţa comisiei de recrutare. 
Acolo se întâln iră cu Colosal, Prichindel, B ibi şi cu alţi colegi . Bibi avea nişte răni 
la un picior, foarte grave. Scăpă de recrutare, fiindcă tatăl său aranjase lucrurile mai 
înainte. Ceilalţi fură recrutaţi toţi la infanterie. Mamele, mai ales a lui I l ie, au rămas 
fără glas. "Femeia se uita prosteşte, cu mintea pâcloasă ca a unei fiinţe omeneşti 
care tot nu pricepe. Abia când îşi zări feciorul, începură lacrimile să-i curgă din 
plin" (p. 254). 

Au fost repartizaţi la Lemberg, la un centru de pregătire pentru ofiţeri .  
Recruţii fură cazaţi în nişte barăci ,  lângă cazarma lablonovschi. Repartizarea la 
regimente întârzie. Condiţii le de viaţă mizerabile: "Aceeaşi pâine neagră plină de 
hoaspe împărţită la şase inş i  pe z i  ş i  acelaşi c ir  de păsat distribuit de două ori pe zi . 
Seara, un potop de trupuri se aşterneau de-a dreptul pe podelele goale" (p. 257).  
Peste zi mai făceau corvada, nu totdeauna onorabilă. Foamea îi chinuie pe toţi. În 
sfârşit sosi şi ziua plecării la regimente. Cei cinci rădăuţeni se despărţiră, cu 
speranţa că se vor reîntâlni la aceeaşi şcoală mil itară. 

Într-adevăr, după două săptămâni de instrucţie elementară la regimente s-au 
revăzut în orăşelul oropsit "Kamionka Strumi lova. Târg galiţian mic şi urât. Nici o 
stradă pavată" (p. 259). O scândură proaspăt geluită conţinea inscripţia: "K.  K.  
Reserwe Offiziers Kurs des XI Korps". Tinerii aparţineau tuturor neamurilor din 
imperiu: germani,  ucraineni, români,  poloni, evrei, unguri, slovaci şi cehi .  Teteriştii 
doreau să ajungă cât mai repede ofiţeri, de aceea făceau treabă bună. Fiecărei grupe 
i se dădu o bibl iografie de studii mi litare serioase. Comandantul şcol i i ,  un maior 
ceh, nu murea de dragoste pentru Austria. Într-o zi în timpul meditaţiei, goarna 
adună plutoanele în clădirea menajului .  Li se aduse la cunoştinţă ruperea frontului 
italian între Fl itsch şi Tolmein. Dintre izmanari numai Gavril Băs se bucură, îşi 
vede cariera pl ină de succese în marea Austrie! În discuţi i le dintre cadeţii 
bucovineni, Colosal susţinea că sfârşitul se apropie, adus de sărăcia ce se vedea 
peste tot. 

Pregătirea cadeţilor pentru război se făcea în grabă şi nu cu mare tragere de 
inimă. Exerciţii de luptă, obositoare, tactică de luptă etc. le ocupau toate zilele. 
Oraşul urât, sărac, frigul umed, apoi zăpada, mâncarea foarte proastă le făceau 
viaţa greu suportabilă. Noroc că etapa de pregătire nu dura mult. 

Seara, înainte de stingere, cadeţii români şi polonezi se adunau într-un grajd, 
germani i  şi ucraineni i ,  în altu l .  Acolo cântau marşuri .  Români i  cântau: "Cine trece 
Oltul mare?/ Ce viteaz răzbunător/ Umple astăzi de teroare/ Zbirii bietului popor". 
Cântecul fu memorat şi de alte plutoane şi-i cântau doar melodia fără cuvinte. Un 
ofiţer s-a interesat de cuprinsul cântecului .  Un cadet i-a expl icat conţinutul ş i  acesta 
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s-a l iniştit. Printre cadeţi se discuta situaţia de pe fronturi, activitatea politicienilor, 
situaţia din Rusia, zvonul că România a fost si l ită să încheie pace. Germani i  ş i  
maghiarii credau în victoria Puterilor Centrale. Tratativele de le  Brest-Litovsk fură 
întoarse pe toate feţele; cei mai b ine informaţi erau teteriştii evrei. 

La finea cursurilor, examenul, formal, le pune tuturor pe umeri gradul de 
caporal .  Vasile Ţigănescu surprinde starea sufletească de nelinişte, teamă, îndoială, 
speranţă, nepăsare etc. a cadeţilor în timpul plecării spre regimente. I l ie Susai 
începu să cânte ce auzise de atâtea ori de la recruţii români :  "Sergentul de la 
compane/ Toată noaptea nu mai doarme/ Şi tot scrie pe-o hârtie/ C-o murit în luptă-o 
mie./ Las' să moară că nu-mi pasă/ C-or veni alţii de-acasă". O tragedie în şase 
versuri. Autorul conchide sec: "Intrară în curând cu toţii pe banda rulantă care 
furniza din atâtea garnizoane oameni pentru l ini i le de foc" (p. 282). 

Toderiţă Baciu fu repartizat la o unitate mi litară de pe Alpii elveţieni, pe 
muntele Montello din masivul Monte Grappa, la plutonul sergentului Dititsch. În 
acest sector, frontul stab il izat demult, cu tranşee şi sârmă ghimpată, lupte crâncene 
nu prea aveau loc. Activă era artileria. Iată natura: "Din Joc în Joc se vedeau 
tufişuri biciuite de furtuni năprasnice şi huceaguri cu copaci rari, zburătăciţi de 
gloanţe şi de schije. Un şanţ îngust, în zig-zag, ducea îndărăt spre un hăţiş de 
mărăcini unde era closetul de companie. Nu departe, lângă un copac frânt, un tun 
părăsit şi cu roată sfărâmată ameninţa zadarnic văzduhul" (p. 282). După trei luni 
ostaşi i  treceau în refacere, pentru "destinderea nervilor şi pentru despăduchiat". 

Lini i le ital ienilor erau apropiate, inamicii se vedeau unii pe alţii, chiar, în 
câteva Jocuri, se auzeau vorbind. După acţiuni sângeroase, urma "curăţirea" 
şanţurilor de răniţi şi morţi. După câteva zile, un miros pătrunzător de cadavru în 
descompunere făcea aerul nerespirabi l .  Starea de spirit a ostaşilor era de oboseală, 
aşteptau sfârşitul războiului, discutau cu aprindere veştile ce cu greu pătrundeau 
până la ei;  erau nervoşi ,  neliniştiţi . 

Toderiţă primi de la Colosal o scrisoare prin care îi spunea că există o 
d ispoziţie a statului că elevi i  încorporaţi au dreptul la o Jună de concediu, să-şi 
treacă examenele şcolare. El şi le-a trecut. A scris şi celorlalţi colegi de cătănie. 
Peste câteva săptămâni ,  primeşte o scrisoare de la Gavril Băs, din Călugăriţa. 
Acesta îl anunţa: "Mişcă-te şi tu pentru un concediu de examen. Nu se mişcă nici 
Prichindel .  . .  Rachila a lui Sofronie a primit înştiinţarea oficială că I l ie a căzut pe 
Monte Pavione. Ştirea supărătoare i-a sosit tocmai de Paşti" (p. 286). Starea 
sufletească a lui Toderiţă e prezentată magistral de Vasile Ţigănescu. În iunie sosi 
ordinul de trecere a companiei lui Toderiţă în refacere, în orăşelul Primolane. 
Acum primeşte concediul pentru examene. 

În drum spre casă vizită oraşul Triest, căci până atunci nu văzuse marea. Nu-l 
impresionă. Străbătu o parte din Carstul sălbatec: pitoresc şi sărăcie. În gara 
Carloviţ îşi dădu seama de ostilitatea sârbilor faţă de austrieci . 

Acasă, găsi părinţii sănătoşi, frânţi de muncă. Tata îi prezentă starea săteni lor 
în câteva cuvinte: "Pentru împrumuturi de război te cihăiesc, lâna o dai, pânza şi 
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fuioare dai, creşti o vituţă o dai. Amu nici cu tăbuieţu nu te lasă la moară fără ţidulă 
din sat, se plânse Aglaia" (p. 29 1 ). 

Se prezentă la şcoală. Directorul, acelaşi patriot austiac, îi arătă o l istă cu 
profesorii şi elevii căzuţi la datorie, gloria şcol i i !  Profesori i :  Barabulă şi S iegreich 
ZurUck. Şi Fâşcu ar fi murit, spuse directorul .  Laudă purtarea patriotică a lui Zub şi 
Ţugui .  Pe Solcan Nicanor îl consideră trădător, a fugit în România. 

Toderiţă a trecut examenele uşor, cu note bune. La întoarcere, în gara 
Cracovia, îl întâlni pe profesorul de desen Brr. Acesta se bucură sincer de întâlnirea 
cu elevul său. Era acelaşi patriot austriac, dar cu măsură. La despărţire, îl avertiză 
că intel ighenţia română e suspectată de lipsă de patriotism, el să fie "cuminte" ! În 
vagon, doi civil i discutau aprins despre punctele wi lsoniene pentru organizarea 
lumii după război .  Lumea nu le prea pricepea şi le discuta în fel şi chip. Lui 
Toderiţă "frânturi de idei i se perindau prin cap, l icăreau puţin şi se mistuiau 
năpădite de alte le. Gândurile îi veneau răzleţe, zănatice şi fără şir. Se încâlci în ele 
şi adormi în zgomotul sacadat al roţilor de oţel şi huietul uniform al trenului" 
(p. 3 0 1 ). Ajuns pe poziţie găsi cam aceeaşi situaţie. Canonadele italiene, incursiuni 
slabe. În genere, se stabi l ise un consens: "Le dăm pace, ne dau pace". Ştirile 
primite din surse italiene sau din ziarele din Vest îi puneau pe gânduri : manifestul 
împăratului pentru federalizarea etni i lor din imperiu, trupele Antantei au pătruns în 
Serbia, Albania şi Bulgaria, Kronprinţul cere abdicarea Kaiserului etc. Ostaş ii 
execută cu greu ordinele primite, uneori refuză. Într-o după masă auziră că un 
batal ion a părăsit poziţia. Ameninţările ofiţerilor nu aveau efect. Într-o bună zi, 
soldaţii de pe Montello părăsiră tranşeele, cu grijă să nu-i simtă italienii .  Toderiţă şi 
Dititsch îi urmară. Aşa a început prăbuşirea Austro-Ungariei .  

"În disrictul Rădăuţi, aproape zilnic se întorceau la vetrele lor alţii şi alţii din 
bărbaţii p lecaţi la război şi scăpaţi cu viaţă. În uniformele lor ponosite şi murdare, 
se întorceau tlămânzi, bărboşi, plini de jeg şi de păduchi, vlăguiţi şi obosiţi de lume 
şi de drumuri lungi. Unii dintre ei erau ciuntiţi" (p. 307). Unirea cu România îi 
bucura pe toţi bucovineni i .  

Octavani 

Toamna lui 1 9 1 8, secţia română de pe lângă Obergymnasium-ul nemţesc, 
primi titlul de l iceu, l iceu românesc, desigur. Clasa a VIII-a se defin itivă târziu, 
elevii demobi l izaţi sosiră pe rând, în uniforme mi l itare, după ce se mai odihniră 
pe-acasă. Dintre izmanari, s-au înscris patru : Colosal, palid ca un pustnic, 
Prichindel, rănit la un picior, Toderiţă şi Ţugui Arhip - senior. Formau un grup 
aparte. Clasa număra 1 6  elevi, din cei 1 3 5  din clasa I, diriginte le era Poloboc. Se 
simţea acut sărăcia de după război. Izmanarii au purtat uniformele militare tot anul .  
Au început să înveţe serios, îndemnaţi de Ţugui .  

Directorul fu schimbat cu Naso. Ţapul "se trezise în România, dar credea că 
numai cu un picior, abia la vederea soldaţi lor români stabil iţi la cazarma apropiată, 
îşi scoase şi al doilea picior din Austria" (p. 3 1 2). Elevii forfecau comportamentul 
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profesorilor pe front: S iegreich Zurtick, în luptele de la Rawa Ruska, într-o noapte, 
a fugit, a stat ascuns Dumnezeu ştie unde, apoi, după război, "apăru ca un urs după 
hibernare, dar sănătos şi într-o lume în care nu putea să se aştepte Ia nici o urmărire 
pentru fapta sa" (p. 3 1 5) .  Fu fericit când Nasa îi oferi orele de l imba germană la 
l iceul român, la cursul superior. Prutrechon avu mari neplăceri în timpul războiului, 
fi ind condamnat, în contumacie, pentru spionaj ,  trădare şi dezertare, Also scăpă de 
front datorită unei rosături de bocanc pe care o întreţinu "cu var şi esenţă de 
săpun". Acuma învăţa si litor istoria români lor după manualul lui Floru, spre 
admiraţia izmanarilor. "Pe Barabulă, căzut pe front, izmanarii îl regretau sincer. 
Amintirea acestuia le rămase în suflet ca o lumină caldă" (p. 3 1 7). Experienţa 
războiului le oferă prilejul de meditaţie asupra oamenilor puşi în situaţii l imită 
pentru cauze, de multe ori, străine lor. Prea multă meditaţie şi discuţi i îi 
descumpănesc. 

Prezentarea lui Solcan Nicanor, "dezertorul" în România, în uniformă de 
ofiţer român, şi a lui Zub Meletie, ofiţer în uniformă italiană, produse vâlvă în 
l iceu. Profesorii îi primiră cu sentimente amestecate, de la admiraţie (Nasa) la jenă 
şi ruşine (Ţapul). Colegii nu se mai săturau să-i aibă printre ei. Paginile acestei 
scene sunt antologice. 

Cei trei ofiţeri (Zub, Solcan şi Ţugui) au trecut examenele restante cu 
înţelegere din partea profesorilor şi cu serioasă muncă din partea lor. 

Serbarea lui 24 ianuarie, prima la l iceul "Eudoxiu Hurmuzachi", se desfăşură, 
cu solemnitate, în prezenţa autorităţi lor. Corul elevilor, pregătit de Ion Andru, 
impresionează puternic asistenţa. În capelă vorbi părintele Burtilă, banal ităţi ziceau 
elevii ,  cuvântarea profesorului Also a fost apreciată călduros. 

După plecarea ofiţerilor la l iceu nu se petrecu nimic spectaculos. Octavani i  se 
pregăteau pentru bacalaureat, preocupaţi de profesiunile ce le oferea viaţa nouă. 
Unii  erau ispitiţi de slujbele mărunte, multe şi felurite, care îi scăpau repede din 
sărăcia lor şi a părinţilor. Puţini făceau planuri universitare. Gavril Băs nici nu s-a 
înscris în clasa a VIII-a. A ocupat un post în finanţe şi face speculă mănoasă cu 
schimbul de monede ruseşti, austriece şi cele româneşti oficiale. B ibi e student 
elegant, petrecăreţ, sigur de un serviciu bănos de care va avea grijă tatăl său ! 

Izmanarii, în încercarea lor de a se integra vieţii orăşeneşti, observă că au 
nevoie de anumite "bune maniere". Încep să se autoeduce. În primul rând nu ştiu să 
danseze. La hotelul Continental se organizează un curs de dans luxos şi scump. Se 
simt prost, stingheri. Renunţă, dezamăgiţi ! Află că un neamţ, mai la marginea 
târgului, organizează curs de dans modest. L-au frecventat cu folos şi cu plăcere. 

Într-o pauză, pe coridorul liceului, dau peste Sofronie Susai. "Era slab, topit 
de supărare, cu ochi i  scobiţi şi cu gâtui zbârcit. În ochi i se citea o tristeţe dureroasă 
ş i  fără leac. Un zâmbet amar şi constant îi oglindea durerea aciuată în adâncuri 
profunde. Din priviri şi din toată înfăţişarea sa se cunoştea că poartă în suflet un 
mormânt" (p. 332). Îl înconjurară cu drag. Îl cunoşteau bine fiindcă venea des la 
l iceu şi-i aducea lui Il ie, colegul lor, schimburi curate ori de-ale mâncării .  
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Il ie căzuse pe front. Scoate din traistă o fotografie a lui I l ie şi-i întreabă dacă nu 
s-ar putea mări. Aceştia îşi iau obligaţia să-i îndeplinească dorinţa. După o 
tentativă ratată la fotograf, îl rugară pe profesorul de desen Brr să facă un tablou 
după fotografie. Profesorul, impresionat de gestul elevilor, acceptă şi făcu un 
tablou de artă. 

În primăvară T.B.C.-ul lui Colosal recidivă şi-1 răpuse. La înmormântare 
participă tot l iceul, corul condus de Andru impresionă puternic. 

Examenul de maturitate îl trecură uşor. Pregătirea banchetului iscă discuţi i 
lungi şi animate. Acum grăsunii  deveniră pretenţioşi, năzuroşi .  lzmanarii nu vor să 
renunţe la costumul naţional, deşi li se ofereau costume orăşeneşti; şi nu participară 
la banchet. Bibi cu glas tare hotărî: "Ţinuta! . . .  Nu uitaţi ţinuta! Cămăşi albe cu 
piepţi tari. Haine negre ! Cine n-are să împrumute" (p. 343). Toderiţă şi Prichindel 
refuzară să se fotografieze cu clasa, fiindcă grăsuni i  s-au purtat inelegant cu moş 
Sidor, pedelul l iceului . 

În noaptea banchetului, Toderiţă şi Prichindel s-au dus la mormântul lui 
Colosal apoi, din stradă, au asistat la ieşirea absolvenţilor şi profesorilor, în zori, de 
la banchet. 

Obosiţi, întristaţi , din preajma restaurantului Central, se îndreaptă spre gazde. 
Încheierea primei etape de studiu din viaţă pentru izmanari i-a lăsat pe cei doi 
prieteni hotărâţi să continue studiile. 

Concluzii 

Vasi le Ţigănescu a publicat patru volume de proză artistică. Suficient ca azi 
să poţi deveni membru al Uniun i i  Scriitorilor Români !  Proza lui Vasile Ţigănescu 
este foarte originală, el nu are modele l iterare, nu s-a dezvoltat în umbra unui 
maestru. A observat atent viaţa, ş i-a selectat personajele, întâmplările şi le-a pus în 
carte. Cătunul Călugăriţa în care s-a născut constituie universul de inspiraţie al 
operei (excepţie face doar lucrarea Refugiaţii), din primele două decenii ale 
secolului al XX-lea. Autorul e contemporan cu personajele operei sale, trăieşte 
printre ele, uneori, el însuşi personaj :  Toderiţă din Gaudeamus, Valer Niţă din 
Asasin?, Iancu Norin din Refugiaţii etc. Subiectele operei i le impune epoca în care 
trăieşte, sunt cele ale marii l iteraturi universale: dragostea, moartea, mari 
evenimente sociale, natura, munca, raportul între sat-oraş, raporturile cu autorităţi le 
locale şi superioare, concepţii de viaţă etc. Tratarea acestora, ca subiecte de artă 
literară, ţine seama de comunitatea bine articulată, consolidată prin veacuri de 
istorie a Călugăriţei : filozofia ei despre viaţă, graiul ei .  

Călugăriţeni i se confruntă cu marile probleme ale vieţii aşa ca toţi semeni i  
lor, din toate clasele sociale din lumea asta aşa de amestecată, de imprevizibilă ş i  
de greu descifrabilă. Se trăiesc dramele şi comedi i le. Cu o observaţie: nu cad 
niciodată din condiţia de oameni crescuţi după principii morale superioare. Viaţa 
lor sufletească este complexă, de la senzaţii la imagini şi idei subtile, expresie a 
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traiului zilnic. Vasile Ţigănescu povesteşte, schiţează portrete, prezintă mulţimi 
puse în m işcare de resorturi psihice în aşa fel încât nu se simte nimic artificial, 
senzaţia de viaţă trăită aevea, în l imitele ei fireşti se desprinde din orice pagină a 
prozei sale. 

În Călugăriţa, ca în toate satele României de atunci, economia era medievală: 
pământul - singura formă de avere. Prestigiul şi demnitatea săteni lor avuţi le sunt 
conferite de numărul hectarelor, iar subzistenta modestă a săraci lor constă în 
numărul prăj in i lor şi în puterea braţelor de muncă pe la gospodari ori pe moşii le 
Brădetului. Industria din oraşe le este străină. 

Apreciază menirea învăţăturii, îşi trimit copi i i  la şcoală, pe cei cu tragere de 
inimă la carte, la l iceu şi chiar la universitate. 

Cu oraşul au relaţii de comerţ, îl privesc cu neîncredere! În genere, noul 
social-politic în viaţă este privit cu scepticism, observă că lor le este mai degrabă 
păgubos, pe cât pot, îl înconjoară ironizându-1 ! 

Vasile Ţigănescu stăpâneşte perfect l imba personajelor operei sale, are şti inţa 
vorbirii directe, a celei indirecte ţărăneşti şi a dialogului .  Unele dintre texte se lasă 
uşor puse în scenă. 

Regionalismele, germanismele populare, rostirea locală dau un anumit 
farmec stilului, fiindcă autorul nu abuzează de ele, pe cele mai d ifici le, ce nu se 
înţeleg din context, le explică în notele de subsol. 

Istorie, etnografie, artă, mai ales artă, se contopesc măiestrit în proza lui 
Ţigănescu şi creează viaţă artistică durabilă. 

Cele patru cărţi ale lui Vasile Ţigănescu se găsesc azi în emulaţie literară cu 
postmodernismul şi cu alte post-postmodernisme. Tineretul studios are anumite 
pretenţii estetice, iar publicul cititor, cam dezorientat, îşi alege greu cărţile de 
lectură. Până la urmă, modele se trec, şi cele literare, iar l iteratura de valoare 
rămâne. Şi internetul va comunica valori, nu artă comercială. 

Cărţi le lui Vasile Ţigănescu merită să figureze în Istoria literaturii române 
din secolul al XX-lea. 

RefugiaţiP 

Înainte de a trece la prezentarea romanului sunt necesare câteva precizări. 
Mai întâi, editorul afirmă că romanul Refugiaţii a fost interzis de cenzura 
antonesciană. Pe coperta a IV -a a romanului, domnia sa scrie: "Acest roman a fost 
cenzurat în 1 942 de către regimul Antonescu, neputând fi tipărit, apoi ascuns de 
autor şi soţia sa timp de 50 de ani". Cine citeşte cartea îşi dă seama că ea oferă 
regimului antonescian argumente pentru publicarea ei, nu pentru interzicere. Faptul 
că pe coperta a IV -a a volumului Brădetul, apărut în 1 942 la editura "Cugetarea" -

1 1  Vasile Ţigânescu, Refugiaţii - roman, ediţie îngrijită şi finanţată de Mihai Pânzaru
Bucovina, tabel cronologic: prof. V. A. Prelipcean, prefaţă de prof. Elisabeta Prelipcean, Rădăuţi, 
Editura Ro Basarabia-Bucovina, 1 997, p. 1 57. 
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Georgescu Delafras, apare anunţul :  "De acelaşi autor. Sub tipar: Refugiaţii -
roman", pledează tot pentru primirea aprobării tipăririi cărţii din partea cenzuri i .  

În arhiva V. Ţigănescu, păstrată în fondul documentar a l  Societăţii pentru 
Cultură, se află ciorna, în creion, a cereri i adresate cenzuri i .  lat-o : "Domnule şef, 
subsemnatul, cu onoare vă depun alăturat, lucrarea mea intitulată Refugiaţii, cu 
rugămintea de a d ispune să fie citită, spre a i  se da bon de imprimat. Primiţi, vă rog, 
asigurarea deosebitei mele consideraţiuni .  Domniei sale Domnului şef al Cenzurii 
mi l itare. Loco". 

Pe ultima _filă a textului 1dactilografiat prezentat cenzurii, chiar sub ultimul 
rând, s-a pus apostila: "cenzutat 3 .  Adică romanul poate fi tipărit. Acesta este 
adevărul" 

Romanul s-a pierdut la editură, în Bucureşti, în timpul războiului .  A fost 
marele noroc al lui Vasile Ţigănescu. Dacă ar fi apărut atunci, în 1 942, autorul n-ar 
fi rămas în învăţământ. Ar fi fost declarat inamic al poporului şi trimis la canal, în 
închisori, pentru exterminare. 

Mai trebuie reţinut un fapt. Titlul romanului trebuie ortografiat cu articolul 
hotărât plural :  Refugiaţii, aşa cum 1-a scris de două ori autorul .  Încă un argument, 
refugiaţii sunt cinci : Cei doi Norini - Viorica Dodu, Gheorghe Brumă - şi  
învăţătoarea Wally Prigor. Şi ei  pretind articolul hotărât! 

Mai scrie editorul şi sponsorul romanului, tot acolo: "Format în mediul 
cultural german al Bucovinei austriece, adept al culturii şi mentalităţii germane 
[s.n . ] .  Autorul nu a bănuit faptul că drama Bucovinei avea loc cu acordul 
Germaniei şi a murit fără să afle". Comentăm fraza. 

a) "Format în mediul cultural german . . .  " . Nu. Ţigănescu, fiu de ţăran din 
Călugăriţa, a primit educaţie românească tradiţională în famil ie, la l iceu a 
frecventat secţia românească de pe lângă l iceul german şi a locuit toţi cei şase ani 
da curs (în afară de clasele a VII-a şi a VIII-a) la internat, unde toţi elevi i  erau 
români .  Universitatea, după 1 9 1 9, tot românească. În mediul german a trăit câteva 
săptămâni, la un centru militar din Gal iţia, în care se pregăteau vi itorii ofiţeri 
austrieci. Apoi, câteva luni pe frontul italian, în 1 9 1 7 . Acest mediu nu era prielnic 
formării unei personalităţi de structură intelectuală austriacă! Opera lui Vasile 
Ţigănescu nu oferă, n icăieri, probe pentru susţinerea unor asemenea afirmaţi i .  

b )  Vasile Ţigănescu a cunoscut, încă din 1 940, "aportul" l u i  Hitler I a  drama 
Bucovinei. 

Meritul domnului M. Pânzaru-Bucovina, foarte important, constă în faptul că 
a publicat cartea. 

* 

Romanul, un reportaj de şase zile după ultimatumul sovietic din iunie 1 940, 
redă impactul catastrofal, de după confirmarea lui, asupra oraşului Storoj ineţ şi 
asupra populaţiei ţinutului până la Vicov de Sus. S-a iscat un haos creat de sovietici 
cu bună şti inţă pentru ca pescuitul în ape tulburi să fie multiplu şi mai bogat. 
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Deoarece lucrarea a apărut în puţine exemplare, deci c1t1ton ŞI  mai puţm 1 ,  vom 
rezuma conţinutul în timpu l discuţii lor cărţii, în aşa fel ca cititorul să-şi poată face 
o părere cât mai exactă de cele narate. Romanul are nouă capitole, nouă acte ale 
unei drame apocaliptice, intitu late sugestiv: Nădejdi, Trăsnetul, Ostaşi, soldaţi şi o 
cârpă etc. 

Nădejdi 

Oraşul Storojineţ, într-o zi de vară, cu trei străzi principale, înecat de 
vegetaţie bogată, pretutindeni flori îngrij ite cu pricepere. Totul emană pace, tihnă. 
Profesorul Iancu Norin leneveşte într-un hamac în grădina proprietăresei de la care 
închiriase câteva camere. "Îl mai lega de acea casă şi strada lin iştită peste care vara 
arunca mari şi frumoase copole de frunziş, stradă cu destui cunoscuţi creştini cu 
care se obişnuise, cu unii se împrietenise, şi între care se simţea, neavând nici o 
rudă în oraş, ca într-un mediu familial" (p. 1 3). Spre seară este invitat de prietenul 
său Gheorghe Brumă, la restaurantul "Central", să cinstească avansarea acestuia în 
grad - era funcţionar la Ministerul de Finanţe. Glumesc, la masă, pe seama 
apropiatei căsătorii a lui Gheorghe Brumă cu Viorica Dadu, naş fiind Iancu Norin. 

În restaurant, avocatul Costache Si l ion, zis Minciună, organizase o masă 
festivă în cinstea constituirii "Consiliului judeţean al partidului unic". Partidul 
români lor, numai al români lor. Peste două zile, în toată ţara se va organiza un Te 
Deum pentru oficializarea partidului şi sfinţirea drapelelor. Cei doi prind o frântură 
din discursul prefectului, ţinut la masa festivă. "Şi  nici o patimă să nu întunece 
conlucrarea armonioasă a tuturor fii lor acestei ţări . Numai înfrăţiţi cu toţii vom 
putea trece la înfăptuirea marilor scopuri de viitor" (p. 1 9). Ieşind din restaurant, 
spre casă, citesc pe afişele ziarelor: Capitularea Franţei, Armata noastră -
nădejdea noastră, Consiliul de miniştri - prezidat de Suveran. La un colţ de stradă 
întâlnesc pe Viorica Dodu şi pe soţia lui Iancu Norin, ieşite de la un film. Din 
câteva linii este redat portretul viitoarei mirese: "Tânără, măruntă, durdulie, cu 
trăsături fine, ten de lapte, păr blond, Viorica Dadu - poreclită Basarabeanca, de 
când divorţase - era de câteva luni fericită şi mândră de iubirea împărtăşită a lui 
Gheorghe Brumă, boltei frumos şi tânăr care, pe deasupra, figura în Antologia 
poeţilor bucovineni" (p. 20). 

Şi femeile activează pe tărâm obştesc, în cadrul Străjeriei, Crucii roş ii, a 
Societăţii "Doamnele române"; organizează baluri în cinstea ofiţerilor Regimen
tului de grăniceri, fac chete în rândul famil i i lor avute din oraş etc . După capitularea 
Franţei, se tem că ruşi i  vor cere teritori i  în răsărit. Bărbaţii ascultă şi comentează 
comunicatele mil itare germane. Totuşi, nădejdi le că acest colţ paşnic de lume va fi 
ocoli de război predominau. 

Trăsnetul 

Profesorul Iancu Norin se trezi dimineaţa destul de târziu. Soarele îi inundase 
odaia. Sări din pat şi se opri în faţa oglinzii. "Era potrivit de statură, cu talie de 
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femeie, cu un omoplat mai crescut, părul de un blond închis şi cu destule fire albe, 
sprâncenele negre, mustaţă deasă şi tăiată la marginea buzei" (p. 23). Se îmbrăcă 
repede şi intră în bucătărie, unde soţia şi Viorica Dodu, agitate, îi spun că ruşii au 
trimis României un ultimatum; cer Basarabia şi nordul Bucovinei .  Primul gând ce-i 
trecu profesorului prin minte fu la banii depuşi la o bancă din Cernăuţi. Aleargă la 
gară sperând c-ar mai putea recupera bani i .  La gară, multă lume dezorientată, 
nervoasă, speriată. Află că ruşi i  au intrat în Cernăuţi . Vestea se răspândi repede în 
oraş. Era tălmăcită în fel şi chip. Oamenii sperau că oraşul lor va scăpa de 
ocupaţie! Se strângeau în grupuri, discutau aprins, întrebau, cereau lămuriri cât de 
cât sigure. Grupurile se destrămau, apoi se refăceau în alt loc. "Erau bucuroşi însă 
să se vadă cât mai mulţi alături, să se înghesuiască laolaltă, inimi lângă inimi, 
aşteptând ca din lămuririle cuiva să prindă o umbră de nădejde, să se închege o 
slabă i luzie de adevăr ce i-ar fi încălzit" (p. 27). Nimeni n-are răbdare să stea în 
casă. Pe străzi, populaţie tot mai numeroasă şi nel iniştită. 

La prefectură, santinelă, nu se poate intra. Funcţionari mărunţi împachetează 
arhiva. În privinţa graniţei de sud a teritoriului cedat circulă cele mai fanteziste 
ştiri. De exemplu, Lică Bostan, tânăr şi elegant şef de birou, neîntrebat, de la etaj ,  
se adresează mulţimi i :  "Ruşii se vor opri la  Prut, dar iau Cemăuţii împreună cu 
zece km în jurul oraşului .  M-a sunat socrul meu din Cernăuţi ş i  el are această ştire 
din izvor sigur. Mi-a telefonat să fiu liniştit, deci să n-aveţi n ici o grijă" (p. 29). Alt 
zvon :  cică o comisie rusă, în trei tancuri, va trece prin oraş. 

Faptul că pe străzi se mai vedeau pol iţişti l iniştea oarecum lumea. Domnul 
prefect şi domnul primar, în uniformă albastră închis, cu o suită improvizată, trec 
printre oameni, d iscută agitat cu un ofiţer de la convoiul de camioane. Toată lumea 
se întreabă şi n imeni nu poate răspunde: care va fi graniţa vi itoare? 

În acest haos începe faza a doua: unii se pregătesc să părăsească oraşul, să se 
refugieze în România. Îşi fac bagajele şi :  la gară ! Aici află ca la ora opt v ine un 
tren special de la Adâncata. De la Adâncata nu mai veni nici un tren, ci 
automotorul de la Siret. Se înnoptează. Plouă. Refugiaţii , cu bagaje, se înghesuie în 
vagoane. Răsuflă uşuraţi când îşi aduce bagajele şi familia şefului gării .  Se aşteaptă 
un tren de la Berhomet. Peste un timp, şeful gări i este înştiinţat că ruşi i  au ocupat 
Berhometul .  

În încordarea ce puse stăpânire pe mulţimea de la gară se auzi un uruit ce se 
apropia de oraş. "Zgomotul pătrundea în sufletul lor ca un vânt otrăvitor, făcându-i 
să simtă o slăbiciune în tot trupul .  «Oare ce-or face cu noi?» se întrebau mulţi, 
îngrijoraţi. Se simţeau vinovaţi numai pentru faptul că intenţionau să fugă. Bine că 
suntem mulţi" (p. 49). Un tanc se opri în spatele gări i .  Din tanc ieşiră trei ruşi, 
intrară în biroul de mişcare, spuseră ca şeful  gării să rămână la post şi că n-are voie 
să facă nici o mişcare. Bătrâniul Husduc comunică oameni lor noua situaţie. Se 
împrăştiară care încotro. Unii o luară peste câmpuri spre Corceşti-Rădăuţi . Soţi i 
Norin s-au întors, obosiţi şi îngrijoraţi, acasă. Era ora unu noaptea. 
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Vasile Ţigănescu surprinde masa în mişcare, grupuri le ei distincte, singu lare, 
cu interese şi scopuri proprii, observându-se reciproc. Toţi sunt panicaţi, dar 
reţinuţi, dezorientaţi, precauţi. El itele politice, economice, intelectuale, administrative 
au dispărut la timp, fără multă păsare de ce lasă în urmă. Oraşul a rămas Ia voia 
întâmplări i .  Să se descurce care cum poate. Din masă se ivesc individual ităţi ce se 
vor remarca în desfăşurarea evenimentelor. 

Frământări 

Dis de d imineaţă, bătăi puternice în uşă. Norin ii, speriaţi, cred că au venit să-I 
aresteze pe profesor. Acesta se repede să caute cele două revolvere, le găseşte, dar 
n-are cartuşe. Scenă de comedie. Era doamna Livia Găman însoţită de o 
târgoveaţă! N-a putut dormi toată noaptea şi a venit să ţină sfat să vadă ce-i de 
făcut. Sfatu l  e simplu: "Trebuie s-o ştergem cât mai repede!" Profesorul iese în 
oraş. Soldaţi ruşi pe străzi, un grup de evrei discută agitat. Îl găsesc p Si lion şi 
pleacă amândoi la primărie, unde e dezordine şi mizerie. Găsesc un soldat rus cu 
care nu se pot înţelege. Apare un ofiţer care-i invită să părăsească clădirea. 
Încercarea lui Si l ion de a intra în vorbă cu acesta nu prinde. S i lion vorbeşte mult, 
uneori o cam ia razna. Are o părere prea bună spre el. Fost prefect! Se îndreaptă 
spre centru. În faţa unei prăvăli i ,  câţiva evrei .  Si l ion, famil iar, intră în vorbă cu ei .  
Aceştia sunt de părere că Norin nu trebuie să se refugieze, fiindcă în Rusia 
intelectual i i  sunt apreciaţi, se cer şi avocaţi ! Pe clădiri au apărut steaguri roşi i .  Se 
îndreaptă spre Maidan să caute căruţa în care să-şi încarce bagaju l  pentru a trece în 
România, prin Crasna. Pe strada Regele Ferdinand asistă la două scene incredibile. 
Se apropie două escadroane de cavalerie română. O campanie de infanterie rusă 
încearcă să le oprească şi să le dezarmeze. Nu reuşesc. Apoi, un pâlc de haimanale, 
mulţi tineri evrei, îndrăzneşte să atace un grup de cavalerişti români sub comanda 
unui sublocotenent. "În timp ce hoarda răgea, lovea cu pumni şi cu bâte şi vocifera 
de nu se mai înţelegea nimic, călăreţii sparseră zidul viu şi dispărură spre miazăzi" 
(p. 6 1 ). În Maidan, nici vorbă de căruţe. Un ţăran, ironic, îi face semn către o 
bicicletă! Întors în oraş, as istă la primărie la discursul profesorului Uleac, şeful 
comunişti lor din Storoj ineţ. Pe drum, întâlneşte coloane de tancuri ruseşti. Doctorul 
Epp, preşedintele organizaţiei germanilor, crede că situaţia se va îndrepta curând. 
Funcţionarii măruţi trăiesc drame puternice: Cei cu copi i  şi greutăţi aveau o teamă 
curioasă de a se desprinde de casă şi de a părăsi oraşul care, pentru mulţi dintre ei, 
era singurul univers. Îşi s imţeau resortul existenţei lor întors cu putere de 
evenimentul socotit de ei ca o schimbare violentă, dramatică. "Ceva nedesluşit şi 
adânc înrădăcinat îi lega de case, îi făcea să stea în intimitatea nemij locită a 
lucrurilor lor pentru care trudiseră an după an" (p. 66). Norin, acasă, îşi priveşte 
interiorul locuinţei şi trăieşte intens amintiri evocate de unele lucruri. Din oraş, 
soţia îi aduce ultima noutate : "Ruşii au pătruns pe valea Sucevei, au ocupat 
Rădăuţul şi se îndreaptă spre Suceava". Prin oraş se întâlneau, rar, ostaşi 
demobi l izaţi din armata română, care se întorceau acasă - în teritoriul cedat! 
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Livia Găman aduce "noutatea" că profesorul Sămârgeanu a fost arestat, denunţat 
fiind de învăţători i uncraineni cărora le-a ţinut totdeauna partea! Toate intervenţiile 
pe lângă Uleac, să-I salveze pe profesorul Sămârgeanu, eşuează. Încă o avalanşă de 
ştiri năstruşnie: bulgarii şi ungurii au pătruns în ţară, au ocupat Transi lvania, chiar 
şi regiunile petrolifere ! În Storoj ineţ însă, ruşii n-au trecut peste pod în Maidan. 
Si lion, peste noapte, ş i-a trecut bagajul  în Maidan . 

Tensiunea psih ică se menţine la nivel înalt: incertitudine - nu se cunosc 
vi itoarele hotare în sud, frică, bănuială, nici un sprij in de nicăieri, nici o speranţă, 
toţi orbecăiesc prin întuneric. Se simte încă slab prezenţa noi lor stăpâni .  Nu au 
încredere unul în altul .  

Dincolo şi dincoace de apă 

În timpul unităţi de tancuri străbat oraşul, oamenii nu închid ochii .  
Dimineaţa, Iancu Norin îşi aduce aminte că, în podul casei, a ascuns o casetă cu 
"naivităţi de odinioară": o şuviţă de păr de la o soră moartă, toată corespondenţa sa 
din timpul studenţiei, câteva fotografii de ale unor colegi morţi, puţine fire de 
busuioc culese din grăd ina mănăstirii Sf. Ion din Suceava - pe când era elev! Le 
piti în fundul unei lăzi . După aceea fugi în oraş după noutăţi. 

La Biserica Romana-Catol ică serviciu divin solemn, alături, la cea ortodoxă, 
la fel .  Ciudat însă, nu se trag clopotele. 

I ntră la fami l ia Vasile Gheţu. O află gata de plecare. Doamna, înlăcrămată: 
"Vai, domnule Norin, dac-ai şti de la câte ne-am abţinut şi de câte ne-am l ipsit, ca 
să ne vedem şi noi o dată în cuibul nostru . Când am văzut-o ridicată, eram aşa de 
bucuroasă încât treceam dintr-o încăpere în alta şi-i sărutam pereţii" (p. 82). 

Ieri , bătrânul Husduc s-a întors de la Siret, povesteşte domna Gheţu. O 
unitate mil itară rusă s-a obrăzn icit să ocupe oraşul S iret. Un maior român a pus 
tunurile în bătaie şi i-a avertizat că, dacă nu se întorc, îi spulberă. Au făcut cale 
întoarsă cu coada între pic ioare. 

Deoarece ruşi i  au pus santinelă la podul spre Maidan şi armata rusă netrecând 
dincolo, oamenii cred că acolo va fi hotarul .  Altă amăgire care nu va dura mult. 

Norin ş i-a dus o căruţă de bagaje în curtea cantonului din Maidan . Întors în 
oraş vede cum legiunea de jandarmi a fost devastată de către lumpenul oraşului. 
Urmează casele înalţilor funcţionari: prefect, procurori, primar, ofiţeri. Spectacol 
dezolant. În târg au apărut patrule de câte doi tineri civi li, alogeni, cu banderole 
roşii la braţ, poartă arma stângaci .  Ostaşii ruşi s-au înmulţit, dar sunt apatic i . 

De la Uleac s-a strecurat zvonul că peste pod se poate trece până azi la ora 
1 3  ,30. Cei hotărâţi să plece se grăbesc să-şi treacă bruma de lucruri cât mai repede. 
Încă un zvon fără temei .  

Norin participă la serviciul divin. În biserică, numai ţărani d in cele patru 
mahalale, în frumoase costume naţionale. "Feţe triste, în pocăinţă, cu ochi i  pe 
icoanele de la altar, cu suspine abia reţinute şi cu grij i întipărite pe frunte. Munca 
lor zilnică răsfrângea pe obraj ii arşi de soare o seriozitate şi o adâncă cunoaştere a 
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VIeţii iar sclipirea ochi lor radia o înţelepciune a lor" (p. 87). Profesorul, profund 
mişcat, a simţit inima şi tăria poporului credincios. Despre hotar tot nimic sigur. 

Viorica Dodu întreabă nişte ostaşi ruşi din peajmă unde pleacă de aici .  
Aceştia răspund: "Na Crasnovo, na  Pătrăuţi" . Lumea se  alarmează şi grăbeşte 
părăsirea Maidanului. Nu se găsesc căruţe . Doamna Bostan se înfurie pe soţul fără 
noroc ! O ţărancă o sfătuieşte să ia căruciorul de la un tâmplar. Norinii şi Livia 
Găman, fără multă vorbă, o iau la drum. Profesorul legase trei geamantane pe 
bicicleta soţiei . Cei cu mijloace de transport personale au plecat pe furiş. Câteva 
cucoane pretenţioase au făcut gălăgie, apoi resemnate, au plecat şi ele. Drumul e 
deluros, cere efort, îndemânare şi răbdare. Doamnele Norin şi Găman se desculţă. 
Pe drum întâlnesc un ofiţer rus cu chef, le mângâie, vorbeşte melancolic, le 
părăseşte glumind. Un om, primul întâlnit dintre ruşi .  

Se află că generalului Rebniczew, constrâns să doarmă o noapte în Storoj ineţ, 
notabil ităţile i-au oferit casa celui mai bogat evreu din oraş. El, pus să-şi aleagă 
dormitorul, s-a oprit la camera servitoarei !  De frică şi din precauţie. 

La podul de peste Siretele Mic întâlnesc armată românească organizată pe 
poziţie. Ofiţerii români erau în contact cu cei ruşi .  Stau de vorbă cu un maior, care 
le relatează cum "o delegaţie" de evrei le-a ordonat să părăsească oraşul ! Maiorul i-a 
executat ca trădători. Primarul îi sfătuieşte să părăsească de îndată oraşul, fiindcă 
s-ar putea ca în timpul nopţii evreii să încerce să aducă ruşi i  să ocupe oraşul .  
Părăsesc Ciudeiul, profesorul le  descrie natura prin care trec. Nu se opresc în 
Crasna, trec spre valea Sucevei. La focuri, întâlnesc grupe de ostaşi români .  Sosesc 
în Vicovul de Sus. Nu găsesc loc de adăpost. Nici în Vicovul de Jos. Femeile vor 
dormi pe două mese alăturate, iar profesorul va fuma până în zori, întins pe o 
bancă. 

Ostaşi, soldaţi şi o cârpă 

"Ograda largă ş i  ierboasă a postului de jandarmi din Vicov de Jos era pl ină de 
calabalâc şi căruţe. În mormanul de obiecte descărcate în decursul nopţii, femei, 
bărbaţi şi copii, îmbrăcaţi şi cu trupuri înţepenite, abia se vedeau din aşternuturi. 
Dormeau duşi. Parte din căruţe rămaseră încărcate. Erau în popas şi pregătite 
pentru un nou drum" (p. 1 09). Prin Vicov se mai scurgeau armată, trenuri 
regimentare, companii de infanterie, fel de fel de veh icule cu zestrea unităţilor. 
Ofiţeri i şi ostaşii, trişti, adânciţi în gânduri. "Nu se mai vedeau măreţia şi emoţia 
unei armate gata de luptă. Pe feţele ostaşilor, nerase, dar pline de semne de energie, 
citeai ruşinea pe care n-au meritat-o" (p. 1 09). Pe la porţi, gospodine şi fete ofereau 
ostaşi lor ulcele, u lcioare, cofiţe cu lapte proaspăt. 

Profesorul Norin, în căruţa unui gospodar din Maidan, părăsi curtea postului 
de jandarmi .  Se îndreptau spre Storoj ineţ după restul de bagaje. O iau prin pădure, 
la Crasna. O patrulă românească îi legitimează. Până la Sireţel întâlnesc doar 
ţărani. Câţiva soldaţi români vin spre Crasna. În Ciudei îl întâlnesc pe maiorul 
Carp. Scurtă discuţie de informare. Pe valea Siretului nori ameninţători de ploaie. 
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Întâlnesc un l ipovan eliberat din armata română care se ducea acasă, la Chişinău . 
Norin ajunge, ud până la piele, la familia cantorului, unde-şi lăsase restu l bagajelor. 
Dăscăl iţa, jenată, îi arată o rochiţă roşie, veche, ruptă, din care confecţiona un steag 
roşu. Şi român ii, mai ales cei de la drum, pun steaguri roşii de frică. Preotul 
Fi lipovici nu se refugiază, rămâne printre ţărani .  Nici dascălul nu pleacă, de când 
doctorul Epp i-a înscris pe l ista nemţilor. După ora zece seara s-a interzis circulaţia 
pe străzi .  

Un fugar ostenit şi  o panică fără temei 

Gheorghe Brumă se trezi buimac, cu toţi muşchi i  încă dureroşi, după drumul 
anevoios între Maidan şi Rădăuţi, prin Corceşti şi Frătăuţi . S-a odihnit în odăiţa 
săracă în care stătuse în gazdă ca elev de l iceu. Îi năvăl iră în minte crâmpeie din 
viaţa de elev: învăţarea pe ruptele de frica notelor rele, tata aducându-i merinde cu 
traista, teroarea matematicii, dorul de sat, chipul Gertrudei pe care a sărutat-o lângă 
zaplazul de lângă grădină, furtul florilor din grădina vecinului pentru Gertrude, 
primele versuri, plimbările prin lunea Suceviţei .  Mărul sădit de el în grădina gazdei 
acum e pe rod. Se desprinde din vraja adolescenţei şi iese în oraş. 

Un zgomot surd, înfundat, produs de mişcarea continuă a armatei spre sud, 
atrage atenţia orăşeni lor ieşiţi pe străzi . "Camioane, furgonete, piese de artilerie, 
căruţe supraîncărcate cu avere mil itară, cai cu samare şi unităţi de cavalerie şi 
infanterie erau în popas în pieţe şi în marginea străzilor sau se mişcau spre miazăzi 
într-un zgomot nesfârşit care îneca glasurile" (p. 1 1 8). Dintr-odată marea aceasta 
de oameni se nelinişti . Cică armata pleacă şi oraşul rămâne fără pază, ba chiar va fi 
ocupat de armata roşie. Pe n işte străzi lăturalnice au apărut steaguri roşi i .  În partea 
de nord a oraşului se văd fum şi flăcări. Cineva strigă: "Vin bolşevicii .  
Bombardează 9raşul !" În  câteva clipe panica stăpâni mulţimea. Unii, speriaţi, au 
fugit din oraş. In momente de tensiune nervoasă, omul crede şi ce-i absurd. 

Gheorghe Brumă îl întâlni pe Nicolai Comin, fugit şi el din Storoj ineţ. Acesta 
îi spune că doamna Norin e în oraş, la hotelul rezervat pentru refugiaţi . 

Alarma se dovedi falsă, lumea, ruşinată, se linişti . Rădăuţul, departe de 
nenorocirile Storoj ineţului, trăieşte şi el câteva momente de alarmă, dezordine, 
spaimă; din fericire trecute repede. 

Un drum şi multe nădejdi 

Episodul precedent este redat de Gheorghe Brumă, protagonistul lui .  
Revenim la eroul principal. Cu noaptea în cap, Norin, fără să deranjeze pe cantor, 
p lecă după căruţaş, pe Plai. Căruţaşul sosi la timp. Dascălul Mură a decis, zilele 
trecute, să rămână în sat, alături de preot, dar după ce s-a sfătuit cu nevasta au 
hotărât să p lece şi e i .  Are cal şi căruţă, aşa că îi vine uşor. Tare greu se desprind de 
casă. "Cantorul îşi făcu cruce, puse mâna pe hăţuri şi, înainte de a-şi îndemna calu l, 
mai cuprinse o dată casa, grădina şi ograda într-o privire de bun gospodar. Ochi i  i 
se înnegurară" (p. 1 22). 
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Pe ogoare, ţăranii îşi vedeau de munca lor, aşa cum o făceau de sute de ani. În 
pădurea de pe un deal întâlnesc trei căruţe: avocatul Sil ion şi bătrânul Husduc. Au 
încercat să se strecoare pe la Corceşti, au fost întorşi de santinele ruse. Se îndreaptă 
toţi spre Crasna. În Budiniţ, câţiva ostaşi ruşi . Pe drum sunt depăşiţi de rare maşini 
cu ofiţeri ruşi .  În apropiere de Ciudei sunt întrecuţi de călăreţi civil i ,  cu steguleţe şi 
banderole roşi i .  În oraş va avea loc înmormântarea celor executaţi de maiorul Carp. 
La popasul "Crâşma roşie", o ţărancă le povesteşte: "i-au dezgropat, le-au spintecat 
pântecele, i-au hăcuit şi pe urmă i-au fotografiat, aşa tăiaţi şi cu maţele scoase" 
(p. 1 23) .  Un moşneag îi sfătuieşte să se grăbească să nu fie aici când îi vor îngropa. 
Din oraş, unii români au fugit. Căruţa lui Si lion, în frunte, aproape de Fabrica de 
cherestea din Crasna, este oprită de o santinelă. Bătrânul Husduc, ca tâlmaci, nu 
obţine nici o lămurire. În cele din urmă li se spune că au nevoie de un permis de 
trecere de la un ofiţer rus însărcinat cu această problemă. Nu-l găsesc. Căruţele 
intră în curtea fabrici i .  Ofiţerii ruşi nu se lasă înduplecaţi de nici un argument, nici 
de diferenţa de fus orar dintre Moscova şi Bucureşti !  

Unii refugiaţi au găsit crăsneni cunoscători de drumuri tainice şi  au ajuns 
dincolo, alţii şi-au abandonat bagajele şi, pe cărări ascunse, au scăpat şi ei .  
Refugiaţii mai fac o încercare. Trimit un delegat la un colonel sosit cu o maşină. 
Numai "comisarul" le poate elibera paşaport. Ştiri din ce în ce mai gogonate ! 

Famil ia Ghiţu şi Iancu Norin s-au culcat în aşternutul lor în şura mecanicului 
neamţ de la fabrica de cherestea. 

Tristeţi şi bucurii 

În Crasna s-au adunat toţi cei plecaţi din Maidan: famili i le Bostan, Si l ion, 
Ghiţu, Mură, Norin, Husduc etc. ca şi mulţi necăsătoriţi . De aici încercau să treacă 
în valea Sucevei .  Cei cu căruţe negociau trecerea cu ofiţerii ruşi ce se instalau pe 
graniţă. Graniţa oficială nu se cunoaşte, se deplasează tot mai spre sud, 
descurajându-i pe refugiaţi. 

Cel mai proaspăt zvon, ofiţerii ruşi zic că în Storoj ineţ se eliberează 
adeverinţe de trecere liberă. Viorica Dadu susţine cu înflăcărare să se formeze o 
delegaţie, ea traducătoare, să se deplaseze la Storoj ineţ şi să intervină pe lângă 
Uleac, şeful comuniştilor din judeţ. După dezbateri aprinse se formează delegaţia: 
Viorica Dadu, Iancu Norin şi Gheorghe Brumă. Delegaţia o luă peste ţarină, evită 
Ciudeiul .  Un ţăran în vârstă, cu furca pe spate, le spune că au arestat primarul ,  
consilieri i comunali ş i  un judecător palon. După cât i se pare lui, pregătesc o 
serbare. Doamna Dadu îl întreabă dacă mai are chef de lucru. "Da . . .  noi pentru 
asta suntem, să muncim lutul" (p. 1 3 8). 

Pe drum se încrucişează cu "refugiaţi din părţi le Prutului cu greutăţi în mâini 
şi pe umeri, obosiţi şi înnegriţi de drum şi murdărie, veneau încet, pe jos, 
străbătând zarea cu priviri necăj ite şi întrebătoare, sau sperioase şi  neîncrezătoare. 
Din ochii lor însă se revărsa o energie ascunsă. Din loc în loc se opreau să se 
odihnească, lăsându-şi poverile în colbul galben şi cald al şoselei . Unele cucoane 
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aveau picioarele umflate în pantofi, de căldură şi efort" (p. 1 39). Profesorul îi 
sfătuieşte să nu se oprească în Crasna, ci să-şi continue drumu l spre valea Sucevei, 
indicându-le potecile de urmat. 

La Storoj ineţ, cu tot ajutorul doctorului Epp, nu obţin nici o autorizaţie din 
partea lui Uleac. A doua zi, vrând-nevrând, asistă la parada mil itară şi la programul 
artistic al armatei ruse. Ce văd e de speriat şi de med itat! Străzi le, însufleţite de 
orăşeni, copii, elevi, de unităţi mil itare, sunt în continuă mişcare. De la cercul de 
recrutare, patru soldaţi aduc nişte măşti, arme, căşti, pe care le aruncă în mij locul 
străzii .  Orchestra mi litară intonă un marş. Tancuri şi ostaşi "Trecură peste movi lele 
de măşti, căşti şi arme româneşti, sacrificându- le în pocnete şi p lesnete tot mai 
înăduşite, până când nu mai rămaseră decât bucăţi şi aşchii de lemn, ţevi îndoite, 
pânză sfâşiată, căşti şi cutii zdrobite, rupte şi împrăştiate în aplauzele şi-n răcnetele 
de bucurie ale unora, care abia se auzeau de vuietul viermelui lung" (p. 1 42). Un 
cor al soldaţilor intonă vechi cântece ostăşeşti . 

De la nemţi aflară despre arestarea unor judecători . Doctorul Epp îi  trecu pe 
l ista germanilor, îi sfătui să se întoarcă la Crasna pe ocol ite şi să nu se lase prinşi la 
trecerea în România. Brumă îşi recuperă, de la gazdă, fotografia tatei ş i  uniforma sa 
mil itară. S-au întors, fără peripeţii ,  prin păduri şi peste ogoare. 

Pământ românesc 

Au ajuns în Crasna în toiul căldurii de după masă. "Din pricina foamei şi 
obosel i i  păreau numai jumătăţi de oameni" (p. 1 50). Norin află de la mecanicul 
neamţ că, azi dimineaţă, soldaţi ruşi au intrat cu un camion în ogradă, au încărcat 
tot bagajul său şi au plecat. "Norin părea că nu-l aude. Realitatea brutală o simţea 
în juru-i ca un nor greoi, gălbui, înecăcios, în care se învălmăşeau, ascunzându-se 
şi apărând din nou feţe îngrijorate şi tancuri în viteză, jocul maimuţelor africane ş i  
mutre de golani, calabalâc ş i  arhive împrăştiate, steaguri rupte şi harta ţării ciuntite, 
ţărani în rugăciune, prapuri şi icoane, praf învolburat şi fugari încovoiaţi de 
greutăţi, guri căscate în strigăte de ură şi ostaşi scuipaţi, arme sfărâmate şi urlete de 
bucurie, o troiţă pângărită şi reşedinţa mitropol itană sclipind în soare" (p. 1 5 1 ). Un 
oftat îl dispovără parcă şi-1 aduse la realitate. 

Graniţa s-a stabi l it pe teritoriul Vicovului de Sus. În curtea administraţiei 
fabricii au adus o mulţime de câini-lup pentru paza graniţei .  

Îşi luară rămas bun de la primar, le mulţumiră crăsnenilor pentru găzduire şi 
se p ierdură în pădure. Norin, profesor de geografie, cunoaşte regiunea, e călăuză 
competentă. Încă se mai tem. Zgomote de tancuri străbat până la ei .  

Primul popas pe malul S ireţelului. Wally Prigor le împarte jumătate de pâine 
neagră şi câte două ouă. Odihna, gustarea, apa pârâului îi înviorară. Drumul 
anevoios îl străbat în tăcere, se feresc de vreascuri uscate, să nu facă zgomot, încă 
se află în zona nesigură. 

S-au trezit într-o pădure de brazi uriaş i .  "Parfumul cetinei şi al răşini i  plutea 
ca o boare grea. Prin aerul neclintit, cel mai mic zgomot le lovea simţurile. Din 
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buze de întuneric auzeau, uneori, murmurul slab al unui izvor. Liniştea Ii se părea 
suspectă, iar tăcerea atât de adâncă, încât îşi auzeau zvâcnirile sângelui în piept, în 
cap. Uneori tresăreau neplăcut la zgomotul proprii lor paşi .  Nălucirile primejdi ilor 
creşteau de pretutindeni" (p. 1 54). Urcară pe o culme uşoară. Istovită, doamna 
Dodu imploră puţină odihnă. Norin insistă să nu se oprească. După o bucată de 
timp, doamna Dodu scăpă cutărui din mâini şi se lăsă moale pe cetina uscată. Se 
opriră toţi. Aud glasuri de copi i .  Curioşi, continuă efortul .  

După câteva minute apăru un  luminiş, observară că pădurea se termină. Spre 
sud se vede Gura Putnei .  Pe şosea trec ostaşi români cu arme. Se aud c lopote în 
Gura Putnei. Soarele cobora spre culmile Obcinei Mari. 

Patru băieţi, d intre cei cu vitele la păscut, au luat geamantanele celor două 
doamne şi se îndreaptă spre sat. 

Poetul şi profesorul, opriţi locului, cu privirile spre nord, trăiau drama 
pământului românesc de pe care au fost alungaţi. 

* 

La sfârşitul cărţii este notat "2 l .XII. l 940". Asta înseamnă că Vasile 
Ţigănescu a scris romanul în şapte luni, ca refugiat, într-un răstimp nu tocmai 
prielnic scrisului. Romanul, un reportaj asupra unor evenimente ce se desfăşoară în 
şase zile, în oraşul Storoj ineţ, comuna Maidan, apoi în teritoriul de până la Vicovul 
de Sus. Nimic nu este inventat, ci fotografiat şi înregistrat, în cuvinte. Ultimatumul 
sovietic adresat României, prin care se pretinde Basarabia şi nordul Bucovinei, este 
în aşa fel formulat încât să producă haos. Nu se cunosc l imitele sudice ale 
teritoriului  cedat, nici timpul convenit pentru evacuare. Germanii ,  temeinic 
organizaţi, protejaţi de statul german, arată oarecare simpatie românilor, ucrainenii  
jubilează, se cred viitori stăpâni, evreii, mai ales tinerii, caută să câştige încrederea 
sovieticilor şi se dedau la acte ostile românilor. Tot ce se întâmplă în roman e de 
domeniul  absurdului .  Înlocuirea administraţiei române cu cea sovietică are loc în 
condiţii ce sfidează bunul simţ, logica, legile internaţionale, cutumele stabil ite de 
sute de ani între popoare. Ignoranţa, teama, nesiguranta etc. terorizează populaţia 
românească. Conducătorii autorităţi lor române au fugit în primele ore după 
confirmarea ultimatumului. 

Marea artă a lui Ţigănescu a prins într-o carte, în imagini impresionante, 
adevărul acestei tragedi i  istorice. Natura, în diverse peisaje, stări sufleteşti 
individuale, mentalităţi de grup, totul în mişcare. Împrejurările sunt excepţionale, 
dar oamenii  obişnuiţi, care nu pun întrebări, ci îndeplinesc cicluri le vieţii după legi 
nescrise, dar născute cu ei odată, în natura care le este leagăn şi mormânt. În carte 
nu întâlnim fapte eroice, personaje excepţionale, nici discursuri despre idealuri 
umanitare ori naţionale nu însufleţesc mase spre înfăptuiri eroice. 

Cartea se constituie martor de necontestat al unui moment istoric tragic din 
istoria românească a celui de-al Doilea Război Mondial. 
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Vasile Ţigănescu - moderner Schriftsteller 

(Zusammenfassung) 

Der Autor ruft die Tătigkeit Vasile Ţigănescus ( 1 899-1 97 1 )  als Lehrer und in dem sozial
kulturelles Leben Bukowinas nach. Er stellt Fragmente aus dem Werk Ţigănescus vor, um die 
literarischen VorzUge des Bukowiner Lehrers zu unterstreichen. 
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VIA ŢA POLITICĂ, CULTURALĂ. LITERARĂ ŞI ARTISTICĂ 

SIL VESTRU MORARIU ANDRIEVICI - CONTRIBUŢII 
LA EMANCIPAREA BUCOVINEI PRIN CULTURĂ 

CONSTANTIN HREHOR 

Silvestru Morariu Andrievici. 
Literatură şi pedagogie 

Pentru o asemenea alegere, printre primi i  care aveau să devină personalităţi 
emblematice, Bucovina 1-a chemat pe Silvestru Morariu Andrievici .  Samuil 1 , după 
numele pe care i I-au dat părinţii , s-a născut într-un mediu preoţesc la 1 4/26 
noiembrie 1 8 1 8  în local itatea bucovineană Mitocu Dragomirnei. Tatăl său, preotul 
George Andrievici, "cel dintâi Moraru şcolit din Mitocu Dragomirnei", născut la 
26 august 1 796, a frecventat cursurile şcolii româneşti din Suceava şi a studiat 
teologia. Zamfira, mama lui Samui l  şi a fi icelor Domnica şi Catinca, într-o relaţie 
de rudenie cu Ieraclie Porumbescu, căsătorită cu George la 1 4  septembrie 1 8 1 7, era 
fiica preotului Vasile Grigorovici din Mitoc. 

Andrievici e un nume adăugat în timpul slavizării etniei româneşti, iar 
Morariu, numele adevărat al familiei, amintind meşteşugul de morar al unui 
strămoş înstărit, nume care în timp a dobândit strălucire2 . 

Samui l  a absolvit şcoala primară în Mitoc, liceul la Cernăuţi, apoi studiile de 
teologie în capitala Bucovinei, la Institutul Teologic diecezan unde şi-a însuşit 
cunoştinţe temeinice în l imbile utilizate în programă - l imba română fiind folosită 
doar la predarea muzicii şi în oficierea serviciilor religioase. După căsătoria cu 
Elena, fiica preotului Vasile şi a Mariei Cechovschi ( 1 842)3, la 29 iunie 1 843 a fost 
h irotonit de către episcopul Eugen Hacman şi timp de aproape două decenii şi-a 
desfăşurat viaţa pastorală şi culturală în comuna Ceahor. Aici şi-a "început 

1 Mihai Iacobescu, Personalităţi ale Bucovinei. Dr. Si/vestru Morariu Andrievici (1818-1895), 
în "Codrul Cosminului", nr. 1 ( 1 1 )  serie nouă, Suceava, Fundaţia culturală a Bucovinei, 1 995, p. 1 50-1 53; 
Dumitru Valenciuc, Ierarhii Bucovinei, Suceava, Grupul editorial "Muşatinii - Bucovina viitoare", 
200 1 ,  p. 63--64. 

2 Constantin Morariu, Cursul vieţii mele. Memorii, ediţie îngrij ită de M. lacobescu, Suceava, 
Editura Hurmuzachi, 1 998, p. 3 .  

3 Dumitru Valenciuc, op. cit. , p. 63. 

Analele Bucovinei, XIII, 2, p. 479-501 ,  Bucureşti, 2006 
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activitatea l iterară, scriind mai multe cărţi voluminoase"4, dobândind "prin studii 
private" o deschidere intelectuală deosebită şi cunoştinţe eminente. "A ştiut să facă 
din satul său un centru de unde emanau luminile şti inţei"5 . 

În Ceahor, tânărul preot ancorat în realitatea satului, dar şi în realitatea 
vremii, a găsit soluţia salvatoare : elaborarea manualelor pentru şcoli, prin care avea 
să comunice tot ceea ce interziceau ocupanţii străini. Corespondenţa sa cu locuitorii 
rurali din vecinătăţi, sfaturile înţelepte, bine cumpănite în d iverse litigii cu boieri 
ori cu clerici6, îl relevă nu numai ca pe un intelectual rafinat ci şi ca pe un păstor 
"distins prin spirit ager, energie neînfrântă, muncă neobosită, sinceritate în toate 
acţiunile"7• 

În 1 843 începe să colaboreze la Calendariul pentru Bucovina, redactat de 
către Porfirie Dimitroviţă, pe care-I va urma după anul 1 8488 . Publ ică versuri, 
sonete şi fabule. 

În l irica sa simplă, apropiată de poezia populară, în cele mai multe texte 
naivitatea se îmbină cu bucuria. E în cuprinsul textelor lumină, natură şi nostalgie, 
dar şi ironie şi revoltă. Versificatorul se bucură de renaşterea naturii în anotimpul 
primăverii (Întâmpinare, 1 846), laudă virtuţile, pune în dialog vesel vârste diferite 
( Un haitei copt şi un bărbat tânăr, 1 846), util izează contrastul, reuşeşte, nu atât de 
mult în plan estetic, cât mai ales în plan moralizator. 

Tributar modei, în acelaşi spirit ca şi antecesorul său Teoctist Blajevid, 
Samuil Morariu a semnat câteva fabule care reprezintă "partea cea mai reuşită a 
activităţii sale poetice"1 0• Cunoscute în epocă şi rezistente în antologii de profil sunt 
Albina şi furnica ( 1 84 1 ), d in care e de reţinut finalul: "Potrivit soţ de-i alege,/Dulce 
miere vei culege,/Că petecul e duşman/Dacă nu-i după suman". În Luna şi stelele 
morala are în vedere meritele propri i, iar în Cucoşul curcănit ( 1 846) - cea mai 
izbutită fabulă, în vogă la acea vreme - autorul se adresează necruţător trufaşilor 
clerici "care preferau să fie preoţi internaţionali", spoiţi de cultura germană şi 
cultivaţi de Eu geniu Hacman 1 1 • Cocoşul, "mândru şi frumos", "prinţul paserilor", 
"ornic bun", cu penele arcuite "în şepte vopsele ca un curcubău", sedus de curcanii 
ambiţioşi alăturându-se acestora, privit cu dispreţ, a ajuns o caricatură ("Smult, ciupit 
şi amorţit între curcani umbla/Şi cine îl vide[a], râde[a] şi să mira"). În final, autorul 

4 Mitropolitul Morariu Andrievici, in "Der Osten", reprodus în "Timpul", nr. 1 9, martie 1 880 
(M. Eminescu, Opere, voi. XII, 1 980, p. 86). 

5 Iosif Antohi, Din istoria pedagogiei româneşti, voi. III, Culegere de studii, Bucureşti, 
Editura Didactică şi Pedagogică, 1 967, p. 209. 

6 Simion Reli, Propaganda catolică austriacă în Bucovina, Cernăuţi, 1 928, p. 5, 1 6 .  
7 Vasile Găină, Arhiepiscopul ş i  mitropolitul Dr. Silvestru Morariu Andrievici, în  "Candela". 

Jurnalul bisericescu-l iterariu, Cernăuţi, XXVI ( 1 907), p. 4 1 4. 
8 Constantin Loghin, Istoria literaturii române din Bucovina, 1 775-1918, Cernăuţi, Ed itura 

"Alexandru cel Bun", 1 996, p. 57. 
9 Dumitru Valenciuc, op. cit. , p. 6 1--62. 
1° Constantin Loghin, op. cit. , p. 59. 
1 1  Ibidem, p. 6 1 .  
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adaugă acest îndemn: "Soiul tău păzeşte, nu te fă curcan,/Limba ta cinsteşte, de eşti 
moldovan!/Nu te urî însuşi, nu te depărta/De obiceiul tău şi de limba ta;//Şi că nici 
german, nici francez vei fi/An naţional nu vei dobândi./Şi de laşi aice pe ai tăi 
strămoşi,/Te prefaci în altul ca şi cel cucoş". 

Limba română, l impede, rurală, mult mai eliberată de împrumuturi străine -
arhaisme greceşti, latine, slavone, germane - atât de evidentă la Dimitrovici ori 
Blajevici, cu o notă particulară în comparaţie cu epoca pumnul istă, deşi nu 
reprezintă o "l iteratură propriu-zisă", "ci salahorie culturală, un travaliu 
împovărător"1 2, pune în valoare o etapă nouă în evoluţia scrisului românesc. 

Preotul Samuil ,  "un tată pentru sat", cunoscător de datini, obiceiuri şi eresuri, 
cum avea să fie şi Constantin Morariu, nepotul său, Dimitrie Dan, Ieraclie 
Porumbescu ori S imion Florea Marian, lângă producţiile în versuri amintite a 
adăugat noi titluri : Iroii adevăraţi, Cântec, Preotul faţă cu parohenii săi în ziua de 
Paşte ( 1 846), Bucovina, mărturia parohului bucovinean ( 1 848), Fizica elementară 
( 1 849), Cozminul, Posturile bisericii ortodoxe, Banii novi ( 1 850), Sfântul Munte, 
Patria, Sonete ( 1 860). În aceeaşi perioadă publică în "Calendariul pentru 
Bucovina" un prim studiu istoric despre spaţiul nordic al Moldovei intitulat 
Descrierea Bucovinei ( 1 846), un material privitor la Fondul bisericesc, devine 
membru în comitetul de conducere al Societăţi i literare din Cernăuţi, membru în 
"Comisiunea pentru rectificarea cărţilor l iturgice", unde se exersează pentru 
viitoarele elaborări teologice, conduce Calendariul pentru Bucovina ( 1 84 7-1 865), i 
se propune de către fraţii Hurmuzachi şi de către Consistoriul ortodox, catedra de 
l imba română pentru care s-au înscris clerici cu prestaţie în Teologie: Teoctist 
B lajevici, Vasi le lvanovici, Ilarion Hacman, Profirie Dimitroviţă, şi care a fost 
ocupată de Aron Pumnul 1 3 . În 1 862 devine referent auxi liar, după ce a avut 
numirea de "asesor consistorial onorariu", iar în 1 866, consilier la Consistoriul 
cernăuţean. Publ ică conferinţe, în 1 864, în Calendariul Bucovinei, în legătură cu 
averile mănăstireşti. Constantin Morariu nota în Jurnalul său: "Guvernul central 
trecând peste capul lui Silvestru Morariu Andrievici a trimis o comisie ca să taxeze 
moşia Fondului religionar din Rădăuţi, voind ca să o cumpere ca proprietate a 
statului austriac", la care mitropolitul, cu documente originale şi în traducere 
germană, a întrebat: "Cum e cu putinţă să iau eu ca unul ce sunt cap al Biserici i ,  
asupra mea, toate afuriseni i le din aceste urice?"14 . 

Un capitol distinct în activitatea pedagogică a lui Si lvestru Morariu 
Andrievici îl constituie l iteratura didactică. De numele său se leagă istoria şcol ii 
din Bucovina, e l  a "înzestrat şcoala primară românească din Bucovina cu cele 
d intâi cărţi de citire, cărţi pe care le-a retipărit în mai multe ediţiuni şi care au fost 
hrana sufletească a generaţii de elevi de la 1 850 până după 1 880"1 5 • 

12 Mihai Iacobescu, op. cit. , p. 1 56. 
1 3  Ibidem, p. 33 1 .  
1 4  Constantin Morariu, op. cit. , p. 1 1 0- 1 1 1 .  
1 5  George Tofan, Istoricul invăţământului din Bucovina, manuscris aflat la Muzeul Institutului 

de Ştiinţe Pedagogice, Bucureşti, inventar nr. 1 432, p. 393. 
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Manualele elaborate de către un om care nu avea o diplomă de pedagog, dar 
care nu era străin de noţiunile pedagogiei, pentru că şi le însuşise în cadrul 
cursurilor de Teologie1 6, deşi sunt semnate de Andrievici, în cea mai mare parte 
sunt traduceri după manualele din epocă ori adaptări în care autorul şi-a revelat 
meşteşugul didactic şi a depus un efort considerabil la nivel filologic, foarte abil 
strecurând în cuprinsul pagini lor scrise, mesaje şi idei inedite întrucât legislaţia 
imperială "limita activitatea creatoare a autorilor de manuale"1 7, hotărând că 
"învăţători i din şcoli le primare trebuie să urmeze linia trasată de forurile superioare 
de învăţământ" (vezi "Pol itische Schulverfassung", p. 224). Andrievici, prin 
intermediul pastoraţiei, cunoscând nevoile stringente ale poporului, nu şi-a limitat 
apostolatul numai la l iturghie şi serviciile cerute de datini 1 8 • A înţeles că numai 
cartea este arma prin care etnia sa expusă diverselor privaţiuni într-un imperiu 
mozaicat poate să-şi păstreze fiinţa şi identitatea, să facă prin "îndrumarea copiilor 
de şcoală", "oameni cu o cugetare dreaptă, hotărâtă, grabnică". Constituţia din 
4 martie 1 849 a avut un impact important în dezvoltarea învăţământului .  
Bucovina s-a dezlipit de Galiţia, a devenit ducat autonom cu statut propriu, cu 
stemă şi conducere locală, cu reprezentanţi în forul conducător imperial .  Cărturarii 
Eudoxiu, Gheorghe, Alecu Hurmuzachi, alături de Aron Pumnul au făcut 
cunoscute în platforma revoluţiei programe politice şi culturale însemnate. Un punct 
important 1-a reprezentat învăţământul. Acest punct a concentrat atenţia şi efortul 
unei adevărate pleiade de luminători - Aron Pumnul, 1. G. Sbiera, 1. Ianovici, 
D. Isopescu şi, desigur, Samuil Morariu. Despre ultimul, George Tofan a scris că 
este "părinte al literaturii didactice din Bucovina". Cărţi le lui s-au bucurat de o 
circulaţie deosebită până departe1 9 • Mihai Eminescu a vorbit elogios despre această 
"hrană sufletească", manualele care "se datorau preotului de mir" fi ind "scrise 
conform şti inţei pedagogice"20. Presa austriacă ("Der Osten") nu a întârziat să 
recunoască pionieratul lui Andrievici şi să-I gratuleze drept "fondator al cărţi i 
şcolare româneşti din Bucovina"2 1 • 

Andrievici a elaborat trei metodici, două pentru "învăţarea cunoştinţelor şi 
formarea deprinderilor fundamentale de calcul aritmetic"22 şi una - lipseşte 
originalul - cu referite la deprinderea scris-cititului23 . Prima metodică de aritmetică 
(20 1 pagini}- pentru calcul mental ("calculaciunii în capu") - a apărut la Viena în 
1 856 .  Ea era destinată învăţătorilor şi aspirantilor la postul de învăţător. Cealaltă, 

16 Iosif Antohi, op. cit. , p. 2 1 4; Mihai Iacobescu, op. cit. , p. 1 60. 
17 Iosif Antohi, op. cit. , p. 2 1 1 .  
1 8  Dr. Si lvestru Morariu Andrievici, Istoria Bisericii Ortodoxe Orientale din Bucovina (1 77 5-

1893), editată de "Academia Ortodoxă", Cernăuţi, 1 893, p. 27. 
1 9  George Tofan, op. cit. , p. 69. 
20 Mihai Eminescu, op. cit. , p. 69. 
2 1 Mitropolitul Morariu Andrievici, în "Der Osten", reprodus în "Timpul", nr. 1 9, martie 1 880 

(M. Eminescu, Opere, voi. XII ,  1 980, p. 86). 
22 Mihai Iacobescu, op. cit. , p.  1 6 1 .  
23 Iosif Antohi, op. cit. , p .  2 1 1 .  
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pentru calculul cu cifre, a apărut în capitala austriacă în 1 858 ,  în 229 de pagini. 
Ambele metodici sunt traduceri după lucrări germane. Pedagogul traducător 
subliniază, în introducere, importanţa matematici i ,  atât în viaţa practică cât şi 
pentru "spirit", exerciţi i le păstrând în tonus memoria24 . Autorul, uzând de 
terminologia timpului influenţată de Aron Pumnul, accentuează câteva repere 
absolut necesare în deprinderea ştiinţei cifrelor: intuiţia, memorizarea, pregătirea 
asiduă, responsabilă, a învăţătorului, clarificarea unor problematici, predarea 
graduală, jocul, perspicacitatea. 

Indicaţii pentru învăţători se găsesc şi în alte manuale şcolare, precum în 
Elementarium spre întrebuinţare în şcoalele poporene (85 de pagini, 1 85 8). Prima 
parte din cele patru câte sunt în cuprins este elaborată cu litere "civile"/"cetăţene", 
latine. Într-o vreme când se făcea trecerea, în Principate, de la scrierea cu litere 
slavone la cea cu l itere latine, Andrievici se dovedea receptiv25 la această mutaţie şi 
nu a întârziat să aşeze "semnele limbii" (l iterele), după principii metodice care trimit 
la Pestalozzi. Autorul subliniază necesitatea accentuării "sonantelor şi consonantelor" 
după sunetul natural : "a, b, d, g, iar nu az, buchi, vide etc.", propunând metodic, mai 
întâi, învăţarea literelor mici, apoi a "l iterelor cele mari" şi apoi trecerea la exerciţii, 
"ideletnic" cu toate literele alfabetului. După aceste precizări extinse pe 20 de pagini, 
din cele 8 1  ale lucrării, lecturile aferente au în vedere diferite cunoştinţe: cuvinte 
referitoare la părţile anatomice umane, despre simţuri, veşmântaţie, despre casă şi 
mobilier, urmate de lecturi despre elemente din natură etc. În celelalte părţi ale 
manualului, scrise cu litere "civile", înscrie "istorioare care sunt de folos spre 
deşteptarea şi cultivarea simţurilor morale", "parabole privind bunătatea lui 
Dumnezeu", noţiuni de ortoepie şi ortografie. Remarcabi l  în cuprinsul istorioarelor, 
pentru substanţa morală şi pentru limba românească nealterată este textul intitulat 
Onorează bătrâneţi/e26• Paginile din partea finală a manualului, elaborate cu litere 
cursive, cuprind câteva "regule scolastice" versificate frumos. În cele 1 2  strofe e 
cuprinsă "regula vieţii pentru copii", urmată de "faptele îndurării trupeşti şi 
sufleteşti", lămurite tot în versuri, care au ceva din muzical itatea Psaltirii lui Dosoftei 
care, precum în psalmi i  mitropolitului moldovean, ascund, ici colo, accente la adresa 
jugului străin. Dincolo de aceste "metodici", producţia didactică a lui Andrievici 
înregistrează un număr însemnat de cărţi de citire ("legendarii"). După lucrarea de 
început - lconoghiar în trebuinţa copiilor de schoa/ă, din 1 84 1 ,  lucrare, din păcate, 
neidentificată în biblioteci - de o deosebită primire s-a bucurat Micul Komenie 
pentru înt eia clasă a şcoalelor poporene27 (Viena, 1 85 1 ,  cu reeditare în 1 854 şi 
1 860), manual bil ingv de mare circulaţie, probabi l  construit după modelul 
manualului "Vestibulum" scris de către Komenius (în două l imbi, cu scopul 
"învăţării rădăcinilor limbii", a cuvintelor latine). Micul Komenie, deşi o carte 

24 Ibidem, p. 2 12 .  
25  Ibidem, p.  2 16. 
26 Ibidem, p. 2 1 7. 
27 Ibidem, p. 2 1 4-2 1 5 . 
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valoroasă, avansată faţă de lucrările didactice semnate de Felbiger ori faţă de 
manualul lui Anton de Marchi, pentru procesul educaţional, s-a dovedit nu foarte 
eficientă - ca şi modelul ei - datorită densităţii conţinutului, greu de asimilat pentru 
elevii începători28• În lucrarea amintită (cu două ediţii în 1 85 1  şi 1 854), util izată în 
Bucovina şi Transilvania, remarcă pedagogul Iosif Antohi, printr-o structurare 
originală, Andrievici dă posibil itatea unor interferenţe între teoriile lui Komenius şi 
Pestalozzi29. 

În 1 850  apărea la Viena lucrarea Aritmetica pentru a doua şi a treia clasă a 
şcoa/e/or naţionale din Bucovina. Din compunerea germană a lui Francisc 
Măcnic, traducere de Samuil Andrievici, destinată învăţătorilor. Lucrarea, care 
depăşea cal itativ atât la nivel de metodă, cât şi la nivel fi lologic, lucrarea similară a 
lui Gheorghe Ş incai, în varianta Andrievici utiliza termenii  "unitate", "zecime", 
"zăcariu" în loc de "unişoară", "zecişoară". 

Cartea de citire sau Legendariul românesc pentru înteia clasă a şcoalelor 
poporene, destinată învăţării scrisului şi cititului, un corpus de lecturi, se înfăţişa 
astfel :  " 1 .  Naraciuni den istoria naturală; 2. Naraciuni morale şi 3 .  Regule şi 
învăţături despre petrecerea în viaţa cea de toate zilele" (Viena, 1 854, 1 09 pagini). 
Manualul cuprinde diverse descrieri: anotimpuri, diferite elemente de floră locală şi  
câteva exotice sau din faună, încheind capitolul cu relatări despre om; lucrarea a 
atras atenţia prin descrierea maimuţei "care vietate samână omului mai bine între 
toate vitele pământului", fără ca specialiştii să vadă în preotul autor un 
"evoluţionist" (lucrarea Originea specii/ar a lui Charles Darwin avea să apară după 
7 ani,  în 1 85930). 

Originalitatea lucrării este evidentă în partea a doua, în naţiunile morale în care 
sunt vizibile diverse elemente autohtone: nume locale, seceta din 1 848, episodul 
înaintării trupelor ţariste spre Transi lvania şi Ungaria (vezi naraţiunea Cazma 
bucovineanu/)3 1 • În naraţiunile incluse în lucrare, Samuil e un moralist care se 
raportează de cele mai multe ori la religie, fără să se eschiveze în a pune în pagină 
aspecte negative din viaţa cotidiană ( Viclenia aduce la ruşine, Avutul şi săracul, 
Nesaţiul aduce moarte) ori a lămuri efectele benefice ale unor întreprinderi practice 
(Sănătatea e avuţie mare, Sârguinţa aduce pricopsea/ă). Regulile scolastice cu care 
se încheie manualul îi dau acestuia greutate, concentrate în subtitlurile Petrecerea 
înainte de şcoală şi Petrecerea în şcoală, urmate de alte reguli cu referire la timpul 
de după programul şcolii, la biserică, în familie şi în mediul social. Decalogu/ spre 
păstrarea sănătăţii - tot versificat - e ultima parte a Legendariu/ui. Cu toate 
neajunsurile - însuşi autorul conştientizează că e obositor pentru elevii începători şi 
transferă anumite pagini pentru manualul pentru clasa a II-a32, Ion Pop Reteganul, în 

28 Onisifor Ghibu, O istorie a literaturii didactice, p. 257. 
29 Iosif Antohi, op. cit. , p.  2 1 5. 
30 Ibidem, p. 2 1 9. 
3 1 Silvestru Morariu Andrievici, Cartea de citire sau lepturariu românesc pentru înteia clasă a 

şcolilor roporane, p. 3 5-43. 
3 Iosif Antohi, op. cit. , p.  222. 
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cuprinsul lucrării Tipul Legendare/ar noastre ( 1 884), conchide: "Are meritul de a fi 
prima carte românească în felul său, şi că astfel luată e, respective foarte bună", deşi i 
se reproşa lipsa informaţiilor de geografie şi istorie şi a poeziilor. Reproşurile, în 
parte îndreptăţite, au primit o replică prin George Tofan, care a explicat pertinent 
deficienţele33 • 

Andrievici tipăreşte la Viena, în 1 855 ,  un nou manual - Carte de citire sau 
Legendariu românesc pentru a doua clasă a şcoalelor poporane. Partea l, în 
capitolul intitulat Economia elementară, cuprinde cunoştinţe şi sfaturi practice 
referitoare la activităţi agrare diverse, inclusiv asupra unor manopere practice care 
puteau înlesni dobândirea unor venituri - fabricarea zahărului, fabricarea beri i, 
morăritul, cărămidăria, munca în sal ine etc. Sub titlul Descrieri, naraţiuni şi 
Învăţături folositoare, în a doua parte a Legendariului e reunită o diversitate de 
cunoştinţe referitoare la geografia şi istoria Austriei, la care se adaugă un număr de 
povestiri pe teme variate construite în forme accesibile, pline de vioiciune, urmate 
în final de o serie de "parimii pentru viaţa practică" (22 de pagini, din cele 1 60 ale 
cărţii). Unele dintre acestea ne amintesc celebra culegere Povestea vorbei, a 
rapsodului psalt Anton Pann. Autorul, în structurarea legendarelor sale utilizează 
"prezentarea concentrică, comeniană"34 . Specialiştii, după ce au studiat manualele 
lui Andrievici destinate clasei 1 ş i  clasei a 11-a, dar şi cele destinate clasei a III-a 
( 1 85 5), lucrare reluată în 1 866, 1 868, 1 869 ş i  în 1 873 , editată sub titlul Carte de 
citire sau lecturariu românesc în 1 873, tipărită în cea mai mare parte cu litere 
latine, au rămas cu o dilemă: absenţa literaturii culte româneşti, atât proza cât şi 
poezia35 . 

Iosif Antohi a observat în manualele lui Silvestru Morariu Andrievici două 
tendinţe - una de neologizare (roditor = productiv; străin = peregrin; prieten = 
amic; cinstit = onorabil ;  negoaţe = afaceri) şi alta, prin care cuvintele dificile s-au 
înlocuit prin altele simple (preferinţă = întâietate; a inculpa = a osândi etc.). 

Dacă în Legendariul pentru clasa a treia erau rezervate cunoştinţe despre 
Austria, în Legendariul pentru clasa a treia, după prima parte, asemănătoare cu 
capitolul Economia elementară din manualul pentru clasa a II-a, în partea a doua, 
pe 20 de pagini din cele 50 câte are manualul, lecturile au în centru provinciile 
româneşti Bucovina şi Transilvania. În descrieri, dincolo de frumuseţile naturale, 
ajungând la cetatea Sucevei, Si lvestru scria cu amărăciune: "Suceava nu este astăzi, 
ce era odinioară. Acolo reşedea principii ţării şi de'n  urieşele ziduri vechi au rămas 
acuma numai dărămări"36, iar despre Transilvania, parcă într-un gând cu Bălcescu, 
scria că: "Locuitorii cei mai vechi şi cei mai numeroşi în Transilvania sunt românii  
[ . . . ] .  Români i  au toţii aceleaşi datine, acelaşi port, aceeaşi l imbă" şi că aici, în 

33 George Tofan, op. cit. , p. 397. 
34 Iosif Antohi, op. cit. , p. 224. 
35 Ibidem. 
36 Samuil Andrievici, Carte de citire sau legendariu românesc pentru a fii-a clasă a şcoalelor 

poporene, Viena, 1 869, p. 74. 
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Ardeal, "este cuibul aurului pentru toată Austria"37 . După o serie de Naraţiuni 
folositoare cu conţinut divers, Parimiile poporene din final, obişnuite în arhitectura 
manualelor lui Andrievici, îi împlinesc conţinutul. 

În 1 856, la Viena, se tipărea ultimul Legendar - Cartea de citire sau 
Legendariul românesc pentru clasa a noua a şcoalelor poporane (205 pagini, cu 
ediţii în 1 860, 1 862, 1 869). La acest n ivel cunoştinţele sunt mai bogate şi mai 
variate; în cele cinci părţi elevul avea la îndemână noţiuni de astronomie, 
meteorologie, geografie, naraţiuni morale, regul i  practice şi paremii .  Andrievici, şi 
aici, ca şi în Legendarele anterioare, încearcă înlocuirea unor forme populare şi 
regionale cu formele limbii literare38, folosind în scriitură expresii vi i ,  atractive. 
Pentru a întreţine atenţia şi curiozitatea elevi lor pentru cunoştinţele de astronomie 
acest fragment e edificator: "Emanuil, fiul lui Costea bucovineanul, se bucura 
foarte de vederea steluţelor cereşti. El se scula dimineaţa să vadă răsăritul soarelui, 
iar spre seară se suia pe deal să urmărească unde apune ş i  încotro se duce acest 
luminătoriu mare care luminează şi încălzeşte pământul .  Adeseori ieşea Emanuil 
seara afară, şi  căuta cu uimire şi cu desfătare sufletească la luna cea măreaţă şi la 
nenumăratele stele care lucesc una de alta mai plăcut şi mai frumos în depărtările 
cerului", iar pentru a stimula imaginaţia copii lor în privinţa distanţelor astronomice 
interplanetare, scria: "De ar împuşca oare-cine de pe Soare de-n tun spre planeţi, ş i  
de ar merge plumbul zi şi  noapte, tot cu aceeaşi repezeciune, cu care se porneşte 
de'n tun, apoi ar ajunge plumbul la Mercuriu în 1 0  ani, la Vinere sau pe Luceafărul 
de dimineaţă în 1 8  ani, pe Pământ ar ajunge în 25 ani, pe planetul Martie în 3 8  de 
ani ,  la Joie în 1 30 de ani, la Saturn de abia în 238 de ani, iar la Uran tocmai în 479 
de ani ! După aceasta poate să-şi închipuie fie-cine mărimea depărtărilor cereşti" . 

Capitolul rezervat geografiei cuprinde cunoştinţe despre diferite continente şi 
state. Se fac referinţe la India, China, Persia, America, Australia, la diferite oraşe şi 
locuitori din diverse puncte ale planetei .  Naraciunile şi asemănările morale cuprind 
îndemnuri religioase şi povestiri moralizatoare. Regulile practice din partea finală a 
manualului cuprind învăţături despre conduită, sănătate şi muncă. Ediţia din 1 869 
include un capitol nou şi foarte interesant: Unele din ştiinţa naturii. În cele 1 00 de 
pagini cărora li se adaugă şi câteva ilustraţii, autorul inserează noţiuni şi termeni 
folosiţi în domeniul ştiinţelor moderne: terrnometru, barometru, telegraf, electricitate, 
"feritorul de fulger", maşina de aburi, busola; în acelaşi capitol face referiri asupra 
unor elemente de care se ocupă fizica şi chimia (aur, argint, mercur) ori 
anatomia!biologia (circulaţia sangvină, nutrirea etc.). Autorul utilizează, în acest 
ultim Legendariu, cele trei tipuri de alfabet: scrierea civilă în primele trei părţi, 
chirilica în partea a patra şi scrierea cu litere latine în partea finală39. Lucrarea Die 
Lautirmetthode ader Anleitung zur Erlernung ,des ersten Unterrichtes mit Beniitzung 

37 Ibidem, p. 83. 
38 Iosif Antohi, op. cit. , p. 225. 
39 Ibidem, p. 227. 
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van 12 Wandtafeln (Metoda silabisirii sau introducere pentru Învăţarea primelor 
elemente cu folosirea a 12 table de perete), inventariată între titlurile semnate de 
către Andrievici - pentru că în autorii preocupaţi de opera pedagogului bucovinean 
nu sunt indicii asupra conţinutului - se intuieşte că s-a ocupat tot de deprinderea 
scrisu lui şi cititului (după părerea lui C. Loghin). 

Conştient că numai limba maternă "este unica l imbă care străbate de-a 
dreptul până la inimă" (prefaţa la Învăţătura ortodoxă, p. 3) apostolul de la Ceahor 
a elaborat nu numai manuale cu structură laică, ci şi un număr de 1 2  manuale de 
religie. Limba fiind un vehicul de idei şi sentimente, prin mij locirea manualelor de 
religie, împl inea un rol deosebit la nivel naţional. Acum, prin tipăriturile lui 
Andrievici se inaugura predarea religiei în limba poporului, se înlocuiau manualele 
în l imba germană ale autori lor catolici Schmitz şi  Schumacher, după care se făcea 
predarea, iar l itera chirilică era înlocuită de litera latină. Manualele de religie erau 
accesibile; "prin ele s-a difuzat în şcoală o l imbă românească frumoasă, curată, 
încărcată de proverbe, de înţelepciune populară, cu texte literare pl ine de învăţături 
morale"40 . 

Şcoala din Bucovina, dincolo de reprezentarea ei prin manuale scrise de 
entuziaşti autori români, a constituit întotdeauna o temă de dezbatere în forurile 
legislative ale ţării. Deputatul Morariu Andrievici a fost o voce cu autoritate. 
Astfel, în 22 aprilie 1 869, consemna o revistă a vremii, într-o şedinţă de parlament, 
clericul cărturar sublinia că "şcolile populare au încolţit din sânul comunei 
parohiale, că învăţământul la aceste şcoli îşi are rădăcina în confesiunea însăşi şi că 
chestiunile şcolare, deopotrivă cu cele bisericeşti, se administrează de către 
organele Bisericeşti"4 1 • Prin legea şcolară din 1 869 se încheia "perioada 
confesională a învăţământului din Imperiul habsburgic"42 . Preoţii au avut o 
contribuţie decisivă: "Au îndemnat pe mulţi fii din popor a-şi urma studi ile la 
instituţii mai înalte de cultură", au asigurat partea materială şi "au înlesnit 
propăşirea lor prin povăţuiri înţelepte ca de adevăraţi părinţi"43 . Un model de 
generozitate în privinţa aceasta a fost preotul Constantin Tarangul de la Volovăţ, 
cel care la 1 877 a înfiinţat societatea "Dragoş"44; un alt model a fost Ieraclie 
Porumbescu, paroh la Frătăuţii Noi care, în 1 855 ,  prin contribuţia enoriaşilor, 
punea la dispoziţia copiilor cu stare materială precară un fond de ajutorare45 • Idei le 
acestor autentici luminători ai satelor din Bucovina erau o materializare a 
îndemnurilor mitropolitului Iacob Putneanul, cel care în Predoslovia tipăriturii 
Bucvar sau începere de învăţătură - în primul abecedar editat în Moldova - se 

40 Mihai Iacobescu, op. cit. , p. 1 63 .  
4 1  Ion Nistor, Istoria Bucovinei, Bucureşti, Editura Humanitas, 1 99 1 ,  p .  1 9 1 . 
42 Gheorghe Giurcă, Istoria învăţământului din Suceava, Suceava, 2004, p. 43. 
43 "Candela", Cernăuţi, anul XVI, nr. 5 ,  mai 1 897, p. 278. 
44 Idem, anul VII, nr. 9, 1 septembrie 1 888, p. 55 1-553. 
45 Eugen Dimitriu, Societatea " Şcoala Română " din Suceava în "Anuarul Muzeului Judeţean", 

Suceava, voi. IX, 1 982, p. 62. 
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pronunţa pentru u n  învăţământ obl igatoriu, recunoscând influenţa benefică a 
preoţi lor în privinţa convingerii părinţilor de a-şi trimite copiii la şcoală46 . 

În această linie se înscrie şi ierarhul Si lvestru care, la puţin timp după 
întronizarea în scaunul mitropol itan al Bucovinei - având în vedere clasele paralele 
înfiinţate la Gimnaziul sucevean - transmitea prin circulara din 1 88 1 :  "Presupunem 
şi nu suntem la îndoială că domni i  profesori de la gimnaziul din Suceava, fiind mai 
toţi dintre fii i  poporului, prin urmare însufleţiţi de un zel adevărat pentru luminarea 
şi cultura tineretului de una limbă şi confesiune cu dânşii, cunoscându-şi şi 
împlinindu-şi chemarea, vor dezvolta o lucraţivitate salutară atât în privinţa 
învăţământului în l imba română cât şi a conducerii părinteşti a şcolerilor, ca lumina 
ce se va aprinde să nu se stingă, iar planetele · ce se vor adăposti pe stratul de 
învăţământ al claselor paralele române să nu se vestejească, ci să crească ş i  să 
înflorească spre lauda institutului şi spre binele ţării şi a poporului acestei de 
Dumnezeu scutite eparhii, din ale cărei mij loace acest gimnaziu mai cu seamă se 
susţine. Rămâne acuma ca părinţii mai vârtos din partea de jos a ţării să trimită de-a 
rândul la gimnaziul din Suceava pre copi ii lor ce au pl init şcoala poporală şi arată 
talente pentru învăţătură superioară. Şi dacă unii din ei sunt lipsiţi de mijloace să 
nu se plângă pentru sărăcie, deoarece sunt stipendii sistematizate din fondul 
religionar cari se vor acorda celor l ipsiţi"47. Important este în acest sens şi 
documentul emis de către protoprezviterul Câmpulungului, Dumitru Ţurcan, prin 
care comunica preoţi lor o hotărâre de la care nu permitea nici o abatere. Celor care 
aveau să trateze cu indiferenţă "datoria deplină faţă de şcoala poporului" li se 
aducea la cunoştinţă că vor suferi consecinţele "fără cruţare cu cea mai mare 
asprime"48• Alături de exemplele citate printre numeroşi sluj itori care şi-au cheltuit 
energi i le pentru idealul învăţământului nu pot lipsi S. F. Marian, reputatul 
folclorist, fondator şi director al societăţii "Şcoala Română" ş i  Vasile Cocârlă, 
întemeietorul intematului din zona l iceului din Suceava49. 

"La români biserica a produs şcoala"; preoţii şi cantorii bisericii "mai toţi 
erau totodată şi învăţători de copi i, din cea mai profundă vechime până în zilele 
noastre", scria "Revista politică"50 • B iserica a asigurat necesităţile materiale ale 
şcol i i  încă din timpul lui Antioh Cantemir ( 1 706), al lui Grigore al II-lea Ghica şi, 
în vremea martirului Bucovinei, Grigore al III-lea Ghica5 1 • 

Statul austriac a avut o contribuţie minimă în susţinerea învăţământului52, dar 
nu trebuie u itat un act istoric de mare importanţă: înfiinţarea Fondului bisericesc 

46 Suceava. File de istorie. Documente privitoare la istoria oraşului: 1388-1918, voi. 1, 
Bucureşti, p. 699. 

47 Jahres-Bericht des gr. -or. Obergymnassium in Suczawa Veroffentlicht des Schuljahres 
1913114, Suceava, 1 9 1 4, p. XXIV-XXV. 

48 "Candela", Cernăuţi, anul VIII, nr. 7, 1 iulie 1 889, p. 430. 
49 Gheorghe Giurcă, op. cit. , p. 46. 
50 Biserica. şcoala şi limba, în "Revista politică", Suceava, anul II, nr. 1 ,  1 5  mai 1 887, p. 4-5 .  
5 1  Ştefan Bârsănescu, Florela Bârsănescu, Educaţia, învăţământul, gândirea pedagogică din 

România, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1 978, p. 3 1 .  
52 Gheorghe Giurcă, op. cit., p. 42. 
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( 1 786) "instituţie economico-culturală care a alimentat cu fonduri timp de 1 36 de 
ani biserica şi şcoala românească suceveană"53 . Fondul, produs de "politica 
mercantilă şi antimonastică a împăratului Iosif al II-lea, adept al idei lor 
iluministe"54 , a întreţinut aprige lupte ale ierarhilor faţă de stăpânirea străină. 
Regulamentul diecezan, alcătuit conform rezoluţiei imperiale, stipula ferm: "toate 
yeniturile fondului vor acoperi cheltuieli pentru feţele bisericeşti şi pentru şcoli"55 . 
In privinţa importanţei considerabile a acestui patrimoniu pentru "susţinerea 
episcopului şi a clerului şi la crearea şcoalelor şi a altor instituţii de caretate, apoi la 
întreţinerea edificelor bisericeşti în genere" este edificator materialul apărut în 
"Candela, foaie bisericească l iterară", în 1 89456. 

Samui l  Andrievici, fiind chemat la sluj irea Bisericii, nu s-a îngrij it numai de 
elaborarea lucrărilor didactice din care s-au nutrit timp de trei deceni i  generaţii de 
elevi57 şi de manualele de religie58, editând 1 2  scrieri pe acest profil, cu conţinut 
preţios, interesant pentru teologi, pedagogi şi filologi, ci şi de tipărirea de lucrări de 
teologie pentru învăţământul superior. 

În 1 848 tipărea Cuvântare spre mângâierea şi îmbărbătarea norodului certat 
prin secetă, lăcustă, război şi holeră (8 pagini). Lui i se datorează alcătuirea primei 
cărţi de predici din Bucovina, Cuvântări bisericeşti pentru toate duminicile şi 
sărbătorile de peste an ( 1 860, Cernăuţi, 32 1  de pagini), tipărită cu binecuvântarea lui 
Eugen Hacman, având în vedere nu numai tâlcuirea textelor evanghelice ci şi 
"întunecimea neştiinţei, în rătăcirea superstiţiilor şi în scârba deprinderilor rele"59. În 
acelaşi an tipăreşte Liturgica care cuprinde scurte tâlcuiri ale rânduielilor liturgice 
după tipicul Bisericii dreptcredincioase a Răsăritului (Cernăuţi, 1 860, 1 1 3 pagini). 
Apoi, în ordine cronologică, S ilvestru Morariu Andrievici a tipărit: Învăţătura 
ortodoxă din religiune, în trei tomuri; Dogmatica generală, Viena, 1 862, 1 66 pagini; 
Dogmatica specială, Viena 1 862, 1 62 pagini şi Morala, Viena, 1 864, 1 1 2 pagini, 
destinate claselor superioare de gimnaziu, urmate de istorii biblice, catehisme, 
predici, articole canonice, rugăciuni. De foarte mare importanţă în această 
impresionantă suită editorială este Tipiconu/ Bisericii Ortodoxe Orientale pentru 
rânduieli/e liturgice în toate zilele anului pascal bisericesc, compus şi întocmit în 
mod sistematic ştiinţa/ şi în acord cu marele tipicon universal (Cernăuţi, 1 883, 2 1 3  
pagini), Rânduiala la prepararea, fierberea şi sfinţirea Mirului (Cernăuţi, 1 88 1 ), o 
lucrare care evidenţiază şi un aspect istoric - independenţa B isericii Bucovinei faţă 

53 1. V. Goraş, op. cit. , p. 62. 
54 Sorin Toader Clipa, Fondul bisericesc al Bucovinei şi lichidarea lui (1948-1949), Suceava, 

Editura Universităţii, 2006, p. I l . 
55 Eusebiu Popovici, op. cit. , p. 1 6. 
56 Silvestru Morariu Andrievici, Proprietăţile Fundaţionale ale Bisericii Gr. -Or. din Bucovina, 

în ,.Candela", foaie bisericească l iterară, 1 894. 
57 Gheorghe Giurcă, op. cit. , p. 45. 
58 Iosif Antofi, op. cit. , p. 227. 
59 Ion Nistor, Istoria Bisericii din Bucovina, Rădăuţi, Editura Septentrion, 2003, p. 1 2 1 . 
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de  Karlowitz, Iaşi ş i  Kiev în privinţa Sfântului Mir60 ş i  Psaltirea bisericească/ 
Psaltichia (Cernăuţi, 1 879, 97 pagini) care - în muzica bisericească românească -
pune în valoare, pentru prima oară, notaţia de factură modernă, europeană. Cartea 
cuprinde o parte teoretică şi melodii frecvente din Biserica Bucovinei . O noutate în 
această lucrare constă şi în terminologia uti l izată: "răsuflete sau pauze", "tact sau 
băteală", "tonuri vârtoase sau dure", "tonuri moi" şi îndemnul practic referitor la 
cântarea rel igioasă, care trebuie să fie "evlavioasă [ . . .  ] ,  înţelegătoare, bine 
articulată',6 1 . 

Micul Catehis e scris "pentru tinerimea ortodoxă din clasele 1-11 ale şcoalei 
naţionale din Bucovina" în două ediţii, în 1 865 la Viena, cu litere chiril ice, iar a 
doua cu litere latine, Viena, 1 889, cu o reluare şi completare pentru clasa a treia, în 
două ediţi i cu aceeaşi util izare de alfabete ( 1 865, 1 890). În volumul consacrat 
moralei ( 1 864), din trilogia amintită (Învăţătura ortodoxă din religiune), ca de 
altfel în aproape toate traducerile, adaptările şi "compunerile" semnatarului, 
permanent atent la importanţa l imbii, sunt de reţinut termeni i  ştiinţifici care-şi 
păstrează actualitatea, cât şi alegerea unor fragmente de referinţă din l iteratura 
universală. Aşa sunt de subliniat temeni i :  pozitiv, filosofic, teorie, real, principiu, 
aparţine, absolut, etern, cetăţean, universal, l ibertate, motive, perfecţiune, obl igaţie, 
oficii, propriu, străin, imputaţie, înţeles, corespunzător, plăcut, mod intensiv, 
necredinţă, apostazie, extensiv, act, afirmativ, indiferentism, hulă, eres, speranţă, 
disperare, încredere, amoare (amor), calitate, venerare, raţiune, celălalt, făptură, 
cult, adeverire, intrene/estrene (interne/externe), servit, specie, public, parte, 
revarsă, prisos, stricăciune, folos, sinceritate, facultate, memorie, simţ, voinţă, 
fantezie, înţeles, animal, cumpătare, bărbăţie, fundamental, condiţionat, brutalitate, 
patimă, amorţeală, sclavie, pământean, organism, materială, negativ, negaţie/ 
afirmaţie, total, parţial, cumplit, succesiv, executare, lăsare, presine (prin sine), 
societate, organ, a se opri, spălare, caz, pătură, graţie, cuminecare, euharistie, 
moarte, a induce, măsură, sârguinţă, alegere, asigurare, individual, a încerca, 
chemare, îmbrăcat, înzestrat, corp, activitate, fiecare, cutare, putere, a conferi, 
judecată, a deveni ,  greutăţi, corespunde, temei, bunuri materiale, răutăţi, 
cuviincios, scopuri oneste, simţăminte, vieţuire, estetic, ură, nobil, contra, 
religiozitate, moralitate, emulaţie, se cuvine, a îmbrăţişa, nereciprocitate, generale, 
speciale ş .a. Interesant este în acest tratat de morală creştină scris cu litere 
combinate, slavone şi latine (preponderent slavone), cum autorul transmite noţiuni 
cu un impact deosebit (Dumnezeu, Domnul, adevărul, minciuna, materia, mintea, 
aproapele, ţara, medic, avocat etc.), uti l izând aproape numai litera latină. 

Volumul amintit consacrat moralei, intitulat Învăţătura ortodoxă din 
Religiunea creştinească a unei şfinţitei, catolicei şi apostolicei Biserici a 

60 Olga Cudalbu-Siuşanschi, Opera didactică a mitropolitului Silvestru Morariu, în ,.Revista 
de peda�ogie", Cernăuţi, nr. 7, 1 937, caietu1 2, p. 1 1 6. 

6 Ibidem, p. 1 2�1 2 1 .  
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Răsăritului, pentru clasele superioare ale gimnaziului; cartea III , Învăţătura 
morală compusă de Samuil Andrievici, parohul satului Ceahor În Bucovina, Viena 
1 864 (203 pagini) nu este departe de scrierile în special itate. În afara termenilor 
inventariaţi, extraşi din cuprinsul lucrării, surprinzătoare este paralela între porunca 
a cincea din Decalog (Deuteronom, V) şi fragmentul din Iliada 30, 1 7, cât ş i  
locurile în care autorul se pronunţă asupra importanţei l imbii naţionale (vezi 
Datoriile creştini/ar faţă cu naţiunea, paragraful 1 43 ,  pct. 4, pagina 1 99 :  "Creştinul 
e dator a iubi, a cultiva şi a se folosi de l imba naţiuni i  sale în folosul culturii şi 
dezvoltării proprii") .  

În 1 865 a publ icat la Viena Epistoliile şi  Evangheliile pe toate Duminicile şi 
sărbătorile de peste an cu deduceri şi aplicări, compuse pentru a treia clasă 
poporami'2, o lucrare cu o scriitură modernă, originală, accesibilă şi foarte preţuită 
de copi i .  În acelaşi an, tot la Viena, tipăreşte Catehism mic pentru tinerimea 
ortodoxă din I şi a II-a clasă a şcoalelor naţionale din Bucovina63 care a fost reluat 
în 1 892 cu alfabet latin .  1-a urmat Micul Catehis carele cuprinde învăţătura 
creştinească despre dogmele Bisericii dreptcredincioase a Răsăritului, pentru a 
III-a clasă a şcoalelor poporene64 reluat în 1 890 în scriere cu litere latine. Biblia a 
fost sintetizată sub forma unui chestionar în lucrarea Prescurtare din istoria sfântă 
a Testamentului vechiu şi cel nou, cu aplicări din Învăţătura Bisericei 
dreptcredincioase a Răsăritului pentru a II-a a clasă a şcoalelor poporane65 

(Viena, 1 865,  97 pagini). Într-o formă extinsă această lucrare s-a reeditat în 1 865 
(282 pagini), în 1 886 ş i  1 890 cu l itere latine. Într-acelaşi flux editorial apare şi 
Cărticica de rugăciune spre întrebuinţare la şcoalele poporene pentru tineretul 
Bisericii dreptcredincioase a Răsărituluz-66 (Viena, 1 865, 28 pagini). 

Ierarh, cărturar, patriot. 
Emanciparea Bucovinei prin cultură 

Ideea naţională a fost o dominantă prioritară în gândirea lui Andrievici, a 
acestui om superior, care "toată viaţa şi-a închinat-o cărţii şi neamului67 . Aceasta se 
va regăsi mai ales în l iteratura sa de popularizare, în Pastoralele sale, care merită 
un studiu aprofundat, prin care Si lvestru Morariu Andrievici a fost într-un 
permanent dialog cu poporul .  Într-una din scrisori, spre un An Nou se adresa astfel :  
Biserica fără de poporeni este un locaş dumnezeesc deşert, asemene unei case 

62 N. R. Păunaş, Epistoliile şi Evangheliile pe toate Duminicile şi sărbătorile de peste an cu 
deduceri şi aplicări, compuse pentru a treia clasă poporană, în "Apărarea naţională", nr. 65-66, 
1 907, p. 2. 

63 Dimitrie Dan, Rolul preoţimii în menţinerea românismului de la robirea (1 7i5) la 
dezrobirea Bucovinei (1918), 1 925, p. 1 3 .  

64 Ibidem. 
65 N. R. Păunaş, op. cit. , p. 2. 
66 Vasile Găină, op. cit. , p. 420. 
67 Constantin Loghin, op. cit. , p.  58. 
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părăsite d e  moştenitori, asemenea unui stup, părăsit de albine, eară creştinii de prin 
sate şi oraşe fără de biserice sunt asemene turmelor de oi fără de stână şi ocroteală, 
asemene călătorilor nemernici, fără de a afla loc de adăpostire; pentru aceea preoţii 
să se îngrijască eară poporenii să se l ipească de biserică, de oare-ce pre cei ce se ţin 
de biserică, şi biserica îi ţine ş i-i mângăe pre dînşii cu lumină şi căldură dătătoare 
de vieaţă. Preuţii au l ipsă de poporeni ca şi poporenii de preuţi. Unii fără de alţii n-au 
loc şi n-au ce să facă în biserica lui Christos, pentru că poporenii fără de preoţi sunt 
asemene turmelor de oi fără de păstori, carile se sbuciumă rătăcind în coace şi în 
colo şi sunt şi fără de apărători contra fearelor răpitoare; eară preuţii fără de turme 
cuvântătoare sunt asemene învăţătorilor fără de ascultători, ai căror graiuri resună 
în vînt; asemene grădinarilor fără de grădină cu pomi roditori, care sunt osândiţi a 
cultiva scaiu şi palamidă; asemene plugarilor fără de pământ, ne având unde ara şi 
semăna şi încă mai puţin ce secera", subliniind unitatea de "cuget şi de o in imă", 
când "se ivesc alocurea şi se înmulţesc oameni au sburaţi din minte au înveninaţi 
de răutate, care, prin lăţirea de vorbe scâlciate şi veşti mincinoase încearcă a 
restuma în societatea omenească starea lucrurilor pe tărâmul vieţii sociale 
economice şi politice, eară mai cu seamă a vieţii religionare şi bisericeşti" . 

Aceştia, accentuează S ilvestru, ar trebui să rămână "pe unde sunt, departe de 
otarele ţării noastre". Pastoralele lui  S ilvestru Morariu Andrievici relevă nu numai 
calităţi le unui ierarh cărturar ci şi rafinamentul unui diplomat care a ştiut să 
transmită foarte abil ,  şi prin cuvintele bisericeşti, mesaje cu substrat social-politic. 
"El, scria Ion Nistor, reprezenta tipul clericului trezit la o nouă viaţă prin neobosita 
şi entuziasta activitate naţională a fraţi lor Hurmuzachi şi a neuitatului Aran 
Pumnul"68• Prin el "glasul conştiinţei naţionale, înăbuşit vreme îndelungată de cel 
al ortodoxismului internaţional, începu să se afirme în rândurile clerului 
bucovinean"69. Astfel, preotul, din modesta local itate Ceahor, prin activ itatea sa 
pastorală, culturală, a avut o evoluţie spectaculoasă, chiar curând după intrarea sa 
în sacerdoţiu. Titlurile şi prestigiul preotului cărturar au crescut repede: a fost 
numit referent auxi liar al Consistoriului episcopal, i s-a încredinţat catedra de tipic 
şi cântare bisericească la Seminarul clerical şi la Şcoala de cântăreţi ( 1 862); la 
6 iulie 1 866 a fost numit consil ier consistorial; a primit mandat de deputat în Dieta 
Bucovinei şi în Camera deputaţilor Înaltu lui Consi l iu imperial din Viena, ceea ce 
i-a permis patriotului luminat ca din aul icul for să-şi exprime sentimente naţionale 
şi să devină un exponent al doleanţelor români lor în probleme sociale, civile şi în 
chestiuni bisericeşti legate de sinodalitate şi autonomie a B iserici i  Ortodoxe 
bucovinene. 

După un timp de văduvie, în 1 874 s-a retras în mănăstirea Dragomirna, 
primind în cinul monastic numele S ilvestru. A ajuns egumen la 1 apri l ie 1 877, 
arhimandrit diecezan şi vicar general .  După 2 ani, în 1 879 devine locţiitor al 
ierarhului, iar prin decretul nr. 1 4  al Curţii din Viena, la 1 2  martie 1 880, 

68 Ion Nistor, op. cit. , p. 1 2 1 .  
69 Ibidem. 
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arhiepiscop şi mitropol it al Bucovinei şi Dalmaţiei (hirotonit la Viena la 6 aprilie 
1 880, când împl inea vârsta de 62 de ani). Această demnitate a onorat-o exemplar 
timp de 1 5  ani, până la moarte, în 1 89570• Având în vedere cadrul istoric al 
momentului, Ion Nistor scria exclamativ în istoria sa: "Prima mare izbândă a 
bucovinenilor sub noul regim a fost ridicarea arhimandritului S i lvestru Morariu 
Andrievici în scaunul mitropolitan de la Cernăuţi"7 1 • Răsunătoarele sale interpelări 
şi cuvântări la discuţii le privitoare la legile cultelor şi ale învăţământului public 
sunt concentrate într-o mărturisire antologică: "Două adevăruri sunt, despre care, 
ajungând la maturitatea cugetării, m-am convins pe deplin din istoria neamului 
nostru: unul, adică că soarta bisericii noastre ortodoxe a sporit numai prin 
conlucrarea tuturor factorilor bisericeşti, iar altul că biserica a fost pururea l imanul 
naţional ităţi i ,  iar naţional itatea română a fost sprij inul ortodoxiei. De n-ar fi fost 
sprij inul naţional român în Bucovina, confesionalismul unit din Galiţia şi 
rutenismul cuprindeau de mult ţara; şi de n-ar fi fost limanul bisericesc pentru 
naţionalitatea română din Transi lvania şi Ungaria, maghiarismul ar fi înghiţit-o 
aproape de tot. Şi deoarece numai aplicaţiunea fără ştirbire a principiului sinodal şi 
reciprocitatea sprij inului pe terenul bisericesc şi naţional ne pot scăpa de pericolul 
ce ameninţă ortodoxia şi naţional itatea noastră, de aceea eu salut cu bucurie pasul 
ce arată că asemenea convingeri ajunseră să fie generale în Bucovina"72 . 

Instalat cu fast şi entuziasm la Cernăuţi, noul ierarh, cunoscut pentru poziţia sa 
politică, autonomistă, a fost primit cu reticenţă de către opozanţii reprezentanţi ai 
Partidului Centralist German. Ziarul sârb "Zastava" consemna: "Cu păşirea lui în 
palatul mitropolitan vor intra acolo şi principiile sale, pentru care a suferit şi activat 
până acum". Acelaşi ziar saluta în "naţionalul mitropolit Silvestru" nu numai un 
ierarh înţelept ci şi pe un legiuitor de marcă "fiind privit ca cel mai bun canonist", 
între primele deziderate pentru care şi-a pus toată energia înscriindu-se dintru început 
autonomia73 • 

În privinţa implicării lui S ilvestru Morariu Andrievici în viaţa bisericească, 
şcolară şi culturală, câteva repere se impun pentru a pune în rel ief personalitatea sa 
multiplă. 

Hotărârea Guvernului din 1 1 /23 ianuarie 1 867 - un pas însemnat în istoria 
învăţământului publ ic - garanta gratuitatea cursului de istorie a români lor (între 
1 862-1 874 şcol ile poporale se cifrau la 1 42 de unităţi; numărul elevi lor era 
proporţional cu şcol i le - de trei ori mai sporit pe parcursul a nouă ani, după 1 86 1  ). 
La in iţiativa Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina - al cărui 
vicepreşedinte a fost Silvestru Morariu Andrievici, şi la "Foaia" căreia a colaborat, 
în localul societăţii au fost găzduite pentru o vreme cursuri şcolare, în orar, pe 
durata a 8 luni din an erau frecventate câte trei ore săptămânal. Legea învăţă-

70 Mihai Iacobescu, op. cit. , p. 1 53.  
71 Ion Nistor, Istoria Bucovinei, p. 268. 
72 Ibidem, p. 269. 
73 Ion Nistor, Istoria Bisericii din Bucovina, Rădăuti, Editura Septentrion, 2003, p. 1 24- 1 25. 
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mântului primar din 1 869 (Reichsvolksschulgesetz) prevedea gratuitatea cursurilor 
pentru elevi, aducând noutăţi în modernizarea şi organizarea învăţământului .  
Obligativitatea avea în vedere copii i  între 7 şi 13 ani în ciclul primar şi cei de la 1 3  
Ia 1 5  ani înscrişi în ciclul supraprimar. Şcolile erau sub controlul Consil iului şcolar 
în toate cele 9 districte delimitate de către forurile administrative. Autorităţile 
şcolare provinciale, străine, reticente faţă de români aveau l ibertatea de hotărâre 
asupra l imbii de predare74 . În această situaţie, înţelegând primejdia etatizării 
şcol i i75, vocea deputatului Samuil Morariu Andrievici s-a auzit în Parlament la 
22 apri l ie 1 869, punând în evidenţă adevărul imbatabil al legături i învăţământului 
cu religia, care se desfăşurau împreună sub autoritatea organelor bisericeşti. 

În peisajul instituţii lor didactice au apărut noi şcoli , Şcoala de Meserii 
(Gewebeschule) în Cernăuţi la 1 870, şi, după un an, în 1 87 1 ,  în acelaşi loc o Şcoală 
medie de agricultură (Landeswirtschftlche Lan des mittelschule ); apoi în 1 872 
Liceul din Rădăuţi (astăzi "E. Humuzachi") care a pornit sub direcţiunea lui Ernest 
Rudolf Neubauer, fost profesor al lui M. Eminescu la Cernăuţi. Cele două l icee 
întemeiate mai înainte la Cernăuţi, unul clasic şi unul real, erau germane. Soarta nu 
la ocolit nici pe cel din Rădăuţi, devenind german din 1 880 şi până în 1 889, timp în 
care l imba română nu intra în programa discipl inelor obl igatori i76 . Anul 1 876 
consemnează crearea divizionarelor77, la nivelul cursului inferior, în cadrul l iceului 
din Suceava. "Unul dintre cele mai însemnate evenimente din epoca lui Si lvestru"78 
avea să fie tocmai înfiinţarea claselor divizionare româneşti, pe lângă primele patru 
clase la l iceul din Suceava la 1 88 1 ,  deschizându-se posibil ităţi le de instrucţie la 
nivel secundar pentru copii i  fami l i ilor rurale. Români i  absolvenţi ai cursuri lor 
vieneze ori de la Cernăuţi aveau să înlocuiască profesorii străin i .  Între aceştia s-au 
remarcat: Ştefan Ştefureac, Lazăr Vicol, Eusebiu Popovici şi Severin Procopovici, 
care au sluj it catedra din Suceava şi au editat manuale în l imba română pentru 
necesităţile l iceului . A fost înlocuit acum directorul Linberger cu profesorul Ştefan 
Dracinschi, urmat de Ştefan Repta, care a creat clase d ivizionare româneşti şi 
pentru clasa a V -a ş i  a VI-a; clasele a VII-a ş i  a VIII-a au dobândit acest regim sub 
directorul Constantin Cosovici79 . În 1 88 1  s-a înfiinţat societatea caritabi lă "Şcoala 
Română" pentru sprij inirea elevi lor cu situaţie materială grea. 

Pe lângă aceste cuceriri, românii ş i-au manifestat îndreptăţiţi dorinţa de a 
avea o universitate naţională, cum aveau la vremea respectivă ungurii şi poloni i .  
Doleanţa de a se crea o Academie juridică, susţinută în şedinţa din 25 septembrie 
1 869 în Dieta Bucovinei a fost respinsă. Studenţi i români din capitala austriacă, 
sprij iniţi de Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina şi de către 

74 Mircea Grigoroviţa, op. cit. , p. 44. 
75 Ion Nistor, Istoria Bucovinei, p. 1 9 1 .  
76 Constantin Loghin, op. cit. , p. 20 1 .  
77 Ibidem, p. 202. 
78 Ion Nistor, op. cit. , p. 278. 
79 Ibidem, p. 280. 
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ASTRA din Sibiu, au cerut, la 1 869, înfiinţarea unei catedre de limba română în 
cadrul Universităţii .  

Dr. Constantin Tomasciuc, un orator renumit, membru în Comitetul Societăţii 
pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina şi deputat în Dietă a susţinut 
aceste demersuri. Acestea au fost votate în Dietă abia Ia 9 decembrie 1 872 şi 
aprobate de către împăratul Franz Josef I în preajma aniversării unui veac de 
stăpânire habsburgică în Bucovina. O importanţă deosebită în această realizare a 
avut-o Consistoriul episcopal ortodox român. Universitatea, prin rezoluţia 
imperială din 1 875,  avea să se numească "francisco-josefină", inaugurându-se în 
4 octombrie 1 875,  cu ceremonia) religios în catedrala ortodoxă din Cernăuţi80. În 
cadrul acestui aşezământ academic - existau deja două universităţi româneşti, la 
Iaşi ( 1 860) şi la Bucureşti ( 1 864) - alături de Facultatea de drept şi Facultatea de 
filosofie s-au deschis posibi lităţi deosebite Facultăţii de teologie, care avea să 
continue mesajele vechii şcoli clericale8 1 din vremea lui Dani il Vlahovici, "fiind 
unicul adăpost pentru învăţarea limbii române în Bucovina"82 şi, desigur, a 
Institutului teologic din Cernăuţi, deschis Ia 4 octombrie 1 826 în localul liceului în 
vremea lui Isaia Baloşescu şi Eugen Hacman care, în 1 848, a introdus l imba 
română în institut. Institutul a fost primul aşezământ şcolar de grad superior cu 
personal didactic român ş i  cu predare în l imba română. Printre rectori 1-a avut şi  pe 
omul de cultură Isidor Vorobchievici83 .  

Prin universitatea românească cernăuţeană84 s-au perindat nume ilustre. "Toţi 
profesorii erau oameni cu aleasă pregătire cărturărească" scrie Mircea Păcurariu. 
Caracterizarea cea mai exactă despre acest lăcaş a semnat-o I .  E. Torouţiu: "0 fală 
a culturii şi ştiinţei româneşti, o santinelă de cinstită veghe a civil izaţiei 
europene"85 . 

Român integru, "singurul cărturar bucovinean care atingea în scrierile sale 
chestiuni de interes naţional"86, redactor la Calendarul bucovinean ( 1 868-1 885) -
publ icaţie preluată de către Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în 
Bucovina Ia 1 873, la care "toţi cărturarii români clerici şi mireni se grăbiră să 
colaboreze"87 - ferment în curentul naţional românesc, Silvestru Morariu Andrievici 
s-a dovedit un neînfricat luptător pentru l imba română, pentru neamul său şi pentru 
biserica românească. Autonomia bisericească, cum s-a subliniat, a fost una dintre 
redutele pentru care şi-a cheltuit energia şi entuziasmul .  Discursul său din 1 4  iulie 
1 882 din cadrul Congresului convocat prin Decretul imperial din 1 9  iunie 1 882 este 
edificator: "În urma urmelor ajunserăm ziua, care după cuvântul psalmistului a 

80 Mircea Grigoroviţa, op. cit. , p. 1 25-1 28. 
8 1 "Candela", nr. 1 ,  2, 3, 5 din 1 883. Articolul lui Isidor Onciul. 
82 Mircea Grigoroviţa op. cit. , p. 92-94. 
83 Ibidem, p. 1 23-1 25.  
84 Ibidem, p. 1 33-1 4 1 .  
8 5  "Glasul Bucovinei", Cernăuţi, nr. 5987, I l  noiembrie 1 940, p .  730. 
86 Ion Nistor, Istoria Bisericii din Bucovina, p. 1 2 1 .  
87 Ibidem. 
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făcut-o Domnul, ca să ne bucurăm şi să ne veselim întru dânsa; ajunserăm a vedea 
îndeplinită o dorinţă de obşte a fi ilor maicii noastre biserici, pe cât de veche şi de 
îndreptăţită, pe atât de fierbinte şi de înteţită; ajunserăm a ne vedea adunaţi :  
arhipăstorul şi reprezentanţii patronilor parohiali, ai clerului şi ai poporului eparhial 
spre a începe lucrul cel mare şi mântuitor al autonomiei b isericeşti"88 . 

Dar sancţiunea imperială a întârziat cu un deceniu, până la 3 1 mai 1 89 1 ,  deşi 
în acest interval şi mitropolitul şi deputaţii au reluat problema în parlament. Acest 
episod în care au concurat cauze politice şi confesionale - atitudinea Guvernului 
Pace şi asaltul rutenilor favorizaţi de stăpânire - s-a consumat dramatic89. 

Si lvestru cunoştea bine contextul şi s-a folosit de strategii intel igente, 
împiedicând pe aspiranţii ruteni care, "sub masca confesional ismului voiau să 
cucerească teren în Biserica românească din Bucovina"90. Astfel, faţă de 
propaganda bisericii unite cu Galiţia, susţinută de noul episcopat rutean înfiinţat la 
Stanislau, în 1 884, mitropolitul român tipărea două Apologii, la 1 885 şi 1 890, cu 
scopul l imitării prozelitismului celor care urmăreau "a deştepta ideea naţională 
ruteană la acea parte din poporul ţării"91 . 

Înfiinţarea societăţi i "Academia Ortodoxă" (în urma desfiinţării societăţii 
"Arboroasa") care promova literatura, retorica şi muzica bisericească ( 1 884 ), sub 
patronajul căreia s-a tipărit, în 1 893 , Istoria Bisericii Ortodoxe din Bucovina 
(1 775-1893), "prima sinteză importantă" despre această provincie92, a avut un 
impact neaşteptat; studenţii ruteni aveau înlesnirea să fie membri alături de români. 
Calendarul român bucovinean încredinţat noi i societăţi, prin colaborarea rutenilor, 
a devenit bi l ingv, drept pentru care "Academia Ortodoxă" a renunţat să-I mai 
tuteleze ( 1 896) şi astfel a ieşit din circuit "unul dintre propovăduitorii cei mai de 
frunte ai culturii noastre"93 • Această ruptură s-a cicatrizat în timp graţie unor 
teologi bucovineni entuziaşti cum au fost Vasile Găină, Constantin Morariu, Victor 
Zaharovici, Eugen Nesciuc (director), prin editarea Calendarului poporului 
bucovinean, cu o apariţie generoasă între 1 888- 1 9 1 3 , continuat de Ion Nistor sub 
titlul Calendarul Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina. 

În iulie 1 882 Si lvestru Morariu Andrievici, având în vedere "însemnătatea şi 
multilăturalitatea avantajelor spirituale pentru activitatea şi viaţa bisericii", a adus 
în orizontul cultural al Bucovinei "Jurnalul bisericesc literar «Candela»"94 . 

"Candela" s-a tipărit în tipografia lui Wilhelm Kerekjartro; acesta, la 1 8 8 1 ,  
pentru 1 1  000 florini a vândut-o mitropolitului ş i  astfel Silvestru Morariu Andrievici 
a devenit primul fondator al Tipografiei arhiepiscopale. Se simţea nevoia unei 

88 Ibidem, p. 1 25 .  
89 "Gazeta Bucovinei", anul IV, 1 894, nr. 3 ş i  urm. 
90 Ion Nistor, Istoria Bisericii din Bucovina, p. 1 29. 
9 1  Idem, Istoria Bucovinei, p. 272. 
92 Mihai Iacobescu, op. cit. , p. 1 67. 
93  Ion Nistor, Istoria Bisericii din Bucovina, p. 1 30. 
94 .,Candela", Cernăuţi, nr. 1, 1 8R2, p. 5--6. 
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tipografi i încă de la 1 850, când apărea, sub îngrij irea fraţilor Hurmuzachi, revista 
"Bucovina". 

Revista, adaptată vremurilor, tipărea materiale din tezaurul şti inţei teologice 
nu numai "în l imba română", ci şi "în l imba sloveno-rusească". "Candela" nu a fost 
concepută ca o publ icaţie pentru popor şi pentru preoţii din mediul parohi i lor ci 
pentru cercetători . Diversele studii dogmatice, omi letice, ori exegetice, paginile de 
retorică creştină, în l imba română ori ruteană, diversele rapoarte ori traduceri din 
l imbile orientale, nu erau decât în parte accesibile şi interesau doar pe teologi . 
Articolele respectau ortografia Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în 
Bucovina. 

Sunt de reţinut câteva nume cu rezonanţă în domeniul teologiei din epoca lui 
S ilvestru: Vasile Mitrofanovici ( 1 83 1-1 888), Vasile Găină ( 1 868-1 907), Isidor 
Onciul ( 1 834-1 897), Teodor Tarnavschi ( 1 859-1 9 1 4), enciclopedul istoric Eusebiu 
Popovici ( 1 83 8-1 922), Constantin (Clement) Popovici ( 1 846-1 938), Emil ian 
Voiuţchi ( 1 850-1 920), Ştefan Saghin ( 1 860-1 920), Vasile Tarnavschi ( 1 859-
1 945), exegetul neotestamentar Vasile Gheorghiu ( 1 872-1 959), orientalistul 
Octavian Si lvestru lsopescu ( 1 878-1 922), Vladimir Repta ( 1 842-1 926) ş .a. 

În acest timp erau în circuit şi revistele "Steluţa" ( 1 883), cu apariţii la Corovia 
- Cernăuţi sub direcţia lui S. Cobilanschi, "Revista politică" ( 1 866), la Suceava, sub 
îndrumarea lui S. F. Marian, "Deşteptarea" ( 1 893), o revistă de succes în mediul 
sătesc, editată de C.  Morariu; din 1 888 a apărut "Calendarul pentru poporul 
bucovinean". 

Tot atunci activau şi Societatea politică "Concordia" ( 1 885), "Societatea 
arheologică română" ( 1 886) şi mai multe grupuri de "arcaşi" . "Cel mai popular 
arhiereu din câţi a avut Bucovina"95, S i lvestru Morariu Andrievici, împl inindu-şi 
"cu timp şi fără de timp" misia de sacerdot în înalta demnitate eclesială şi de 
cărturar patriot pe teren social-naţional a fost un temerar susţinător al valorilor 
autohtone96 . Sub semnătura sa au beneficiat de stipendii (burse) tineri talentaţi 
precum muzicienii Ciprian Porumbescu, Isidor Vorobchievici sau pictorul 
Epaminonda Bucevschi. În calitate de membru şi vicepreşedinte al Societăţii pentru 
Cultura şi Literatura Română în Bucovina, a acordat ajutoare studenţi lor merituoşi .  
Astfel D .  Onciul primea, la 21 septembrie/3 octombrie 1 879, 200 fl pe durata unui 
an, Orest Drujanschi - 50 fl. pe ani i 1 874-1 875, iar în urma deciziei din 21 1 4  
martie 1 877, beneficiari erau studenţii jurişti Epaminonda Voronca, G. Popescu, 
Ilarion Onciul şi Ion Cocinschi, înscrişi la Viena. Mitropol itul a sprij init întreaga 
paletă de manifestări culturale ale vremi i ;  a sprij init societatea "Armonia" înfiinţată 
în 1 88 1 ,  Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, Teatrul .  

În 1 875 a ieşit pe scena din Cernăuţi baritonul Teodor Popescu şi  artistul 
dramatic C. Demetriade; în 1 880 a fost prezent în mai multe reprezentaţii la 
Cernăuţi şi Suceava 1. C. Lugoşanul ;  în 1 885,  apoi în 1 888 de o entuziastă primire 

95 Ion Nistor, op. cit. , p. 1 3 5 .  
96 ldem, Istoria Bucovinei, p .  284-293 . 
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s-a bucurat la Cernăuţi Teatrul Naţional din Bucureşti prin prestaţia artiştilor 
Constantin Nottara, Petru Gusti, Elena Nottara, Aristiţa Romanescu ş.a., care au 
pus în scenă Fântâna Blanduziei şi pagini din Hugo, Shakespeare, Ovidiu sau din 
autori francezi. Societatea dramatică română "Concordia", sub conducerea lui 
Lachi Chirimescu, ieşea la rampă în Cernăuţi, la 1 3/28 noiembrie 1 887. 
A. L. Bobescu a condus 14 reprezentaţii ale teatrului din Craiova, sosind la Cernăuţi 
în 1 893 . Între ani i  1 885-1 907, pe scena Teatrului german din Cernăuţi a fost 
prezentă tragediana Burgtheater din Viena şi Agatha Bârsescu. În oraşele Bucovinei, 
Cernăuţi, Storoj ineţ, Rădăuţi, Suceava, Câmpulung a jucat Petre Liciu, bucurându-se 
de un mare succes (în 1 9 1 1 )  prin montarea trilogiei Apus de soare a lui 
Delavrancea. S ilvestru Morariu Andrievici a fost în permanent contact cu acest 
curent pe care 1-a susţinut, fiind nel ipsit de la numeroase reprezentări. La 1 860 1-a 
primit pe "regele poeziei", Vasile Alecsandri . 

Muzica autentică a fost păstrată prin lăutele şi peregrinările lui moş Nicolae 
Picu ori Grigore Vindireu. La 1 O iulie 1 88 1 ,  a luat fiinţă societatea "Armonia", cu 
scopul de a cultiva, răspândi şi încuraja muzica naţională. La început număra 50 de 
membri, conduşi de Leon Goian. În Bucovina activa atunci o societate muzicală 
germană, înfi inţată de Karol Miculi în 1 865 .  Cunoscut în epocă era Ştefan Nisievici 
care, pe lângă activitatea de compozitor, a întemeiat la Suceava o "Reuniune de 
cântări" şi Isidor Vorobchievici, Ciprian Porumbescu - talentul de excepţie al 
momentului -, apoi Tudor Flondor şi  Eusebie Mandicevschi, fiecare cu contribuţii 
remarcabi le pentru patrimoniul artei româneşti .  

Invidiat de Hacman, ironizat de puternicii zilei, hărţuit de situaţii ş i  inşi cu 
interese antiromâneşti şi antiortodoxe, Silvestru Morariu Andrievici, deşi urcă în 
j ilţul mitropol iei  la 62 de ani - el, cel care susţinuse unirea Bisericii ortodoxe din 
Bucovina cu Biserica din Transilvania sub omoforul lui Andrei Şaguna -, în cei 
numai 1 5  ani de arhipăstorire a marcat definitiv istoria Bucovinei, fără a părăsi nici 
o clipă "crezul tinereţei" şi "zelul curajos',97 . 

Îndreptăţit era 1 .  G. Sbiera să scrie :  "demnitar mult meritat şi stimat", "stâlp 
şi speranţă a Bisericii", "patriot devotat tronului şi naţiunii", "bărbat de încredere". 
S i lvestru s-a bucurat de aceste epitete încă din 1 867 când era în conflict cu 
Hacman, aproape de o posibilă demisie - se ştie că Hacman i-a suspendat dreptul 
de oficiere a l itur�hiei, şi împreună cu el şi a asesorului consistorial Ioan Ţurcan -

a sacris et ojjiciis 8 • După 1 873 când, în urma unei lupte statornice, pi lduitoare, se 
obţinea autonomia diecezei Bucovinei, devenind mitropolit, Si lvestru sublinia: 
"autonomia, sinodalitatea şi congresul sunt condiţionate una de alta", dar cum se 
ştie, "salvarea bisericii ortodoxe, din pământul Bucovinei scăpând-o, în decursul 
veacurilor nevătămată, atât de factorii urgi ilor externe cât şi de răceala nepăsătoare 
şi a indiferentului interior", nu s-a împlinit atunci .  Guvernul Bucovinei, sub 
ordinele autorităţilor, a împiedicat "acest important deziderat"99. 

97 Nicolae Iorga, Românismul în trecutul Bucovinei, Bucureşti, 1 938, p. 1 06. 
98 Mihai Iacobescu, op. cit. , p. 1 65-1 66. 
9q Ibidem. 
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Cu "un rar talent de organizare", "nelipsindu-i alta decât titlul unei activităţi, 
care în esenţă era demult arhipăstorească", scria Eminescu în "Timpul" (8 martie 
1 880), Andrievici a ştiut să-i dea cezarului ce-i a cezarului şi lui Dumnezeu ce e a 
lui Dumnezeu. Poziţia sa era cunoscută de autorităţile statului încă de când 
mitropol itul şi membrii Consistoriului s-au opus înstrăinării averilor moştenite de 
episcopia din Rădăuţi 100• În acelaşi plan organizatoric trebuie amintit că în timpul 
păstoririi sale s-a reorganizat Consistoriul ortodox, s-a înmulţit numărul 
protoprezviteriatelor (de la 8 la 1 2), s-au înfiinţat parohi i  (în 1 893 erau 3 12 
parohi i), s-au rotunj it salarii le clericilor şi cantorilor bisericeşti (reuniţi în 
societatea "Lumina" la Cernăuţi, în 1 89 1  ), astfel încât "clerul a găsit în mitropol itul 
S i lvestru un sincer ocrotitor şi apărător al drepturilor sale"10 1 . Din veniturile 
Fondului bisericesc s-au acordat d iverse ajutoare unor parohii, văduvelor şi 
orfani lor clericilor. În 1 894, la aniversarea a 50 de preoţie, suma acumulată cu 
acest prilej - 1 4  77 fl. coroane - a fost donată Societăţii pentru Cultură, cu scopul 
înfiinţării unei fundaţii pentru ajutorarea fetelor sărmane care doreau să ajungă 
învăţătoare . Sub înalta sa autoritate s-au zidit şi s-au restaurat peste 70 de biserici şi 
au fost hirotoniţi aproximativ 1 80 de candidaţi pentru preoţie102. Arhiepiscopia a 
fost dotată cu 36 .000 fl. coroane; pentru a stăvili "smerenia" clericilor a deschis o 
l istă cu ranguri "ca în Fanarul bizantin"103. Sub supravegherea sa s-au încheiat 
lucrări le la reşedinţa mitropolitană, începute în 1 864, lucrări în stil mauro-bizantin, 
după proiectul arhitectului Hlawke. Sala sinodală - o operă de excepţie -, capela şi 
trapeza au fost zugrăvite de către pictorul Iobst. Între anii 1 892 şi 1 893, Catedrala 
din Cernăuţi a fost consolidată şi împodobită cu fresce; numeroase biserici au 
primit antimise, vase liturgice şi icoane realizate de către Epaminonda Bucevschi, 
cel care, până a se specializa în pictura bisericească la Mi.inchen şi Paris, a ucenicit 
la Viena la pictorii Arnd şi Feuerbach; acestuia i s-a încredinţat şi restaurarea şi 
conservarea unor fresce din mănăstiri cu tradiţie. 

Efigia unui ales 

Personalitate de prim rang în istoria şi cultura românească, devotat până la 
sacrificiu Bisericii strămoşi lor şi neamului căruia i-a apărat fi inţa şi identitatea cu 
crucea, care i-a fost însemn al rel igiei, şi cu condeiul, care i-a fost însemn al 
culturii , dar şi cu vocea de profet, care a deşteptat conştiinţe şi i-a obl igat pe 
suverani să-i recunoască poporul şi drepturile sale naturale, S ilvestru Morariu 
Andrievici face parte d in  galeria oameni lor providenţial i .  Precum i-au fost multe 
darurile, multe i-au fost şi împlinirile dintre care, câteva cu adevărat istorice, I-au 

100 Silvestru Morariu Andrievici, Proprietăţile Fundaţiona/e ale Bisericii Gr.-Or. din Bucovina 
în "Candela", foaie bisericească literară, 1 894, p. 65 urm. 

1 0 1  Ion 1\istor, op. cit. , p. 275. 
102 Mihai Iacobescu, op. cit, p. 1 67. 
1 0 3  Ion Nistor, op.cit. , p.  275; Idem, Istoria Bisericii din Bucovina, p. 1 32 . 
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fixat în Panteonul Bucovinei sub o aură care nu se dobândeşte decât prin jertfa în 
care e lăsată să ardă toată viaţa. 

S ilvestru a devenit o emblemă a Ortodoxiei . A însumat calităţile predeceso
rilor din înaltul scaun al ecles iei bucovinene şi a rămas un model de verticalitate şi 
simţire pe măsura eroilor întemeietori de odinioară. 

Dacă Chiril şi Metodie sunt apostolii s lavilor, dacă Andrei este apostolul 
părinţilor geto-daci, Silvestru este apostolul Bucovinei . În el s-au întâlnit şi lucrat 
virtuţile Aşezământului Nou, credinţa, nădejdea şi dragostea, blândeţea Păstorului 
bun, dar în aceeaşi măsură, fermitatea opiniilor lui Ioan Botezătorul şi a profeţilor 
directori de cuget şi apărători de etnie, neodihna misionarului Pavel şi răbdarea 
făurarului de bucoavne. Prin Silvestru Morariu Andrievici a vorbit un neam, 
precum peste munţi a vorbit neamul prin omonimul său Andrei Şaguna ori prin 
Şincai, Petru Maior, Bariţiu, Bărnuţiu, Laurian, Ion Maiorescu, Lazăr sau Asachi, 
ş i  prin poeţii şi rapsozii gintei latine dintre Carpaţi şi Marea cea mare. 

Cuvântul său a fost îndeaproape însoţit de fapte. Conces iile sale nu au fost 
slăbiciuni ci, sub presiunea epocii, punţi de salvare din situaţii stringente. 

Un cap luminat, îndreptăţit să poarte mitra unei mitropoli i  - cum nu-s multe 
la cârma B isericii şi o mână harnică din care au căzut seminţele limbii române 
îndelung rostuite şi expuse primejdi i lor de tot felul, când şi prin rel igie răpitorii 
s-au înhămat la deznaţionalizare, acestea au fost pavezele Părintelui S ilvestru prin 
care, în Duh şi Adevăr a biruit. A crestat curgerea timpului, a stat în trezvie atât 
între uşile împărăteşti ale Bisericii cât şi  la uşa Împărăţiei străine, cu jalbele celor 
dintr-o seminţie cu el, revendicând cele ce erau ale Neamului său - l imba şi 
datinile, legea creştinească aşa cum am deprins-o din rânduielile de la Niceea şi 
Constantinopol, ţara aşa cum au lăsat-o Muşatinii, ctitori de vetre aici . 

Cărturarul mitropolit nu a ascuns în odăjdi ile bizantine un despot opulent şi 
ipocrit, cucerit de temenelele supuşilor şi de argintul coruptibil, nu a evitat fastul -
în vogă, consubstanţial într-un imperiu - dar nici nu a fost indiferent la tot ce are 
viaţa sensibil între muritori. 

Eminescu scria: "Mitropol itul Andrievici a fost totdeauna un adevărat 
binefăcător pentru cei nefericiţi, fără a căuta sau aştepta altă mulţumire decât cea 
resimţită în sufletul său sau după orice faptă bună. Cu aceste puţine cuvinte am voit 
să schiţăm imaginea vieţii unui bărbat care, printr-un studiu serios şi o activitate 
neobosită, a ajuns la postul suprem bisericesc"104 • 

Turma sa a însumat întreaga ţară, pe copi i i  cărora le-a dăruit manuale întru 
luminare prin instrucţie şi educaţie, pe studenţii povăţuiţi prin cărţi şi societăţi 
culturale să cultive cunoaşterea şi sentimentele durabile, pe cărturari şi diriguitori 
social i, pe răzeşii satelor de pretutindeni .  

Sub laurii titlului Doctor sacrae teologiae honoris causa, confirmat de  însuşi 
împăratul Franz Josef I prin rezoluţia din 25 iulie 1 879, S ilvestru Morariu 

104 Mihai Eminescu, Mitropolitul Silvestru Morariu Andrievici în voi. Mihai Eminescu la 
Bucovina, Suceava, 1 996, p. l l l .  
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Andrievici nu a primit numai o distincţie onorantă ci ,  mai cu seamă, recunoaşterea 
unui corp academic valoros, reprezentat de el ita intelectual ităţi i timpului . 

Ierarhul şi-a cunoscut dintru început sarcinile multe şi grele. Caracterul său 
exemplar, conjugat cu vocaţia unui iluminist progresist, I-au făcut să nu se abată de 
la principiile pe care le-a rezumat antologic în confesiunea sa de credinţă: 
"naţiunea şi ortodoxia"1 05 , ceea ce 1-a făcut temut, cunoscut şi venerat. Şi aceasta 
"într-un timp când în Bucovina, pentru un titlu de nobleţe sau vreo decoraţie pe 
piept, se putea obţine consimţământul pentru orice, el a avut destulă tărie 
sufletească pentru a apăra cauza bisericii sale chiar cu riscul de a jertfi consideraţia 
de care se bucura la Viena şi de a pierde ocazia de a obţine titlul de baron" 106. 

Istoria, în paginile consacrate B isericii şi culturii, între numele celor care au 
ars luminând, şi care au înţeles că "fără steag de cultură un popor e o gloată, nu o 
oaste", şi că "nu poţi fi încercat decât lăsând o dâră pe piatra aspră a vieţii" 
(N. Iorga), va trebui să revizuiască trecutul Bucovinei vitregite şi să-i restaureze 
emblemele personal ităţilor ei remarcabile. Si lvestru Morariu Andrievici este una 
dintre acestea, un profil în care se reflectă o epocă distinctă căreia i-a dat 
întotdeauna un nume distinct. 

Silvestru Morariu Andrievici - Beitrăge zur Emanzipierung 
der Bukowina durch Kultur 

(Zusarnrnenfassungen) 

Eine hervorragende Personlichkeit in der rumănischen Geschichte und Kultur, gehort S ilvestru 
Morariu Andrievici zu der Galerie der providentiellen Menschen. Er war immer treu vor der Kirche, 
deren Wesen und ldentităt immer mit dem Kreuz verteidigt hat. Seine Leistungen waren so groJ3 wie 
seine Gottesgaben. Manche echt historisch, haben ihn in dem Bukowiner Pantheon einen Platz 
verliehen, der nur mit lebenslangen Opfern gewonnen werden kann. 

Mit dem Titei Doctor sacrae teologiae honoris causa, der von Franz Josef I, durch die 
Resolution von 25 Juli 1 879 bestătigt wurde, hat Silvestru Morariu Andrievici nicht nur eine ehrende 
Auszeichnung erhalten, sondern die Anerkennung einer akademischer Gruppe, die von der Elite der 
Zeit reprăsentiert wurde. 

Der Prălat hat seine vielen und schweren Angaben schon am Anfang gekannt. Sein exemplarer 
Charakter, in Verbindung mit der Berufung eines fortschrittlichen Aufklărer, haben ihn bestimmt, 
nicht von seinen Grundsătzen abzulenken, die er in seinem Glaubensbekenntnis "Die Nation und die 
Orthodoxie" anthologisch zusammengefasst hat, und die ihn bekannt und verehrt gemacht haben. Und 
das in einer Zeit, wenn man in Bukowina, flir einen Adeltitel oder eine Auszeichnung die 
Einwill igung flir egal was bekommen konnte, hatte er die Kraft die Interessen seiner Kirche zu 
verteidigen, obwohl es das Risiko gab, seine Verehrung in Wien zu verlieren und auch die 
Gelegenheit eines Adeltitels zu verpassen". 

105 Ion Nistor, op.cit. , p. 1 1 9. 
106 Ibidem, p.  1 33 .  

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



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



GRIGORE NANDRIŞ 
ÎN CORESPONDENŢĂ CU BAS IL MUNTEANU 

ŞI AL ŢI CONTEMPORANI AI SĂI (V) 

D. VATAMANIUC 

Corespondenţa lui Grigore Nandriş cu Basil Munteanu şi cu contemporanii 
sa1 oferă un spectacol impresionant prin numărul mare de scrisori şi prin 
desfăşurarea în timp. 

Grigore Nandriş îi trimite lui Basil Munteanu 79 de scrisori, între 1 924 şi 
1 939 1 şi alte 1 5  în anii exi lului românesc2• 

Grigore Nandriş îl are coleg de studi i  pe Basil Munteanu la Şcoala Română 
din Paris, unde audiază, împreună cu C. C. Giurescu, P. P. Panaitescu, Ion Muşlea, 
prelegerile lui  A. Meillet, A. Mazon, Maria Rogues, G. Millet, profesori la Ecole 
pratique des Hautes Etudes şi Ecole des Langues Orientales vivantes3 . 

Dialogul epistolar începe în vacanţa din iulie 1 924, când Grigore Nandriş 
petrece câteva zile la Tregastel, staţiune climaterică la Marea Mâneci i .  Trimite de 
aici şase scrisori cu informaţii privind aceste locuri de o "sălbăticie fantastică", 
urcă vârfu l  muntelui St. Michel, de unde îi trimite salutări, vizitează castelul de la 
Saint-Malo, unde îşi scrie H. S ienkiewicz romanul Quo vadis, asistă la o slujbă 
re l igioasă la biserica din Tregastel, cu "interiorul gotic primitiv, cu urme de roman 

1 Basil Munteanu, Corespondenţe, Paris, Ethos Ioan Cusa, 1 979, p. 5 3 1-593. Scrisori primite 
de Basil Munteanu de la Vasile Băncilă ( 1 1 6  scrisori), Lucian Blaga (40), Olimpiu Boitos (8), Ion 
Brcazu (3), Alexandru Busuioceanu (49), Nicolae Cartojan (6 1 ). Ion Chinezu (28), Şerban Cioculescu 
(8), Petru Comarnescu (2), N. N. Condeescu ( 1 8), Nichifor Crainic (8), Charles Drorechet (67), 
Constantin C. Giurescu (87), Nicolae Iorga (3), G. T. Kirileanu (3), Constantin Kiriţescu (8), Scarlat 
Lambrino (57), Grigore Nandriş (79), George Oprescu ( 1 4), D. Panaitescu - Perpessicius ( 1 ), Carnii 
Petrescu (9), Cezar Petrescu ( 1 7), Ion Pil lat (1 0), Sex ti! Puşcariu ( 1 7), Constantin Rădulescu-Motru 
(8), D. Russo (7), Mircea Streinul ( 1 ), Tudor Vianu (3), llarie Voronca (2 1 ). Scrisorile sunt editate de 
Emmanuella Munteanu, soţia lui Basil Munteanu şi însoţite de Note foarte documentate. 

: O radiologie a exilului românesc. Corespondenţa emisă şi primită de Grigore Nandriş 
(1946-1967). Ediţie îngrij ită şi prefaţă de 1 .  Oprişan, Bucureşti, Editura "Vestala", 2000, p. 235-246 
(Se tipăresc şi 1 7  scrisori ale lui Bas il Munteanu către Grigore Nandriş, p. 246-261  ). 

3 Nicolae Corlăţeanu, Nandrişii. Povestea unui neam bucovinean, Chişinău, în "Limba 
română" S.R.L., 1 998, p. 28. Lucrarea oferă informaţii bogate asupra familiei şi un arbore genealogie 
(p. 8 1 -83). 

Analele Bucovinei, XIII, 2, p. 503-5 1 3, Bucureşti, 2006 
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în colonade". Preotul predica în franceză şi în bretonă, iar femeile purtau "costume 
negre" cu "coif alb pe cap". Trece în insula Grand-Bey, lângă Saint-Malo şi vede 
mormântul lui Chateaubriand. Această vizită a fost cea mai emoţionantă din timpul 
petrecut în staţiunea climaterică de la Marea Mânecii .  

Corespondenţa ne îngăduie să urmărim drumul lui Grigore Nandriş de la 
Paris, unde se afla în apri lie 1 925, până la întoarcerea sa la Cernăuţi . Era în 1 2  
octombrie l a  Viena, după ce trecuse prin Elveţia. "Alpii au fost minunaţi - îşi 
informează prietenul rămas la Paris. Aştept Carpaţii". Ajunge la Bucureşti în 20 
octombrie 1 925 şi are o întâln ire cu C. C. Giurescu şi Vasile Băncilă, apreciat de 
Grigore Nandriş, ca fiul cel mai înzestrat, sub raport intelectual, din generaţia lor. 

Grigore Nandriş este la Cernăuţi în 30 octombrie 1 925 şi îi comunică 
prietenului său impresiile sale. Oraşul nu se vindecase de rănile războiului şi 
dominau afacerile de tot felul şi politicianismul, faţă cu "mare de mizerii proprii ş i  
obşteşti" . Obţinuse o cameră "fără foc şi fără lumină" şi reflecta la entuziasmu l  lor 
din tinereţe pentru "gândul cel bun". Scrisoarea cuprinde şi o pagină remarcabilă 
privind destinul intelectualului �ucovinean, care se îndepărtează, prin forţa 
lucrurilor, de vatra părintească. "In avalanşa de mici mizerii - notează Grigore 
Nandriş - am avut şi ceasuri de mulţumire primitivă. Am fost duminică la nunta 
fratelui meu. S-a căsătorit într-un sat la vreo 20 km de local itatea părintească. Seara 
ne-am întors cu un convoi de căruţe şi călăreţi, în alai zgomotos de nuntă. Erau 
tablouri superbe şi viaţa tânăra, primitivă, care gâlgâia în jurul meu m-a făcut să 
simt realitatea scenei de sărbătoare de la poarta cetăţi i din Faust. Odată cu seara au 
ajuns pe malul  Prutului, pe care trebuia să-I trecem în bărci şi, aşteptându-mi 
rândul, priveam dealurile înroşite de apus şi apa pe maluri le căreia am copilărit şi 
am simţit atunci o ciudată dedublare a fiinţei mele: unul parcă eram aievea din acea 
lume, din acel pământ cu bucuri ile celor din jur, iar altul parcă nu înţelegea ce se 
petrece în jurul lui  decât ca un străin şi se întreba ce caută aici, de unde a venit"4• 

Grigore Nandriş întâmpină opoziţia unor cercuri din cadrul Universităţii din 
Cernăuţi - şi din afara ei - care nu doreau, pentru diferite motive, să intre în rândul  
cadrelor de la această instituţie de învăţământ superior. Ion Nistor, rectorul 
Universităţii, îi adresă o scrisoare, când încă era la Şcoala Română din Paris, să 
abandoneze slavistica şi să treacă la indoeuropenistică. Grigore Nandriş respinge 
propunerea pe motiv că România avea nevoie de slavişti, pentru cercetări istorice. 
1 se cerea, pe de altă parte, să-şi înceapă "cariera didactică printr-un salt brusc în 
altă special itate5 • Grigore Nandriş îşi trecuse doctoratul cu o teză, Aspecte verbale 
în Evangheliarul slav de la Putna (sec. XIII-XIV), susţinut la Universitatea 
jagelonă din Cracovia6 . Refuzul lui  Grigore Nandriş marchează începutul 
conflictului cu Ion Nistor, care se va agrava, cum vom arăta mai departe, în 
climatul politic bucovinean. 

4 Basil Munteanu. Corespondenţe, p. 534. Sublinierca în texl. 
' Nicolae Corlllteanu, op. cit., p. 29. 
6 ,,Cul.lru l Cosminulu i", 1, CcrnO.uţi, 1 924; <tpare în 1 925, p. 1 77-277. Şi extras. 
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Grigore Nandriş refuză şi propunerea care i se face pentru un aranjament ca 
să fie adus la Cernăuţi Ştefan Ciobanu şi  stăruie pentru organizarea unui concurs 
privind ocupa:ea catedrei de slavistică. Facultatea de Filozofie şi Litere propune 
Ministerului Invăţământului scoaterea postului la concurs, în octombrie 1 925 .  
Grigore Nandriş îşi trece examenul de  agregaţie în martie 1 926 şi Ministerul 
semnează Decretul de numire în noiembrie 1 926. Alături de Ştefan Ciobanu mai 
reflectează la ocuparea acestei catedre N. 1. Popa şi I l ie Bărbulescu. Este susţinut 
de A lexandru Procopovici, şeful  catedrei de Istoria l imbii şi l iteraturii române şi de 
Teofil Sauciuc-Săveanu, profesor de Istoria antică de la Facultatea de Istorie. 

Drumul lui Grigore Nandriş se deschide pentru o activitate rodnică în mai 
multe direcţii :  îşi ţine lecţia de deschidere la cursul de slavistică, Unitatea 
lingvistică a popoarelor slave, în 1 8  ianuarie 1 927 şi ea se publică în "Codrul 
Cosminului", o revistă de ţinută ştiinţifică cum era "Dacoromania", care apărea la 
Cluj .  "A fost o zi - îi scrie lui Basil Munteanu în ianuarie 1 927 - de dureros triumf. 
Lume multă, cât a cuprins sala. Profesorii, aproape toţi şi decani i  celorlalte 
facultăţi . Acei care m-au amărât un an şi m-au dus până la marginea prăpastiei, au 
venit in corpore şi m-au copleşit cu amabi l ităţi. A început cu totul altă tactică faţă 
de acela ce nu I-au putut înlătura. Rămân oarecum supăraţi că sunt acelaşi şi nu-mi 
manifest nici un fel izbânda"7 • 

Grigore Nandriş ţine, la începutul activităţii sale la Catedra de slavistică, 
două ore privind Istoria limbii vechi slave şi trei ore seminar şi proseminar. În 
aceeaşi scrisoare, din 2 1  noiembrie 1 92 7, se referea şi la auditorul său, "material 
studenţesc slab". Pregătea, acum aflăm din scrisoarea datată 1 iulie 1 928, şi un curs 
de limba şi literatura polonă8• 

Profesor la catedra de slavistică, definitivat în 1 929, Grigore Nandriş 
desfăşoară o activitate ştiinţifică pe care am prezentat-o în studiul precedent, 
elaborând lucrări care se înscriu printre cele de referinţă. Am prezentat, tot acolo, şi 
colaborarea sa la "Revista filologică" din 1 927 şi 1 928. Găsim, în scrisoarea din 22 
martie 1 927, informaţii care vin să completeze datele de acolo. Ocupat cu 
pregătirea lecţi ilor, ţinerea seminariilor şi "chestiuni de bucătărie universitară", nu 
avea răgazul necesar şi  pentru revistă. Toată greutatea cădea asupra lui Alexandru 
Procopovici, directorul publ icaţiei . "Afară de Procopovici nu e altul - arată în 
scrisoarea sa - care să se înhame şi, cu tot regretul, îl las pe Procopovici să tragă 
mai din greu, căci e cel mai bătrân"9. Apariţia de scurtă durată a revistei îşi găseşte 
şi aici explicaţia, pe lângă l ipsa de susţinere materială din partea forurilor ştiinţifice 
cernăuţene. 

Corespondenţa cu Basil  Munteanu este revelatorie şi  în privinţa presei 
bucovinene, despre care ştim prea puţine lucruri. "Şi acum m-am apucat de altă 
năzbâtie - aflăm din scrisoarea din 25 octombrie 1 929. Scoatem un ziar aici. Să ne 

7 Basil Munteanu, op. cit. , p. 542. 
8 Ibidem, p. 553.  
9 Ibidem, p. 544. 
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înţelegem bine: secondez acţiunea câtorva, în care am căutat să mă angajez cât mai 
puţin, ca să nu-mi păgubesc prea mult ocupaţiuni le mele ştiinţifice"10 • Din 
scrisoarea următoare, din 23 decembrie 1 929, aflăm şi titlul ziarului .  "«Tribuna» 
s-a impus binişor, dar greutăţile financiare sunt mai mari în această vreme de grea 
criză şi mi-e frică să nu înceteze tocmai când va merge mai bine. În orice caz, e o 
interesantă încercare" 1 1 • Primul număr apare în 1 noiembrie 1 929, având ca 
redactor responsabi l  pe Em. Cososchi .  Temerea lui Grigore Nandriş - că ziarul nu 
va supravieţui - se va adeveri. El îşi încetează apariţia, după câte se pare, în 28 
februarie 1 930. Apariţia scurtă a ziarului face ca cercetătorii sa nu-i acorde 
importanţă. Corespondenţa lu i  Grigore Nandriş ne obligă la o reevaluare a acestei 
publicaţii bucovinene. 

Cercetător în arhivele poloneze, Grigore Nandriş face şi o descoperire 
senzaţională în afară de specialitatea sa. Face cunoscută existenţa, în Polonia, a 
unei fami l i i  cu numele Eminowicz, aflată aici de pe la 1 650, cu un Vladimir 
Eminowicz, care întocmeşte chiar un arbore genealogie al acestei fami l i i 1 2 • 
Descoperirea este salutată de Leca Morariu ca un eveniment, pentru faptul că 
punea capăt discuţii lor cu privire la originea familiei lu i  Eminescu 1 3 • Grigore 
Nandriş comunică informaţia ca "o legendă" care putea fi pusă în legătură cu 
ascendenţii lui Eminescu. Această problemă am rezolvat-o definitiv prin 
demonstrarea, pe bază de documente, a origin i i  transilvănene a familiei poetului, 
stabil ită în Ţara de Sus a Moldovei, în secolul al XVIII-lea1 4• 

Societatea pentru Cultura ş i  Literatura Română în Bucovina îl alege, în 1 2  
mai 1 929, preşedinte al e i  şi rămâne l a  conducere până în 1 940. Instituţia culturală 
se înfiinţează în 1 862 după modelul Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura ş i  
Cultura Poporului Român, întemeiată la Sibiu, în  1 86 1 .  Dacă activitatea vechii 
societăţi culturale transilvănene este examinată critic de Eugen Brate încă din 
1 8761 5, nu acelaşi lucru se întâmplă şi cu vechea societate culturală bucovineană. 
Grigore Nandriş este printre cei dintâi care adoptă o atitudine critică faţă de ea şi  
întreprinde acţiuni energice pentru o altă orientare în activitatea ei .  Scrisoarea din 
29 iunie 1 929 este revelatoare în mai multe privinţe. Societatea bucovineană 
dispunea, arată Grigore Nandriş, de o "frumoasă avere, complectată până acum de 

1 0  Ibidem, p. 5 59.  
1 1  Ibidem, p. 560. 
1 2 Grigore Nandriş, Aspecte din Polonia contemporană, în "Adevărul l iterar şi artistic", I I I, 

nr. 1 2 1 ,  1 8  martie 1 923, p. 4; Familia Eminowicz in Polonia, în "Junimea literară", XII, nr. 4-5, 
aprilie-mai 1 923, p. 86-90. 

1 3 Leca Morariu, Iarăşi obârşia Eminovicilor, în "Glasul Bucovinei", nr. 1 252, 1 mai 1 923, 
p. 2-3. 

14 D. Vatamaniuc, Transilvania, vatra străbunilor lui Eminescu, în "Manuscriptum", Vll, nr. 1 
[ianuarie-martie] 1 976, p. 127- 1 3 8. Cu titlul Ipoteze. Să fie Blajul vatra străbunilor lui Eminescu?, 
care aparţine redactiei; Eminescu şi Transilvania, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1 995, p. 7-37, 1 49-1 6 1 .  

1 5 Eugen Brote, O privire asupra activităţii Asociaţiunii transilvane pentru literatura română 
şi cultura poporului român de la înfiinţarea ei până la a XIV-a adunare generală, în "Foişoara 
«Telegraful român»", 1, nr. 1 2, 1 7  iulie, nr. 1 9, 9 septembrie 1 876. 
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câţiva inconştienţi" . Şi mai departe: "Am reuşit, după o luptă de luni de zile, să 
organizăm un grup în afară de partide şi într-o încordare dârză am biruit Ia alegeri 
împotriva l iberal ilor şi a naţional-ţărăniştilor, înfrânţi ruşinos. Partidele politice, 
spre onoarea lor de ultimă oră, s-au resemnat, mă înţeapă doar liberali i  în presa lor, 
din când în când, dar vechii stăpâni biruiţi nu vor să predea agendele şi suntem în 
judecată cu ei (doi oameni). În loc de cultură, purtăm procese şi, săptămâni de-a 
rândul, îmi pierd zilele pe la tribunal. E pierdere de timp, e urât, dar lupta cu 
canalia umană e pasionată şi am nădejdea că într-o lună-două le vom pune fihiara în 
gât. Apoi ne vom apuca de treabă, am în comitet 4 prof[ esori] universitari" 6 . 

Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina cunoaşte, sub 
conducerea lui Grigore Nandriş, o activitate rodnică pe tărâm cultural . Înfiinţează, 
ca primă măsură, fi liale în cuprinsul Bucovinei, care se vor dovedi foarte active, ca 
cea de la Rădăuţi. Are şi unele iniţiative singulare. Printre acestea se numără 
înfiinţarea, la Roşia, lângă Cernăuţi, a Şcol i i  Superioare Ţărăneşti, care reclama din 
partea sa "multă muncă şi răspundere". Grigore Nandriş va continua activitatea 
societăţii bucovinene, cum am văzut, şi în exilul românesc, după 1 944. 

O realizare importantă a Societăţii o reprezintă înălţarea Palatului Culturii în 
centrul capitalei Bucovinei . Meritul îi revine lui Grigore Nandriş, care găseşte 
energie şi timp şi pentru această realizare, nu numai culturală, ci şi edilitară. 
"De luni de zile am purtat singur tratative - îi scrie el lui Basil Munteanu în 1 9  
decembrie 1 936 - cu Fondul bisericesc de aici pentru ridicarea unui monumental 
Palat Cultural. Nu-ţi voi putea arăta toate peripeţiile. Am încheiat convenţia, am 
semnat-o solemn, am înlăturat dificultăţile ivite şi, u lterior, am ratificat-o în 
adunarea generală şi acum urmează să trec legea necesară prin Parlament, ceea ce 
s-a obl igat s-o facă mitropolitul şi să pregătească iarna planurile, iar la primăvară să 
înceapă clădirea. E vorba de o clădire monumentală, pentru care noi dăm terenul în 
centrul oraşului, iar Fondul bisericesc capitalul, cel puţin 40 de milioane"1 7 • 

Dificultăţile de-abia de aici încep şi ele sunt determinate de atitudinea lui Ion 
Nistor, ministru al Muncii în guvernul l iberal şi adversar al lui Grigore Nandriş, 
colegul său de la Universitatea cernăuţeană. Aflăm de acest lucru d in scrisoarea pe 
care i-o trimite lui Bas il Munteanu în 25 februarie 1 93 7:  "Totul e pregătit. 
Convenţia cu Fondul [bisericesc], care pune la dispoziţie 40 de mi lioane -
încheiată. Opinia publică jubilează. Dar Nistor intervine, ca ministru, opreşte în 
ultimul moment trecerea legi i necesare pentru consacrarea convenţiei, aprobată de 
miniştrii de resort şi-mi cere 1 O milioane numerar imediat, ca să dea drumul legii :  
şantaj sau sperţ? ! "1 8 • 

Grigore Nandriş nu se împiedică de opoziţia ministrului Munci i .  "M-am 
hărţuit, fără cruţare în ultimii ani - îi scrie lui Bas il Munteanu în 26 mai 1 93 8 -
îndeosebi cu Palatul Cultural, a cărui construcţie mi-a măcinat multă energie, dar 

1 6  Basil Munteanu, Corespondenţe, p. 557-558. 
1 7  Ibidem, p. 580. 
1 8 Ibidem, p. 58 1 .  
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mă bucur că e Ia etajul al patrulea" 19• Grigore Nandriş nu finalizează lucrările ca 
urmare a ocupării nordului Bucovinei de Uniunea Sovietică. Este inaugurat de 
doctorul Ion Nandriş, fratele său, după revenirea nordului Bucovinei la România. 
Festivitatea se ţine în noiembrie 1 94220• Politica lui Ion Nistor faţă de înălţarea 
Palatului Culturii din Cernăuţi, pe care Grigore Nandriş îl numeşte "făţarnic"2 1 , 
este una din acţiunile reprobabile ale istoricului bucovinean. 

Corespondenţa lui Grigore Nandriş este revelatoare şi pentru prietenia care îl 
lega de C. C. Giurescu, Vasile Băncilă şi  Basil Munteanu, colegi de studii la Şcoala 
Normală din Paris. Găsim multe informaţii despre întâlnirile sale cu C. C. Giurescu 
şi Vasile Băncilă la Bucureşti şi în alte localităţi şi, în câteva rânduri, şi cu Basil 
Munteanu la Paris. Este, totuşi, o deosebire, cum se reflectă prietenia sa cu fiecare 
dintre ei .  C. C. Giurescu este singurul care intră, triumfător, în viaţă. Grigore 
Nandriş se opreşte la mai multe momente din viaţa prietenului său şi relatează 
câteva din ele, cu sentimentul omului care călătorea în viaţă, cum îi plăcea să 
spună, în "trăsura cu nisip". C. C. Giurescu făcea pregătiri pentru căsătoria sa încă 
din ianuarie 1 926 şi ea se oficiază în april ie 1 926. "Nunta a fost în sti l  mare - arată 
Grigore Nandriş în scrisoarea sa către Basi l  Munteanu din 1 9  aprilie 1 926. S-au 
cununat la biserica Domniţa Bălaşa. Un arhiereu şi 6 preoţi, cor, biserica plină de 
lume aleasă. A urmat, apoi, o recepţie"22 • Prietenul său, conchide Grigore Nandriş, 
a ştiut să-şi aranjeze "o viaţă întemeiată pe sănătate şi pe o bună stare materială". 
Grigore Nandriş îl înfăţişează pe prietenul său şi într-un moment al activităţii sale. 
"E în plină creaţie - arată Grigore Nandriş în scrisoare sa din 1 5  decembrie 1 935  -
şi arde de dorul de a se realiza. Căsnicie fericită cu trei copii ,  activitate ştiinţifică, 
activitate politică, activitate gospodărească la Odobeşti, la Mangalia, la Bucureşti, 
la Predeal"23 • Prietenul său izbuti să se ridice într-o societate ce semăna cu o 
"mocirlă mâzgoasă, care polarizează dezgustător paşii omului doritor de luptă". O 
ultimă întâlnire cu C. C. Giurescu are loc în martie 1 939. Prietenul său fusese 
numit rezident regal al Ţinutului Dunărea de Jos şi pleca la Galaţi să se instaleze în 
"înaltul post"24 • Se lansa în cariera politică. 

Vasile Băncilă era, cum se desprinde din această corespondenţă, cel mai 
înzestrat, sub aspect intelectual, d in generaţia lor. Nu ştia sau nu putea să se ridice, 
asemenea lui C. C. Giurescu, din "mocirla mâzgoasă" a societăţi i româneşti. 
Profesor la şcol ile din provincie, cu famil ie, nu se plângea de condiţia sa socială. 
"Mă gândesc la Băncilă - îi scrie Grigore Nandriş lui Basil Munteanu în 29 mai 
1 932 .  Ce se petrece ca acest suflet ales, în această criză, când are grija unei famil i i? 

19 Ibidem, p. 584. 
20 Nicolae Corlăţeanu, op. cit., p. 20. Doctorul Ion Nandriş ( 1 890--1 967), căsătorit cu Astra 

Călugăreanu, în 1 926 conducea Spitalul Central din Cernăuţi. Autorităţile ucrainene din Cernăuţi 
stăpânesc exclusiv Palatul Culturii. 

21 Basil Munteanu, op. cit. , p. 55 1 .  
22 Ibidem, p. 538.  
2 3  Ibidem, p. 573.  
2 4  Ibidem, p. 591 . 
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Am primit de la el vreo două scrisori de o înţelegere prietenească, înduioşătoare 
până la lacrimi. Într-adevăr, să mai găsească oameni, în împrejurări le de astăzi de 
la noi, accente de consimţire de atâta profunzime, încât te face să simţi cum picură 
sângele şi din sufletul lor, e mai mult decât sublim"25• Grigore Nandriş era 
încredinţat că numai Basil Munteanu înţelegea îngrijorarea sa pentru Vasile 
Băncilă, prietenul lor. "Numai tu poţi înţelege - îi scrie Grigore Nandriş lui Basil 
Munteanu în 1 8  septembrie 1 93 7 - cât de mult mă doare viaţa zbuciumată a acestui 
suflet fără pereche. Sunt foarte serios îngrijorat de ziua de mâine a lui Băncilă şi 
dezgustul că nu pot decât scrâşni din dinţi şi scuipa în faţa destinului şi societatea 
aceasta ticăloasă"26 . 

Grigore Nandriş are momente de înseninare, în acest climat sumbru, când îl 
întâlnea pe Vasile Băncilă în presă, destul de rar, dar cu studii substanţiale. Făcea 
de îndată reproduceri după ele şi le trimitea la Paris, ca mărturii că prietenul lor 
supravieţuia spiritual în climatul din acea vreme. 

Corespondenţa cu Basil Munteanu se înscrie pe l inia unei vechi prietenii, ca 
şi cea cu C. C. Giurescu şi Vasile Băncilă, însă are şi o altă componentă, nu mai 
puţin importantă. Grigore Nandriş spera să-I aducă pe Basi l  Munteanu la 
Universitatea din Cernăuţi, să ocupe catedra de franceză. Urmăreşte acest plan al 
său în toată perioada interbelică. 

Universitatea din Cernăuţi nu abandonase, în privinţa studierii l imbilor 
străine, sistemul moştenit de la stăpânirea austriacă. Funcţiona, în continuare, o 
Catedră de filologie romanică cu doi profesori: unul pentru franceză şi altul pentru 
italiană; însă nici unul dintre ei nu se remarca în activitatea ştiinţifică. Se făcură 
demersuri pentru înfiinţarea a două catedre: franceză şi italiană. Grigore Nandriş îi 
propune, în scrisoarea din 6 ianuarie 1 932, să trimită din lucrări le sale lui 
Alexandru Procopovici, 1 .  Bacinschi, Victor Morariu şi lui Leca Morariu, să se facă 
cunoscut ca aspirant la ocuparea catedrei de franceză. Demersurile Universităţii din 
Cernăuţi au fost încununate de succes şi Ministerul Învăţământului a scos catedra la 
concurs, în noiembrie 1 937 .  Se anunţau, pentru ocuparea ei, N. 1. Popa, Gheorghiu 
de la Iaşi, N. N .  Condeescu de la Bucureşti şi V. Săveanu-Sauciuc din Cernăuţi. 
Grigore Nandriş îi cere prietenului său de la Paris să-I informeze dacă acceptă să 
vină la Cernăuţi . Piedica principală o constituia faptul că Basil Munteanu nu avea 
doctoratul şi nu se putea înscrie la concurs. În scrisoarea din 5 septembrie 1 93 8 îi 
cere să-i trimită documentele privind trecerea doctoratului, să poată intra în 
învăţământul universitar27 • Nori grei şi ameninţători pluteau asupra Europei. 
Germania invadează Polonia, împreună cu Uniunea Sovietică şi începe noua 
conflagraţie mondială. Grigore Nandriş părăseşte Universitatea din Cernăuţi şi nu 
s-a mai întors niciodată în Bucovina. 

25 Ibidem, p. 567. 
26 Ibidem, p. 582. 
27 Ibidem, p. 549, 583, 585, 587. 
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Grigore Nandriş continuă d ialogul epistolar cu Basi l  Munteanu în ani i  
exilului românesc, când î i  trimite, după cum am văzut, 15  scrisori ş i  primeşte 1 7, în 
aceşti ani .  Trimite cea dintâi scrisoare din Londra, în 1 3  april ie 1 946, în care îl 
informa că publicase "un material de limba română", mai multe articole şi  un 
studiu. Scotea încheierea, că vremea acestor preocupări trecuse28 . Îi relatează, în 
scrisoarea din 6 octombrie 1 948, despre absenţa, în Anglia, a oricărui interes pentru 
viaţa culturală din România29. Îl informează, în scrisoarea din 27 decembrie 1 963, 
că i-a trimis un studiu despre Vlad Ţepeş, pentru "Revue de Litterature comparee", 
publicaţie de prestigiu, în al 37-lea an de apariţie30. Se aflau la conducerea ei J. M.  
Carre şi M. Batailon, iar Basil Munteanu era secretar general .  Studiul The 
Historical Dracu/a reprezenta o comunicare ţinută la Congresul  internaţional de la 
New York, cum aflăm din scrisoarea pe care i-o trimite lui Grigore Nandriş, în 
5 martie 1 964. "Sensul studiului tău e de ordin istoric şi  filologic, mult mai mult 
decât l iterar, propriu-zis"3 1 . Asupra acestei probleme am purtat discuţii ş i  mai 
înainte, la Congresul i nternaţional de la New York, din august 1 963 . Grigore 
Nandriş convine să facă unele modificări şi i le comunică, în scrisoarea din 
29 februarie 1 96432. Modificările sunt abrevieri şi eliminări. "Ceea ce rămâne -
precizează Grigore Nandriş - trebuie «sudat» ca să nu se mai vadă cârpeala. 
Aceasta e sarcina ingrată a editorului" . Basil Munteanu aprecia, în scrisoarea de 
răspuns din 5 martie 1 964 că tema din Dracu/a nu era definită "destul de clar 
pentru a fi înţeleasă de noi"33 . Grigore Nandriş acceptă observaţia în principiu, nu 
însă şi în privinţa fondului  problemelor tratate. "Dracula este dragoste veche - ţine 
să precizeze Grigore Nandriş în scrisoarea din 3 mai 1 964. Ceri să şlefuiesc 
materialul ca să satisfac ochi i  rafinaţi ai cititorului francez. Ai dreptate. Dar ce, eu 
îs discipolul lui Racine sau calfa lui Paul Valery?! "34 • Grigore Nandriş amplifică 
textul, cum se desprinde din scrisoarea sa către Veturia Manoilă din 1 O noiembrie 
1 96635 şi îl publică sub un titlu complet, The Historical Dracu/a: The Theme of his 
Legend in the Western and Eastern Literatures of Europe, în revista "Comparative 
Literature Studies", a Universităţii din Maryland, în 1 96636 . Cercetare comparativă, 

28 O radiografie a exilului românesc, p. 235. 
29 Ibidem, p. 237-238. 
30 Ibidem, p. 242. 
3 1 Ibidem, p. 258. 
32 Ibidem, p. 243 . 
33 Ibidem, p. 258. 
34 Ibidem, p. 244. 
3 5  Ibidem, p. 220. 
36 Grigore Nandriş, The Historical Dracu/a: The Theme of his Legend in the Western and 

Eastern Literatures of Europe, în "Comparative Literature Studies", III ,  nr. 4, 1 966. Şi extras. 
Cuprinde: a. Fantastic Attempt of Dracu/a to conguer England, The History and Legend of the Hero 
and the Origin of His Name in Folk/ore, The Psycho/ogica/ Significance of Dracu/a Theme in the 
West, The Historical Significance of the Dracu/a Theme in the East, Conclusion. Se dă arborele 
genealogie al familiei domnitoare din care cobora Vlad Ţepeş, portretul lui Dracula, reproducere după 
Şarpele fantastic şi scene de pe Columna lui Traian din Roma. 
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aceasta se înscrie ca una dintre contribuţii le importante în prezentarea acestei teme 
din literatura universală. 

Dialogul epistolar al lui Grigore Nandriş cu Basil Munteanu, început în 1 924, 
se încheie în ianuarie 1 967. Solicită să-i restituie lucrarea lui Cari Spitel ler, 
0/ympische Fruhling, în două volume, care reprezenta pentru el "o mare valoare 
sentimentală"37 • Se informa, cum face în cele mai multe scrisori, despre destinul 
ingrat al lui Vasile Băncilă, care mai ţinea cuvântări la înmormântări. "Atât ne-a 
mai rămas - constată Grigore Nandriş - din idealurile vieţii" . Basil Munteanu îi 
răspunde, în 22 ianuarie 1 967. Aflăm de aici că nu găsea cartea solicitată, dar îi 
restituia manuscrisul Dracu/a, întrucât nu se încadrau în profilul unei reviste 
1 iterare38 . 

Corespondenţa lui Grigore Nandriş cu Basil Munteanu cuprinde, cum s-a 
putut vedea de mai sus, informaţii importante privind elaborarea studiile sale. 
Merită să reţină atenţia şi opiniile privind contemporanii săi, istorici şi scriitori. 
Notăm, mai întâi, o însemnare despre ultima întâlnire cu Vasile Pârvan. "L-am 
văzut pe Pârvan istovit şi bolnav. A plecat acum din ţară"39. Are rezerve despre 
activitatea politică a lui N. Iorga şi remarcă o înstrăinare faţă de el40. Explicaţia 
stătea în faptul că marele istoric dezaproba prietenia sa cu C. C. Giurescu, cu care 
polemiza, în termeni nu tocmai colegiali. Foarte importante sunt şi însemnările, fie 
şi fugitive, despre scriitorii noştri. Arghezi; "Cuvinte potrivite ale lui Arghezi mi
au procurat câteva cl ipe de plăcere. Mi se pare adesea, însă, obscur şi neorganic'.4 1 • 
Cezar Petrescu: ,Jntunecare, roman scris neglijent, cu multă umplutură. 1907 

respiră un suflu dantesc şi descrierea situaţiei ţăranilor e asemenea unei tragedii 
antice în înlănţuirea evenimentelor'.42 • Despre Rebreanu, în aceeaşi scrisoare, din 5 
septembrie 1 93 8 :  "Eşti, în adevăr, convins, că Ion al lui Rebreanu e ţăranul român 
şi în general ţăranul". Găsea romanul,  la noua lectură pe care o face "un roman 
mediocru", inferior Pădurii spânzuraţi/or. Grigore Nandriş făcea aceste observaţii 
la apariţia lucrării lui Basil Munteanu, Panorama de la /itterature roumaine, 
tipărită la Paris în 1 938 .  Mai găsim şi două însemnări despre Lucian Blaga, una 
privind studi i le sale apărute în presa românească şi alta în legătură cu acuzaţiile de 
plagiat puse în circulaţie de I. U .  Soricu în presa vremii43• 

Basi l  Munteanu se interesa de familia Codreanu şi mişcarea legionară. 
Grigore Nandriş răspunde, în scrisoarea din 7 octombrie 1 93 8. Sunt de interes 
consideraţi ile privind onomastica bucovineană, legăturile sale nemijlocite cu 

37 O radiografie a exilului românesc, p. 246. 
38 Ibidem, p. 260. 
39 Basil Munteanu,Corespondenţe, p. 545. 
40 Ibidem, p. 54 1 ,  567. 
41 Ibidem, p.  553. 
42 Ibidem, p. 587. 
43 Ibidem, p. 573, 590. 
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această familie î n  1 9 1 7  ş i  condamnarea mişcării legionare pentru crime şi 
orientarea politică de trădare a intereselor naţionale44 . 

Întâlnim în această corespondenţă şi mărturii care lasă să se întrevadă că 
Basil Munteanu reflecta şi la stabilirea unor legături de alianţă în familie. Îi trimite 
fotografia verişoarei sale, pe care Grigore Nandriş o păstrează pe biroul său şi i-o 
restituie după prima sa căsătorie. Verişoara lui Basil Munteanu se numea Stănescu, 
după numele de familie45 . 

O scrisoare a lui Grigore Nandriş către Basil Munteanu, din 3 1  iulie 1 936, 
este un document biografic fundamental, care arată împrejurările, cu totul aparte, 
care îi schimbă cursul vieţii. Mare călător prin munţii Bucovinei, aprecia că cine nu 
a urcat pe Ceahlău "nu cunoaşte sufletul Moldovei". Aici, pe Ceahlău, cunoaşte o 
fată care venise din Irlanda în România să cunoască poporul român şi peisajul  ţării 
noastre. "Fata este engleză - îl informează Grigore Nandriş pe prietenul său de la 
Paris -, adică irlandeză, celtă din Irlanda engleză. A terminat Universitatea, a fost 
la studii la  Paris, a trecut prin Germania şi a venit în România, unde a învăţat destul 
de bine româneşte, iubeşte ţara şi poporul nostru cu afecţiune sinceră, trimite 
corespondenţe la «Balkan Herald», vrea să scrie o carte despre România (dar să nu 
crezi că e un Miss de-alea mascul ine care cutreieră globul mânate de splin), se 
interesează cu pasiune de ţigani, cântă bine la pian, e un suflet şi o fire de femeie 
autentică"46. O chema Mabel W. Farley şi era fiica lui N. J .  Farley, profesor la 
Colegiul universitar din Londonderry. Petrec câteva zile pe Ceahlău, apoi coboară 
prin Cheile Bicazului, vizitează Târgu-Neamţ, Agapia, Văratic şi P iatra Neamţ. 
Tânăra irlandeză pleacă în Delta Dunări i .  Grigore Nandriş se întoarce la Cernăuţi, 
de unde pleacă într-o anchetă l ingvistică la huţanii (huţulii) din munţi i Bucovinei. 
Căsătoria se oficiază la Cernăuţi, în 20 ianuarie 1 937. Face călători i  în Anglia, la 
famil ia soţiei sale, de unde îi trimite lui Basil Munteanu mai multe scrisori, în 
iulie-septembrie 1 93 847 • Aici se naşte Ion Grigore (John Gregory), unicul lor fiu, în 
29 iunie 1 93 848• 

Grigore Nandriş îi comunică doctorului Tudor Nandriş ( 1 906- 1989), fratele 
său mai mic, dorinţa să ridice o criptă pentru famil ie în cimitirul ortodox din 
Rădăuţi. Această prevedere testamentară este dusă la îndeplinire. Mabel, soţia sa, 
depune aici urna cu cenuşa savantului bucovinean49. 

44 Ibidem, p. 589. 
45 Ibidem, p. 54 1 ,  550. 
46 Ibidem, p. 578-579. 
47 Ibidem, p. 584-588. 
48 Nicolae Corlăţeanu, op. cit. , p. 8 l .  John Gregory se căsătoreşte cu Margaret Clark, fiica unui 

profesor de la Universitatea din Cambrige. Are doi fii: William (n. 1 0  ianuarie 1 969) şi Mihai
Gregory Tudor (n. 3 1  ianuarie 197 1 )  şi o fiică Lucy (n. 1 6  octombrie 1 973). Se căsătoreşte a doua 
oară cu Chrissa Alvanos, cu care are un fiu, Alexandru (n. 1 990). Nu mai are legături, după câte se 
pare, cu România. 

49 Ibidem, p. 20. 

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



I l  Grigore Nandriş în corespondenţă cu Basil Munteanu 5 1 3 

Corespondenţa lui Grigore Nandriş cu Basil Munteanu cuprinde cel mai mare 
număr de scrisori, pe care ni le-a lăsat un intelectual bucovinean pentru perioada 
interbelică şi exilul românesc. Se alătură la aceste scrisori, cele schimbate cu 
persoanele din exilul românesc, din Europa şi de pe alte continente. Jurnal dialogat, 
el înfăţişează societatea românească neaşezată, cu o lume, în cea mai mare parte 
nouă, prinsă în vârtejul luptelor politice şi un exil românesc unit numai prin 
dragostea de ţară. Mare specialist în disciplina sa ştiinţifică, lasă lucrări de referinţă 
într-un domeniu în care mai rămâne mult de făcut. Vicisitudinile istorice nu-i 
îngăduie să se întoarcă în comuna natală, ajunsă sub ocupaţie străină şi lasă ca 
măcar cenuşa sa să se întoarcă, pentru veşnicie, în Bucovina românească. 

Grigore Nandriş 
im Briefwechsel mit Basil Munteanu und anderen Zeitgenossen 

(Zusammenfassung) 

Der Briefwechsel zwischen Grigore Nandriş und Basil Munteanu fasst die grol3te Nummer von 
Briefen, die von einem Bukowiner Intelektuelle betreffs der Zwischenkriegszeit und der rumănischen 
Verbannung hinterlassen wurden, um. AuBer diesen Briefen, sind auch die Briefe von Personen, die 
auch im Exil - im Europa und auf anderen Kontinenten gelebt haben, vorhanden. Ein dialogiertes 
Tagebuch, das uns die rum[nische Gesellschaft zeigt, die noch nicht vollig gebildet war, eine neue 
Welt, die zwischen den pol itischen Kămpfen und einem rumanischen Exil, das nur durch die 
Landsliebe vereinigt war, sich befand. Grigore Nandriş, ausgezeichneter Fachmann, hinterlăsst 
Meisterarbeiten, die ein Gebiet betreffen, wo man immer noch sehr viei zu tun hat. Die 
Schwierigkeiten der Geschichte erlauben ihm nicht zurtick zu seinem Heimatsort zu kehren, ein Ort, 
der unter fremder Herrschaft geraten ist; er mochte, dass wenigstens seine Asche auf dem Gebiet der 
historischen Bukowina zuriickkehrt. 
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MIŞCAREA CULTURAL-NAŢIONALĂ ÎN BUCOVINA 
ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI 

AL XIX-LEA- ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA 

SIMINA-OCT A VIA ST AN 

Bucovina a fost, pana m 1 775, parte integrantă a spaţiului românesc şi 
aparţinea Ţării de Sus a Moldovei, cuprinzând întreg ţinutul Cernăuţi şi cea mai 
mare parte a ţinutului Suceava cu fostele ocoale domneşti Câmpulung pe Ceremuş 
şi Câmpulung-Moldovenesc. Cuvântul "bucovina" provine din termenul slavon 
"buc" şi a fost util izat în tot spaţiu l  românesc cu înţelesul de "pădure de fagi, 
făget"1 . Imediat după anexare s-au folosit diferite denumiri : Moldova austriacă2, 
Moldova turcească, Moldova imperială, cea mai răspândită fiind cea de Cordon 
sau Cordun3 şi abia după 1 786 s-a impus toponimul Bucovina pentru a putea 
distinge cât mai bine noul teritoriu de Moldova. 

În momentul ocupării de către austrieci, viaţa spirituală în Bucovina era în 
plin avânt, astfel că noua stăpânire a găsit o populaţie care avea aceeaşi cultură şi 
frecventa aceleaşi şcoli pe care le întâlnim şi în restul Moldovei la jumătatea 
secolului al XVIII-lea. 

A fost iniţiată o puternică acţiune de colonizare organizată, noii veniţi 
primind loturi de pământ, scutiri de dări, taxe etc., ceea ce le-a permis o 
consolidare a poziţiei lor în plan economic4, apoi şi pe plan social-politic şi 
cultural. 

Mişcarea revoluţionară din 1 848 şi-a pus amprenta şi asupra Bucovinei care, 
în 1 86 1 ,  a devenit Ducat autonom în cadrul Monarhiei habsburgice. Cu toate 
acestea românii au continuat să fie menţinuţi într-o stare de inferioritate 
economică5, fiind şi slab reprezentaţi în justiţie şi administraţie. 

1 Mihai Iacobescu, Din istoria Bucovinei. De la administraţia militară la autonomia 
provincială, voi. 1 ( 1 774-1 864), Bucureşti, Editura Academiei Române, 1 993, p. 1 1 3 .  

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

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

(1848-1918), în "Suceava-Anuarul Muzeului Bucovinei", XX, 1 993, p. 2 1 9. 
5 Ibidem, p. 2 1 9. 

Analele Bucovinei, XIII, 2, p. 5 1 5-527, Bucureşti, 2006 
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În secolul al XIX-lea pol itica de deznaţionalizare a românilor s-a man ifestat 
mai ales în domeniul învăţământului, al culturii în general. Şcoala a fost privită ca 
un instrument de întărire a dominaţiei habsburgice, prin intermediul căreia trebuiau 
aplicate toate măsurile pentru germanizarea noii provincii. Şcoli le primare 
înfiinţate în Bucovina, cu l imba germană de predare, au fost puse, între 1 8 1 6  şi 
1 850, sub conducerea Consistoriului romano-catolic din Lemberg, care a 
intensificat procesul de catolicizare. Din 1 850 până în 1 869 şcoala a trecut sub 
conducerea Consistoriului ortodox din Cernăuţi. În această perioadă au sporit 
eforturile pentru crearea unor şcoli  româneşti, intelectualii români pornind în acest 
sens o intensă campanie prin publicaţii, broşuri, memorii, iar după 1 860, în cadrul 
societăţi lor culturale. 

După înlocuirea guvernului federalist cu unul central ist, Ia 26 februarie 1 86 1  
a fost promulgată noua constituţie care prevedea, ca  ş i  constituţia din 4 martie 
1 849, separarea Bucovinei de Galiţia şi constituirea ei într-o ţară de coroană 
autonomă, cu titlul de Ducat, căreia i s-a acordat Ia 9 decembrie 1 862 stemă 
proprie6, reprezentând bourul moldovenesc pe fond roşu, albastru şi auriu. A fost 
înfiinţată şi Dieta Ţării, condusă de un Landeshauptman (căpitan al Ţări i), în urma 
alegerilor fiind numit, în 1 863, istoricul Eudoxiu Hurmuzachi7 • 

Astfel, s-a creat cadrul politic favorabil dezvoltări i vieţii social-politice şi 
culturale a români lor bucovineni, iar Ia scurt timp şi cel legal prin promulgarea 
Legi i întrunirilor, din 1 5  noiembrie 1 867. Aceasta reglementa activitatea oricărei 
societăţi culturale sau politice8, organizatorii unor astfel de manifestări trebuind să 
solicite în scris aprobarea autorităţilor, obligându-se să susţină întrunirea în limita 
prevederi lor statutare ale societăţii. 

Preocupări le culturale de la 1 848 - crearea de şcol i naţionale şi  conservarea 
naţionalităţii româneşti prin editarea de cărţi şi manuale şcolare şi prin sprij inirea 
diferitelor manifestări spirituale - vor fi preluate şi continuate de "Societatea 
pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina". Înfiinţarea societăţii, la 1 mai 
1 86 1 ,  sub numele "Reuniunea Română de Leptură", s-a datorat "unui număr 
îndestulător de bărbaţi zeloşi şi înzestraţi cu ştiinţe"9 . Toate problemele de interes 
naţional în Bucovina erau discutate la sediul Societăţii, care nu era numai un loc de 
întâlnire a membrilor ei, ci şi un centru de orientare şi îndrumare naţională pentru 
orice român. Societatea s-a bucurat de o largă adeziune, nu numai în Bucovina, ci 
şi în celelalte teritorii româneşti . Conform statutelor, se urmărea răspândirea 

6 Vladimir Trebici, Demografie. Excepta et selecta. Academicianul la vârsta de 80 de ani, 
Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1 996, p. 1 09-1 1  O. 

7 Ion Nistor, Istoria Bucovinei, Ediţie şi studiu bio-bibl iografic de Stelian Neagoe, Bucureşti, 
Editura Humanitas, 1 99 1 ,  p. 1 1 3 .  

8 Marian Olaru, Mişcarea naţională a românilor din Bucovina la sfârşitul secolului a l  XIX-/ea 
şi începutul secolului al XX-lea, Ra.dăuţi, Editura Septentrion, 2002, p. 75. 

9 "Foaia Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina", nr. 1, 1 865, p. 2; apud 
Il ie Luceac, Familia Hurmuzaki: între ideal şi realizare, Cernăuţi, Timişoara, Editura Alexandru cel 
Bun, Editura Augusta, 2000, p. 52. 
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culturii naţionale, editarea de studi i  şi acordarea de burse, dezvoltarea învăţămân
tului în l imba română, sprij inirea tuturor celor care doreau să se afirme pe tărâmul 
naţional etc. 

Primul comitet al Societăţi i a fost alcătuit din Mihai Zotta - preşedinte, Alecu 
Hurmuzachi - vicepreşedinte, 1. G. Sbiera - secretar, Ion Calinciuc, Aran Pumnul, 
Alexandru Costin, Leon Ciupercă - membri 10 • În ianuarie 1 865, "Reuniunea 
Română de Leptură" se transformă în "Societatea pentru Cultură şi Literatură 
Română în Bucovina", preşedinte fi ind ales Gheorghe Hurmuzachi 1 1 , adevăratul 
întemeietor şi organizator al Societăţii în noua structură, el conducând destinele 
acesteia până în 1 882. De-a lungul existenţei sale, preşedinţii, vicepreşedinţii şi 
secretarii au fost unele dintre cele mai cunoscute personalităţi culturale ale 
Bucovinei, cum au fost: Gheorghe Hurmuzachi, Alexandru Hurmuzachi, 
mitropol itul Si lvestru Morariu-Andrievici, Miron Călinescu, Dionisie Bejan, 
mitropolitul Vladimir de Repta, Iancu Flondor, Sextil Puşcariu, Constantin Loghin, 
Iancu Zotta, Grigore Nandriş12 ş.a. 

Societatea a desfăşurat o activitate susţinută până în 1 9 1 8, scopul ei fiind 
sprij in irea şi  întărirea culturii naţionale în toate domeni ile de activitate, editarea de 
cărţi, manuale şcolare şi tratate ştiinţifice, broşuri ş i  calendare, înfiinţarea de şcoli  
publice româneşti, susţinerea conferinţelor publice, a şezătorilor l iterare, 
organizarea reprezentaţii lor teatrale româneşti etc. A fost prima instituţie culturală 
care a avut menirea de a trezi conştiinţa români lor în domeniul şcolar, l iterar şi 
naţional; s-a luptat pentru deschiderea de clase paralele pe lângă şcolile secundare 
(la Suceava şi Cernăuţi), a înfiinţat şcol i  particulare, a sprij init şcoli le publice şi 
susţinerea unui curs de istorie naţională şi a înfiinţat o şcoală normală particulară 
de învăţători şi învăţătoare la Cernăuţi ( 1 9 1 2) 13 . Până la unire, a deschis şi 
întreţinut 1 4  şcoli cu 26 de clase, frecventate de aproximativ 1 400 de elevi şi 25 de 
învăţători 1 4 • 

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

Societatea a încurajat activitatea teatrului românesc, înfiinţând un teatru de 
amatori şi invitând trupe teatrale din Ţările Române: în 1 869 - Pascaly, în 1 870 -
Fany Tardini, în 1 87 1  - Matei Mii i  o, în 1 9 1  O - Petre Liciu, în 1 9 1 2  - Belcot1 5 . 

1 0 Ernilian-Dan Petrovici, op. cit. , p. 227. 
1 1  Ion Nistor, op. cit., p. 1 54. 
12 Marian Olaru, op. cit. , p. 80. 
13 Sevastiţa Irirnescu, Relaţiile societăţilor culturale româneşti cu celelalte provincii româneşti 

(1862-1918), în "Suceava-Anuarul Muzeului Naţional al Bucovinei", XXI, 1 994, p. 228. 
14 Ion Negură, Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, în "Suceava

Anuarul Muzeului Bucovinei", IV, 1 977, p. 1 1 8. 
1 5  Ernilian-Dan Petrovici, op. cit. , p. 228. 
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Având o tipografie proprie, Societatea a tipărit reviste, ziare, precum şi 
lucrări de l iteratură ş i  folclor. Organul de presă al Societăţii a fost "Foaia Societăţii 
pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina", care apărut la 1 martie 1 865, la 
Cernăuţi 1 6; între 1 88 1-1 884 a fost editată revista "Aurora română", iar de la 1 873 
la 1 885, Societatea a editat "Calendarul Românesc", care avea o importantă parte 
l iterară. De asemenea, au fost editate numeroase lucrări în colecţi ile "Bibl ioteca 
pentru tinerimea română" ( 1 886) şi "B iblioteca pentru tineri mea adultă" ( 1 890) în 
tiraje mari, răspândite gratuit1 7 • 

"Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina", având o 
funcţionare îndelungată, a constituit cea mai răspândită modal itate de afirmare a 
intelectuali lor români bucovineni .  Pe parcursul apariţiei, colaboratorii ei au trebuit 
să se confrunte cu intenţia autorităţi lor de a impune doctrina "bucovinistă", care 
promova transformarea Bucovinei într-o ţară germană, ai cărei locuitori 
"bucovineni"1 8  trebuiau să fie l ipsiţi de conştiinţa naţională, să-şi u ite l imbile lor 
materne şi  să folosească doar limba germană. Această doctrină avea drept scop 
ştergerea deosebirilor dintre străini şi autohtoni, prin armată, justiţie şi şcoală 
urmărindu-se crearea unui tip aparte austriac, pentru care nu exista naţionalitate, 
confesiune, aspiraţii culturale, altele decât cele germane. Unul dintre sprij initorii 
doctrinei "bucoviniste" a fost episcopul Eugenie Hacman, care a interzis preoţilor 
să facă politică şi să promoveze naţionalismul, acceptând în schimb folosirea limbii 
rutene în Catedrala din Cernăuţi ( 1 866-1 867) şi opunându-se folosirii caracterelor 
latine, pe care le considera "papistaşe" şi "daco-romane"19• 

În opoziţie cu această doctrină, prima manifestare românească a fost Serbarea 
de la Putna. La 1 5/27 august 1 869 se împliniseră 400 de ani de la ctitorirea 
mănăstiri i Putna, prilej cu care studenţii români de la Viena, Petru Piteiu, Gavril 
Băleanu şi Emil Cozub20, au lansat un apel către toţi studenţii din străinătate să 
participe la această manifestare naţională. Din cauza împrejurărilor şi, mai ales, a 
declanşării războiului franco-prusac, serbarea planificată pentru august 1 870 a fost 
amânată pentru anul 1 87 1 .  

Numărul participanţilor a evidenţiat faptul că ideea serbării a fost "cuprinsă 
în sufletul poporului românesc"2 1 ; în timpul manifestării desfăşurate la Putna la 
1 6/28 august 1 87 1 ,  reprezentanţii studenţilor români au susţinut ideea luptei pentru 
drepturile naţionale, necesitatea înfiinţării unui "organ l iterar-ştiinţific al juni lor 
români academiei" şi a formării unor comitete locale şi centrale în fiecare provincie 
românească. 

1 6 Ion Nistor, op. cit., p. 1 56. 
1 7 Constantin Loghin, Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina (1864-1942). 

La 80 de ani. Istoric şi realizări, Cernăuţi, 1 943 (în continuare se va cita La 80 de ani), p. 1 17-1 1 8. 
1 8  Mari an Olaru, Ştefan Purici, " Bucovinism " şi " Homo-Bucovinensis ". Consideraţii preliminare, 

în "Analele Bucovinei", III ,  nr. 1 ,  1 996, p. 9. 
19 Marian Olaru, op. cit. , p. 87. 20 Ion Nistor, op. cit. , p. 204. 
21 Ibidem, p. 86. 
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P e  lângă studenţi au participat, atât din patria mamă, cât şi din Transi lvania, 
reprezentanţi remarcabi l i  ai v ieţi i culturale: 1. G. Sbiera, Mihai l  Kogălniceanu, 
Grigore Tocilescu, Iacob Mureşanu ş.a.22 

Pentru distinşii oaspeţi o dezamăgire a fost neparticiparea marii părţi a 
boierimi i  bucovinene, de teama unor repercusiuni, deoarece, după schimbarea 
guvernului, în Bucovina se instaurase un curent ostil oricărei manifestaţii 
naţionaliste. 

Cu toate acestea, serbarea de la Putna a arătat că tânăra generaţie era gata să 
lupte pentru idealurile ei, programul dezbătut la Putna punând bazele afirmării 
ulterioare a românismului ca ideologie naţională ce urmărea înfăptuirea României 
Mari . 

Români i  din Bucovina nu aveau o universitate a lor, în condiţi i le în care 
poloni i ,  încă din 1 86 1 ,  îşi polonizaseră parţial Univers itatea din Cracovia, iar pe 
cea din Lvov, la facultăţile de drept şi filozofie, în 1 87 1 ,  iar ungurii înfiinţaseră, în 
1 872 la Cluj ,  o universitate maghiară. În Dieta Bucovinei, în şedinţa din 25 
septembrie 1 868, s-a cerut înfiinţarea unei academii juridice, însă propunerea a fost 
respinsă ca fiind insuficientă23 . Încercările sunt reluate în 1 87 1  şi la 9 decembrie 
1 872 Dieta Ţării a votat propunerea de înfiinţare. După multe intervenţii şi 
discuţii ,  împăratul Frantz Joseph I a aprobat, prin decretul imperial24 din 29 august 
1 875,  înfiinţarea Universităţii imperiale-regale Frantz Joseph la Cernăuţi, în anul în 
care se aniversa un secol de stăpânire austriacă în Bucovina. Univers itatea avea trei 
facultăţi : Facultatea de Teologie, Facultatea de Drept şi Facultatea de Fi lozofie şi a 
fost inaugurată25 la 4 octombrie 1 875, în prezenţa autorităţilor şi a oaspeţilor din 
imperiu şi din străinătate. 

Destinată să fie un factor de germanizare, Universitatea din Cernăuţi a 
contribuit la ridicarea elitelor cultural-naţionale ale Bucovinei, furnizând o pleiadă 
de intelectuali români care au cultivat ideea naţională; încercând să pună în 
drepturile ei l imba română, "Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în 
Bucovina" a mi l itat pentru crearea unei catedre de l imba şi literatura română, al 
cărei titular a fost I .  G. Sbiera, apoi Sextil Puşcariu, iar în 1 9 1 2  va fi creată Catedra 
de istorie sud-est europeană, condusă de Ion Nistor. 

Universitatea din Cernăuţi a dat posibil itatea tinerilor bucovineni să-şi facă 
studiile la ei acasă şi nu numai în universităţi străine ca cele din Lemberg sau 
Viena. Urmând exemplul studenţilor de la alte universităţi, ei s-au constituit în 
societăţi care "după caracterul lor, erau societăţi ştiinţifice şi l iterare şi cu scopuri 
sociale şi distractive"26• Societăţile româneşti se deosebeau de cele ale colegilor de 

22 Ion Nistor, op. cit. , p. 206. 
23 Mircea Grigoroviţă, Învăţământul în nordul Bucovinei (1 775-1 944), Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti, 1 993, p. 1 26. 
24 Simion Reti, Curs de Istoria Bisericii Române. Ediţie revăzută şi completată, voi. Il , 

[Bucureşti], [ 1 93 7], p. 282. 
25 Mircea Grigoroviţă, op. cit. , p. 128. 
26 Ion Nistor, op. cit. , p. 229. 
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alte etnii prin ţinuta deosebită, "portul emblematic al culorilor naţionale, faptul că 
fiecare avea un imn al său şi respectau, în mod deosebit, codul oanoarei"27 . 

Astfel, studenţii români din Cernăuţi au constituit, din iniţiativa lui 
T. V. Stefanel li (fost membru al societăţii "România Jună" de la Vienai8, la 22 
decembrie 1 875, prima Societate academică română: "Arboroasa" ( 1 875-1 878). 
Comitetul a fost format din Gherasim Bul iga, Ciprian Porumbescu, Ion Topală, 
Zaharie Voronca, Gheorghe Popescu şi Ilarie Onciul29 . Societatea avea un imn 
propriu compus de Ciprian Porumbescu pe versurile lui T. V. Stefanel l i ,  În ţara 
mândră a fagilor, iar membrii ei purtau pe piept o panglică tricoloră. Scopul 
urmărit de Societatea "Arboroasa" era "perfecţionarea reciprocă a membrilor pe 
terenul naţional, l iterar şi cultural, prin prelegeri l iterare, prin îndeletniciri în arta 
oratoriei, prin întreţinerea unui cabinet de lectură şi a unei biblioteci, prin aranjarea 
de petreceri, precum şi prin sprij inirea membrilor lipsiţi de mijloace şi căutarea lor 
gratuită în caz de boală"30• 

La reuniunile "Arboroasei" se ţineau conferinţe, se făceau declaraţii, se 
cântau cântece naţionale, ele contribuind la dezvoltarea interesului pentru operele 
l iterare româneşti . De asemenea, a stabilit legături de colaborare cu intelectuali şi 
societăţi studenţeşti din alte oraşe: "Aiexi - Şincaiana" din Gherla, "lnocenţiu -
Clainiana" din B laj, "Clubul studenţilor universitari" din Iaşi, "România Jună" din 
Viena, "Petru Maior" din Budapesta, "Uniunea română" din Paris, "Uniunea 
română" din Miinchen3 1 • 

Societatea a primit ajutor financiar de la Bucureşti (250 de lei), a sprij init 
acţiunile patrioţilor români din Imperiu de solidarizare cu lupta români lor în 
Războiul de Independenţă, a trimis o telegramă de condoleanţe la Iaşi, semnată de 
Ciprian Porumbescu - preşedinte, şi Costantin Morariu - secretar, cu prilejul 
comemorării centenarului morţii lui  Grigore Ghica III ,  în timp ce la Cernăuţi se 
ser bau 1 00 de ani de stăpânire austriacă. 

Toate acestea au oferit autorităţilor motivul de a stopa activitatea Societăţii şi 
de a-i aresta pe conducători. Ciprian Porumbescu, Constantin Morariu, Zaharie 
Voronca, Orest Popescu şi Eugen Siretean au fost acuzaţi de înaltă trădare şi atac la 
siguranţa statului, judecaţi şi achitaţi, iar "Arboroasa" a fost desfiinţată, guvernul 
austriac crezând că odată cu în lăturarea membrilor ei activitatea tinerilor 
naţionalişti va fi stopată. 

O parte a membrilor societăţii dizolvate au creat, la 7 decembrie 1 878, o nouă 
societate: "Junimea" ( 1 878- 193 8), care a preluat statutul, imnul festiv şi deviza 
"Arboroasei", continuând şi dezvoltând idealurile naţionale proclamate de aceasta, 
reuşind să fie cea mai mare şi mai însemnată Societate studenţească din Cernăuţi. 

27 Marian Olaru, op. cit. , p. 79. 
28 I l ie Luceac, op. cit. , p. 57. 
29 Emilian-Dan Petrovici, op. cit. , p. 228. 
30 Ion Nistor, op. cit. , p. 229. 
31 Emil ian Dan Petrovici, op. cit. , p. 229. 
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Primul comitet era format din Dimitre Onciul, Ştefan Cocinschi, C iprian 
Porumbescu, Teodor Bujor şi Metodiu Luţia. Dintre preşedinţii din ani i  următori, 
amintim pe George Popovici ( 1 883), Alexandru Humuzachi ( 1 888), Iorgu Toma 
( 1 893), Dorimedont Popovici ( 1 894), Ion Nistor ( 1 898), Aurel Morariu ( 1 908)32• 
Activitatea ei s-a desfăşurat în cadrul secţii lor: literară, muzicală, teatrală şi 
economică; avea un cabinet de lectură şi o bibliotecă valoroasă care, prin donaţiile 
unor oameni de cultură, va deveni cea mai mare bibliotecă românească din 
Bucovina. 

Societatea organiza serate l iterar-muzicale, conferinţe pe teme istorice şi 
l iterare, concerte, spectacole de teatru; conducerea ei s-a ocupat de pregătirea 
intelectuală şi afirmarea membrilor în creaţia literară şi cercetarea ştiinţifică, 
întemeind astfel revista "Junimea l iterară", care a apărut la Suceava şi Cernăuţi 
între 1 904 şi 1 93933 • De asemenea, a întreţinut strânse legături cu celelalte societăţi 
culturale româneşti din Bucovina şi a stabi lit relaţii cu peste 25 de societăţi 
studenţeşti din Regat şi din principalele centre universitare europene. 

Odată cu desfiinţarea "Arboroasei", compusă în majoritate din studenţi 
teologi din Bucovina, acestora li s-a interzis să facă parte din alte societăţi 
studenţeşti. După înscăunarea mitropolitului Silvestru şi cu sprij inul acestuia, 
studenţii de la Teologie s-au instituit la 9 decembrie 1 884 în Societatea "Academia 
Ortodoxă" ( 1 884- 193 8), primul preşedinte fiind George Şandru. Scopul prevăzut 
în statut era "cultivarea reciprocă a membrilor pe terenul l iteraturii, retorici i  ŞI 
muzici i  bisericeşti"34 • 

Societatea avea un cabinet de lectură, bibliotecă, organiza conferinţe şi 
şedinţe literare, precum şi concerte, mai ales în scop de binefacere. De asemenea, a 
editat un grup de broşuri în "Biblioteca populară bucovineană" ( 1 886--1 892)35, 
răspândite gratuit şi a tipărit numeroase partituri muzicale. 

Tot cu sprijinul mitropolitului S ilvestru s-a înfiinţat, la 1 O iulie 1 88 1 ,  
societatea Armonia. Preşedinte a fost Leon, cavaler de Goian, iar printre membrii 
fondatori amintim pe Ion Bumbac, Tudor Flondor, Dimitrie Socoleanu, Vasile 
Morariu (fiul Mitropol itului) etc. Societatea şi-a propus "cultivarea şi  răspândirea 
muzicii naţionale, vocale şi instrumentale şi a artei dramatice, prin executarea 
lucrărilor diverse ale compozitorilor români, răspândindu-le prin ţară şi, mai ales, 
prin şcol i le civile"36• Ea a organizat petreceri şi serate muzicale, concerte, cursuri 
muzicale, a editat diverse lucrări muzicale încurajând pe tinerii compozitori prin 
decernarea de premii .  Prin întreaga activitate susţinută, "Armonia" a reprezentat 

32 Ibidem. 
JJ D. Vatamaniuc, Societatea "Junimea " din Cernăuţi in lumina documentelor, în "Analele 

Bucovinei", V, nr. 1 ,  1 998, p. 82. 
34 Constantin Loghin, Istoria literaturii române din Bucovina 1 775-1918 (în legătură cu evoluţia 

culturală şi politică), Editura Alexandru cel Bun, Cernăuţi, 1 996, p. 205. 
35 Emilian-Dan Petrovici, op. cit. , p. 23 1 .  
36 lon Nistor, op. cit. , p .  285. 
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"un moment de seama m dezvoltarea muzicii noastre, fiind unul din cele mai 
importante focare de cultură naţională"37 . 

Întrun iri le academice române "Bucovina" ( 1 880- 1 93 8) şi "Moldova" ( 1 9 1  0-
1 93 8) au fost înfiinţate ca o consecinţă a faptului că în Cernăuţi nu exista nici o 
societate studenţească de tip conservativ a români lor, care să corespundă tradiţii lor 
medievale universitare de factură germană. Studenţii doreau să intre în astfel de 
societăţi, uniforma, chipiu!, sabia şi imaginea de "luptător cu sabia pentru apărarea 
onoarei"38 fiind adevărate puncte de atracţie. 

Întrunirea academică română "Bucovina" a fost înfiinţată de un grup de nouă 
junimişti, în frunte cu Ştefan Cocinschi39, având ca scop perfecţionarea membrilor 
în domeniul naţional l iterar, dezvoltarea spiritului social, precum şi cultivarea 
colegial ităţii studenţeşti. Crearea societăţii urmărea să combată tendinţa unor 
studenţi români de a participa la activitatea unor societăţi străine, atraşi de 
organizarea fastuoasă a acestora. În acest sens şi ca semn distinctiv, membrii purtau 
în piept, pe tunică, panglica tricoloră cu culoarea roşie sus, dar cu chenar roşu şi 
chipiu special, tot roşu40 • 

Înfiinţată mai târziu, întrunirea-soră "Moldova" avea acelaşi regulament şi 
aceleaşi principii călăuzitoare, aceleaşi însemne, diferind culoarea: tricolorul cu 
albastru în sus, chenar albastru ş i  chipiu albastru4 1 . 

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

Societatea academică "Dacia" ( 1 905-1 938) a fost înfiinţată de cinci studenţi 
foşti junimişti (Teodor Balan, S imion lvanovici, Liviu Marian, Filaret Doboş, 
Dimitrie Logigan), cărora li s-a alăturat un fost "buchez" (membru al societăţii 
Bucovina), Vasile Marcu. Ea îşi propunea să urmărească "cultivarea simţului 
naţional, perfecţionarea pe tărâm l iterar, răspândirea culturii în popor, creşterea 
spiritului de societate, apărarea drepturilor şi intereselor studenţilor români de la 
Universitate ş i  ajutarea celor l ipsiţi de mij loace materiale'.42, îmbrăţişând aceleaşi 
aspecte de activitate pe tărâm naţional pe care le-am întâlnit şi la celelalte societăţi 
academice bucovinene. 

După cum am menţionat anterior, societăţile studenţeşti foloseau în 
emblemele lor tricolorul, însă acesta s-a impus treptat în conştiinţa români lor, ca 
urmare a evenimentelor naţionale şi culturale care au dus la afirmarea identităţii 
româneşti . 

37 Ilie Luceac, op. cit., p. 60. 
38 Orest Tofan, Societăţile academice din Bucovina (1875-1938), în "Suceava - Anuarul Muzeului 

Bucovinei", XVII-XVIII-XIX, 1 990-1 991- 1 992, p. 32 1 . 
39 Emilian-Dan Petrovici, op. cit. , p. 230. 
40 Orest Tofan, op. cit., p. 32 1 . 
41 Ibidem, p. 322. 
42 Filaret Doboş, Societatea academică Dacia, în volumul Românii din Bucovina (1 775-1906), 

Cernăuţi 1 906, p. 1 25; apud Emilian-Dan Petrovici, op. cit. , p. 23 1 .  
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La sfârşitul secolului al XIX-lea şi  începutul secolului al XX-lea · purtarea 
tricolorului ca însemn naţional s-a extins şi la români i  bucovineni, atât Ia oraşe, cât 
şi la sate, devenind un obicei includerea lui în costumul naţional .  S imbolul naţional 
era nelipsit la toate sărbătorile româneşti, culturale şi religioase, sub forma 
steaguri lor, a eşarfelor tricolore, a cocardelor purtate la butonieră în cazul 
intelectuali lor, iar la ţară fetele îşi împleteau în păr panblici tricolore, iar feciorii 
purtau brâie tricolore43 • 

Această formă de afirmare naţională - portul tricolorului - nu a atras de la 
început atenţia autorităţilor imperiale din Bucovina. Primul care s-a sesizat de acest 
fapt a fost guvernatorul Leopold Goes ( 1 894-1 897), care reproşa, în 1 895,  
membrilor "Junimi i" că au arborat tricolorul pe balconul şi pe acoperişul casei 
unde urma să se desfăşoare balul societăţii44 • 

Noul guvernator al Bucovinei, Bourguignon ( 1 897-1 903) a întreprins 
cercetări pentru a afla dacă "sub firma tricoloră se ascunde o mişcare pol itică 
subversivă, antidinastică, antiaustriacă sau nu"45, pornind de la propria sa 
convingere că români i  din Bucovina, prin portul tricolorului, ar folosi culorile 
Regatului României ş i  nu un însemn naţional. Concluzia cercetărilor a fost că 
portul tricolorului contravenea legilor austriece, folosirea lui în costumul Eopular al 
români lor bucovineni fi ind o dovadă clară a "iredentismului" lor 6• Astfel  
guvernatorul a interzis portul tricolorului, jandarmii primind ordin să aresteze pe 
oricine ar purta însemne tricolore. 

Tensiunea dintre români şi guvernator s-a accentuat pe parcursul anului 1 898, 
mai ales din cauza sprij inului acordat de autorităţi mişcării ucrainiene - pe plan 
şcolar, bisericesc şi politic - pentru a contracara curentul românesc iredent4 . Acest 
conflict a culminat pe 1 8  august 1 899 când, cu ocazia zilei de naştere a împăratului 
Frantz Joseph, Bourguignon i-a acuzat pe preoţii români de neloialitate şi  de 
purtare a tricolorului, ameninţându-i cu anchete disciplinare. Preoţii şi intelectualii 
români au protestat energic împotriva politicii guvernatorului de realizare a aşa
numitei "dreptăţi n ivelatoare',4 8. 

Asuprirea tuturor celor care purtau tricolorul, fie ei intelectuali sau ţărani, 
elevi sau flăcăi de la sate, va continua până la înlocuirea lui Bourguignon cu 
Conrad Hohenlohe, noul guvernator conştientizând că nu se poate guverna 
promovând o politică de învrăjbire. 

43 Teodor Balan, Bucovina în războiul mondial, Extras din "Codrul Cosminului", Buletinul 
Institutului de Istorie şi Limbă din Cernăuţi, VI, 1 929, Institutul de Arte Grafice şi Editură "Glasul 
Bucovinei", Cernăuţi, 1 929 (în continuare se va cita Bucovina în războiul mondial), p. 7. 

44 Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Bucureşti, Fond Teodor Balan, d. 1 5 , f. 494; Teodor 
Balan, Suprimarea mişcărilor naţionale din Bucovina pe timpul războiului mondial 1914-/9/8, 
Societatea Tipografică Bucovineană, Cernăuţi, 1 923 , p. 1 70. 

45 Ibidem, f. 495. 
46 Marian Olaru, Lupta pentru tricolor şi afirmarea identităţii naţionale româneşti în 

Bucovina, în "Analele Bucovinei", VI, nr. 2, 1 999, p. 392. 
47 Teodor Balan, Bucovina în războiul mondial, p. 8. 
48 Marian Olaru, op. cit. , p. 395. 
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Acest "conflict" al tricolorului a solidarizat mişcarea naţională românească 
din Bucovina, prin apărarea dreptului la însemne naţionale românii  câştigându-şi 
demnitatea naţională şi afirmându-şi conştiinţa propriei identităţi . 

Sfârşitul secolului al XIX-lea găseşte intelectual itatea pedagogică profund 
implicată în acţiunea de afirmare şi emancipare a români lor bucovineni .  Astfel, 
Societatea "Şcoala Română", înfiinţată la Suceava în septembrie 1 883, din 
iniţiativa profesorilor de la Gimnaziul Superior, Ştefan Ştefureac şi T. V. Stefanalli, 
îşi propunea sprij in irea şi înfi inţarea de şcoli primare şi secundare, editarea unor 
publicaţii şcolare, cumpărarea de cărţi, tipărirea de manuale şcolare etc. Primul 
comitet era alcătuit din George Popovici (preşedinte), Ştefan Ştefureac, T. V. Stefanelli, 
A. Daşchievici, S im ion Florea Marian, Andrei Paşcan şi Lazăr Vicol49. Societatea a 
sprij init crearea claselor româneşti paralele la Liceul din Suceava, a oferit burse 
elevilor şi studenţilor merituoşi, a publicat numeroase manuale şcolare şi lucrări de 
l iteratură, a acordat ajutoare constând din cărţi, haine, încălţăminte, bani pentru 
gazde copi ilor români pentru a urma şcoala etc. 

În 1 906 a reuşit înfiinţarea unei şcoli primare în Suceava - "Şcoala primară 
românească de 4 clase pentru băieţi şi cea de 3 clase pentru copile"50, care a 
cuprins în primul an 225 de băieţi şi 1 92 de fete, şi a deschis Internatul de Băieţi 
Ortodocşi şi  Orientali "Vasile Cocârlă"5 1 . "Şcoala Română" a sprij init acţiunile 
celorlalte societăţi culturale şi  a fost în strânsă legătură cu acestea, prin activitatea 
sa cultural-naţională dezvoltând şi menţinând o atmosferă de autentică viaţă 
naţională la Suceava. 

În 1 893 cadrele didactice au înfiinţat "Reuniunea pedagogică română din 
Bucovina", ce-şi va schimba succesiv denumirea: "Reuniunea Şcolară Română", în 
1 905, iar în 1 908 - "Asociaţia Corpului Didactic Român din Bucovina". A fost o 
modalitate de a întrun i  învăţători, profesori şi alţi oameni de cultură şi de a sprij in i  
dezvoltarea instituţi ilor de  educaţie şi  instrucţie. Mai ales, după 1 908, sub 
conducerea lui George Tofan52, se remarcă avântul învăţământului naţional şi al 
activităţilor culturale. În acest scop societatea avea opt cercuri culturale, în cadrul 
cărora au fost organizate şezători, conferinţe, serbări populare53 . 

De la acţiunile societăţilor româneşti, de manifestare a sentimentelor 
naţionale şi de afirmare a lor în toate domeni i le de activitate, nu puteau l ipsi 
femeile române. Astfel, în 1 890 s-a înfiinţat "Societatea Doamnelor Române din 
Bucovina", cu scopul de "a lucra pentru înaintarea culturală şi, în special, a 
învăţământului la partea femeiască a populaţiei române din Bucovina şi pentru 
sporirea industriei de casă"54. Din comitet făceau parte: Eufrosina Petrino, Aglaia 

49 Emilian-Dan Petrovici, op. cit. , p. 234. 
50 Petru Bej inariu, Societatea culturală " Şcoala Română " în apărarea românismului din 

Bucovina, în "Analele Bucovinei", VIII, nr. 1 ,  200 1 ,  p.  39. 
5 1/bidem, p. 40. 
52 Emilian-Dan Petrovici, op. cit. , p. 235. 
53 Ibidem. 
54 Ion Nistor, op. cit. , p. 289. 
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Isopescu, Eugenia Morariu şi Agripina Onciul. Societatea a înfiinţat un curs de 
l imba română la Cernăuţi, urmat în primi i  doi ani de 4 1 2  fete, în 1 898 de o şcoală 
publică pentru fete, în 1 906 o grădiniţă şi un orfelinat55, după ce în 1 904 deschisese 
un internat de fete la Cernăuţi56 . 

În scopul reînvieri i portului naţional, "Societatea Doamnelor Române din 
Bucovina" a înfi inţat un atel ier de croitorie, un bazar de lucrări casnice româneşti, 
a participat cu obiecte româneşti la expoziţi i le din Bucureşti, Paris, Londra şi New 
York. Pe lângă acestea, ea a organizat serate şi întruniri social-muzicale. 

Societăţile culturale româneşti din Bucovina, din cea de-a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, au reprezentat o formă 
specifică de man ifestare a conştiinţei sociale, cu pronunţat caracter naţional. Aceste 
întruniri au avut o apl icare specifică în Bucovina, unde fiecare naţionalitate încerca 
să se afirme pe tărâm propriu naţional, deosebindu-se de societăţile din teritori i le 
româneşti. F i ind o modal itate de protest, de rezistenţă faţă de politica austriacă, 
organizarea societăţi lor a constituit o şcoală în cadrul căreia s-au format 
intelectualii români, care au jucat un rol important în realizarea unităţii culturale şi 
naţionale a români lor. Nu trebuie să uităm activ itatea societăţilor culturale 
româneşti la sate, mai ales că o mare parte din membrii lor (profesori, învăţători, 
preoţi, studenţi) cunoşteau bine situaţia ţărănimii, ei înşişi fiind fii de ţărani .  

Pentru a sprij ini activitatea cabinetelor, societăţile culturale editează 
numeroase broşuri, cuprinzând lucrări de l iteratură şi istorie românească, sfaturi 
economice, juridice, de morală. Astfel, din 1 886 "Societatea pentru Cultura şi 
Literatura Română în Bucovina" a publicat 14 broşuri în colecţia "Bibl ioteca 
pentru tinerimea română" şi, din 1 890, 4 broşuri în colecţia "Biblioteca pentru 
tinerimea adultă"57 • "Societatea Academia Ortodoxă" s-a îngrij it de editarea a 1 1  
broşuri ce au format "B iblioteca poporală bucovineană", iar "Şcoala Română" a 
publicat, din 1 896, mici lucrări adresate ţărani lor în colecţia "B iblioteca de 
petrecere şi învăţătură pentru tineretul român"58 . Dorind ca ţăranii români să-şi 
recâştige încrederea în forţele lor, s-a acordat o atenţie deosebită cunoaşterii 
trecutului glorios al românilor. În acest scop, au fost publicate studii istorice, 
legende istorice de tradiţie populară, poezii patriotice. 

Acţiunea de înfiinţare a cabinetelor de lectură se intensifică între anii 1 895 şi 
1 905,  impuls ionată de participarea studenţilor de la "Junimea" şi "Dacia", astfel că, 
în 1 905, existau astfel de aşezări culturale în peste 1 00 de local ităţi . 

Pentru a suplini numărul mic de şcoli publice româneşti, "Societatea pentru 
Cultura şi Literatura Română în Bucovina" a deschis din fondurile ei mai multe 

55 Emil ian-Dan Petrovici, op. cit. , p. 236. 
56 Ion Nistor, op. cit. , p. 289. 
57 Constantin Loghin, La 80 de ani, p. 1 16-1 1 8. 
58 lorgu Toma, Şcoala Română, societate culturală in Suceava, Suceava, 1 908, p. 60; apud 

Emilian-Dan Petrovici, Aspecte ale activităţii societăţilor cultural-naţionale româneşti din Bucovina în 
lumea satelor, în "Suceava - Anuarul Muzeului Bucovinei", XVIII-XVIII-IX, 1 990-199 1-1 992, p. 330. 
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şcoli  particulare, susţinând financiar, până în 1 9 1 2, 14  şcol i  primare săteşti, cu 26 
de clase frecventate de peste 1 400 de elevi, o şcoală normală şi cursuri de pregătire 
a elevi lor pentru intrarea în gimnaziu şi câteva grădiniţe de copii ;  de asemenea, a 
editat 12  manuale pentru şcoala primară şi câteva pentru şcolile secundare59. 

Activitatea de susţinere a învăţământului românesc la sate a fost sprij inită intens 
de către Societatea "Şcoala Română", ea încurajând funcţionarea şcolilor săteşti prin 
organizarea unor cursuri de pregătire pentru gimnaziu şi acordarea unor premii 
învăţătorilor care trimiteau în şcolile secundare elevi din ciclul primar bine pregătiţi. 
De asemenea, elevii care terminau studiile secundare au fost răsplătiţi cu burse şi alte 
ajutoare materiale pentru a urma studii superioare în diferite centre universitare60. 

"Societatea Doamnelor Române din Bucovina", prin cele 30 de fi l iale, a 
organizat cursuri de l imba română şi a acordat numeroase ajutoare materiale unor 
elevi şi studenţi, iar "Reuniunea pedagogică română" s-a preocupat de educarea în 
spirit naţional a tinerei generaţii, desfăşurând o bogată activitate de ridicare 
cultural-economică a satului românesc, prin organizarea de cursuri practice şi 
însuşirea unor cunoştinţe agronomice. 

În c iuda tuturor impedimentelor, români i  bucovineni au fost susţinătorii ideii 
de stat românesc şi apărătorii adevărului istoric că Bucovina, în urma trecutului ei 
politic, va trebui să împartă soarta celorlalte provincii româneşti .  

La sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea mişcarea 
identitară românească din Bucovina a determinat afirmarea unei noi clase politice 
româneşti, ridicată din boierii patrioţi şi intelectuali i  formaţi după 1 875,  care au 
contribuit la transformarea societăţi i româneşti într-o societate de tip european şi au 
pregătit condiţiile culturale şi naţionale pentru înfăptuirea Unirii de la 1 9 1 8 . 

Putem afirma că mişcarea naţională în Bucovina a fost preponderent 
culturală; prin acţiunile organizate, societăţile culturale au contribuit la consol idarea 
elementului românesc în Bucovina, la păstrarea individualităţii sale etnice, iar prin 
atenţia acordată dezvoltării învăţământului românesc, a cunoaşteri i l imbii, 
l iteraturii ş i  istoriei naţionale se urmărea educarea tineretului în spiritul idealurilor 
naţionale. Ele au constituit punctul de plecare al dezvoltării ştiinţelor, literaturii şi 
artei naţionale, iar bibliotecile, cabinetele de lectură şi  clasele naţionale înfiinţate 
au impulsionat viaţa culturală a poporului român. 

Die national-kulturelle Bewegung 
in der zweiten Hălfte des 19. Jarhunderts und am Anfang des 20. 

Jahrhunderts in der Bukowina 

(Zusammenfassung) 

Am Ende des 1 9.Jarhunderts und am Anfang des 20.Jahrhunderts ist eine neue rumănische 
pol itische Klasse entstanden, die van der nationalen Bojaren und der nach dem Jahre 1 875 

59 Emilian-Dan Petrovici, op. cit. , p. 334. 
60 Ibidem, p. 335 .  
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ausbildenden Intelektuellen gebildet wurde, die zur Umbildung der rumănis;;he Gesellschaft in einer 
europănischen Gesellschaft beigetragen haben und haben die kulturellen und nationalen Bedingungen 
fUr die Yereinigung aus dem Jahre 1 9 1 8  vorbereitet. 

Wir klinnen behaupten, dass d ie nationale rumănische Bewegung in der Bukowina eine 
kulturel le Bewegung zuerst war; in diesem S inn stellt das Studium Aspekte der Tătigkeit der 
kulturellen rumănischen Geselschaft und der Yerwicklung der :<.ulturmănner fiir die 
Organsierung der nationalen Bewegung und fUr die Festigung des rumăn ischen Elementes in der 
Bukowina dar. 
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SEMINIFICAŢIA SIMBOLURILOR UTILIZATE 
ÎN LUCRĂRILE DESPRE REPRESIUNEA SOVIETICĂ 

ÎMPOTRIVA ROMÂNILOR DII\" NORDUL BUCOVINEI 
SUB REGIMUL STALINIST 

ILIE POPESCU 

După aşa-numita "el iberare" şi până la prăbuşirea sistemului comunist din 
U.R.S .S ( 1 99 1 )  români i  din "dulcea Bucovină" au trecut prin patru etape istorice: 

1 )  Împuşcarea unei părţi din populaţia locală (corn. Lunea, plasa Herţei, 
Fântâna Albă, raionul Hl iboca şi în alte localităţi); 

2) Deportarea zecilor de mii de gospodari - floarea neamului nostru 
românesc din acest ţinut - în nordul Kazahstanului, Siberia et<:. 

3) Mobi l izarea bărbaţilor români între 1 6  şi 60 de ani în "trudovaia armia" 
(armată de muncă grea) şi ducerea lor în R. S. S. Autonomă Karelofină (Onega şi  
Ladoga); 

4) Mancurtizarea (rusificarea populaţiei băştinaşe prin deschiderea şcoli lor 
ruseşti în unele sate româneşti, schimbarea toponimiei tradiţionale etc.) 1 • 

Tema deportări i  românilor în neagra străinătate este una dintre cele mai 
dureroase din istoria nord-bucovineni lor. Trebuie să vorbim despre calvarul 
confraţilor noştri, despre cei ce au îndurat chinuri nemaipomenite în istoria 
omenirii, numai pentru că au fost buni români ;  cum au păstrat acolo credinţa în 
bunul Dumnezeu, l imba maternă şi alte valori spirituale ale mult pătimitului popor 
bucovinean. 

După datele furnizate de presă, numărul celor condamnaţi la moarte de 
regimul stalinist s-a ridicat, în fosta Uniune Sovietică, la 50 de mi lioane. 

Suferinţă şi  neizbăvire sau izbăvire numai prin moarte: z.ceste cuvinte rezumă 
o istorie "modernă" de atâtea ori repetată în acest secol, pe multe meridiane ale 
lumi i, de atâtea ori trăite de noi, de părinţi şi părinţii părinţi lor noştri, o istorie încă 
vie, chiar dacă întâmplările ei sunt deja, ici şi colo, catalogate ·�n arhive2 . 

1 Ilie Popescu, Calvarul românilor din regiunea Cernăuţi sub regimul stalinist, in "Glasul 
Bucovinei", Cernăuţi-Bucureşti, VI, nr. 2 1 ,  1 999, p. 37-38. 

2 Ioan Constantinescu, Drumul spre Golgota, in "Cronica", l aşi, an. XXX, nr. 3, 1 995, p. 5. 

Analele Bucovinei, XIII, 2, p. 529--534, Bucureşti, 2006 
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Necazurile noastre au început odată cu invazia armatelor sovietice în nordul 
Bucovinei. Ele au venit peste noi ca un puhoi de mocirlă. Peste noapte am intrat în 
împărăţia morţilor şi  robilor. Peştele mare înghite pe cel mic. Am fost înghiţiţi, dar 
nu cu toţii .  Proverbul românesc ne spune un mare adevăr: "Apa trece, pietrele 
rămân" şi noi am rămas, căci ceea ce nu te omoară, te întăreşte. 

Două forţe ne-au ajutat să supravieţuim: prima - rugăciunea cu zel la 
Dumnezeu; a doua - încrederea în propri ile forţe fizice şi  morale. Cu adevărat, 
mare a fost puterea rugăciunilor celor credincioşi, de la apostoli şi până la aceşti 
martiri, duşi cu forţa departe de meleagurile natale, la moarte sigură. 

Acei care au citit şi recitit materialele publicate referitoare la deportări în 
masă au observat că ele prezintă interes şi sub aspect stilistic (conotativ). Pasaje 
întregi din publicaţii ne vorbesc în mod elocvent nu numai despre calvarul 
confraţilor noştri în gulagurile stal iniste, ci şi de forma celor relatate (metafore, 
epitete, comparaţii, repetiţii, simboluri etc.) .  În acest articol ne oprim numai la 
câteva simboluri folosite în publ icaţi ile despre calvarul români lor din acest ţinut 
mioritic. 

După cum ştim, simbolul artistic are o mare valoare expresivă. Termenul 
simbol conţine atât sensul propriu cât şi  sensul atribuit. 

Cifra 1 3  este, în accepţia unora, o cifră legată de multe nenorociri, deci un 
simbol al răului. Cerberilor stalinişti le era preferată această cifră. Prima departare în 
masă a avut loc pe data de 1 3  aprilie 1 941 3 . La 1 3  mai 1 942, un lot de familii a luat 
calea Siberiei. O adevărată noapte apocaliptică a fost pentru bucovineni cea spre 1 3  
iunie 1 94 1 .  Numai într-o singură noapte au fost deportaţi 1 3  000 de oameni. 

Poeta populară M. Morar, din comuna Cupca, raionul Hl iboca, va scrie 
poezia Chinurile celor deportaţi: " 1 3  iunie, iunie/S-a-nceput necazu-n lume/S-au 
început durerile/Şi cu deportările". 

V. I l ica a numit 1 3  iunie 1 94 1  ziua cea mai neagră din perioada ocupaţiei 
sovietice 1 940-194 1 ,  pentru populaţia românească din nordul Bucovinei, 
Basarabiei ş i  Ţinutului Herţa4 . 

1. V. Stalin a fost şi rămâne simbolul răului; "Căci sufeream mare chin/Din 
drăcia lui Stalin/Iar Stalin cât a condus/Numai rele ne-a adus"5 • Măi Staline, măi 
Staline/Ai o inimă de câine"6. În popor a apărut şi expresia "A fi un Stalin - a  fi 
foarte rău". 

Un simbol ieşit din comun prin tragismul său este Ana, soţia meşterului 
Manole, din balada populară cunoscută de toţi. Ea constituie simbolul jertfei, al 

3 Dumitru Nimigeanu, Însemnările unui ţăran departat din Bucovina, Timişoara, Editura de 
Vest, 1 993, p. 35.  

4 Vasile I l ica, Fântâna Albă - o mărturie de sânge, Oradea, Editura Imprimeriei de Vest, 1 999, 
p. 1 28. 

5 Dumilru Cuvalci uc, !.omori folclorice din dulcea Bucovină, Cernăuţi, Zelena Bllcovynn, 
2004, p. 73. 

6 lbzdem, p. 76. 
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sacrificiului, pe care îl pretinde realizarea oricărei capodopere. Numele Aniţei -
autoarea cărţii 20 de ani în Siberia - şi al Anei se extind la un dublu simbolism 
"panoramic". Aniţa Nandriş-Cudla îşi aminteşte cu regret că nu s-a refugiat în 
patria-mamă, dar s-a întors cu familia de la frontieră acasă. În drum spre casă 
"deodată s-a schimbat timpul [ . . .  ] .  A început să fulgere şi să tune, s-au întunecat 
nouri i, aproape ca noaptea"7 • În aceste clipe îngrozitoare Aniţa şi-a adus aminte de 
balada lui Manole. Dumnezeu i-a trimis şi ei o "ploaie aşa grozavă cu trăsnete", ca 
un semn care să-i spună "de ce te-ai întors la necaz şi nenorocire?"8 . 

Ana şi Aniţa sunt două nume simbolice, emblematice în spaţiu şi timp, dar se 
sinonimizeazli în esenţa lor. Ana este zidită, şi simbolizeazli jertfa capodoperei 
spirituale, iar Aniţa, deportată cu trei copii în Siberia, este victima regimului stalinist9 . 

Aproape toate culori le din spectrul solar au anumite simboluri . Culoarea 
neagră are o semnificaţie deosebită. Lucrările lexicografice inserează sensurile de 
"întristare, mâhnire, jale", respectiv şi expresia "A-i face cuiva zi le negre" - a 
pricinui cuiva supărări, a amărî pe cineva; sensul figurativ - rău la inimă, răutăcios, 
hain.  Prin urmare, uti l izarea acestei culori nu este întâmplătoare. 

Tragedia bucovinenilor începe în anul 1 940, dar se manifestă în mod deschis 
la 1 apri lie 1 94 1 ,  la Fântâna Albă, unde au fost împuşcaţi mulţi români nevinovaţi : 
"La Fântâna Albă, albi sunt doar bătrân ii/Peste tot îi negru, şi pământ şi cer/Neagră 
e şi roua şi culoarea pâinii,/Cad din cer amare lacrimi de-adevăr" (Vasile Bâcu, 
Fântâna Albă)1 0 . 

Această culoare este uti l izată şi în cartea Aniţei Nandriş-Cudla, pentru a 
demonstra mai pregnant momentul tragic al deportării celor mai buni gospodari 
români din nordul Bucovinei : "Ziua era tehu, l inişte, nimic, dar în timpul nopţii, pe 
la 1 2  sau 1 venea maşina neagră la poartă" şi intra "o ceată neagră în ogradă", 
"bărbaţi străini îmbrăcaţi în ne�ru şi cu dânşii un om de sat" şi apoi primeau de la 
cotropitori "câteva pâini negre" 1 • 

În unele pasaje această culoare simbolizează tragismul familiei Grij incu
Popescu: "Peste un sfert de oră a sosit maşina neagră" ca să-i ducă în "neagra 
străinătate", hrănindu-i cu "balandă, peşte sărat şi pâine neagră şi uscată"1 2 • 

În lagărul din Lvov, Grij incu Veronica a visat un cor mare de femei şi bărbaţi 
în veşminte negre; în închisoarea de la Harkov - cum cosea mărgele negre, cum 
cerul dinspre răsărit s-a întunecat1 3 . 

7 Aniţa Nandriş-Cudla, 20 de ani în Siberia, Bucureşti, Editura Humanitas, 1 994, p. 46. 
8 Ibidem, p. 47-48. 
9 Il ie Popescu, Aspecte stilistice ale cărţii " 20 de ani în Siberia " de Aniţa Nandriş-Cudla, în 

"Ţara Fagilor". Almanah cultural-literar al românilor nord-bucovineni, Cernăuţi-Târgu-Mureş, 1 998, 
p. 1 90. 

1 0  Vasile ll ica, Martiri şi mărturii din nordul Bucovinei (Fântâna Albă - Suceveni - Lunea -
Crasna - ljeşti) (în continuare se va cita Vasile Ilica, Martiri şi mărturii din nordul Bucovinei), 
Oradea, Editura lmprimeriei de Vest, 2003, p. 326. 

1 1  Aniţa Nandriş-Cudla, op. cit. , p. 48, 56, 60. 
1 2  I l ie Popescu, Ion Cozmei, Drumul spre Golgota, laşi, Editura Moldova, 1 994, p. 37, 38, 45. 
1 3 Ibidem, p. 4 1 .  
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Culoarea neagră este omniprezentă şi în creaţia poetică a martiri lor: 
"Bucovină, Bucovina/ Ai rămas neagră, străină"; "Şi  mânau trenul departe/În 
neagra străinătate"14• 

Dumitru Ursulean din comuna Pătrăuţii de Jos se adresează Nistrului :  "Valul 
tău într-una plânge/ Apa ţi-e în două sânge,/Dar nu-i sânge de voinic/Sânge negru 
de duşman/Ce te-a chinuit avan/Şi ne-a lăsat în nevoi/Şi-a supt sângele din noi"1 5 •  

Culoarea roşie are două sensuri : propriu ş i  impropriu .  Senul impropriu 
simbolizează lupta prin vărsare de sânge spre câştigarea "fericirii", a "libertăţii" . 
Un poet din fosta R. S. S. Moldovenească crezuse în această "fericire": "A luat în 
mâine norodul/Steagul roşu neînfrânt/-Va fi viaţă şi slobodă,/Şi dreptate pe 
pământ" (Andrei Lupan, Kotovski). 

Cărţi le lui Vasile I l ica16 au coperte roşii nu întâmplător. Această culoare 
reprezintă teroarea comunistă. Ultima ediţia a Dicţionarului explicativ al limbii 
române, prezintă cuvântul "roşu" şi cu sensul de "comunist"17 • 

Steaua roşie în cinci colţuri a apărut la început ca emblemă a Armatei roşii şi 
simbol iza faptul că este o armată muncitorească-ţărănească; lumina ce izvorăşte din 
ţara social ismului, U. R. S. S., se revarsă peste cinci continente, insuflând ideea că 
măreaţa cauză internaţională a el iberări i oamenilor muncii va birui, Ia urma 
urmelor, în toată lumea. 

Oamenii simpli au prezis "perspectiva stelei roşii" . Spre fericirea omenirii, 
acest "simbol" nu s-a materializat. Eşecul a fost prorocit de acei care au avut de 
suferit în epoca stalinistă de tristă amintire. 

Dumitru Ursuleanu se adresează Nistrului: "Dar ascultă ce ţi-oi spune: /- Steaua 
roşie va apune/Şi va răsări frumos/Crucea Domnului Cristos/Şi vor ven i, 
frăţioare/Iar zile de sărbătoare/Şi  n-o să mai ştim de chin/Că s-a prăbuşit Stalin"18 • 

Albul simbolizează pacea, fericirea etc.; cuvântul creează şi expresia "A avea 
zile albe - a trăi viaţă fericită". 

În drum spre Fântâna Albă ( 1 april ie 1 94 1  ), "la Suceveni s-au alăturat mulţi 
localnici ce au pătruns în biserică şi au ridicat, cu ştirea preotului Simion Ivaniuc, 
un număr de trei tineri ce se găseau în fruntea coloanei, unde se mai găsea un steag 
alb care să arate caracterul paşnic al demonstraţiei şi un steag în trei culori, care 
avea menirea să semnalizeze grănicerilor români că este vorba de un grup de 
români ce doreşte să se repatrieze în România"19. 

Sensuri improprii (simbolice) au şi cuvintele soare (fericire, bucurie, 
bunăstarei0: "Avut-am mult soare/Rămas-am de jale/Sărmani i  kolhoznicii 

14 Dumitru Covalciuc, op. cit. , p. 72, 86. 
1 5 Ibidem, p. 80-8 1 .  
1 6  Vezi notele 4 şi 10.  
17 Dicţionarul explicativ al limbii române (în continuare se va cita DEX), ediţia a 11-a, 

Hucureşti, Editura Univcr� Em:iclopedic, 1 998, p .  934. 
1 8  Dumitrru Covalciuc, op. cit. , p. 80 8 1 .  
1 0  V!!-�ile llica, Martiri fi mărturii din nurdul Bucovinei, p. 9 1 . 
20 DEX, p. 998. 
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mei"2 1  şi lumină (bucurie, fericire etc.) în expresia "A ieşi la lumină - a ieşi dintr-o 
situaţie grea"22 : "Dumnezeu s-a îndurat,/Jugul nostru ni 1-a luat/Şi s-a mai făcut 
lumină/Şi-o a noastră Bucovina"23 . 

Crucea a fost un instrument de tortură în antichitate (la figurat: suferinţă, 
nenorocire); el devine ulterior simbolul creştinismului .  U lterior a luat naştere 
expresia "A-şi purta crucea - a îndura o suferinţă mare, dar şi o biruinţă". 

Crucile "pentru demonstranţi reprezentau un adevărat simbol al biruinţei în 
acţiunea lor", afirma preotul S imion Ivaniuc, în legătură cu tragedia români lor de la 
1 apri lie de la Fântâna Albă: "Măreţ fii  Tu, căci Crucea Ta e al biruinţei Semn/Toţi 
cei ce cresc, primesc prin ea putere şi îndemn" (din cântarea Măreţ, biruitor Isus, 
inclusă în Cântarea Domnului). 

Coperta cărţi i Drumul spre Golgotd4 conţine un şir df: simboluri: 8 ghiocei 
(8 copii  deportaţi), 2 ochi trişti de mamă, o cruce (simbolul suferinţelor), un alb 
imaculat (visul ei de libertate) şi  o beznă (realitatea inumană a regimului totalitar); 
undeva, departe se întrevăd vâltori. Şi titlul lucrări i este sugestiv, Drumul spre 
Golgota, adică spre chinurile feroce, titlu subliniat cu o l in ie roşie (simbolul 
regimului sângeros). 

Drumul spre Golgota este, în acelaşi timp, după cum spunea Ion Cozmei, un 
simbol, ce reprezintă tragedia unei famil i i ,  care devine tragedia unui sat. La rândul 
său, tragedia unui sat devine tragedia unei întregi provincii, iar tragedia unei întregi 
provincii, se transformă în tragedia unei neam. 

În încheiere subliniez câteva momente mai semnificative .  
1 )  Multe catastrofe a avut de îndurat bucovineanul nostru în decursul istoriei 

sale. Dar niciodată mai dezastruoasă ca în epoca de ocupaţie comunistă; 
2) Simbolurile şi-au găsit locul potrivit în canavaua naraţiunii . Culoarea 

neagră simbolizează greutăţile incredibile prin care au trecut români i  din nordul 
Bucovinei sub regimul comunist, cea roşie - teroarea regimului total itar; albul -
visul spre l ibertate şi fericire, care s-a împlinit; 

3) Publicaţiile scrise cu sânge nevinovat pe această temă constituie documente 
incontestabi le, care vor sta pe masa unui Tribunal Internaţional pentru a judeca 
crimele comunismului şi ale unor indivizi l ipsiţi de sentimente umane. Istoricii care 
vor scrie mult aşteptata istorie a români lor de pretutindeni nu vor putea ocoli aceste 
publicaţii revelatoare, în modestia lor, în comparaţie cu zec:i şi sute de studi i  şi 
discursuri; 

4) Ele sunt, totodată, un avertisment pentru posteritate, ca ea să facă tot 
posibilul ca să nu se repete holocaustul nostru niciodată. 

21  Dumitru Covalciuc; op. cit. , p. 8 1 .  
22 DEX, p. 585. 
23 Dumitru Covalciuc, op. cit. , p. 75. 
24 Vezi nota 1 2. 
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534 Ilie Popescu 

La signification des symboles utilises dans les travaux 
sur la repression sovietique contre les roumains du nord de la Bucovine 

sous le regime de Stalin 

(Resume) 

6 

Dans le pn!sent article sont analyses certains symboles (Golgotha, la Croix, les couleurs noire. 
rouge, blanche etc.) utilises dans les publ ications sur le holocauste des roumains du nord de Bucovine 
sous le gouvernament staliniste. 
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BUCOVINENI ÎN SPAŢIUL CONCENTRAŢIONAR 
AL REGIMULUI COMUNIST 

VASILE I. SCHIPOR 

În peisajul  tipăriturilor din Bucovina septentrională, almanahul "Ţara 
Fagilor", îngrij it la Cernăuţi de Dumitru Covalciuc, începând din 1 992, se distinge 
prin interesul constant pentru restituirea istoriei noastre din veacul trecut. O 
secţiune de rezistenţă în istoria acestui almanah bucovinean, Golgota neamului 
românesc, în câţiva ani cu titlu modificat, Pagini din Cartea Neagră a Bucovinei, 
se constituie într-o adevărată arhivă a calvarului românilor bucovineni, cuprinzând 
anchete de istorie orală, însemnări, amintiri, povestiri, evocări, texte din folclorul 
deportări i .  În paginile sale se publică tabele cu persoanele şi fami li i le româneşti 
deportate şi persecutate din Bucovina, exterminate în Gulagul sovietic în perioada 
1940-194 1 ,  1 944-1 953 ori refugiate în România ( 1 940, 1 944), toate reconstituind, 
prin cele 1 4  tomuri de până acum, dimensiunea tragediei români lor bucovineni sub 
ocupaţia sovietică şi, în acelaşi timp, învederând înaltul civism pnn care 
bucovinenii din regiunea Cernăuţi îşi cultivă memoria colectivă' . 

1 În periodicul "Analele Bucovinei", fondat în 1 994, Vasile I. Schipor publică recenzii la "Ţara 
Fagilor", almanahul de la Cernăuţi, subliniind rolul acestuia în recuperarea "istoriei confiscate" din 
veacul trecut: anul II ,  nr. 2, 1 995, p 485; anul III, nr. 2, 1996, p .  496-497; anul V, nr. 2, 1 998, p. 445-
447; anul VI, nr. 1 ,  1 999, p. 236-237; anul VII, nr. 1 ,  2000, p. 268-270; anul VII, nr. 2, 2000. p. 589-
590; anul VIII, nr. 1 ,  200 1 ,  p. 2 1 6-2 1 7; anul XI, nr. 2, 2004, p. 498-500; anul XII, nr. 1 ,  2005, 
p. 25 1-254. Un tablou al preocupări lor comunităţii româneşti din regiunea Cernăuţi, pentru perioada 
aprilie 1 99 1-iulie 1 998, se află în lucrarea lui Vasile I l ica, Martiri şi mărturii din nordul Bucovinei 
(Fântâna Albă, Suceveni, Lunea, Crasna, lgeşti .. .), Oradea, Editura Imprimeriei de Vest, 2003, 
p. 1 94-2 1 1 .  Presa românească din regiunea Cernăuţi consemnează evenimentele comemorative 
organizate periodic: "Zorile Bucovinei" şi "Plai românesc" (începând din 1 99 1 ), "Arcaşul" (din 
200 1 ) .  O menţiune aparte facem pentru periodicul "Libertatea cuvântului'' care publică în cadrul 
rubricii Glasul adevărului un material amplu, Martirii ţinutului Herţa. în numerele sale din 22 iulie, 
5 ,  19 august, 7, 1 4, 1 8  octombrie, 2, 23 decembrie 2005, 3 1  martie 2006, sub semnătura lui Petru 
Grior de la Arhivele Statului Cernăuţi. Preocupările românilor de la Cernăuţi pot fi i lustrate grăitor de 
versuri le lui Arcadie Suceveanu: "Înviat-aţi la icoane 1 Nume dragi, nume orfane 1 De părinţi, surori şi 
fraţi 1 Morţi de foame, împuşcaţi, 1 Răstigniţi fără de vină, 1 Plânge-i, maică Bucovină!", aşa cum o 
face, cu religiozitate, refugiatul Vasile Il ica în lucrarea menţionată mai sus. Cele 40 de monumente şi 
troiţe ridicate în satele din regiunea Cernăuţi în memoria victimelor represiunilor stal iniste i lustrează, 
de asemenea, preocupările societăţii civile de aici pentru recuperarea istoriei confiscate şi cinstirea 
martirilor neamului românesc. Vezi şi Dumitru Covalciuc, Românii nord-bucovineni în exilul 
totalitarismului sovietic, în "Ţara Fagilor". Almanah cultural-literar al rom:î.nilor nord-bucovineni, 
XII, Cemăuţi-Târgu-Mureş, 2003, p. 63-77. 

Analele Bucovinei, XIII, 2, p. 535--608, 2006 
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Mărturiile supravieţuitorilor, folclorul deportării, tabelele cu victimele 
represiunii sovietice pentru multe local ităţi din regiunea Cernăuţi inaugurează un 
drum în cercetarea ştiinţifică din Bucovina care trebuie, însă, continuat, prin 
studierea fondurilor arhivistice, inaccesibile încă cercetătorilor, şi acoperirea 
tuturor local ităţilor. Dintre concluzi ile cercetări lor de astăzi, câteva se impun : 
"Pentru românii nord-bucovineni, momentele instalării şi reinstalării puterii 
sovietice rămân cele mai negre pagini din istoria lor. Potrivit cercetărilor realizate 
în ultimi i ani, numărul persoanelor din regiunea Cernăuţi care şi-au pierdut viaţa 
din cauza regimului comunist se ridică la circa 50-70 mii de persoane, dintr-un 
total de 800 mii locuitori. Chiar dacă nu există încă date exacte, credem că nu 
greşim atunci când susţinem că, în rândul grupurilor etnice care au suferit de pe 
urma represiuni lor comuniste, români i  se situează pe primul loc"; "Drept urmare a 
represiunilor practicate de sovietici, a refugierii unei părţi a populaţiei în adâncul 
ţării în faţa înaintării Armatei Roşii, la 1 ianuarie 1 945,  în regiunea Cernăuţi 
locuiau 567 mii persoane, cu 35 ,2% mai puţin decât la 1 ianuarie 1 94 1  "2 • 

Spre deosebire de ţări le din fostul spaţiu sovietic, cărora pol itica de 
glasnost le permite, începând din 1 986, raportarea la trecut, printr-o "confruntare 
deschisă" cu acesta, pentru restabil irea adevărului,  ca preocupare a istoricilor dar 
şi a societăţii în ansamblul ei, în România procesul programatic de recuperare a 
memoriei colective începe în 1 990. În partea sudică a Bucovinei, inclusă astăzi în 
judeţul Suceava, referiri la rezistenţa anticomunistă locală încep să apară, mai 
ales, abia după 1 994. Câteva ziare ("NordPress", "Monitorul de Suceava", mai 
târziu "Crai Nou", "7 zile bucovinene") publ ică articole, interviuri, documentare 
etc. consacrate unor bucovineni care au trecut prin Gulagul comunist. În 
periodicele şti inţifice de aici se publică studi i  ori recenzi i ale unor cărţi, pe 
această temă, după anul 20003• Cele dintâi manifestări şti inţifice, consacrate 
exclusiv fenomenului, se organizează abia în 200 5 .  Teme ce ţin de istoria 
recentă, precum refugiul, exi lul ,  deportările în U .R.S .S .  şi în Bărăgan, 
rezistenţa armată anticomunistă, revoltele ţărăneşti din 1 949, închisorile 
comuniste nu pot fi găsite în preocupările instituţionalizate din viaţa provinciei 

2 Ştefan Purici, Golgota românilor din Bucovina in paginile almanahului " Ţara Fagilor", 
comunicare susţinută în cadrul colocviului ştiinţific Bucovinenii şi literatura spaţiului 
concentraţionar, organizat de Centrul pentru Studierea Problemelor Bucovinei, Rădău(i, 5 iulie 2005. 

3 Ştefan Purici, Represiunile sovietice in regiunea Cernăuţi (anii '40- '50 ai secolului al XX-lea), 
în "Analele Bucovinei", anul VIII, nr. 2, 200 1 ,  p. 249-268; Rodica laţencu, Forme ale rezistenţei 
anticomuniste in partea de sud a Bucovinei. Mişcarea de partizani (1944-1958), în "Analele 
Bucovinei", anul VIII, nr. 2, 200 1 ,  p. 269-29 1 ;  Mari an Olaru, Aspecte privind rezistenţa armată 
anticomunistă in Munţii Bucovinei . ., Jurnalul " lui Vasile Motrescu, în "Analele Bucovinei", anul XI, 
nr. 1, 2004, p .  1 25-1 74 şi  anul XII, nr. 1 ,  2005, p. 2 1 7-237; Rodica Iaţencu, Organizaţii şi mişcări 
studenţeşti anticomuniste (1945-1959). Studiu de caz: bucovineni in Mişcarea Tineretului Regalist, în 
"Analele Bucovinei", anul XII, nr. 2, 2005 şi anul XIII, nr. 1 ,  2006, p. 203-26 1 .  
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timp de aproape 1 5  an i (proiecte de cercetare individuale şi în echipă, manifestări 
şti inţifice )4 • 

În acest efort de recuperare a memoriei se disting, în primul rând, câţiva 
scriitori, foşti deţinuţi pol itici .  Cărţile bucovinenilor care au cunoscut direct ororile 
din spaţiul concentraţionar al regimului comunist apar exclusiv cu sacrificiul 
autorilor şi prin grija unor apropiaţi (ziarişti, medici, preoţi, profesori), în condiţii 
grafice modeste ş i  în tiraje mici. Multe dintre acestea sunt greu de găsit până şi în 
marile biblioteci publice din Bucovina. Mărturiile lor despre rezistenţa 
anticomunistă şi detenţie contribuie la cunoaşterea imagmu infernului 
concentraţionar comunist ş i  la impunerea unui "model românesc" al scrierilor 
despre rezistenţa anticomunistă şi despre detenţie. Represiunea, tortura, imaginea 
deţinutului politic român ca tip uman, "eshatologia" detenţiei, rezistenţa în 
interiorul Gulagului, soluţia ieşirii din spaţiul şi universul concentraţionar al 
regimului comunist sunt înfăţişate în pagini memorabi le, deseori demne de orice 
antologie şi colecţie tematică5 • Scrierile lor (versuri, memorialistică, eseuri) 
îndepl inesc funcţii  multiple: de cunoaştere, în cadrul procesului de recuperare a 

4 Cele dintâi manifestări ştiinţifice, consacrate exclusiv fenomenului, se organizează abia în 
2005. Centrul pentru Studierea Problemelor Bucovinei al Academiei Române organizează reuniunile 
ştiinţifice Bucovinenii şi literatura spaţiului concentraţionar, Rădăuţi, 5 iulie 2005, Conştiinţă şi 
acţiune politică anticomunistă - cazul Bucovinei. Arestaţi, condamnaţi, deportaţi. exilaţi, Rădăuţi, 1 8  
noiembrie 2005.  Aici trebuie menţionat, însă, ş i  simpozionul Rezistenţa anticomunistă in munţii 
Bucovinei, organizat de Fi liala din Câmpulung-Moldovenesc a Fundaţiei Culturale "Memoria", în 
2002. În partea de nord a Bucovinei, inclusă astăzi în regiunea Cernăuţi din Ucraina, Societatea 
Regională "Golgota" organizează periodic manifestări diverse. În 20 mai 2006, în Sala de Festivităţi a 
Şcolii Medii Generale Nr. 29 din Cernăuţi, se desfăşoară un simpozion consacrat represiunilor 
stal iniste, la împlinirea a 65 de ani de la masacrele de la Fântâna Albă şi Lunea, de la deportările în 
masă ale bucovinenilor în Siberia şi Kazahstan. Vezi Ion Creţu, Urmaşii îşi comemorează martirii, 

"Crai Nou", Suceava, anul XVII, nr. 4 1 88, 2 iunie 2006, p. 3. În acest cadru, la Cernăuţi se propune 
acum alcătuirea unei Cărţi negre a memoriei, proiect de echipă, prin care se urmăreşte să se adune 
toate materialele publ icate pe această temă, precum şi documentele de arhivă, sub îndrumarea unui 
comitet organizatoric, în frunte cu scriitorul Vasile Tărâţeanu. La manifestările din regiunea Cernăuţi 
participă şi reprezentanţi ai Administraţiei Regionale de Stat, care aduc mulţumiri organizatorilor 
pentru "comemorarea istoriei tragice a regiunii" şi pentru păstrarea vie a memoriei neamului. În 
partea de sud a Bucovinei, însă, la comemorarea victimelor represiunii comuniste (mai ales la 9 
martie, Ziua Foştilor Deţinuţi Politici din România), precum şi la puţinele manifestări ştiinţifice 
organizate pe această temă, de regulă, nu participă nici un reprezentant al autorităţilor locale ori 
judeţene. Puţine sunt aici ş i  monumentele de for înălţate în memoria foştilor deţinuţi politici. Nici 
măcar întocmirea unor liste a acestora, pe localităţi, cu date sumare privind condamnarea şi detenţia 
nu constituie o preocupare de istorie locală, dar şi o datorie morală de onoare a profesorilor de istorie, 
de limba română, a preoţilor. Fiind aproape de arhivele de stare civilă şi de supravieţuitorii Gulagului, 
tot mai puţini pe zi ce trece, profesorii şi preoţii ar putea oferi cercetări i date şi informaţi i  extrem de 
folositoate. O mărturisire a lui Vasile Pânzariu, plină de tristeţe şi amărăciune, este grăitoare în acest 
sens: "Şi astăzi, noi trăim şi activăm, într-un fel, în clandestinitate, în timp ce toţi se bucură azi de 
l ibertatea în numele căreia noi ne-am jertfit cei mai frumoşi ani din viaţă" (Suceava, mai 2006). 

5 Vezi studii le semnate de Vasile 1. Schipor, Dumitru Oniga. Poezia-spovedanie, poezia
penitenţă şi drum de izbăvire şi Vasile Pânzariu. Calvarul cuvântului condamnat la moarte in 
.. veacul marelui prăpăd", în "Analele Bucovinei", anul XII, nr. 2, 2005, p. 327 şi  341 . 
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istoriei, a memoriei confiscate; de catharsis şi autocatharsis/de "vindecare a 
memoriei", de reumanizare a trecutului şi de educare, pentru ca astfel de fapte 
oribile să nu mai poată fi repetate de omenire în viitor6• În acest cadru înţelegem o 
mărturisire a lor, care străbate ca un laitmotiv scrieri le despre tragica lor experienţă 
de viaţă: "Am iertat, dar nu vom u ita niciodată"7 . 

Un proiect de cercetare ştiinţifică, iniţiat în 2004, la Rădăuţi, aduce în viaţa 
ştiinţifică ideea realizării unui Martirologiu al Bucovinel'. Acesta cuprinde un studiu 
introductiv, ce prezintă, cronologic, realizările din Bucovina (articole de presă, studii, 
volume de memorialistică, eseistică, versuri) pe această temă de istorie recentă, cu o 
bibliografie impresionantă în planul cercetării naţionale9. Partea propriu-zisă a 
lucrării este un dicţionar biografic1 0• Bucovineni i  identificaţi pe baza cercetării de 
arhivă şi bibliotecă sunt prezentaţi în ordine alfabetică, cu date esenţiale de fişier 
biografic, referinţe şi surse bibliografice. Cele câteva sute de nume şi destine din 

6 Vezi şi Dan C. Mihăilescu, Literatura română în postceauşism. /. Memorialistica sau 
trecutul ca reumanizare, Iaşi, Editura Polirom, Colecţia "Litere", 2004; Ruxandra Cesereanu, Gulagul 
în conştiinţa românească. Memorialistica şi literatura închisorilor şi lagărelor comuniste. Eseu de 
mentalitate, ediţia a II-a revi!.zută şi adăugită, Iaşi, Editura Polirom, Colecţia Plural M, Colecţia .Jdei 
contemporane", 2005; Ruxandra Cesereanu, Comunism şi represiune în România. Istoria tematică a 
unui fratricid naţional, Iaşi, Editura Polirom, Colecţia Plural M, Seria "Idei contemporane", 2006. 

7 Vezi şi Vladimir Tismăneanu, Noaptea totalitară. Crepusculul ideologiilor radicale în 
Europa de Est, Bucureşti, Editura Athena, 1 995, lucrare ce poartă pe copertă menţiunea: "A ierta nu 
înseamnă a uita, însă a uita este de neiertat". Extinzând mărturisirea autorului din Cuvânt înainte. 
Splendoarea şi mizeria radicalismului utopic, şi noi avem credinţa că lucrările consacrate Gulagului 
pot "contribui la consol idarea unei culturi a încrederii, a onestităţii şi toleranţei, atât de necesară 
pentru o societate deschisă" (p. 1 6) . 

8 Folosim termenul martirologiu cu sensul oferit, prin generalizare, de dicţionarele uzuale ale 
limbii române contemporane: "lista celor care au suferit ori au murit pentru o idee, pentru o 
convingere", vezi Dicţionarul explicativ al limbii române - DEX. ediţia a II-a, Bucureşti, Editura 
Univers Enciclopedic, 1 996, p. 60 1 ;  "enumerare, povestire a suferinţelor îndurate", conform Ioan 
Oprea, Carmen-Gabriela Pamfil, Rodica Radu, Victoria Zăstroiu, Noul diqionar universal al limbii 
române, Bucureşti-Chişinău, Editura Litera Internaţional, 2006, p. 782. Pentru ideea întocmirii unei 
astfel de lucrări, vezi şi Alain Besan�on, Nenorocirea secolului. Despre comunism, nazism şi 
unicitatea Şoah-ului, traducere din limba franceză de Mona Antohi, Bucureşti, Editura Humanitas, 
1 999. Din capitolul V, intitulat Memoria, p. 1 07- 1 38, reţinem precizarea: "Deşi au existat sub 
comunism mai mulţi martiri ai credinţei decât în oricare altă epocă din istoria Bisericii, nu constatăm 
vreo grabă sau vreun zel în întocmirea martirolog[i]ului" (p. 1 1 2) . 

9 Vezi Vasile 1. Schipor, Bucovinenii în spaţiul concenJraţionar al regimului comunist. 
Martiri, martori şi mărturii, în volumul Marian Olaru, Bucovineni împotriva comunismului: fraţii 
Vasile şi George Motrescu, Prefaţă de D. Vatamaniuc, Postfaţă de Vasile 1 .  Schipor, Suceava, 
Editura Universităţii "Ştefan cel Mare", 2006, p. 249-320. 

1 0  Sub influenţa unor preocupări din spaţiul catolic german, în ultimii ani, au existat şi la noi 
preocupări de redactare a unui "Martirologiu al României", intitulat Martiri pentru Christos în 
perioada comunistă. Sub patronajul Patriarhiei Române, lucrarea ar fi trebuit să-i cuprindă pe 
slujitorii tuturor cultelor care au murit în Gulagul comunist. Reprezentanţii Bisericii Greco-Catolice 
au formulat obiecţii de ordin metodologie şi apoi s-au retras din colectivul de elaborare. În Basarabia 
!;-U tipărit o "carte n memoriei" victimelor total itarismului comunist: Elena Postică (editor), Cartea 
Memoriei. Catnlng al victimelor lotaliltlrismului comunist. voi. 1-IV, Chişinău, 1 999-2005. Şi la 
Cernăuţi există un proiect de elaborare a unei "cllrţi a memoriei", coordonat de istorici ucrnineni. 
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Bucovina, identificate astfel până acum şi înregistrate în acest instrument de lucru, 
i lustrează dimensiunea fenomenului de rezistenţă anticomunistă, precum şi politica 
planificată de distrugere a societăţii civile din România. Impresionează numărul mare 
de ţărani împuşcaţi, arestaţi, anchetaţi, torturaţi şi deportaţi (în U.R.S.S.  şi în 
Bărăgan), partizani din grupurile antisovietice şi anticomun iste, elevi, studenţi, 
funcţionari, mil itari, învăţători, profesori, preoţi, avocaţi, judecători, medici, ingineri, 
oameni politici .  În multe cazuri, din ariditatea informaţi i lor ·- lacunare, cât timp 
accesul cercetări i  este drastic îngreunat de o legislaţie complicată şi de proceduri 
anevoioase - capătă relief biografii impresionante şi destine tragice. 

Bacinschi Aure/ian. Născut la 1 7  ianuarie 1 906 în comuna Bălcăuţi, fiul lui 
Epifanie şi al Victoriei Bacinschi. Absolvent al Liceului "Laţcu Vodă" din Siret. 
Învăţător în comuna Bi lca. Căsătorit, în 1 930, cu învăţătoarea !ulita Cuşniriuc. 
Funcţionar, după această dată, Ia Camera Agricolă a judeţului Rftdăuţi, ca responsabil  
pentru comuna Bălcăuţi, unde se ocupă cu intropucerea tehnologiei moderne în 
agricultură, cu ameliorarea culturilor şi a zootehniei . In perioada 1 944-1 946 este pretor 
şi prim-pretor al Plasei Siret. Arestat, în 1 947, anchetat Ia Siret şi Rădăuţi şi persecutat. 
Arestat Ia 2 august 1 948 şi condamnat de Tribunalul Rădăuţi Ia două luni de închisoare 
corecţională, pentru "instigare contra regimului comunist" şi la două luni de închisoare, 
pentru "manifestări duşmănoase la adresa regimului comunist". Rearestat în 1 950 şi 
condamnat de către Tribunalul Militar Iaşi, prin sentinţa penală nr. 3 1 / 1 0  ianuarie 
1 950. Închis timp de un an şi câteva luni. Rearestat Ia 1 7  martie 1 952 şi condamnat la 
un an de închisoare, pentru "nepredarea cotelor Ia stat" ("sabotaj"), conform sentinţei 
penale nr. 73/1 952 a Tribunalului Rădăuţi. Pus în libertate Ia 23 martie 1 953 .  În 
perioada 1 947-1953,  deţinut în închisorile din Rădăuţi, Galata-Iaşi, Aiud şi în coloniile 
de muncă Poarta Albă, Peninsula şi în Bărăgan, la Luciu-Giurgeni . 

Întreaga familie este supusă prigoanei pol itice. Soţia, Bacinschi Iulita 
(născută la 25 mai 1 899, în comuna Sinăuţii de Jos, fiica lui Gheorghe şi a 
Paraschivei), absolventă a Şcoli i  Normale din Cernăuţi ( 1 922), învăţătoare la 
Hi l işeu-Gafencu, judeţul Dorohoi ( 1 923), Dersca, Stăneştii de Jos pe Ceremuş, 
Bălcăuţi (din 1 936) este mutată la Şerbăuţi, în 1 949, şi apoi îndepărtată ("epurată") 
din învăţământ, la 3 1  septembrie 1 950 .  În 1 950, învăţătoarea Bacinschi !ul ita şi fiul 
ei ,  Aristotel, sunt obl igaţi să iasă la arat în ziua de Paşti, în timp ce se sfinţea blidul 
cu pască la biserică. La 22 noiembrie 1 952, Tribunalul Rădăuţi o condamnă, în 
temeiul Decretului 1 83/ 1949 şi al Decretului 1 7/ 1 952, la trei ani de închisoare 
corecţională, 2 000 Iei amendă corecţională, 950 Iei despăgubiri şi 50 lei cheltuieli 
de procedu!ă, pentru delictul de sabotaj :  "o restanţă de 3 80 litri de lapte nepredată 
la cote". In sentinţa penală de condamnare nr. 1 5271 1 952 este considerată 
"chiabură care, în ura sa neîmpăcată, a lipsit oamenii  munci i  şi întreprinderile 
industriale de cele necesare, împiedicând îndeplinirea planului de stat". Arestată la 
24 noiembrie 1 952.  Detenţia la penitenciarul Ghencea din Bucureşti . Pusă în 
l ibertate la 1 6  april ie 1 953,  în baza Decretului 1 55/ 1953 .  Autorităţile "regimului 
democrat-popular" îi refuză, în repetate rânduri, cererea de reîncadrare în 
învăţământ. În perioada mai 1 959-ianuarie 1 960 este angajată ca infirmieră la 
Spitalul de Copii  Neuropsihici din Siret, în care a funcţionat ca director în perioada 

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



540 Vasile 1 .  Schipor 6 

1 944- 1 946. Prin sentinţele civile nr. 997 din 4 iunie 1 954 şi nr. 2589 din 20 iunie 
1 95 5  ale Tribunalului Popular Raional Rădăuţi, casa, anexele gospodăriei şi cele 
1 3 , 1 9  ha de teren sunt trecute în proprietatea statului .  Copii i ,  rămaşi fără casă şi 
sprij inul părinţilor, sunt supuşi, de asemenea, persecuţiei .  Bacinschi Aristotel 
(născut la 7 august 1 936) este exmatriculat de la Liceul "Eudoxiu Hurmuzachi" din 
Rădăuţi, la sfârşitul anului şcolar 1 95 1 / 1 952, după ce absolvise cursurile clasei a 
IX-a. Bacinschi Viorel-Octavian (născut în 1 934) nu este primit la examenul de 
absolvire a Şcolii Tehnice Zootehnice din Rădăuţi (iunie 1 952). Până în 1 964, 
amândoi sunt supuşi persecuţiei şi nu îşi pot continua studiile. Pentru a supravieţui, 
sunt nevoiţi şi obligaţi să facă munci grele, în condiţii inumane, în timp ce părinţii 
lucrează pe şantier, în Oltenia, tatăl ca magazioner iar mama ca muncitoare 
sezonieră: "În toată această perioadă de dictatură comunistă (mai precis, de ură 
comunistă împotriva celor avuţi, capabili şi muncitori), am fost terorizaţi, 
persecutaţi, ameninţaţi cu arestarea şi cu închisoarea, insultaţi şi l ipsiţi cu 
desăvârşire de orice drept al omului, batjocoriţi în public şi molestaţi (am fost 
molestat într-o noapte de gardieni i  ce-l însoţeau pe tata de la închisoarea din 
Rădăuţi spre vagonul-dubă din gară, lovit cu patul armei şi cu cizmele)" 1 1 •  

Băltărescu Marcel. Născut l a  1 august 1 9 1 4  în Hârlău . Fiul medicului 
veterinar Vasile Băltărescu ş i  al El izei, născută Apostolescu. Absolvent al 
L iceului de Stat "Eudoxiu Hurmuzachi" din Rădăuţi, bacalaureat 1 932.  Studi i  
universitare la Facultatea de Drept din Cernăuţi, perioadă în care activează in 
Societatea Studenţească "Arboroasa". Stagiar şi avocat definitiv în Barou! 
Rădăuţi . Combatant pe Frontul din Răsărit în cadrul Regimentu lui 8 Roşiori , 
începând din 1 94 1 .  Pentru "curajul excepţional dovedit pe câmpul de luptă" şi 
faptele sale de arme, este răsplătit cu Ordinul "Coroana României" cu spade, în 
grad de cavaler, cu panglică de Virtute Mil itară, prin Înaltul Decret Regal nr. 
303 1 din 6 octombrie 1 942, cu Ordinul "Steaua Român iei", cu spade şi panglică 
de Virtute Militară, prin Ordinul de zi nr. 1 63/1 944, şi "Crucea de F ier", clasa a 
11-a, din partea Armatei Germane. Combatant pe Frontul de Vest, până în Munţi i 
Tatra. Veteran şi invalid de război .  Arestat în 1 947, pentru convingerile sale 
anticomuniste . Închis la Gherla, până la 1 mai 1 948.  Rearestat la 1 O august 1 952 
ş i  condamnat administrativ. Detenţia în lagărele de muncă Galeş şi Peninsula. 
Pus în l ibertate la 27 mai 1 954. Lucrează o perioadă ca muncitor necalificat. 
După ani de chin şi umil inţă, este angajat jurisconsult la Î.L.F. Suceava. În 
perioada detenţiei, soţia sa, învăţătoarea Ecaterina, născută Ciobotariu, fi ica unor 
ţărani din B ilca, este îndepărtată din învăţământ, iar mamei i-a fost s istată plata 

1 1  Cf. Aristotel Bacinschi, Represiunea şi persecuţia comunistă împotriva familiei Bacinschi 
Aurelian din cam. Bălcăuţi, jud. Suceava, text inedit, manuscris dactilografiat, pus la dispoziţia 
noastră, redactat în Rădăuţi, la 26 iunie 2006, p. 5 .  Documentul este însoţit de 22 de anexe cuprinzând 
acte doveditoare, în xerocopie, şi cinci fotografii de epocă. Cicerone loniţoiu nu-i menţionează pe 
Bacinschi Aurelian şi soţia sa, Bacinschi lulita, între victimele regimului comunist. Vezi Victimele 
terorii comuniste. Arestaţi, torturaţi, întemniţaţi, ucişi. Dicţionar, I (A-B), lucrare revizuită de prof. 
univ. Florin Şteffinescu, Bucureşti, Editura Maşina de Scris, 2000. 
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pensiei . Se stinge din viaţă la 23 octombrie 1 99 1  în Bucureşti, fiind înmormântat 
în Rădăuţi 1 2 • 

Bercea Radu. Născut la 25 august 1 939 în Cuciurul Mare-Cernăuţi. Studi i  la 
Şcoala de Arte Plastice şi Decorative "Octav Băncilă" din Iaşi .  Arestat, la 30 aprilie 
1 959, anchetat la Securitatea din Iaşi şi condamnat prin sentinţa nr. 407 din 1 6  iulie 
1 959 a Tribunalului Mil itar Iaşi la 20 de ani muncă silnică şi zece ani degradare 
civică, pentru "crimă de uneltire contra ordinii sociale". Împreună cu alţi tineri, 
"stăpâniţi de sentimente duşmănoase orânduirii sociale din RPR, a stabi l it legături cu 
elemente contrarevoluţionare constituite într-o organizaţie contrarevoluţionară"; "în 
repetate rânduri a purtat discuţii duşmănoase regimului din Republica Populară 
Română, a elogiat modul de viaţă în statele capitaliste, ponegrind în acelaşi timp 
condiţiile de viaţă din ţara noastră, cum şi condiţiile create de Partidul Muncitoresc 
Român şi guvern în domeniul învăţământului". Tribunalul Militar al Regiunii a II-a 
Militare Bucureşti, prin decizia nr. 234 1  din 1959, îi reduce pedeapsa la 1 5  ani 
muncă silnică, iar ulterior, prin decizia nr. 19 din 22 februarie 1 963, îi reduce 
pedeapsa la cinci ani de închisoare şi patru ani interdicţie corecţională. Trece prin 
coloniile de muncă de la Luciu-Giurgeni, Cireşu, Grădina, Strâmba, Salcia, 
Stoeneşti, Măraşu, Vaca, La Saivane şi Bacul Gironde. La Stoeneşti este coleg de 
suferinţă cu Alexandru Paleologu, iar la Salcia cu Alexandru lvasiuc şi Alexandru 
Zub. Pus în libertate la 27 aprilie 1 964. Stabil it la Gura Humorului . Artist plastic, 
"om de spirit, jovial, optimist", care "nu-şi poate închipui o lume fără umor", îşi 
expune lucrările la mai multe expoziţii în ţară şi în străinătate, mărturisind că "trebuie 
să se lepede de zgura unor amintiri tragice, să se descarce de tensiunea unor trăiri pe 
care le-a îngropat adânc înăuntrul său": "Trebuie să spun prin ce am trecut. Am 
rămas atât de puţini cei care am fost în detenţie politică, iar mărturii despre ce s-a 
petrecut în Gulagul comunist nu există decât sub forma scrisă. Acolo nu s-au făcut 
fotografii .  Sunt singurul care pot reconstitui grafic scenele pe care le-am trăit şi le-am 
văzut cu propriii mei ochi". Sub genericul "Memoria retinei Gulagului românesc", 
Radu Bercea expune 52 de lucrări grafice, tuşuri şi acuarele, în 2002, la simpozionul 
Rezistenţa anticomunistă in munţii Bucovinei, organizat la Câmpulung-Moldovenesc 
de către Fundaţia Culturală "Memoria". La 1 9  mai 2006, în cadrul Muzeului de 
Istorie Suceava, expune 40 de lucrări de grafică, dedicate "tineretului român, pentru a 
nu uita unde şi-au irosit vieţile părinţii, bunii şi străbunii". Convins că "trecutul 
luminează prezentul", Radu Bercea se numără printre mărturisitorii represiunii 
comuniste din România: "Datoria mea faţă de semenii mei, care au suferit pentru o 
cauză, este una morală . . .  Poate că privitorul celor câtorva lucrări de grafică nu va fi 

12 Adrian B�işcă, Marcel Băllărescu (1914-1991), în ,,Arhivele totalitarismului", Bucureşti, nr. 1-2, 
2004, p. 236-237. In dicţionarul Victimele terorii comuniste. Arestaţi, torturaţi, întemniţaţi, ucişi, în voi. 1 
(A-B), 2000, Cicerone Ioniţoiu nu-l menţionează pe bucovineanul Marcel Băltărescu între victimele 
regimului comunist. Avocatul V asi le Lazăr îl întâlneşte, în detenţie, pe şantierul de construcţie a Stadionului 
din Constanţa: "Doi inşi s-au dovedit a fi dotaţi deosebit pentru astfel de lucrări pretenţioase: Marcel 
Băltărescu şi Brunner. Primul era licenţiat în drept şi a practicat avocatura pe lângă Tribunalul din Rădăuţi. 
A fost condamnat administrativ, pe motiv că, înainte de alegerile din noiembrie 1946, făcuse propagandă 
pentru liberali. S-a remarcat ca un om bun şi înzestrat cu un caracter ferm şi direct. Mi-a fost un prieten de 
mare nădejde". Vezi Şase ani în infern, Timişoara, Editura Marineasa, 2000, p. 1 58. 
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pe deplin edificat asupra calvarului suferit de sute de mii de oameni din această ţară, 
această imensă tragedie care se vrea uitată . . .  Este un mod de prezentare în premieră, 
deoarece aparatul de fotografiat era interzis chiar şi celor care instrumentau tortura . . .  
Arhivele Securităţii statului totalitar, al [ e] sistemului de represiune, ascund o 
realitatea înspăimântătoare, caracterul masiv şi sistematic al terorii, care în 
numeroase cazuri s-a soldat cu crime împotriva umanităţii" 13 • 

Blănaru Vasile. Născut la 6 februarie 1 9 1 3  în oraşul Câmpulung-Moldovenesc. 
Absolvent al Academiei de Teatru şi Cinematografie Iaşi, secţia literară, promoţia 
1 937.  Colaborator la diverse periodice ale epocii, în care semnează şi cu 
pseudonimele Cezar Flamură, Vasile Blănaru-Fiamură: "Bis" (revistă de teatru şi 
cinema condusă de Sanda Cocorăscu), "Buna Vestire", "Curentul", "Fapta", "Gazeta 
bucovinenilor", "Iconar", "Libertatea" (Orăştie), "Pământ strămoşesc" (Iaşi), 
"România" (revista de turism a Ministerului Propagandei), "Sânziana" (editată de 
C. Gane), "Straja Ţării", "Timpul", "Tribuna tineretului", "Vremea". În revistele 
militare ("Soldatul", "Gazeta luptătorului") publică reportaje de front semnate ca 
reporter de război pe frontul antisovietic ( 1 943-1 944). Editura "Vremea" îi publică, 
în 1 939, volumul de versuri Talazuri, cu o prefaţă de Victor Eftimiu 14• Arestat în 

13 Vezi Tiberiu Cosovan, Mărturii din Infern: " Memoria retinei Gulagului românesc ", în 

"Monitorul de Suceava", anul XI, nr. 96 (3 1 66), 26 aprilie 2006, p. 1 3 ;  Tiberiu Cosovan, Cronica 
plastică. Un vernisaj in tandem sau raza de speranţă că suferinţa unei generaţii nu vaji îngropată in 
uitare, în "Monitorul de Suceava", anul XI, nr. 1 1 7 (3 1 87), 20 mai 2006, p. 1 2. Cicerone loniţoiu nu-l 
menţionează nici pe bucovineanul Radu Bercea în voi. 1 (A-B), al dicţionarului citat. 

14 Despre acest autor bucovinean nu există informaţii în lucrările biobibliografice din Bucovina. 
În lucrările publicate, după 1 989, în România, i-arn găsit un singur profil biobibliografic în voi. III al 
antologiei coordonate de Constantin-Aurel Dragodan, Bucureşti, Editura Rarnida, Colecţia "Arhiva 
Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România", 1 995, p. 29. Din creatia poetică a acestui autor 
bucovinean, antologia publică I l  texte provenind din anii detenţiei sale la Botoşani, Aiud şi Jilava în 
perioada 1 953-1 963 (p. 1 2-29). Dintre acestea, textul Testament, p. 1 3- 14, ar trebui reţinut în mod 
special: "Nu plâng, nu mai blestem, doar mă doare nimicnicia. 1 Sub acest ultim blasfem şi în jug 1 Sunt 
cel din urmă rapsod 1 spre eşafod. 1 Îmbrăţişând pământul, aerul, soarele şi veşnicia 1 Salut libertatea 
fraţilor de la plug! 11 Nu plâng, nu mai blestem, ci mă caut în azururi, 1 Pe cimentul-osândă, prin coclauri 
de ceaţă, 1 printre aştri-înfrângeri. 1 Trudită-i cărarea ce duce spre lumea de-a pururi, 1 cărări le-plângeri. 11 
Sărută-mă, moarte, cu foamea, cu fierul, 1 Cu dinţii-cătuşe, cu buzele tale de gheaţă. 1 Sunt cel din urmă 
rapsod 1 spre eşafod, 1 Mi-e inima lacrimi şi sânge mi-i cerul 1 cemit a prohod . . .  " (iulie 1959, Botoşani). 
Pentru bibliografia problemei, vezi şi Poezia in cătuşe, antologie, Prefaţă şi note de Aurelian I. Popescu, 
Postfaţă de Nicolae Panea, Craiova, Editura Omniscop, 1 995, "o carte de istorie", "trista istorie în 
versuri a anilor '50", "un Arhipelag Gulag al lirismului" din România veacului trecut. Despre poezia 
acestui "arhipelag al rezistenţei" Cassian Maria Spiridon scrie: "Poezia închisorilor se constituie într-o 
continuare firească a poeziei noastre interbelice. Această poezie a detenţiei are o dublă importanţă, o dată 
pentru istoria na�onală şi o dată pentru istoria l iteraturii ca document şi valoare artistică. [ . . .  ] Poemele 
stau mărturie nesfârşitelor chinuri aduse jertfă pe altarul demnităţii . Au rezonanţe biblice, încărcate de 
mesianism, par clarnate de marii profeţi ai Ierusalimului, auzi disperarea şi deznădejdea din glasul lui 
Ieremia sau !ezechiel. [ . . .  ] Universul poetic este marcat de oarece monotonie, dar totul se înnobilează şi 
înalţă prin autenticitatea şi adevărul sentimentelor, a unor simţiri dincolo de banalitate. [ . . .  ] Sunt 
admirabile sonurile de poezie autentică, desprinse din tragedia celulelor, ce ne înalţă, pe nebănuite aripi 
ale spiritului, spre muzica tăcută a sferelor. Aproape e imposibil de crezut că poate fi creată poezie de aşa 
o puritate în temniţele îngrozitoare ale terorii" (Vezi editorialul Poezia de după gratii, în "Convorbiri 
literare", serie nouă, Iaşi, anul CXXXII, nr. 2 (38), februarie, 1 999, p. 1 ). 
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vara anului 1 949 şi închis până în 1 954, când este eliberat de la Aiud. Rearestat în 
noaptea de 1 3/ 1 4  martie 1 958 .  Trece prin închisori le Ministerului de Interne, 
Botoşani şi Suceava, unde este torturat. Judecat într-un proces înscenat, în care au 
fost implicaţi şi doi fraţi de-ai săi. Condamnat la moarte prin sentinţa nr. 83 din 20 
aprilie 1 959.  După 804 zile de aşteptare a executării sentinţei, în camera zero de la 
Jilava, i se comută pedeapsa în muncă silnică pe viaţă. E l iberat la 3 1  iulie 1 9641 5 . 

Având convingerea că "trebuie să lăsăm pentru mâine măcar o candelă aprinsă, 
o candelă a iubirii de oameni, care să lumineze toate căile adevărului şi să nu se 
stingă niciodată"16, Vasile Blănaru-Flamură scrie Golgota iluziilor. Amintiri din 
Închisorile comuniste, Cazaciocul groazei din Valea Piersicilor. 804 zile şi nopţi În 
lanţurile morţii, De la Ana la Caiafa. File din jurnalul ascuns al unui proscris. 
Dintre acestea, numai cea de a doua vede lumina tiparului, în 1 996, şi  cuprinde 
mărturii referitoare la universul concentraţionar din România postbelică: "Deţinuţii 
politici din închisorile lui Gheorghiu Dej şi Drăghici [ . . .  ] au avut norocul să 
transforme temniţele în adevărate universităţi, cu ajutorul unor somităţi 
universitare"1 7 ;  "Atunci, la Aiud, am apucat perioada când s-a[u] putut <<scrie» 
poezii, rugăciuni; capitole din Biblie se scriau pe săpunuri sau pe bucăţi de sticlă 
acoperite cu un strat subţire de săpun, se scria cu un ac sau cu un vârf de lemn ascuţit 
şi în foarte mare taină (de aveai ghinionul să fii prins, cunoşteai nu numai pumnii şi  
bâtele gardienilor, ci  şi foamea unor multe zile de izolare sau carceră) şi  de pe sticle 
sau săpunuri se învăţau pe de rost. Se ştie că în acest fel s-au «scris» volume întregi 
de poezii, semnate de poeţi consacraţi ca: Radu Gyr, Nichifor Crainic, Sandu Tudor, 
Vladimir Streinu, S imion Lefter, V. V. Martinescu şi alţii mai puţin cunoscuţi. Într-un 
timp circulau printre deţinuţi şi poezii ce aparţineau lui Ion Petrovici şi 
V. Voiculescu. Eu cu Dancu ne-am afirmat ca versificatori şi acolo, în celula morţii, 
a avut loc un fel de maraton poetic, care pe care, atât de antrenant încât au fost zile 
când am şi uitat că în orice minut puteam fi ţinta plutonului de execuţie"1 8; 
"Povestirile lui Sandu Ionescu despre viaţa trăită personal în lagărele germane de 
exterminare (el nu pierdea ocazia să repete mereu «ce bine era acolo unde era 
rău . . .  »), nuvelele lui Ghiţă Ungureanu, povestite într-un plăcut limbaj bucovinean ş i  
«operele» noastre poetice, reci tate la întrecere, iată care au fost mij loacele noastre, la 
Botoşani, de a face să treacă zilele grele şi modal itatea de a ne menţine moralul, cât 
de cât, la nivelul unor pretinşi luptători contra răului comunist"19• 

Bobu Victor. Născut la 1 3  iulie 1 9 1 3  în comuna Grămeşti-Siret. Fiul lui 
Gheorghe şi  al Elenei, născută Dărăbăneanu. Absolvent al Facultăţii de Teologie 

15 Cicerone Ioniţoiu, op. cit. , 1 (A-B), Lucrare revizuită de Florin Şrefănescu, Bucureşti, 
Editura Maşina de scris, 2000, p. 202-203 . Vezi şi Alex Ştefănescu, Istoria literaturii române 
contemporane, 1941-2000, Bucureşti, Editura Maşina de Scris, 2005, p. 3 1 .  

1 6 V .  Blănaru-Flarnură, Cazaciocul groazei din Valea Piersicilor. 804 zile şi nopţi în lanţurile 
morţii, Bucureşti, Editura Sepco SRL, Colecţia "Iconar", 1996, p. 5 1 .  

1 7  Ibidem, p. 84. 
18 Ibidem, p. 340. 
1 9  ibidem, p. 340-341 .  
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din Cernăuţi ( 1 93 8).  Preot la Bălineşti . Arestat şi  anchetat în mai multe rânduri 
( 1 949, 1 956), pentru opunere la colectivizare. Rearestat, anchetat şi condamnat de 
către Tribunalul Mil itar Iaşi, prin sentinţa nr. 3 1 8/1 960, pentru "uneltire contra 
ordinii sociale". Detenţia la Suceava, Botoşani, Ji lava şi Aiud. Pus în libertate, la 
1 5  ianuarie 1 963 , în baza Decretului de graţiere nr. 5/ 1 963 al Consi l iului de Stat al 
R.P.R. Preotul Victor Bobu20 scrie pagini impresionante în Memoriile unui deţinut 
politic2 1 , oferind posterităţii mărturii valoroase. Câteva episoade se disting prin 
motivul epifaniei, întâln it frecvent în literatura memorialistică a spaţiului 
concentraţionar din România22, evocând momente de trăire creştină profundă care 
transformau inumana celulă a detenţiei politice în "adevărată grădină" şi întăreau 
moralul deţinuţilor politici .  

Imaginea lui  I isus Hristos î l  însoţeşte pe preotul Victor Bobu pretutindeni în 
închisorile prin care trece: "Permanent îl vedeam pe I isus într-o mantie albă, 
ducându-şi crucea în spate"23 . În spaţiul traumatizant al detenţiei, cunoaşte, de-a 
lungul celor trei ani şi 45 de zile, preoţi ortodocşi şi catolici, învăţători, profesori, 
revizori şcolari, avocaţi, procurori, ofiţeri din vechea armată regală, prefecţi, 
medici, ingineri, studenţi, contabili, administratori de moşii, muncitori, negustori 
provenind din toate provinciile locuite de români .  În închisorile de tranzit Suceava, 
Botoşani şi Ji lava, precum şi în "închisoarea de bază", la Aiud, primeşte ajutorul 
semeni lor şi le oferă, la rându l  său, ajutor. Bolnav de icter, suferind de reumatism 
şi TBC ganglionar, la Aiud cunoaşte aceleaşi privaţiuni. I se refuză tratamentul 
medical, este izolat, trece prin "camera neagră", ca formă de pedeapsă corecţională, 

20 Vezi Ştefan Iloaie, Paul Caravia, .Virgiliu Şt. Constantinescu, Mărturisi/ori de după gratii. 
Slujitori ai Bisericii în temniţele comuniste, Supliment al periodicului "Renaşterea", Cluj-Napoca, 
1 995, p. 1 5; Cicerone Ionitoiu, op. cit., I (A-B), 2000, p. 209; Constantin Hrehor, Muntele 
mărturisi/ar. Anii rezistenţei-anii suferinţei, Iaşi, Editura Timpul, 2002, p. 234; Vasile 1. Schipor, 
Victor Bobu (1913-2000), preot, memorialist şi animator cultural, Rădăuti, 2004 (manuscris); Dorin 
Dobrincu (editor), Proba infernului. Personalul de cult în sistemul carcera/ din România potrivit 
documentelor Securităţii, 1959-1962, Bucureşti, Editura Scriptorium, 2004, p. 73 , 98. 

2 1  Victor Bobu, Memoriile unui deţinut politic, Rădăuţi, 2000. Manuscris inedit. 
22 Informatii valoroase despre sentimentul religios şi circulatia motivului literar în poezia 

carcerală din literatura noastră se află în volumul Poezia în cătuşe, antologie, Prefaţă şi note de Aurelian 
1. Popescu, Postfaţă de Nicolae Panea, Craiova, Editura Omniscop, 1995. În comentariul la secţiunea 
iisus în celulă, p. 1 35-137, autorul acestei excelente antologii tematice, el însuşi fost deţinut politic, 
notează: "Mulţi deţinuţi au devenit profund credincioşi, fără ca cineva să-i fi influenţat, încă din timpul 
anchetelor în singurătatea celulelor securităţii. Fenomenul este simplu de înţeles. Când în faţa ta, zi de zi 
şi chiar în timpul nopţii, nu vezi decât figuri asasine, întruchipări ale cruzimii ce se manifestau prin 
insulte dintre cele mai grele, torturi de tot felul, de la bătăi la metode speciale (obligaţia de a nu dormi 
zile şi nopţi în şir), oamenii căutau undeva, în ceva, un sprij in, un confident, un sfătuitor, un apărător al 
vie(ii în primejdie. Acesta era Dumnezeu, identificat cu singura speranţă de-a supravieţui cumplitelor 
situaţii impuse arestaţilor de călăii puterii. Numai aşa se mai putea evada dintr-o lume a cătuşelor, a 
înjurături lor şi bătăilor, a foamei şi frigului, a disperării, într-o lume a iubirii de semeni, pentru că, orice 
s-ar spune, voinţa omului nu are puteri nelimitate, indiferent de marile idealuri care o stăpânesc. Această 
legătură cu cerul, neştiută de satrapi, îi crea viitorului deţinut politic credinţa că nu este singur în faţa 
brutelor. Credinta devenea, astfel, scut de apărare împotriva Răului". 

23 Victor Bobu, op. cit. , p. 1 24-1 25. 
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face greva foamei ş i  cunoaşte închisoarea şi sub aspectul ei de "universitate liberă": 
"Am fost mutat într-o celulă în care erau închişi şapte preoţi .  Perioada cât am stat 
cu aceşti şapte preoţi a echivalat cu nişte cursuri profesionale, învăţând unii de la 
alţii lucruri de mare folos sufletesc. Era un preot de la Oradea-Mare [ . . .  ] ,  care avea 
darul improvizării de versuri .  Compunea poezii rel igioase, în gând, căci nu aveam 
hârtie sau creion. Dimineaţa, după ce luam micul dejun, ne adunam la marginea 
patului ş i  el începea să recite versurile care erau adecvate situaţiei triste în care ne 
găseam. Un coleg de la Craiova era muzicolog şi imediat le punea pe note şi ieşea 
un cântec pe care îl murmuram şi noi după el. Era foarte reconfortant. Altul, de la 
Chişinău, fusese preot mil itar în Transi lvania şi ne povestea că făcuse şcoala 
rusească de 1 O ani, în care se pomenea foarte puţin despre România. Oficiam în 
fiecare duminică Sf. Liturghie, iar cu pâinea de la micul dejun, pe care o sfinţeam, 
ne împărtăşeam. 

Într-o zi, preotul de la Oradea a fost chemat la grefă şi i s-a adus la cunoştinţă 
că i s-a redus pedeapsa de la 9 ani la 5 ani. Fusese acuzat că a îndemnat oamenii să 
nu ducă recolta la arie. A fost fugar vreo doi ani, dar a fost descoperit. După 
aceasta, am fost despărţiţi, căci nu se cade în puşcărie să te simţi bine"24 • 

Plecat de la Aiud fără zeghe, cu "frică de atâta libertate" şi cu sentimentul 
straniu că se află într-o "lume nouă", urmărit de "securişti îmbrăcaţi civil", preotul 
Victor Bobu găseşte în Bucovina, la Rădăuţi, şi apoi la Bălineşti, real ităţi care îl 
zdrobesc. Ca un nou Iov, îndurerat de risip irea casei sale, primeşte vestea morţii 
copi lulu i :  "Deschide-te, pământule, să intru de viu, căci soarele meu a apus! "; 
"Am plecat de la Protoierie zdrobit şi rătăceam pe străzi în neştire. M-am trezit la 
Catedrală, unde am aprins lumânări şi am plâns! "25 . "Imaginea dezolantă a casei", 
în care intra acum "ca un străin", îndepărtarea soţiei din învăţământ, exmatricularea 
copii lor din şcoli ,  confiscarea casei şi divorţul impus soţiei, rămasă singură să 
înfrunte nevoile vieţii de zi cu zi, într-o lume tot mai ostilă, prigoana politică şi 
marginalizarea socială, îmbolnăvirea şi delaţiunile ("Protopopul m-a reclamat la 
Mitropol ie, de unde am primit o mustrare, dar nu şi o parohie"26) îi prelungesc 
multă vreme calvarul. În perioada 1 992-1995, construieşte Biserica "Naşterea 
Maicii Domnului" din Ciomârtan-Zamostea, pentru care a fost închis de regimul 
comunist. Trece la cele veşnice în Bălineşti, la 24 august 2000. 

Brăileanu Traian. Născut la 1 4  septembrie 1 882 în comuna Bi lca. Studi i  
l iceale la Rădăuţi absolvite în 1 90 1 .  Absolvent a l  Facultăţii de Filosofie de la 
Universitatea din Cernăuţi ( 1 905). Profesor la Liceul "Aron Pumnul" ( 1 906-1 908). 
Doctorat în filosofie (Cernăuţi, 30 noiembrie 1 909). Bibl iotecar, profesor 
universitar, decan al Facultăţii de Litere şi Filosofie ( 1 93 1- 1933 ), ministru. 
Membru al Academiei de Ştiinţe Politice a Universităţii Columbia din New York 
( 1 936). A desfăşurat o bogată activitate publistică. Publ ică poezii şi nuvele în 

24 Ibidem, p. 1 3 1 .  
25 Ibidem, p .  1 04, 1 40. 
2 6  Ibidem, p. 1 44. 
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revistele vremi i .  Autor a l  unor contribuţii ştiinţifice valoroase în domeniul 
sociologiei, publicate în volume, în perioada 1 9 1 2-1 940. Arestat în 1 94 1  şi achitat. 
Internat, în 1 943, în lagărul de la Târgu-Jiu. Arestat, în 1 946, învinuit de "dezastrul 
ţării" şi condamnat la muncă silnică pe viaţă. Moare în detenţie, la Aiud, în ziua de 
3 octombrie 1 94 i7. 

Bucescu Casian. Născut la 28 apri lie 1 907 în localitatea Muşeniţa, comuna 
Baineţ, fiul lui Mihai Bugeac şi al Domnicăi, născută Coro1iuc. Rămas orfan de tată 
la vârsta de şapte ani, este îndrumat de mama sa, de la care moşteneşte dârzenia şi 
înţelepciunea. Studii la Liceul de Stat Siret (bacalaureat în 1 929) şi la Facultatea de 
Teologie din Cernăuţi, obţinând l icenţa în 1 933 .  Căsătorit, la 20 iulie 1 933 ,  cu 
învăţătoarea Ecaterina Orendovici din Bănceşti-S iret. Hirotonit în 1 933 şi numit 
preot paroh la Broscăuţii Mari, judeţul Storoj ineţ. În 1 940, transferat la Grăniceşi
Suceava, unde, în 1 945, începe construirea unei biserici noi. Transferat, în 1 950, în 
parohia Grămeşti-Siret. Arestat la 26 iul ie 1 958  şi condamnat, prin sentinţa nr. 39 
din 1 959 a Tribunalului Militar Iaşi, pentru "uneltire contra ordinii sociale", la 
7 ani de închisoare corecţională. Închis la Botoşani, Aiud, Gherla, Ji lava şi în colonia 
de muncă de la Ostrov. După eliberare este reîncadrat ca preot paroh la Suceviţa. 
Ca vrednic sluj itor al B isericii, munceşte şi aici cu mult "curaj şi abnegaţie, prin 
cuvânt şi faptă, sădind în sufletele credincioşi lor învăţătura evanghel iei". Munceşte 
alături de enoriaşi la realizarea unor lucrări de renovare şi modernizare a bisericii 
parohiale. Activitatea administrativ-gospodărească şi misionar-religioasă îl impune 
în Bucovina ca exemplu al "dragostei lucrătoare" în folosul satului şi al B iserici i .  
Trece la cele veşnice la 1 7  noiembrie 1 986, la scurt timp după pensionare28• 

Burlacu Mihai. Născut pe 29 octombrie 1 9 1 2  în Burdujeni. Avocat, originar 
d intr-o fami l ie de ţărani săraci, cu şapte copii .  Absolvent al Facultăţii de Drept a 
Universităţii din Cernăuţi, promoţia 1 937 .  Combatant în armata română, decorat cu 
Coroana României cu panglică de Virtute Mil itară. Practică avocatura până pe 25 
martie 1 949, când este arestat pentru trei săptămâni .  Pe 1 aprilie 1 950 este rearestat 
şi bătut Ia Securitatea din Iaşi ,  condamnat la 1 an de închisoare, pentru că nu 1-a 
denunţat pe colonelul Vasile Cârlan. Pe 1 5  august 1 952 este arestat pentru a treia 
oară. Închis la Galeş, Peninsula şi Poarta Albă. Eliberat pe 29 mai 1 954 şi trimis cu 
domiciliu obl igatoriu în Bărăgan pentru încă cinci ani29. 

Caba 0/ga. Născută la 23 mai 1 9 1 3  la Valeva-Cernăuţi. Studii filologice la 
Cluj .  Debutează în periodicul "Abecedarul" din Turda ( 1 933) .  Autoarea vo1umelor 
Vacanţă sentimentală în Scoţia ( 1 944), Poezii ( 1 970), Cumpăna din cetate ( 1 977), 
influenţate prin registrul tematic de poezia clasică britanică, şi de proză (romane, 

27 Cicerone Ioniţoiu, op. cit., 1 (A-B), 2000, p. 262; Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, 1, 
Iaşi-Suceava, Editura Princeps-Bibl ioteca Bucovinei "I.G. Sbiera", 2004, p. 1 49--1 50; Alex Ştefănescu, 
Istoria literaturii române contemporane, 1941-2000, Bucureşti, Editura Maşina de Scris, 2005, p. 27. 

28 Cicerone Ioniţoiu, op. cit., 1 (A-B), 2000, p. 279; Constantin Hrehor, op. cit. , p. 1 99-202; 
Dorin Dobrincu, op. cit., p. 28; Valerian Procopciuc, Casian Bucescu (1907-1986). Din viaţa 
dramatică a unui preot bucovinean, în "Candela", serie nouă, Suceava, anul X, nr. 5, mai 2000, p. 27. 

29 Cicerone Ioniţoiu, op. cit. , 1 (A-B), 2000, p. 302. 
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nuvele) Pasul alături ( 1 979), Totaliter aliter ( 1 982), Nuvele fantastice ( 1 984 ), 
Zodia vărsătorului de apă ( 1 988). Profesoară de l imba engleză la Botoşani, 
Focşani, Oradea, Bucureşti, Sebeş-Alba ( 1 936-1958). Arestată şi condamnată, 
închisă la Mislea, Ghencea şi Văcăreşti ( 1 952- 1 953)30. 

Canţer Ilie. Născut la 27 iulie 1 906 în Botoşeniţa-Siret, fiul lui Nicolae şi al 
Zenoviei .  Studii la Liceul de Stat Siret, bacalaureat la Cernăuţi, sesiunea iunie 
1 929. Absolvent al Facultăţii de Teologie din Cernăuţi, cu licenţă în sesiunea din 
iunie 1 933 .  Preot în Parohia Cl it-Rădăuţi. Transferat, în 1 944, în Parohia 
Botoşeniţa. Refugiat împreună cu întreaga famil ie în martie 1 944 la Surducu Mic, 
judeţul Timiş-Torontal .  În vara anului 1 945 revine acasă, găsind gospodăria şi 
întreaga avere risipite. Persecutat după alegeri le din noiembrie 1 946. După 1 948, 
considerat chiabur, exploatator, duşman al poporului şi al regimului comunist, 
pentru că avea în proprietate 24 ha teren, casă cu anexe gospodăreşti, animale. În 
1 952, preotul I l ie Canţer este obl igat în ziua de Paşti, după slujba de Înviere, să iasă 
la arat în câmp. Judecat de Tribunalul Popular al Raionu lui Rădăuţi şi condamnat 
prin sentinţa penală nr. 2 1 2/28 august 1 952 la doi ani de închisoare, 2000 lei 
amendă, 1 00 lei despăgubiri civile ş i  20 de lei cheltuieli de procedură penală, 
pentru del ictul de sabotaj :  nepredarea a 700 de l itri de lapte în trimestrul 1 1 952.  
Depus în colonia de muncă forţată Bârlad, unde se construia Fabrica de Rulmenţi. 
În 1 952 întreaga famil ie este izgonită din propria casă. Pus în l ibertate şi reangajat 
în Parohia Botoşeniţa la 1 iul ie 1 953 .  Soţia preotului I l ie Canţer, învăţătoarea Oltea 
Canţer (născută la 4 apri lie 1 923 în localitatea Costişa-Rădăuţi, fiica lui Arcad ie şi 
a Mariei Isopescul, absolventă a Şcoli i  Normale "Alexandru Vlahuţă" din 
Şendriceni-Dorohoi, promoţia 1 946) este epurată din învăţământ, arestată în baza 
mandatului nr. 5 5511 952, emis de Procuratura Rădăuţi. Fără a fi judecată, pusă în 
libertate cu Bi letul nr. 5083 din 24 noiembrie 1 952. În casa lor locuiesc, pe rând, 
preşedinţii Sfatului Popular şi un activist de partid, care îi risipesc întreaga avere, 
apoi aici îşi găseşte sediu Cooperativa de Consum. În 1 962, preotul I l ie Canţer şi 
învăţătoarea Oltea Canţer primesc dreptul să revină acasă şi să locuiască într-o 
cămăruţă lângă grajdul de vite. În 1 963 l i  se înapoiază casa şi gospodăria în 
paragină, din care l ipseau mobi l ierul, utilajele agricole şi animalele. Preotul I l ie 
Canţer funcţionează ca paroh în Botoşeniţa până la 22 noiembrie 1 975,  când este 
pensionat pentru limită de vârstă. Învăţătoarea Oltea Canţer este reangajată, la 1 
septembrie 1 963, la Şcoala Generală Botoşeniţa-Calafindeşti, unde funcţionează 
până la 3 1  august 1 977, când este pensionată. Ş i  copii i  lor cunosc vitregiile 
destinului, fi ind persecutaţi. Canţer Octavian-Ilie, născut în 1 944, studiază la Liceu l 
"Eudoxiu Hurmuzachi" din Rădăuţi ( 1 958-1 960, 1 962-1 964), la Şcoala 
Profesională de Tractorişti Rădăuţi ( 1 960-1 962) şi la Şcoala de Impiegaţi de 

30 Ibidem, voi. Il (C), Prefaţă de Alex. Ştefănescu, Bucureşti, Editura Maşina de Scris, 2002, 
p. I l .  Vezi şi Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, 1 , laşi-Suceava, Editura Princeps-Bibl ioteca 
Bucovinei "I.G. Sbiera", 2004, p. 1 76; Alex Ştefănescu, Istoria literaturii române contemporane, 
1941-2000, Bucureşti, Editura Maşina de Scris, 2005, p. 3 1 .  
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Mişcare Iaşi .  Funcţionează ca  impiegat de  mişcare la Gura Putnei, Vatra Domei, 
Roşu, Moldoviţa, Strigoaia, Mestecăniş, apoi la I .U.P.S. Suceava. În 1 987 i se 
desface contractul de muncă, întrucât a refuzat să divorţeze de soţia sa, Cornelia, 
care a rămas la rude în R.F. Germania. În 1 989 reuşeşte să plece în Germania 
pentru a-şi reîntregi familia. Canţer Nicolae-Dorin, născut la 27 martie 1 945 ,  în 
refugiul de la Surducu Mic, este absolvent al Liceului "Eudoxiu Hurmuzach i" 
( 1 962) şi al Facultăţii de Medicină Veterinară Iaşi ( 1 970). Funcţionează ca profesor 
suplinitor la Remezău-Vicovu de Jos ( 1 962-1 964) şi Botoşeniţa-Calafindeşti 
( 1 964- 1 965).  Medic veterinar la Plugari-Iaşi ( 1 970-1 975), Grăniceşti ( 1 975-
1 977), Gălăneşti ( 1 977-1 986) şi la Centrul de Reproducţie Rădăuţi ( 1 986-200 1 ). 
Canţer Liciniu-Marius, născut la 1 O septembrie 1 954 în Botoşeniţa, este absolvent 
al Liceului "Eudoxiu Hurmuzachi" din Rădăuţi ( 1 972) şi al Institutului de Marină 
"Mircea cel Bătrân" Constanţa ( 1 977). Funcţionează ca ofiţer de marină la 
Întreprinderea de Pescuit Oceanic Tulcea până în 1 986, când i se retrage avizul de 
navigabilitate în apele internaţionale. În 1 989 i se desface contractul de muncă, 
întrucât cumnata sa, Canţer Cornelia, plecată la rude în Germania, nu s-a mai întors 
în ţară. În 1 989, pleacă clandestin în Germania, unde cere azil politic şi se 
stabileşte definitiv. Preotul I l ie Canţer trece la cele veşnice în 1 9953 1 • Amintirea 
vieţii şi păstoririi sale este cultivată cu religiozitate de cei care I-au cunoscut în anii 
prigoanei comuniste: "Cu-mprejmuirea ruginie de frunzare 1 Tu porţi în tine plâns 
şi  toamne multe, 1 Bisericuţă din Botuşaniţa 1 Şi sufletul mi s-a oprit s-asculte 1 
Tristeţea ce-o trimite peste zare 1 Prin clopot, ruga ta de muceniţă. // Plecat a fost 
părintele I l ie, 1 Zidit în închisori şi-apoi în moarte; 1 Şi-atâţia credincioşi azi nu mai 
sunt. 1 De tristă şi de grea păgânătate 1 Arar s-aude zvon de liturghie 1 Şi-o candelă 
s-aprinde pe-un mormânt. // Frunzişul te-mpresoară ca o boare 1 Şi morţii s-odihn
esc sub iarba-naltă. 1 Un sfânt fior prin suflete colindă. 1 Bat clopote şi inimile saltă 
1 Că-n sânul tău e iarăşi sărbătoare 1 Şi iar s-adună credincioşi i-n tindă"32• 

Capri Dominicus A. Născut la 1 2  mai 1 892 în satul Negostina, comuna 
Bălcăuţi. Moşier dintr-o renumită familie de armeni, stabi lit după război la Roman. 
Arestat la 2 martie 1 949. I s-a stabil it domici l iu obl igatoriu .  A murit la 8 august 
1 963 în timpul executării pedepsei33 . 

Cazacu Marcel. Născut la 1 8  april ie 1 930  în Rădăuţi, elev de l iceu. Arestat la 
28 mai 1 948 şi  dus la penitenciarul Suceava, unde i se dădea să mănânce supă de 
şobolani tăiaţi bucăţi, cu tot cu blană. A refuzat "reeducarea". Condamnat la 8 ani 
de închisoare. A trecut prin penitenciarul Târgşor, unde Nicolschi 1-a ameninţat cu 

31 Dorin-Nicolae Canţer, Persecuţia familiei preotului Canţer Ilie şi Oltea din comuna 
Botoşeniţa, judeţul Suceava, manuscris datat 26 iulie 2006, cu 14 anexe cuprinzând, în copie, acte 
doveditoare, pus la dispoziţia noastră prin bunăvoinţa medicului Aristotel Bacinschi. Cicerone 
Ioniţoiu nu-l menţionează pe preotul bucovinean Ilie Canţer printre victimele regimului comunist, 
vezi op. cit., II ( C), 2002. 

31 Cleopatra Hrihor, Bisericuţă din Botuşaniţa, în volumul Daruri mici în noaptea mare. 
Versuri, Câmpulung-Moldovenesc, Fundaţia Culturală B iblioteca "Mioriţa", 2006, p. 1 6. 

33 Cicerone loniţoiu, op. cit. , II (C), 2002, p. 25. 
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moartea, pentru refuzul "reeducării" . A trecut u lterior pe la Peninsula, unde a fost 
torturat, pe la Poarta Albă, unde s-a aflat printre organizatori i grevei deţinuţilor din 
9-25 martie 1 956, şi Gherla. Eliberat la 29 mai 1 956  şi dus cu domiciliu 
obligatoriu în Bărăgan. La 1 1  septembrie 1 959 este rearestat şi depus în lagărul 
"5 Culme", după care ajunge la Periprava. În anii de detenţie, s-a distins prin 
comportamentul său demn: "Dar acela care m-a cucerit de la prima vedere şi mi s-a 
l ipit de suflet pentru toată viaţa a fost Marcel Cazacu .  Un tânăr frumos, cu ochii 
mari, pătrunzători şi scăpărători la mânie, dar care exprimau totuşi bunătate şi 
mărinimie sufletească. Dumnezeu a fost darnic cu el, înzestrându-1 cu frumoase 
calităţi şi cu o voinţă de o rară dârzenie în faţa asupritorilor şi torţionarilor. Aşa se 
explică faptul că, fiind condamnat la opt ani de închisoare, e executat ani în plus, 
purtat prin temniţe şi lagăre de muncă forţată. Intransigenta şi dorinţa de a fi mereu 
cu capul sus, fără a face cel mai mic compromis, a plătit-o scump: şubrezirea 
sănătăţi i .  A ieşit din infernul comunist cu conştiinţa curată şi împăcată cu vitregia 
soartei .  [ . . .  ] A fost şi a rămas un om minunat!"34 El iberat la 20 septembrie 1 960. 
Supravegheat permanent de Securitate. Din cauza celor 12 ani petrecuţi în detenţie, 
reuşeşte cu greu să-şi termine liceul şi facultatea şi să-şi găsească un loc de 
muncă35 . 

Cârdei Vasile . Născut la 30 ianuarie 1 92 1  în satu l Bilca, judeţul Rădăuţi, în 
fami l ia lui S i lvestru şi a Ecaterinei Cârdei, născută Irimescu, ţărani gospodari cu 
mai mulţi copi i .  Şcoala primară o face în sat, apoi, în anul 1 937  se înscrie direct în 
clasa a III-a a Liceului de Băieţi "Eudoxiu Hurmuzachi" din Rădăuţi36. Obţine 
diploma de bacalaureat în 1 942 la Cernăuţi. În septembrie 1 942 se înscrie la 
Facultatea de Medicină din Iaşi. Arestat înaintea susţinerii examenului de licenţă, 
în 29 iul ie 1 948, judecat şi condamnat de Tribunalul Mil itar Iaşi, prin sentinţa 
nr. 1 95 din 2 1  februarie 1 949, la trei ani de închisoare corecţională, trei ani 
interdicţie corecţională şi c inci mii de lei amendă, pentru del ictul de "uneltire 
contra ordinii sociale". Detenţia la Ai ud (până în iul ie 1 95 1  ), în colon ia de muncă 
de la Bicaz şi în lagărele de la Cernavodă, Coasta Galeş, Peninsula (Valea Neagră). 
Din 2 iunie 1 954 şi până la 20 iunie 1 956, cu domici l iu obl igatoriu la Ezerul, în 
Bărăgan. După el iberare, "l iber într-o ţară captivă", obţine l icenţa în medicină şi 
funcţionează ca medic în satele Brodina, Falcău, Frătăuţii Vechi şi în Rădăuţi . 
Coautor, împreună cu George Muntean, al monografiei Bilca - o aşezare din Valea 
Sucevei. Privire istorică, Suceava, Centrul Judeţean al Creaţiei Populare, 1 97 1 .  
Culegător de folclor, pasionat de credinţe, leacuri şi practici medicale populare din 

34 Vasile Lazăr, Şase ani în Irifern, Timişoara, Editura Marineasa, 2000, p. 92. 
35 Cicerone Ioniţoiu, op. cit., I I  (C), p. 48. 
36 În lucrarea Compendiu istoriografic al Liceului Teoretic .. Eudoxiu Hurmuzachi ", laşi, 

Editura Bucovina, 1 997, întocmită de un colectiv, Vasile Cârdei nu este consemnat între absolvenţi. 
Nici Emil Satco nu-l consemnează în Enciclopedia Bucovinei, I-II, laşi-Suceava, Editura Princeps
Biblioteca Bucovinei "I.G. Sbiera", 2004. În volumul II, nu-i trece numele, alături de George 
Muntean, nici ca autor al monografiei localităţii Bi lca, p. 96. 
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satele Bucovinei37 • Din 2003, îşi consemnează memori i le din perioada detenţiei 
pol itice, sub titlul Visuri şi temniţe38 . 

În Argument la memori i lor sale, Vasile Cârdei mărturiseşte: "Generaţia mea a 
trecut prin vremuri de cumpănă, istoria a trecut peste noi ca un tăvălug care a lăsat 
urme adânci în conştiinţa multor generaţii, cu suferinţe care nu se pot u ita şi cu atât 
de puţine bucuri i .  Trecutul nostru a fost răvăşit de războaie, foamete, refugii ,  
temniţe cumplite, idealuri spulberate, visuri neîmplinite. Ş i  dacă ne uităm în urmă 
prin ce am trecut, ne întrebăm nedumeriţi cum a fost pQsibil să putem suporta 
atâtea. [ . . .  ] S-a scris mult, s-a suferit mult, s-a murit fără rost, bătrâni i  au rămas rară 
copii, tineretul şi-a irosit tinereţea fie pe front, fie în temniţele comuniste. Te întrebi 
uneori cum de se pot întâmpla atât de multe nenorociri într-o viaţă de om. Cea mai 
crâncenă pagină de istorie la care a luat parte întreaga populaţie a ţării a fost barbaria 
comunistă, care ne-a decimat, pervertit, mutilat sufleteşte şi de care nu reuşim să 
scăpăm n ici acum. 

Iată deci ce greu este să-ţi depeni amintirile, să le scoţi din vălmăşagul anilor, 
să le cerni cu evlavie ş i  să le aşezi la locul cuvenit. [ . . .  ] S imt nevoia să privesc în 
urmă, să mă destăinui acelora care vor să ştie ce a fost odată. Ne ştim acei care am 
trecut prin crâncena bătălie, suntem atât de puţini, dar poate că cineva dintre 
urmaşi i  noştri, familie, cunoscuţi sau curioşi vor vrea să ştie ce-a fost odată şi să nu 
uite că şi noi am scris o pagină de istorie". 

Şi în cartea medicului bucovinean Vasile S. Cârdei povestirea despre Gulag 
devine o formă a justiţiei, căpătând "un puternic relief identitar" şi evidenţi ind 

37 Prin adresa nr. 2 1 6  din 22 decembrie 2005, Vasile I .  Schipor, secretarul ştiinţific al 
Centrului pentru Studierea Problemelor Bucovinei confirm1i primirea donaţiei medicului Vasile 
Cârdei referitoare la folclorul medical din Bucovina, rod al muncii sale pasionate de culegere din sate 
bucovinene. Donaţia cuprinde 26 de mape: - Dicţionar de medicină populară, mapă conţinând 1 88 de 
fişe cu termeni ordonaţi alfabetic şi un Descântec pentru vaci când se bolohanesc; - Medicină 
populară, mapă conţinând 1 96 de fişe cu termeni ordonaţi alfabetic; - Descântece pentru animale; -
Descântece de obrintit; - Descântece dejunghiu; - Descântece pentru răni; - Descântece de albeaţă. 
Boli de ochi; - Descântece pentru duşmănie; - Descântece pentru boli umane; - Descântece de 
urcior; - Descântece de orbalţ; - Descântece de de ochi; - Descântece de isdat; - Descântece pentru 
boli de piele; - Diverse, mapă cu numele informatorilor din diverse sate bucovinene; - Descântece 
diverse; - Descântece de muşcă/uri de şarpe, helge; - Descântece de gâlci; - Descântece pentru boli 
contagioase; - Descântece de dragoste; - Descântece de speriat şi nervi; - Descântece de rujă; -
Descântece de beşică; - Descântece pentru unele boli la copii; - Folclor literar; - Din Simeon Florea 
Marian, o mapă conţinând texte extrase din volumul Descântece poporane române ( 1 886). 

38 Vasile S. Cârdei, Visuri şi temniţe. Memorii, Câmpulung-Moldovenesc, Fundaţia 
Culturală B ib l ioteca "Mioriţa", 2006. Vezi ş i  Constantin Hrehor, Neputinţa lanţurilor, în "Crai 
Nou", Suceava, anul XVII, nr. 422 1 ,  1 9  iulie 2006, p. 5. În cronica sa de întâmpinare, scriitorul 
Constantin Hrehor, precizează, printre altele: " Visuri şi temniţe - dincolo de toate calităţile, ori poate 
tocmai datorită acestora -, e un «dosam valoros pentru ceea ce, lăudabil, se vrea Martirologiul 
Bucovinei, o piesă în acest ansamblu care, până când se vor ridica obl igatorii statui simbolice 
evocatoare, va fi un capitol de istorie pe care Istoria noastră adevărată va trebui să-I aşeze pentru 
totdeauna la altitudinea care i se cuvine". 
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"o etică exemplară"39• Prin alternanţa dintre povestirea la  persoana 1 singular şi 
povestirea la persoana 1 plural, relatarea este asumată în numele unui grup social 
distinct, cel al deţinuţilor politici, cu care memoria îl face solidar pe narator: 
"Îngrămădiţi unii în alţii ca sardelele în cutie, fără aer, cu o lumină slabă, roşie, 
tăcuţi şi îngrijoraţi asupra destinului nostru . [ . . .  ] Pornim. E noapte de catran care 
ne intră în celula purtată pe roţi, trasă de un balaur ce scuipă foc pe nări . Mergem, 
ne oprim, stăm uitaţi pe o linie pustie şi iar pornim în noapte. Mâncăm pentru 
câteva zile pâine şi ceva sărătură (slănină râncedă sau un bulgăre de brânză) ne 
astâmpăra foamea care ne zgâria stomacul. Vrem apă! Şi ni se întindea prin 
geamlâcul uşi i  o cană cu apă stătută care nu ajungea la toţi. La o nouă oprire 
miliţianul o umplea din nou de la robinetul din gară. Unele gări erau pustii, altele 
forfoteau de lume. Parcă am pornit la drum în alt veac şi zilele se înmulţesc în 
ordine geometrică, de le-am pierdut socoteala. Dormim în pic ioare precum cai i, ne 
clătinăm toţi odată la oprirea trenului, ca la pornire să ne clătinăm invers. La unele 
opriri sunt coborâţi uni i  dintre noi şi urcă alţii , necunoscuţi. Glasuri de mil iţieni 
sparg bezna nopţi i, fără să desluşim ceva. Parc-am fi un vagon de poştă care predă 
şi preia caietele pe traseu"40; "Închişi aici cu garduri şi zăbrele duble, fugeam în 
copilăria noastră, unde găseam bucurie, nostalgie şi frumoasele amintiri pe care nu 
le vom mai întâlni n iciodată. Tropotele plantoanelor care ne aduceau hârdăul cu 
mâncare mă trezeau din visare: real itatea era crudă, căci ne aduceau aceeaşi 
mâncare, din zi în zi tot mai proastă şi mai puţină, iar foamea ne măcina trupul care 
se usca. Înfometarea crudă ne înspăimânta la fel ca pe vremurile Aiudului, se 
cuibărea în viaţa noastră ca un cancer"4 1 . 

Cenuşă Constantin 1 .  Născut la 22 septembrie 1 9 1 1 în comuna Putna. Unul 
din cei nouă copi i  ai unei fami l i i  de ţărani săraci .  A luptat în război în cadrul unei 
unităţi de jandarmi ,  în Transnistria. Rănit, decorat cu Ordinul "Virtutea Militară" şi 
"Crucea de Fier" germană. Ş i-a ajutat consătenii să se refugieze în păduri, în faţa 
barbariei trupelor sovietice ş i  a asistat la incendierea Putnei. A fost o vreme 
internat în Spitalul german din Sadova, iar după externare şi-a continuat activitatea 
antisovietică. Arestat în august 1 948 de jandarmi şi predat Securităţii din Rădăuţi . 
A reuşit să evadeze şi a luat iarăşi drumul cadrului. Condamnat în contumacie de 

39 Vezi şi Smaranda Vultur, Un trist bilanţ: deportările din perioada stalinistă a comunismului 
românesc, în volumul coordonat de Ruxandra Cesereanu, Comunism şi represiune în România. 
Istoria tematică a unui fratricid naţional, laşi, Editura Polirom, Colecţia Plural M, Seria "Idei 
contemporane", 2006, p. 1 48-1 5 1 :  "Acest discurs capătă un puternic relief identitar, fiind unul 
reabilitant şi contraofensiv. Mai mult decât atât, fosta victimă devine erou al povestirii, trece prin 
diverse probe, încercări, pentru a izbândi în cele din urmă, ca eroii din basme. [ . . .  ] Iese astfel treptat 
la iveală o miză mai importantă a povestirii vieţii, aceea de a reabilita victimele şi de a atribui unei 
instanţe imanente puterea de a le face dreptate. După cum se poate vedea, memoria individuală se 
pliază pe modele preexistente ale memoriei colective şi tinde să devină exemplară" (p. 1 50-1 5 1  ). 

40 Vasile S. Cârdei, op. cit., p. 1 1 3 .  
4 1  Ibidem, p. 1 39. Pentru aceeaşi problemă vezi ş i  p. 1 09, evocare obsedantă, de  coşmar, a 

drumului prin ţară al deţinuţilor în vagonul-dubă. 
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Tribunalul Mil itar Iaşi, l a  2 6  septembrie 1 950. Înşelat de promisiunile pacifiste ale 
Securităţi i, s-a predat Ia 29 august 1 95 1 .  Condamnat Ia muncă silnică pe viaţă, în 
1 952. A trecut prin penitenciarele Iaşi, Suceava, Ministerul de Interne, Gherla, 
Piteşti şi Jilava. Eliberat la 4 februarie 1 964. La 7 februarie 1 964 a fost găsit 
spânzurat. Moartea lui a fost trecută în actele oficiale drept sinucidere, dar, de fapt, 
a fost omorât de Securitate42. 

Cenuşă Maria/Marioara. Născută în 1 909, originară din comuna Putna. 
Condamnată Ia 1 5  ani de muncă silnică, pentru că 1-a însoţit pe soţul său, partizanul 
Constantin Cenuşă, ajutându-1 cu alimente şi îmbrăcăminte. A născut în 
închisoare43 . Memori ile Marioarei Cenuşă, publicate de Mihai Rădulescu într-un 
volum de documente44 şi intitulate Începutul amarului, cuprind "amintiri d in viaţa 
de fugar şi  din cea de victimă a unor torturi şi  umiliri inimaginabile", învederând 
un "mare ,grozator realist" provenit dintr-o "civilizată specie de ţăran 
bucovinean' . 

Chirilă Pantelimon (Pintea). Originar din Tereblecea, avocat în Rădăuţi. 
Lider al organizaţiei P.N.Ţ. Rădăuţi. Arestat în 1 949. Moare în închisoarea 
Văcăreşti .  Şi fraţii săi cunosc prigoana regimului comunist. Avocatul Chirilă Aurel 
este arestat, judecat în procesul înscenat în jurul Legaţiei Franceze din Bucureşti şi 
condamnat, în 1 95 1 ,  la şase ani de închisoare. Trece prin penitenciarele Suceava, 
Aiud, Jilava şi lagărul de Ia Poarta Albă. Chirilă Miron, deputat de Rădăuţi, de 
asemenea fruntaş al P.N.Ţ., este arestat şi condamnat în 1 9494 • 

42 Cicerone Ioniţoiu, op. cit., II (C), p. 79. Vezi şi Adrian Brişcă, Rezistenţa armată din 
Bucovina, 1950-1952, voi. Il, Bucureşti, Institutul Naţional pentru Studiul Total itarismului, 2000, p. 226. 

43 Ibidem. 
44 Mihai Râduleascu, La capătul iadului. Mărturii şi documente, Bucureşti, Fundaţia 

"Gheorghe Manu", 2004, p. 1 1 8- 164. 
45 Ibidem, p. 1 1 6 .  
46 Cicerone loniţoiu, op. cit. , I I  (C). 2002, p .  1 06, 1 08.  Despre avocatul Pintea Chirilă, Vasile 

Lazăr mărturiseşte: "Şi pentru că în declaraţia mea am amintit de avocatul Pintea Chirilă, nu mă lasă 
inima să nu spun câteva cuvinte şi despre acest om cumsecade şi bun român. El era fecior de 
gospodar înstărit din comuna Tereblecea, de lângă oraşul Siret, în prezent pământ stăpânit vremelnic, 
îmi place să cred, de Ucraina A profesat avocatura la Tribunalul din Rădăuţi şi a făcut politică 
naţional-ţărănistă, având o bogată activitate în preajma alegerilor din noiembrie 1 946. După 
falsificarea rezultatelor de către comunişti şi instalarea lor la putere, Pimea Chiri lă, fiind socotit 
duşman al poporului, a fost arestat, iar famil ia, compusă din soţie şi două fetiţe, a rămas fără nici un 
sprij in material. Mai mult decât atât, casa, proprietate personală, le-a fost confiscată, iar familia 
obligată să părăsească localitatea, în vilă instalandu-se oamenii noii puteri. La doi sau trei ani după 
arestare, s-a[u] întors acasă un pachet de haine şi înştiinţarea că a murit. Arestarea s-a făcut în mod 
abuziv, în baza unui ordin administrativ, ţinut secret de organele înalte de partid. Astfel se amuzau 
comuniştii făcuţi peste noapte cu libertatea, viaţa şi bunurile oamenilor: pe capul familiei îl arestau, 
pe membrii de familie îi scoteau samavolnic din locuinţă, cu ce aveau pe ei [ . . .  ] .  Aşa, deposedaţi de 
munca şi chiverniseala de o viaţă sau de mai multe vieţi, erau aruncaţi în stradă: în cel mai bun caz, în 
nişte subsoluri insalubre. Toate aceste abuzuri, l ipsiter de cel mai elementar sentiment umanitar, 
aveau ca motivaţie lupta de clasă, lupta împotriva exploatatorilor clasei muncitoare". Vezi Vasile 
Lazăr, op. cit., p. 78-79. Cicerone loniţoiu, în lucrarea menlionată, afirmă că avocatul Pantelimon 
Chirilă a fost asasinat la Văcăreşti din dispoziţia lui Emil Bodnăraş, deoarece, "fiind foarte popular în 
Bucovina, reprezenta o problemă pentru afacerile fraţilor Bodnăraş" (p. 1 08). 
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Cilievici Nicolae. Născut în 1 9 1 2, fiul ţărani lor români Pantel imon Cilievici 
şi al Margaretei, născută Chmara din Ceahor-Cernăuţi, oameni înstăriţi, proprietari 
a 1 6  ha de pământ. Studii primare la şcoala din Ceahor. În "Cernăuţiu l  austriac [ . . .  ] 
întors la rădăcinile româneşti", tânărul studiază la Liceul Aron Pumnul, iar din 
1 929 urmează cursurile Facultăţii de Drept. Din primul an de studenţie activează în 
cadrul Societăţii Academice "Junimea" şi participă în toamna anului 1 929 la 
Congresul Studenţilor de la Craiova. După absolvirea facultăţii, îş i  satisface stagiul 
mi l itar la Regimentul 1 1  Roşiori din Cernăuţi, apoi stagiul profesional în cabinetul 
avocatului Alexandru Saghin47 . În 1 938  este numit judecător la Vicovul de Sus. 

La 29 iunie 1 942 Nicolae Cil ievici este concentrat şi participă cu Regimentul 
1 1  Roşiori la operaţiunile militare de pe frontul din Răsărit, în cadrul Diviziei a 7-a 
Cavalerie, până la Cotul Donului. La 1 4  februarie 1 943 este lăsat la vatră, iar în 
aprilie al aceluiaşi an, decorat cu Medalia "Coroana României" cu spade şi 
panglică de Virtute Mil itară în gradul de Cavaler. 

La Siret, judecătorul Nicolae Ci lievici o cunoaşte pe Annemarie Tomaschek, 
"fata cea mai frumoasă din oraş". Tinerii se căsătoresc în refugiu, la Piteşti, în ziua 
de 23 August 1 944. 

În 1 945 familia se întoarce la Siret. Tot aici se stabi lesc Pantel imon şi 
Margareta Cil ievici, trăind de acum mereu cu "nostalgia după Ceahor şi gospodăria 
lăsată acolo". În pofida vremurile grele, viaţa familiei Tomaschek-Ci lievici se 
desfăşoară după vechi ritualuri, tradiţii şi obiceiuri româneşti şi germane, ortodoxe 
şi catol ice. 

Privaţiunile şi, curând, tulburările politice afectează şi viaţa fami l iei 
Tomaschek-Ci l ievici: "El p ierde slujba de judecător în 1 948. A împărţit soarta cu 
colegii lui, judecătorul Mardare şi  şeful Judecătoriei Danciu. Ei au refuzat să 
semneze procesul-verbal al alegerilor din 1 946 [ . . .  ] .  Au refuzat, de asemenea, să 
devină membri ai Partidului Muncitoresc [Român] . În consecinţă, au fost etichetaţi 
ca reprezentanţi ai regimului burghezo-moşieresc, deci «duşmani ai poporului» şi 
au fost [disponibilizaţi] . În acele timpuri o etichetă de felul acesta era ca o 
condamnare, ce dezumaniza pe individ reducându-1 la un fel de noţiune abstractă. 
Mulţi funcţionari care au fost activi în instituţii de stat s-au trezit peste noapte 
«duşmani» ai poporului .  Suferinţa lui [Nicolae Cilievici] a fost enormă, dar 

47 Despre această perioadă a formării sale, în metropola în care activează gruparea literară 

"lconar", Georg Drozdowski, Rose Auslănder, Alfred Margul Sperber, Gregor von Rezzori, fiica sa, 
Doina-Margareta Onica notează: "Cernăuţiul va rămâne în inima lui ca un loc unic unde energiile se 
adună şi se desfac, un centru al lumii unde totul este posibil, unde se întâmplă totul. Un loc care nu 
numai că există, dar care devine, se formează şi creşte o dată cu locuitorii săi. Era un oraş aurit de 
fantezia tinereţii [ . . .  ] .  Cernăuţiul moştenise şi  ceva din melancolia Vienei şi a Europei Centrale. 
Magia oraşului îi va rămâne atât de puternic în amintire încât, mental, i-a devenit inaccesibil după 
încorporarea lui în sfera rusească la sfârşitul celui de-al doilea război mondial. A încetat pur şi simplu 
să existe. [ . . .  ] Cernăuţiul nu era un loc, era o stare de spirit furată cu idolii lui cu tot". Vezi Doina 
M. Teris, O sută de ani in Bucovina. Cronică de familie, Cluj-Napoca, Editura Mediamira, 2003, 
p. 77-78). 
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mândria sa şi mai mare. Fiu de ţăran care iubea pământul ca [pe] ceva dătător de 
viaţă, a găsit salvarea în bucăţica de teren moştenită [ . . . ] pe dealul Ruina"48. În 
1 959, judecătorul Nicolae Cil ievici îşi pierde şi petecul de pământ prin care îşi 
întreţinea fami l ia. Fără să-şi fi pierdut încrederea în oameni, la începutul ani lor ' 60, 
Nicolae Ci lievici lucrează ca funcţionar la Primăria oraşului Siret, apoi este 
jurisconsult la Oficiul de Pensi i  al regiunii/judeţului Suceava, distingându-se prin 
"capacitatea de a înţelege sufletul omenesc" şi rămânând "un om modern" în multe 
privinţe, dar mai ales printr-o "atitudine umană care se ridică deasupra oricărei 
pol itici", aşezând mai presus de toate "drepturile omului de a se exprima pe sine" 
într-o lume supusă uniformizării, sub presiunea "utopiei comuniste"49. Face naveta 
la Suceava până la pensionare ( 1 974). Se stinge din viaţă în martie 1 98850. 

Coştiug Teo.fil. Născut la 1 2  decembrie 1908 în localitatea Capu-Câmpului 
din comuna Păltinoasa. Învăţător, muzeograf şi  inspector bancar la Rădăuţi . Sub 
pseudonimele Teofil Lianu, Teofil Dumbrăveanu, poet-zugrav/iconar şi  al unui 
"calvar i luminat", "patriarhul poeziei bucovinene", autor al volumelor Rod, Stampe 
în lumină ( 1 933), Cer valah ( 1 934), Curcubeu peste ţară ( 1 937), Cântăreţii nopţii 
( 1 96 1 ), Ţara Soarelui ( 1 967 şi 1 976), Cântece şi distihuri ( 1 9 8 1 ), La poartă, la 
Ştefan Vodă ( 1 985), Rapsod în Arboroasa ( 1 995). Condamnat la 27 noiembrie 
1 970, pentru că ţinea un jurnal . A trecut prin penitenciarul Gherla. Spre sfârşitul 
vieţi i, a intrat în viaţa monahală primind numele Teodot. A murit la 1 5  septembrie 
1 99i1 • Postum, abia în 2005,  i se publică volumul de memorialistică Hai, pană, cu 
mine-ndărăt! Redactate în două etape, 1 969 şi 1 993, amintirile lui Teofil Lianu 
cuprind puţine referiri la detenţia sa şi la spaţiul concentraţionar din România52, 
contrastând şocant cu pagin ile strălucitoare, consistente consacrate satului natal, 
anilor de şcoală petrecuţi la Văşcăuţi pe Ceremuş, oamenilor şi vieţii din Bucovina 

48 Doina M. Teris, op. cit . . p. 1 3 .  Tot aici pot fi găsite informaţii valoroase relative la soarta 
unei întregi generaţii în anii de după război. Împărtăşind destinul multor intelectuali din România, 
judecătorul Nicolae Cil ievici "iubea l ibertatea pe care i-o dădea pământul. Pământul devenise [pentru 
el] un simbol pentru adevăr. Pământul avea şi aura copi lăriei de la Ceahor. Peste lanul de grâu putea 
proiecta tot ce simţea. Pământul putea absorbi durerea, bucuria, speranţa, nostalgia. [ . . .  ] Îşi găsea 
mulţumirea în comuniunea cu natura. [ . . .  ] Colectivizarea, întreprinsă de regimul dictaturii 
proletariatului, presupunea predarea pământului pentru crearea de gospodării colective. O formă mai 
blândă era întovărăşirea agricolă. Ambele erau în ochii lui Nicolae anomalii care nu puteau duce decât 
la distrugerea ţăranului român. Nu credea în soluţii în care ţăranului i se luau identitatea şi rezultatul 
muncii lui" (p. I l  O, 1 1 4 ). 

49 Cf. Doina M. Teris, op. cit., p. 1 14- 1 1 5. 
50 Informaţii ample şi în Vasile 1 .  Schipor, Familii înrudite din Bucovina: Tomaschek, Cilievici 

şi Totoescu. Memorie şi conştiinţă genealogică, în "Revista de istorie socială", periodic al Institutului 
Român de Studii Strategice, anul IV-VII, laşi, Editura Polirom, 2004, p. 128-1 49; Vasile 1. Schipor, 
Doina-Margareta Onica, cercetător de prestigiu, memorialist şi mesager al Bucovinei în lume, 

"Analele Bucovinei", anul XII, nr. 1 ,  2005, p. 26 1-277. 
5 1 Cicerone Ioniţoiu, op.cit . .  voi. Il (C), 2002, p. 224. 
52 Teofil Lianu, Hai, pană, cu mine-ndărăt!, ediţie îngrijită de Cleopatra Hrihor, Câmpulung

Moldovenesc, Biblioteca "Mioriţa", 2005, p. 74-78. 
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de până la u ltimul război. Câteva fragmente se referă la condamnarea poetului, în 
1 970:  "Mă întorn singur la Rădăuţi . Îndrumător la muzeu. Pândit. Judecat de către 
colegii rădăuţeni"; "M-am trezit interogat de către Securitate. Şi la Rădăuţi şi la 
Mănăstirea din Putna, unde eram gata să intru în monahism. Ş i  a şi dat peste mine 
Securitatea din Rădăuţi. De ce? Nu ştiu. Legionar? De poezie şi nu politică. Arestat 
la Rădăuţi. Ci,  ca să-i sperie pe rădăuţeni, fi ind cunoscut în tot judeţul. Apoi dus la 
Suceava. Şi condamnat, 8 ani de închisoare. Judecat public. «-Sunteţi mulţumit 
cu 8 ani?» Mi-a zis anchetatorul . Am răspuns: «-Da, sunt mulţumit.» Anchetatorul :  
«-Atunci degeaba aţi fost condamnat.» «-Degeaba, spun ş i  eu, şi-s bucuros 
ajungând între camarazi i  mei din închisori . Dumnezeu a vrut. Nu voi. Şi eu am 
vrut.» Ş i  mi-a fost închisoarea biserică"; "Din Suceava, dus la Botoşan i .  De la 
Botoşani, în vagon de fier, şi cumplit de ger. Trecut prin Galaţi . Trecut prin 
Bucureşti, prin închisoarea de piatră şi apă pe jos. Pe un perete era scris: Ieri am 
fost dus la condamnare la moarte". 

Dimitriu Eugen. Născut la 1 octombrie 1 923 în local itatea Sărata-Cetatea 
Albă din Basarabia. Absolvent al Liceului "Nicu Gane" din Fălticeni ( 1 943). 
Student la Facultatea de Drept a Universităţi i din Iaşi .  Arestat în 1 948 şi condamnat 
politic. Trece prin penitenciarele Suceava, J ilava, Piteşti, Târgu Ocna şi Aiud. 
Bolnav de tuberculoză, la Târgu Ocna, în ziua de 1 mai 1 95 1 ,  refuză 
autodemascarea condusă de Pavnuti Pătrăşcanu, protestând şi determinând 
solidarizarea oamenilor din apropierea închisorii53 . După el iberare este muncitor, 
traducător, cercetător ştiinţific, muzeograf. Fondatorul "Galeriei oamenilor de 
seamă" din Fălticeni, coautor la elaborarea ghidului biobibliografic Ştiinţa în 
Bucovina ( 1 984, 1985), autor al unor volume valoroase: S. FI. Marian şi 
corespondenţii săi ( 1 99 1  ), Lovineştii (200 1 ), Oraşul muzelor. Case şi locuri 
memoriale la Fălticeni (2002), Cazabanii. O cronică de familie (2004)54. 

Despre anii de calvar, trăiţi în închisorile politice ale regimului comunist, 
Eugen Dimitriu mărturiseşte: "Cercetătorii «Experimentului Piteşti» vor trebui să 
abordeze cu seriozitate - ca o contrapondere - «Fenomenul Târgu Ocna», unde s-a 
dovedit că oamenii pot deveni sfinţi . [ . . . ] Când suferinţa nu te prăbuşeşte în 
disperare, aduce bucuria sfinţirii .  Au existat în sanatoriu viziuni ale muribunzi lor, 
care, simţindu-şi sfârşitul dintr-o clipă în alta, cereau un capăt de lumânare, ca să 
nu-şi dea duhul în întuneric. Unuia i s-a arătat Maica Domnului, care i-a spus:  
«Nu te iau azi ! »  Bolnavul a povestit ce s-a întâmplat, a înapoiat lumânarea şi a 
luat-o în mâini  a doua zi, când Sfânta Fecioară 1-a chemat în lumea de dincolo. 

De Crăciun s-au compus colinzi; s-au scris şi poezi i, care cândva vor trebui 
adunate, pentru a întregi l iteratura rezistenţei anticomuniste. Eu le-am auzit. Sunt 
creaţii de autentică valoare artistică, dar şi mărturii despre vremuri apocaliptice, ce 

53 Cicerone loniţoiu, op. cit . .  III (D-E), 2002, p. 85. 
54 Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, vol. 1, Suceava-laşi, Biblioteca Bucovinei "l.G. Sbiera" 

Editura Princeps Edit, 2004, p. 327-328. 
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trebuie cunoscute de întregul neam. Se vor adăuga celor de la Aiud, Gherla sau 
Canal, ori scrise în codri, cu arma pe genunchi, într-un moment de răgaz, când îi 
vânau batal ioanele de securitate. [ . . .  ] 

Lupta dintre omenie şi barbarie se ducea pe viaţă şi pe moarte . Stările de 
tensiune, cunoscute de noi, aveau efecte nefaste asupra sănătăţi i bolnavilor. 
Strădaniile medici lor erau în mare măsură anulate. Trona setea de informaţii, care 
trebuiau smulse prin orice mijloace. Uneltele şcolite la Piteşti, gata de orice, 
aşteptau doar semnalul şi cadrul adecvat"55 . 

Flondor Alexandru N. cav. de. Născut la 4 februarie 1 902 în Noua Suliţă
Cernăuţi . Fiul lui Nicolae baron de Flondor ( 1 872-1 948), membru în delegaţia 
României la Conferinţa de Pace de la Paris, parlamentar, primar în trei rânduri al 
oraşului Cernăuţi ş i  nepot al lui Iancu cavaler de Flondor ( 1 865-1 924 ), cunoscut 
luptător pentru unirea Bucovinei cu România. Fratele diplomatului Radu baron de 
Flondor ( 1 900-1 956) şi al Elenei F1ondor, căsătorită Bohosievici . Inginer agronom, 
căsătorit cu contesa Daisy Lajanski ( 1 908-1 98 1 ) .  Dus cu domiciliu obligatoriu la 
Piatra Neamţ, la 3 martie 1 949. Arestat în 1 959, împreună cu alte 1 O persoane, de 
către Securitatea Bacău. Întregul lot este supus torturii pentru a se autodemasca şi 
denunţa unii pe alţii recunoscând că "au purtat discuţii cu privire la un eventual 
război ce ar urma să răstoarne orânduirea socialistă". Înscenarea urmărea, de fapt, 
anihilarea persoanelor care ar fi putut reprezenta o piedică, chiar şi prin comentari i 
negative, în calea colectivizării forţate a agriculturi i .  Judecat de Tribunalul Mil itar 
Iaşi,  condamnat la 25 de ani muncă silnică, prin sentinţa nr. 328 din 28 mai 1 959. 
După el iberarea din detenţie, se stabileşte în Germania56, unde moare în 1 987. Fiul 
său, inginerul N icolae Flondor (născut în 1 933) se reîntoarce în România, 
administrând domeniul de la Zahareşti-Suceava, pe care îl recuperează parţial, după 
anul 2000. Fi ica sa, Maria (născută în 1 928) se stabi leşte în Spania. 

Flondor Gheorghe cavaler de. Născut la 3 1  august 1 892 în Roman. Fiul 
compozitorului bucovinean Tudor cav. De Flondor ( 1 862-1 908) şi al Mariei 
Ciuntu ( 1 865-1950), fiica unor mari moşieri din Vechiul Regat. Studii la Liceul de 
Stat nr. 3 din Cernăuţi, cu bacalaureat ( 1 9 1  0), continuate la Facultatea de Drept din 
Viena şi  Universitatea din Praga. Combatant în Primul Război Mondial, pe diverse 
fronturi, în cadrul Regimentului de Dragoni nr. 1 4  ( 1 9 1 4-1 9 1 8) .  Căsătorit cu Lucia 
Stephanovici ( 1 927), prin care devine unul dintre cei mai mari proprietari de 
pământ din Bucovina. Deputat şi senator, rezident regal al Ţinutului Suceava 
( 1 939-1 940). Personaj tragic, al cărui destin ilustrează, în multe privinţe, drama 
el itelor româneşti ale epoci i :  refugiul la S ibiu, pierderea proprietăţilor, divorţul 
pronunţat în 1 945, moartea prematură a băiatului său, Tudor ( 1 952), lupta pentru 

55 Eugen Dimitriu, De aici a pornit renaşterea spirituală, în volumul Studentul Valeriu 
Gafencu, ., Sfântul închisorilor din România ". Studiu, mărturii ale camarazi/ar de suferinţă şi 
corespondenţă, Coordonare şi Cuvânt înainte de Nicolae Trifoiu, Cluj-Napoca, Editura Napoca Star, 
1 998, p. 76-80. 

56 Cicerone Ioniţoiu, op. cit. , IV (F-G), 2002, p. 5 1 . 
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supravieţuire ca muncitor zi l ier. Arestat la 14 aprilie 1 952 la Sibiu şi internat în 
lagărul de muncă de la Bicaz ( 1 952- 1 954 ). Judecat şi condamnat la zece ani de 
temniţă grea, prin sentinţa nr. 675 din 1 956 a Tribunalului Militar Iaşi, pentru 
"crime de activitate intensă împotriva clasei muncitoare şi a mişcării revoluţionare". 
Trece prin penitenciarele Văcăreşti, Suceava, Oradea, Aiud, Galaţi şi Botoşani .  
Considerat "un element deosebit de periculos pentru securitatea statului", i se 
fixează domicil iu obligatoriu, pentru o perioadă de 36 de luni, în Bărăgan (comuna 
Lăţeşti, raionul Feteşti). El iberat la 1 2  martie 1 964, prin decizia nr. 6 306 a M.A.I .  
În detenţie şi apoi până la moartea sa, 26 apri lie 1 976, s-a distins printr-o ţinută 
aristocratică, suportând cu stoicism ororile unui regim de exterminare57 •  

Găină Valerian. Născut la Salca, în 15  iunie 1 9 1 3 .  Doctor în medicina 
veterinară al Universităţii din Bucureşti ( 1 940). Refugiat la Câmpulung-Muscel .  
Apropiat a l  profesorului Leca Morariu. Cunoscut şi sub numele "Trubadurul 
Bucovinei", pentru bogatul său repertoriu muzical :  compoziţii proprii, cântece 
bătrâneşti, romanţe, piese de muzică uşoară din anii 1 932-1 936, arii de operă şi  
operetă, cuplete celebre din creaţia lui Constantin Tănase, versuri din lirica lui 
Eminescu, Coşbuc, Topîrceanu, Minulescu, Demetrescu-Gyr. Arestat, condamnat 
la închisoare, la 27 mai 1 950, pentru uneltire contra ordinii sociale. Trece prin 
închisorile Piteşti, Jilava şi Aiud, unde, după propria-i mărturisire, s-a salvat prin 
cântec. Eliberat la 3 1  iulie 1 96458 . 

Gherasim Teodor M Născut la 20 martie 1 929, în Grăniceşti, în famil ia lui 
Mardare şi a Ecaterinei, născută Moroşan, ţărani înstăriţi, care, în spiritul tradiţiei 
satelor româneşti de altădată, s-au străduit, cu mari sacrificii, să le ofere copi ilor o 
educaţie aleasă şi posibil ităţi noi de afirmare: Aurel, I l ie, Teodor, Veronica, 
Margareta, Zenovia. Teodor M. Gherasim îşi face studii le primare în satul natal 
( 1 937- 1 94 1 ), avându-1 aici profesor pe preotul Casian Bucescu, bunul păstor şi 
mucenic mărturisitor în temniţele comuniste, studii pe care le continuă la Liceul 
"Laţcu Vodă" din Siret ( 1 94 1- 1 944) şi la Liceul "Ştefan cel Mare" din Suceava 
( 1 945-1 948). Studiile universitare şi le face la Academia de Studii Economice din 
Bucureşti. Aici este arestat la 2 1  mai 1 952, noaptea, în cămin, împreună cu 
profesorul universitar Dionisie Carnea, bucovinean originar din Bahrineşti. Pentru 
că a scris o poezie, profesorul Dionisie Carnea este judecat şi condamnat la zece 
ani de detenţie. Teodor Mardare Gherasim este torturat pentru a demasca oponenţi i 
din facultate ai regimului "democrat-popular" instalat de sovietici şi condamnat la 
1 2  ani de temniţă, pentru că a oferit alimente semenilor din spital ş i  închisori. În 
urma rejudecării cazului, sub presiunea declaraţiilor întregului lot că anchetatorii 

57 Mihai Pânzaru-Bucovina, Gheorghe Flondor, ultimul rezident regal al Bucovinei, Rădăuţi, 
Editura Institutului "Bucovina-Basarabia", 2000; Cicerone Ioniţoiu, op. cit. , IV, 2002, p. 5 1 .  

58 Ibidem, IV, 2002, p. 1 34. Vezi şi Angela Sehlanec, Valerian şi Ovidiu Găină, în Anuarul 
Colegiului Naţional "Eudoxiu Hurmuzachi" Rădăuţi pe anii 1 999-2000 şi 2000-200 1 ,  Rădăuţi, anul 
VI (XLIII), Editura "Septentrion", 200 1 ,  p. 8 1 -85. Cicerone Ioniţoiu, în op. cit., IV (F-G), 2002, 
p. 1 34, îl menţionează cu numele de botez Valeriu. 
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au folosit tortura în timpul anchetei, Teodor Mardare Gherasim este condamnat la o 
pedeapsă de numai cinci ani .  Trece prin închisorile Jilava şi Alba Iulia. Este pus în 
l ibertate l imitată şi controlată, prin decretul din octombrie 1 95559. 

În perioada 1 962-1 968, Teodor Mardare Gherasim urmează cursurile 
Institutulu i  Politehnic d in Cluj-Napoca, obţinând diploma de inginer mecanic, 
specialitatea construcţii de maşini. În 1 978- 1 9 8 1  este doctorand la Institutul 
Central de Cercetări Economice din Bucureşti (ICCE). În periodice de special itate 
din ţară publică aproape 30 de studii şi articole ( 1 968-1 983), unele în colaborare. 
Teodor Mardare Gherasim este, totodată, coautor al unor cărţi , dintre care câteva 
apar sub egida unor edituri de prestigiu: Teoria preţurilor. Metode de modelare, 
Bucureşti, Editura Academiei Române, 1 970 (în colaborare cu Aurel Iancu); 
Probleme ale previzionării preţurilor, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1 972 
(în colaborare cu Gh. Moşanu, C. Mihai, 1. Marinescu). 

Sub îndrumarea acad. Ion Rachmuth, Teodor Mardare Gherasim elaborează 
teza de doctorat Progresul tehnic şi costurile în metalurgie, lucrare inovatoare ce 
propune soluţii, apl icate cu succes la Uzinele "Republica", pentru reducerea 
importurilor de oţeluri aliate din Suedia. 

În 1 983,  Teodor Mardare Gherasim pleacă în Italia pentru a-şi trata fiul 
bolnav. Aici, poetul, eseistul şi  memorialistul Ion Caraion ( 1 923-1 986), stabi l it în 
1 98 1  în Elveţia, îi dedică lui Gabriel poemul Ultimul ca/ind: "Sărăcuţe, straiele 1 
De pe el şi paiele 1 Nu prea ţin de cald. 1 Gură de la gură 1 Încropiţi căldură, 1 
Creşteţi-! înalt, 1 Zvelt şi năzdrăvan 1 Cât alţii-ntr-un an. 1 Mână de la mână 1 
Plăzmuiţi-i l in 1 Cămăşuici de in, 1 P ieptăraş de lână. 1 Nu-i de-ajuns, plăpândul, 1 
Coperişul oi i .  1 Mai dejugă boii 1 Şi-adunaţi-i cerc. 1 Mi-i suflaţi cu rândul 1 (Viaţa 
nu e joc) 1 Fiecare-n foc. 1 Uite, eu încerc. 1 Să se-aţâţe lemnele! 1 Proorocii, 
semnele 1 Şi  le-adeveriră. 1 Va muri pe-o l iră 1 În formă de cruce 1 Sfântul prunc din 
basmul 1 Celor mai u ituce 1 Năzăriri frumoase 1 Şi-o să-i fie spasmul 1 Veşnică 
fântână. 1 Mână de la mână, 1 Târnosiţi-i casa 1 Într-acelaşi loc 1 Unde-n staul acum 
pare, 1 Pare ca să doarmă. 1 Viaţa nu e joc, 1 Viaţa nu e floare. 1 Viaţa e o armă". 

La întoarcere în România, după zece ani, Teodor Mardare Gherasim este 
repus în drepturi şi îşi susţine teza de doctorat, la 1 7  ianuarie 2000, la Bucureşti, 
sub îndrumarea acad. Aurel Iancu. 

După o perioadă petrecută în Italia, cercetătorul ştiinţific Teodor Mardare 
Gherasim se stabileşte în Statele Unite ale Americii .  Aici este colaborator 
permanent al unor publicaţii de l imba română: "Columna", "Cuvântul românesc", 
"Luceafărul românesc", "Meridianul românesc", "Origini .  Romanian Roots". În 
paginile acestora semnează materiale de interes pentru istoria politică şi culturală a 
exilului românesc: Să cunoaştem tinerele talente româneşti din Portland, în 
"Columna", 1 994; Unirea Principatelor Române, în "Cuvântul românesc", 1 995; 
După Insula Şerpilor urmează Marea Neagră cu axul Dunării, în "Origini. 

5 9  Cicerone Ioniţoiu, op. cit . .  IV (F-G), 2002, p. 1 93-1 94. 
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Romanian Roots", 1 997 (în colaborare cu Ion Dumitreasa); Ucraina şi România, în 
"Columna", 1 997; Comunitatea românească din Oregon, în "Luceafărul românesc", 
1 997; Obiceiuri româneşti de Crăciun, în "Origini", 1 997; Un tratat ruşinos, în 
"Romanian Routs", 1 997; Drepturile naţiunii române asupra Bucovinei de Nord, 
în "Meridianul românesc", 1 998; Perspectiva unirii la români, prin prisma 
generaţiilor succesoare de la 1848, în "Meridianul românesc", 1 998; Brâncuşi în 
America, în "Origini", 1 998; Camilian Demetrescu - portretul artistului exilat, în 
"Origini", 1 998; Dezvoltarea industrială a României în perioada interbelică, în 
"Origini", 1 999. 

O real izare notabilă din programul editorial al bucovineanului exi lat Teodor 
Mardare Gherasim este volumul autobiografic Astride Two Worlds [Călare pe 
două lumi] , 2000, 394 p. Dedicat "poporului român îndelung încercat de suferinţă 
şi satului natal, oamenilor harnici ai Bucovinei", prin cele 25 de capitole ale sale, 
însoţite de versuri din creaţia eminesciană şi de fotografii de fami l ie, volumul 
reprezintă totodată o radiografie a regimurilor totalitare din Europa de Est, pe care 
autorul le prezintă în comparaţie cu democraţi ile occidentale, şi o contribuţie la 
cunoaşterea fenomenului concentraţionar din România. Astride Two Worlds 
încununează activitatea umanistului Teodor Mardare Gherasim, l ider recunoscut al 
luptei pentru înlăturarea utopiei comuniste şi neobosit ambasador al României în 
Occident, ca elogiu adus libertăţii şi valorilor noastre tradiţionale60. 

Grigorovici Gheorghe. Născut la 4 mai 1 87 1  în Storoj ineţ, al 1 2-lea d in cei 
1 3  copi i  ai învăţătorului Vasile Grigorovici. Naşii săi de botez sunt Tudor şi Iancu 
Flondor, fiii boierului Gheorghe cavaler de Flondor din Storoj ineţ. Absolvent al 
Facultăţi i de Medicină de la Universitatea din Viena ( 1 90 1 ) . Căsătorit, la 1 O 
octombrie 1 903, cu Tatiana Pisterman, doctor în filosofie al Universităţii din 
Berna. Om pol itic, afirmat în mişcarea social-democrată d in Bucovina, deputat în 
Parlamentul de la Viena ( 1 907-1 9 1 8) .  Membru în Consil iul Naţional Român din 
Viena ş i  în Consil iul Naţional Român din Bucovina, participant la Congresul 
General al Bucovinei din 28 noiembrie 1 9 1 8, care hotărăşte unirea provinciei cu 
România. Senator în Parlamentul de la Bucureşti ( 1 9 1 9- 192 1  ), subsecretar de stat 
în Ministerul Muncii (noiembrie 1 939-mai 1 940). Arestat în locuinţa sa din 
Bucureşti, în 1 3  iunie 1 949, închis la Văcăreşti, unde moare în spitalul închisorii, la 
1 8  iulie 1 950. La 25 septembrie 1 952, moare tragic şi soţia sa, Tatiana Grigorovici61 • 

Grijincu Vasile 1. Născut în 1 893 în Pătrăuţii de Jos -Storoj ineţ. Arestat de 
sovietici la 1 apri lie 1 94 1 ,  după evenimentele sângeroase de la Vamiţa-Fântâna 

60 Vasile 1. Schipor, Românii de dincolo de orizont. Elogiul libertăţii şi al valorilor româneşti, 
în "7 zile bucovinene", Rădăuţi, anul V, nr. 1 85, 1 0--1 6  iunie, 2004, p. 6-7. Articolul este republicat şi 
în "The New America", Cleveland-Ohio, anul III, nr. I l , noiembrie, 2004, p. 1 şi 3 .  

61 Cicerone loniţoiu, op. cit., IV (F-G), 2002, p .  287. Am îndreptat unele inexactităţi de aici, 
folosind datele din volumul publicat de Petru Rusşindilar, George Grigorovici şi social-democraţia în 
Bucovina, Bucureşti, Editura Fundatiei "Constantin-Titei Petrescu", 1 998, care valorifică documente 
originale din Arhiva Familiei Grigorovici. 
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Albă, pentru că asupra sa a fost găsită o cerere de plecare în Român ia. Anchetat la 
Hl iboca şi Cernăuţi. Departat în Siberia şi condamnat la moarte pentru "crimă 
contrarevoluţionară", prin "participarea la o grupă antisovietică şi încercarea de a 
trăda patria". Moare din cauza foamei şi a suferinţelor îndurate, înainte de 
executarea sentinţei, la 4 iulie 1 942, într-un lagăr din Uralul de Nord. După război, 
în septembie 1 945,  întreaga avere îi este confiscată iar soţia şi cei opt copii sunt 
deportaţi în Kazahstan, de unde sunt puşi în l ibertate în vara anului 1 948. Întreaga 
fami l ie este reabi litată în 1 990 şi 1 99 1 ,  fi ind despăgubită pentru averea confiscată. 
În 1 994, fiul său, I l ie Popescu publică, în colaborare cu Ion Cozmei, Drumul spre 
Golgota, carte-document, "un strigăt al omului simplu invocând dreptatea şi 
libertatea", "poveste tragică a unei famil i i  de români, emblematică pentru soarta 
năpăstuită a bucovinenilor" de la mij locul veacului trecut62 .  

Hutu Arcadie. Născut la 1 O noiembrie 1 908 în comuna Băişeşti. Absolvent al 
Facultăţii de Teologie din Cernăuţi. Preot la Catedrala "Adormirea Maicii 
Domnului" din Câmpulung-Moldovenesc. Arestat în 1 945 .  În detenţie la 
penitenciarul Galata-Iaşi şi lagărul Caracal, timp de şase luni, fără a fi judecat. 
Rearestat, în 23 noiembrie 1 95 1 .  Acuzat pentru că păstra în bibliotecă unele "cărţi 
interzise": Poezii de Octavian Goga şi Eneida de Vergiliu. Detenţia la Securitatea 
din Câmpulung, la închisorile Suceava şi Ghencea, apoi în lagărele de muncă 
Cernavodă, Galeş, Poarta Albă, Năvodari, Peninsula, fără să fi fost condamnat. 
El iberat la 27 octombrie 1955 .  După eliberare, timp de mulţi ani, nu i s-a permis să 
revină ca preot la Câmpulung-Moldovenesc. Decedat la 4 august 1 97863 . 

Irimi Reinhold Johann. Născut la 25 iulie 1 927 în Rădăuţi . Urmează cursurile 
l iceale la Brăila, Rădăuţi şi, din nou, la Brăila, unde este arestat, în 1948, împreună 
cu mai mulţi colegi de l iceu . Condamnat de către Tribunalul Mil itar Galaţi la 1 5  
ani muncă silnică, pentru delictul de "uneltire contra ordinii sociale". Execută 
pedeapsa, ca deţinut politic, în închisorile şi lagărele de muncă Brăila, Galaţi, Aiud, 
Stoeneşti, Poarta Albă, J ilava şi  Gherla. Eliberat la 9 iulie 1 963, după executarea 
întregii pedepse. Locuieşte în Rădăuţi şi S ibiu, de unde, în 1 976, pleacă în 
Germania. În mărturisirile sale de detenţie scrie, printre altele: "Crucea a fost grea 
în perioada detenţiei, dar Dumnezeu ne-a ajutat, dăruindu-ne puterea s-o ducem cu 
smerenie mai departe. Un gând pios pentru cei care s-au stins din viaţă. Oriunde am 

62 I l ie Popescu, Ion Cozmei, Drumul spre Golgota, Iaşi, Editura Moldova, 1 994. Cicerone 
Ioniţoiu nu-l menţionează pe Grij incu 1. Vasile printre victimele regimului comunist. Vezi op. cit. , IV 
(F-G), 2002, p. 287. În volumul VIII (P-Q), p. 384-385, este, în schimb, consemnată deportarea în 
S iberia a soţiei sale, Victoria Popescu , şi a celor opt copii: Ioana, Nastasia, Raveica, Veronica, 
Zamfira, Catrina, Margalina şi Vasile. Soţia sa şi-a schimbat numele, revenind la numele de naştere, 
pentru a-şi salva astfel copiii, după evenimentele tragice, din 1 aprilie 1 94 1 ,  de la Fântâna Albă. 

63 Cicerone Ioniţoiu, op. cit. , V (H-L), 2003, p. 78. Medicul Vasile S. Cârdei, în cartea sa 
Visuri şi temniţe. Memorii, îl evocă în capitolul consacrat detenţiei în lagărul de muncă Peninsula sau 
Valea Neagră: "În această secţie l-am cunoscut pe preotul Hutu Arcadie din Câmpulung, om de o 
cucernicie şi demnitate deosebită. [ . . . ] Veşnic zâmbind, îmbrăcat curat, cu o voce blândă, se bucura 
de respectul tuturor deţinuţilor" (p. 1 15). 
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fi, să facem cunoscut regimul inuman şi de teroare aplicat deţinuţilor pol itici din 
România în perioada dictaturii comuniste"64 .  

Jauca Alexandru. Născut l a  25 martie 1 926 în oraşul Suceava. Jurist şi 
economist. Arestat la 1 4  martie 1 95 8, sub acuzaţia de apartenenţă la o organizaţie 
subversivă, inventată, de fapt, de către Securitate. Torturat în timpul anchetei, timp 
de şase luni, la Securitatea din Suceava. Condamnat la şapte ani muncă si lnică, prin 
sentinţa nr. 42 1 1  din 2 1  august 1 958 .  Tribunalul Suprem casează sentinţa, 
dovedindu-se că "bandiţii sunt nevinovaţi" . Cu toate acestea, întregul lot este dus în 
lanţuri la Ji lava, unde este torturat timp de cinci zile, apoi mutat la Botoşani şi 
Suceava. La penitenciarul Suceava, anchetele şi bătăile continuă, pentru a se stabil i  
"ce este adevărat şi ce s-a scris în plus". Pus în libertate la 9 martie 1 963 . 
Alexandru Jauca a cunoscut experienţa Gulagu lui românesc împreună cu fratele 
său, Gheorghe, născut la 1 9  martie 1 923 în oraşul Suceava, absolvent al Şcoli i  de 
Ofiţeri de Cavalerie, arestat, anchetat, torturat şi condamnat în acelaşi lot65 . 

Jucan Simion. Născut la 4 mai 1 927 în oraşul Gura Humorului .  Elev la Liceul 
"Dragoş Vodă" din Câmpulung-Moldovenesc. Arestat la 1 5  mai 1948.  Anchetat cu 
duritate la Securitatea Suceava şi condamnat la închisoare. Detenţia în peniten
ciarele Suceava, J ilava, Piteşti şi Gherla. Eliberat în 1 95666. Evocat elogios de cei 
care I-au întâlnit în detenţie: "Nu mă lasă inima să nu-l evoc şi pe un mândru fecior 
din comuna Mănăstirea Humorului, elev de liceu. Acest tânăr se numea Simion 
Jucan şi era, ca şi mulţi alţi i ,  fiu de ţăran, pentru că aceştia aveau sufletul 
nepervertit, iar in ima le sângera de asuprirea comuniştilor. Arestat împreună cu alţi 
colegi, l-am întâlnit la Suceava, când am fost scoşi în curte pentru a ne oxigena 
plămâni i  şi a ne aerisi îmbrăcămintea jegoasă şi urât mirositoare. [ . . . ] Era un 
băietan înalt, zvelt, cu părul negru şi faţa smeadă, frumoasă, cu l ini i  virile, serioasă, 
parcă puţin severă şi din cauza ochilor negri, mari şi ageri .  Îmbrăcat în costum 
naţional, părea un descendent direct din plăieşii lui Ştefan cel Mare. Prin atitudinea 
şi comportamentul avut în timpul cercetărilor, în temniţele şi lagărele de muncă 
forţată, a dovedit cutezanţă, dârzenie, tărie de caracter de invidiat. Mi-a povestit că 
a fost chemat de Drăghici Alex., fostul ministru de interne, şi muştruluit că pe unde 
trecea îşi descărca sufletul pl in de revoltă, criticând aspru conducerea comunistă şi 
tratamentul bestial aplicat deţinuţilor. [ . . .  ] A fost ca un meteor care s-a stins 
repede, sacrificându-şi viaţa pentru a păstra neîntinată demnitatea neamului în 
restrişte"67 . 

64 Ibidem, p. 1 94-1 95.  Vezi şi Reinhold Irimi, Scrisoare către confraţii mei de suferinţă, 

"Memoria", anul X I, nr. 3 (32), 2000, p. 1 23-1 29. Reinhold Johann Irimi trimite, la 24 noiembrie 
2005, din Heilbronn-Germania, documentele referitoare la detenţia şi prigoana sa politică la Centrul 
pentru Studierea Problemelor Bucovinei, împreună cu macheta unei celule cu tinetă, ca realizare 
personală, pentru neuitarea anilor de coşmar din perioada regimului comunist. 

65 Cicerone Ioniţoiu, op. cit. , V (H-L), 2003, p .  232-233. 
66 Ibidem, p. 252. 
67 Vasile Lazăr, op cit. , p. 93. 
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Kristofovici Vladislav. Născut la 26 noiembrie 1 9 1 8  în Cernăuţi, într-o 
famil ie de origine armeană. Studiază la Facultatea de Si lvicultură din Poznan din 
dorinţa de a administra pădurile de pe domeniile părinţilor săi de la Carapciu pe 
Ceremuş. Refugiat la Craiova, la invadarea Bucovinei de către sovietici ( 1 940). 
Începând de la 22 iunie 1 94 1 ,  participă la operaţiunile mil itare de pe Frontul din 
Răsărit, luptând până la Cotul Donului. Persecutat de regimul comunist, trece 
Dunărea înot în Iugoslavia, la 2 1  septembrie 1 948.  Internat în lagărul de refugiaţi 
de la Triest. Emigrează în Statele Unite ale Americii, unde se special izează în 
ştiinţele pol itice, devenind profesor la Downtown Col lege din Chicago, în 1 958 .  
Doctorat în  1 969. Predă la universităţile Columbia d in  New York, Temple din 
Phi ladelphia şi Stanford din California. Membru al Asociaţiei Internaţionale de 
Ştiinţe Politice şi al Uniunii  Geografice Internaţionale68. Profesorul bucovinean 
revine în România şi la Cernăuţi în repetate rânduri, mânat de dorul Bucovinei 
natale, "o craină dulce şi veselă", mărturisind că "anii trec, dar amintirile rămân vii 
cât mai rămânem în viaţă". Participând la lucrări le sesiunii ştiinţifice "Bucovina 
istorică. Memoria culturală şi procesul de comunizare, 1 945-1989", Rădăuţi, 20-
2 1  septembrie 2002, îşi încheie emoţionant expunerea: "Doamne, ce oi fi greşit eu 1 
De mă încerci aşa de greu? 1 Plugul în brazdă când am pus, 1 Gândul meu spre cer 
s-a dus; 1 Bobul când l-am semănat, 1 Tu l-ai binecuvântat 1 Cu rază de soare vie 1 
Şi cu vers de ciocârlie; 1 Masa mea şi casa mea 1 Când le voi mai revedea? 1 
Doamne, ce oi fi greşit eu, 1 De mă încerci aşa de greu?" 

Klein Walter. Croitor din comuna Pojorâta. Pleacă din ţară împreună cu 
trupele germane. În 1 95 5, crezând în promisiunile regimului comunist din România 
privind returnarea proprietăţilor celor care se repatriază, revine în România. Îşi 
găseşte casa ocupată de gospodăria colectivă nou înfiinţată. Invalid de război, se 
deplasează în cârje de la o autoritate la alta, pentru a-şi revendica drepturile, 
conform angajamentelor de repatriere. Arestat în 1 958 ,  sub acuzaţia de spionaj .  
Torturat în timpul anchetei ,  pentru a recunoaşte acuzaţiile mincinoase ce i se 
aduceau. Condamnat la închisoare de către Tribunalul Mil itar Cluj ,  la 3 ianuarie 
1 960, pentru "spionaj". Graţiat la scurt timp69. 

Lauric Filon. Născut la 27 aprilie 1 908 în Calafindeşti . Absolvent al 
Facultăţii de Drept de la Universitatea din Cernăuţi ( 1 934) .  Avocat. Arestat în 
1 945 .  Rearestat la 1 5  mai 1 948.  Condamnat la şapte ani închisoare, prin sentinţa nr. 
487 din 6 iunie 1 950 .  Detenţia în penitenciarul Aiud şi în lagărele de pe Canal. 
El iberat, după 1 7  ani ,  prin decretul de graţiere 4 1 1 din 1 964. Autorul albumului 

68 Mihai Pelin, Opisul emigraţiei politice. Destine în 1 222 de fişe alcătuite pe baza dosarelor 
din arhivele Securităţii, Bucureşti, Editura Compania, 2002, p. 1 86-1 87. Informaţii mai multe despre 
Vladislav Kristofovici (Kristof, Ladis Kris Donabed) ofera Emil Satco în Enciclopedia Bucovinei, 
volumul I, Suceava, 2004, p. 594-596. 

69 Cicerone Ioniţoiu, op. cit. , V (H-L), 2003, p. 280. 
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documentar Amintirile mele, consacrat Întruniri lor Studenţeşti "Bucovina" ŞI 
"Moldova" din Cernăuţi70• 

Lazăr Vasile . Născut la 1 4  decembrie 1 9 1 5 în satul Voitinel. Absolvent al 
Facultăţii de Drept din Bucureşti. Avocat pledant, stagiar în Barou! de Ilfov, pe 
lângă renumitul jurist Jaures Bernea. Arestat la 1 4  iunie 1 948, anchetat la 
Securitatea din Suceava şi condamnat la cinci ani de închisoare. Detenţia la 
penitenciarul Aiud şi în lagărele de muncă silnică din Dobrogea, Capu Midia şi 
Peninsula. E l iberat la un an după expirarea termenului de pedeapsă, la 27 mai 
1 9547 1 • 

În anul 2000, Vasile Lazăr publică lucrarea Şase ani în infern72. În partea I ,  
Despre unii partizani şi rezistenţa lor anticomunistă din munţii Bucovinei, p. 1 1-
52, autorul valorifică amintiri personale şi mărturisiri ale unor fapte "trăite şi 
povestite şi de alţi participanţi la rezistenţa din munţii Bucovinei împotriva 
instalării comunismului în ţara noastră", cunoscute de-a lungul ani lor. În centrul 
acestora se află figura consăteanului său, partizanul Vladimir Macoveiciuc, "capul 
şi  sufletul rezistenţei" din zonă, personaj ce simbol izează şi în aceste pagini de 
tensionată evocare destinul tragic al unei întregi generaţii şi al ţării căzute în robie. 

Partea a II-a, Din crunta osândă comunistă, p. 5 5-1 98, cuprinde în cele cinci 
capitole mărturisirea calvarului său din ani i  detenţiei şi despre viaţa de proscris de 
după eliberare. Dacă prima parte a cărţii se apropie de cronică, de eposul eroic, 
motivat de "afirmarea identităţii româneşti" în confruntare cu "cei mai odioşi 
ocupanţi", partea a doua este o radiografie a "unei lumi condamnate la moarte 
social-istorică, sufletească, fizică, mânată de fiinţe monstruoase, apocaliptice"73 şi, 
în acelaşi timp, un tratat de etologie umană. Om "născut şi crescut în spiritul cinstei 
şi al dreptăţi i", povestitor educat, observator atent şi analist al psihologiei umane în 
situaţii- l imită, inflexibi l  în raportarea sa critică la fapte, evenimente, fenomene 
sociale şi  la comportamentul semeni lor, mereu îngrijorat de destinul neamului său 
şi al ţării , Vasile Lazăr oferă celor interesaţi un document al ani lor săi de supliciu şi 
marginalizare şi  al unei epoci de prăbuşire a valorilor umanităţii, îndemnând la 
cunoaştere şi reflecţie istorică. Excerptele pe care le reţinem sunt i lustrative: 

70 Ibidem, p. 308. Informaţii valoroase şi în Vasile Lazăr, Şase ani în infern, 2000, p. 50-5 1 :  

"Ceea ce m-a impresionat, m-a izbit, aş putea spune, a fost starea proastă a fizicului său. Din omul 
falnic cu o constituţie atletică, mi-a apărut o fantomă scheletică (pentru că venea de la Aiud, unde 
exterminarea se făcea prin înfometare). Hainele de puşcăriaş spânzurau pe el, ca pe o sperietoare de 
păsări de pe un ogor de cânepă. Numai ochii mari, căprui îi străluceau încă în orbitele înfundate, cu 
sclipiri de jar. Aceşti ochi încadra ţi de o faţă scofâlcită, dar luminoasă, exprimau un suflet şi o inimă 
fierbinte de încredere şi optimism pentru vi itor. Acest organism dărâmat adăpostea o voinţă de viaţă 
straşnică"; vezi şi Vasile 1. Schipor, Oameni şi locuri din Bucovina, în "Analele Bucovinei", anul VII, 
nr. 2, 2000, p. 563-568. 

71 Cicerone Ioniţoiu, op. cit., V (H-L), 2003, p. 3 1 7. 
72 Vasile Lazăr, Şase ani în infern, Cu un Cuvânt înainte de prof. Vasile Precop, Timişoara, 

Editura Marineasa, 2000. 
7 3  Ibidem, p. 6-7. 
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"Multe necazuri a avut de îndurat poporul român de-a lungul existenţei sale, dar de 
l ipsa lichelelor şi a nemernici lor nu s-a putut plânge; au apărut, întotdeauna, taman 
atunci când cotropitorii au avut nevoie, în număr impresionant de mare"74; "0 dată 
cu intrarea pe poarta temniţei mi s-au spulberat toate idealurile şi speranţele 
frumoase de vi itor. Aici, la poarta închisorii Suceava, mi s-au tăiat aripile avântului 
ş i  dorului de viaţă, având în faţă numai hidoşenia infernului comunist"75 ; "Îmi 
povesteau că, mai cu seamă noaptea, răzbăteau până la subsol ţipetele şi strigătele 
înfiorătoare ale celor bătuţi, schingiuiţi şi torturaţi în mod bestial de anchetatori . 

Nici unul dintre ei nu fusese încă chemat la interogatoriu şi fiecare se aştepta, 
ceas de ceas, să-i v ină rândul .  Nu ştiau precis motivul arestării şi nici despre ce 
anume puteau fi învinuiţi, dar, după cele văzute, erau siguri că li se pregătea ceva 
grav, pentru a fi exemplu pentru muncitori i l iberi, rezistenţi la inregimentarea în 
gloata comuniştilor, apăruţi ca ciupercile după ploaie. Doreau să bage frica în 
mulţimea laşă şi ignorantă; să o facă supusă şi ascultătoare prin teroare şi minciună, 
principii de bază la instalarea comunismului"76; "Deţinutul pol itic, spre deosebire 
de cel de drept comun, trebuia exterminat prin foame, sedentarism, l ipsa 
medicamentelor în caz de boală şi vizită medicală de formă, lipsită de orice 
eficienţă. Regimul ce ni se aplica era bine chibzuit că să-şi facă efectul în timp, zi 
de zi, pînă la totală epuizare; moartea să apară ca un fenomen natural, nu provocată 
deliberat, criminal"77; "Rupţi de lume, noi nu bănuiam că şi afară, în l ibertate, ne 
aştepta o altă închisoare; că orice comunicare în scris era cenzurată, iar întâln irile 
urmărite cu acelaşi zel şi asiduitate ca la închisoare, dacă nu cu mai mare 
vigi lenţă"78 ; "Ne omoară cu cotele! Ai, n-ai, trebuie să dai cantităţile fixate de 
primărie. Mari greutăţi s-au abătut pe capul nostru, al ţăranilor! Trebuie să 
muncim, să rupem de Ia gură ca să hrănim trântori i de partid, răsăriţi ca ciupercile 
după ploaie, din gunoaie. Toţi golani i ,  nemernicii ş i  veneticii au ajuns să ne 
conducă, să-şi bată joc de oameni !  

Ş i-a vărsat tata toată amărăciunea ş i  năduful care-i rodea şi-i învenina inima. 
Până atunci a trebuit să rabde, să se macine în taină, pentru că intrase dihonia şi 
neîncrederea între oameni .  Se spionau, se pârau unii pe alţii, mai cu seamă aceia care 
doreau să se pună bine cu partidul, ca să tragă foloase. Era o răsturnare a valorilor. 
Toţi cei harnici, buni, chivernisiţi, cu gospodării frumos închegate, oameni vrednici 
ş i  cinstiţi erau asupriţi şi împovăraţi peste puteri cu obligaţii către stat. Pe când 
leneşii, destrăbălaţii, beţivii, nimicurile şi răii satului erau la mare cinste şi căutare"79; 
"Mă uitam Ia oamenii  de pe peron şi-i vedeam trişti, împovăraţi de nevoi şi uneori 
nervoşi. Îmbrăcaţi în portul specific bucovinean, atât bărbaţilor cât şi femeilor mi s-a 

74 Ibidem, p. 55.  
75 Ibidem. p. 60.  
76 Ibidem, p. 60--6 1 .  
77 Ibidem, p. 1 02. 
78 Ibidem, p. 1 63 .  
7 "  lbtdem. p .  1 72-1 73 .  
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părut că le dispăruse voioşia şi dragostea de viaţă. [ . . . ] Cu părere de rău, însă, a 
trebuit să constat, cu trecerea timpului, că impresiile mele iniţiale, din gara Rădăuţi, 
au fost mai mult decât adevărate, au fost dureros de reale. Cotele obligatorii, 
întovărăşirile agricole forţate şi  colectivizarea agriculturii sub presiunea securităţii, 
cu arestări, bătăi, maltratări şi chiar asasinate, nu puteau să bucure pe nimeni, nici să 
descreţească frunţile încruntate ale ţăranilor cu inimile însângerate de revoltă şi 
necazuri"80; "Singura plăcere şi desfătare sufletească o găseam în sânul naturii .  
Acolo eram ferit de ochii  vigilenţi ai Securităţii şi de răutatea oamenilor; mă simţeam 
liber, chiar ocrotit. De-ndată ce coboram de pe munte în oraş, între oameni, senzaţia 
de nelinişte, de nesiguranţă, punea stăpânire pe mine. Lipsa de perspectivă, 
sentimentul de a fi stigmatizat şi tratat ca un paria al societăţii, mă demoral iza, îmi 
paraliza bucuria de a trăi, de a gusta şi simţi frumuseţea, farmecul vieţii . Eram mereu 
îngândurat, trist şi dominat de grija zilei de mâine. Nici situaţia de a fi întreţinutul 
soţiei sau de a vieţui din mila rudelor ei nu era de natură să mă redreseze moraliceşte; 
din contră, mă făcea să sufăr cumplit"8 1 • 

Leahul Victor. Născut la 7 iunie 1 92 1  în comuna Cotul Ostriţei, judeţul Cernăuţi. 
Tatăl său emigrează în Statele Unite ale Americii în 1924. În 1939 mama pleacă peste 
ocean spre a-şi aduce soţul acasă. Împreună cu fratele său Ionică, rămâne în casa 
părintească, alături de bunica dinspre tată, sub supravegherea Mariei Oţel, sora cea mai 
mare a mamei. Studii la Liceul Ortodox de Băieţi "Mitropolitul Silvestru" din Cernăuţi. 
După ocuparea părţii de nord a Bucovinei de către sovietici, cu sprij inul profesorului 
său de filosofie Usatiuc, pleacă în Germania, unde ajunge în lagărul pentru români din 
Gleiwitz. În 1 94 1  ajunge într-o tabără de refugiaţi la Deva. După revenirea 
administraţiei româneşti la Cernăuţi, se întoarce acasă în Bucovina, unde găseşte un 
dezastru. Fratele său fusese împuşcat în masacrul de la Lunca-Dorohoi, pe Prut, în 
încercarea de a trece în România împreună cu un grup mare de tineri consăteni. 
Bunica sa, în vârstă de 84 de ani, fusese deportată în Siberia, în semn de represal ii, 
unde moare după foarte scurtă vreme. Devine al treilea copil al famil iei Oţel, alături 
de verii săi Aspazia şi Anatolie. După absolvirea liceului şi obtinerea bacalaureatului, 
se înscrie la Politehnica "Gheorghe Asachi" din Cernăuţi, seciia Construcţi i .  În 1 944 
se refugiază şi îşi continuă studiile la laşi. Nu-şi poate susţine licenţa, deoarece este 
arestat în 1 948. Anchetat la Securitatea din Iaşi şi Suceava, condamnat la zece ani de 

80 Ibidem, p. 1 76-- 1 77. Din bibliografia problemei, vezi, printre altele, câteva studii şi cărţi 
valoroase: Almira Enuţă-Ţentea, Distrugerea elitelor rurale, element component al destructurării 
satului tradiţional românesc, în "Analele Sighet", VII, 1 999, p. 647-650; Dumitru Vacariu, Atacul 
comunist asupra satului românesc, în "Analele Sighet", X, 2003, p. 307-3 1 1 ;  Dorin Dobrincu, 
Transformarea socialistă a agriculturii, răscoalele ţărăneşti şi deportările din nordul Moldovei 
(1949), Anuarul Institutului de Istorie "A.D. Xenopol", XXXIX-XL, 2002-2003, Iaşi, Editura 
Academiei Române, 2003, p. 459-487; Octavian Roske, Dan Cătănuş, Drama colectivizării satelor 
româneşti, în "Dosarele istoriei", Bucureşti, anul VIII, nr. 1 (77), 2003, p. 1 3-57; Dorin Dobrincu, 
Constantin lordachi (editori), Ţărănimea şi puterea. Procesul de colectivizare a agriculturii în 
România (1949-/962), Cuvânt înainte de Gail Kligman şi Katherine Verdery, Iaşi, Editura Polirom, 
Colecţia "Document", Iaşi, 2005. 

8 1  Vasile Lazăr, op. cit., p. 1 79. 
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închisoare, pentru "crimă de uneltire împotriva ordinii sociale". Trece prin închisorile 
Suceava, Aiud, Baia Sprie, Gherla, Jilava. După executarea celor zece ani, mai 
primeşte o prelungire de trei ani, pe care o execută în colonii le de muncă forţată 9 
Culme, Grindu şi Periprava. După eliberare îşi susţine licenţa la Iaşi, primind un post 
de inginer la Ploieşti. Reuşeşte să-şi refacă legăturile cu familia şi să emigreze în 
S.U.A. Revine în România după moartea mamei sale ( 1999), unnărind să-şi legalizeze 
repatrierea. Moare, într-un !lccident stupid, în locuinţa sa din Sarasota-Retfort 
(Minesotta), la 24 mai 2004. In cadrul comunităţii româneşti din Detroit a desfăşurat 
o intensă activitate culturală, susţinând conferinţe pe tema închisorilor politice din 
România comunistă şi organizând un atelier de iniţiere gratuită în arta încondeierii 
ouălor şi a cusăturilor româneşti .  În România i-a rămas în manuscris volumul Starţun 
intre temniţă şi vecie, cuprinzând amintiri din tinereţe şi din închisorile prin care a 
trecut, volum pregătit pentru tipar de Aspazia Oţel Petrescu la Roman82 .  

Lesiecka Maria Josefa. Născută la 9 mai 1 9 1 8  în Zastavna, judeţul Cernăuţi. 
Bunicul său, Ştefan Lesiecki, insurgent polonez, s-a stabi l it în 1 863 în Bucovina, la 
Cadobeşti, unde a fost administrator al moşiei fami liei Liskowacki. Tatăl său, Jan 
Lesiecki, era şeful Jandarmeriei districtului Zastavna. Absolventă a Liceului de 
Fete nr. 2 din Cernăuţi şi a Seminarului Pedagogic Franciscan Particular "Surorile 
Mariei" din Cernăuţi . Invăţătoare la şcoala din Davideni-Zrub ( 1 93 8-1 940). 
Participă, în toamna anului 1 939, la acţiunea de ajutorare a refugiaţilor polonezi, 
iniţiată de Tadeusz Buynowski, consulul Republicii Polone la Cernăuţi, ş i  a 
senatorului Tytus Czerkawski. După intrarea Armatei Roşii în Bucovina, se 
refugiază la Suceava, apoi la Bucureşti. Activează în interesul serviciului de 
informaţi i  polonez "Expozytura R", având sarcini informative ş i  ca translator. 
Căsătorită cu ofiţerul român Galidescu. În 1 942 l i  se naşte fiica Haritina. Arestată, 
în mai 1 947, dusă la sediul N.K.V.D. de pe Aleea Alexandru din Bucureşti. Refuză 
colaborarea, în schimbul eliberării, cu toate că lăsase acasă fetiţa de cinci ani .  
Anchetată de  sovietici l a  Constanţa şi condamnată l a  1 5  ani închisoare, pentru 
spionaj .  Detenţia în lagărele din Siberia (Vorkuta) . Repatriată după opt ani, în 
noiembrie 1 955 ,  şi dusă direct la penitenciarul Gherla, fără să fie anchetată, 
judecată ş i  condamnată. El iberată în 1 957 .  Lucrează ca magazioner la Spitalul 
Colţea. În 1 973 se pensionează. După 1 989, activă în cadrul manifestări lor 
polonezilor din România. Pentru contribuţia sa la întărirea spiritului polonez în 
cadrul comunităţii din România şi pentru întreaga sa activitate, este distinsă cu 
înalte ordine şi medal i i :  Crucea "Polona Restituta" în rang de Cavaler ( 1 997), 
Crucea de Cavaler al Ordinului de Merit al Republicii Polone (2000), Medalia de 
Bronz a Armatei Polone, Serviciul Credincios Român în grad de Cavaler, Medalia 
"Pro Memoria" acordată de Oficiul Polonez al Combatanţi lor şi al Persoanelor care 
au Suferit Represiuni (2005).  La venerabila sa vârstă, susţine comunicări la 

82 Conf. Aspazia Oţel Petrescu, Victor Leahul. Date biografice, manuscris. Document valoros, prin 
bogăţia infonnaţiilor inedite. Cicerone loniţoiu îl consemnează pe Victor Leahu în lucrarea sa consacrată 
victimelor terorii comuniste din România, vezi volumul V (H-L), 2003, p. 329, însă datele de aici sunt 
extrem de sumare. Mihai Pelin nu-l consemnează, însă, în lucrarea sa Opisul emigraţiei politice. Destine în 
1 222 de fişe alcătuite pe baza dosarelor din arhivele Securităţii, Bucureşti, Editura Compania, 2002. 
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Memorialul de la Sighet, în cadrul comunităţii polonezi lor, scrie despre încercările 
prin care a trecut şi despre oamenii care i-au fost alături în suferinţă, mărturisind: 
"Am avut puterea să nu mă vând. Şi, fiind credincioasă, m-a ajutat Dumnezeu"83 .  

Lissievici Ion. Născut în 1 896 în comuna Breaza. Colonel de  arti lerie, şef de 
stat major la Divizia 35 Infanterie, subdirector general la S .S . I .  ( 1 94 1-1 943), 
comandant al Regimentului 4 Arti lerie Grea ( 1 944), şeful S .S.I .  din Ministerul de 
Război (20 septembrie-24 decembrie 1 944). Arestat în 1956 .  Condamnat la 1 5  ani 
închisoare, pentru "acţiuni intense împotriva clasei muncitoare". Detenţia la 
penitenciarele J ilava, Făgăraş şi Gherla. Graţiat în 1 963 84 • 

Lucaciuc Ilie C. Născut la 1 ianuarie 1 9 1 4  în comuna Stroieşti . Arestat la 
3 octombrie 1 949, sub acuzaţia de instigare publică. Torturat în timpul anchetei la 
Securitatea din Suceava. Moare la 5 mai 1 950, din cauza torturi i .  Condamnat post
mortem la 4 luni de închisoare, pentru a se acoperi, astfel, perioada de detenţie 
nejustificată şi moartea prin tortură85 . 

Lucan Aurelian V. Născut la 8 septembrie 1 894 în Cernăuţi. Fiu de preot. După 
studi ile teologice, la 1 august 1 9 1 7, intră voluntar în armată. Urmează Şcoala de 
Ofiţeri de Artilerie. În al Doilea Război Mondial luptă cu gradul de locotenent 
colonel. Decorat cu Coroana României cu trei spade şi panglică pentru virtute 
militară şi Ordinul Crucea de Fier. Căzut prizonier în Crimeea, la 1 1  aprilie 1 944. 
Refuză să se înscrie în diviziile "Tudor Vladimirescu", "Horia, Cloşca şi Crişan". 
Repatriat la 24 decembrie 1 948. A fost permanent persecutat de regimul comunist86 . 

Lungoci Luchian. Ţăran din Horodnicu de Jos. Partizan în grupul  condus de 
Petre Maruseac, ce acţiona împotriva trupelor sovietice de pe teritoriul Bucovinei, 
atacând convoaiele de aprovizionare şi încetinind înaintarea trupelor spre front. 
Arestat de N.K.V.D. în octombrie 1 944. Torturat în timpul anchetei. Condamnat la 
1 O ani muncă si lnică de către un tribunal mil itar sovietic. Detenţia în lagărele din 
Siberia. Dispărut87 • 

Macoveiciuc Vladimir S. Născut la 26 octombrie 1 906 în local itatea Voitinel, 
fiul lui Samson şi al Ioanei .  Orfan de tată, încă de mic copil, împreună cu cele două 
surori. Tâmplar, apoi mic comerciant, întreţinând o prăvălie în propria casă din sat. 
Face armata la Regimentul 4 Arti lerie Grea, înaintat caporal în 1 933 .  Instructor la 
premi litari în 1 939.  Clasat ca inapt pentru serviciul mil itar, în 1 943. Căsătorit cu 
Domnica, născută Coroamă. Tatăl a patru copi i :  S ilvestru (născut la 6 noiembrie 

83 Cicerone loniţoiu, op. cit . . V (H-L), p. 345; Crina Sârbu, Am avut puterea să nu mă vând, în 

"Aldine", supliment săpta.mânal al ziarului "România l iberă", Bucureşti, anul X, nr. 472, 1 0  iunie 
2005, p. 1 .  Informaţii şi în lucrări din Polonia: A. Mamulska (redactor), Polonezii din România 
vorbesc despre ei, Lesno, 2000; Polonezul în lume. Lexiconu/ Poloniei şi polonezilor în afara 
graniţei, Varşovia, 2000; T. Dubicki, Conspiraţia Poiană in România, 1939-1 945, voi. l ( 1939-
1940), Varşovia, 2002; Kazimirz Dopieral (sub redacţia), Encic/opedia Emigraţiei Polone şi Poloniei, 
voi. III (K-0), Torun, Editura Kucharski, 2004. 

84 Cicerone loniţoiu, op. cit., V (H-L), p. 363. 
85 Ibidem. p. 382. 
86 Ibidem. 
87 Ibidem, p. 39 1 .  
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1 926), Victor (născut la 13 niembrie 1 928), Visarion (născut în 1 93 0) şi Ileana 
(născută în 1 933) .  Conducătorul unui grup de partizani, înfiinţat în luna mai 1 944, 
cu un efectiv de 20-40 de oameni. În ambuscada de la Haciungul Mare nimiceşte 
statul major al unei divizii sovietice. Decorat, pentru faptele sale de arme, cu 
Crucea de Fier Germană, clasa 1 şi a 11-a, cu Virtutea Mil itară şi Coroana 
României, avansat la gradul de locotenent. Capturat prin trădare. Rănit în schimbul 
de focuri de la Vicovul de Jos, unde locuia sora sa, Minodora, îşi pune capăt zilelor 
spre a nu cădea viu în mâna sovieticilor, la 8 iulie 1 946. "Capul şi sufletul 
rezistenţei" din Bucovina, care "a luptat şi s-a sacrificat pentru că aşa a simţit în 
inima şi sufletul său să-şi apere glia în care s-a născut de răutăţi le comuniste". 
"Măreţia jertfei lui, în folosul demnităţii neamului, în vreme de mare urgie şi 
restrişte" a animat deceni i  în şir eposul popular eroic din satele rădăuţene. Destinul 
fami l iei lui Vladimir Macoveiciuc este dramatic. Macoveiciuc Domnica, născută la 
3 1  martie 1 908, ·fi ica partizanului Ioan Coroamă din grupul condus de Vladimir 
Tironiac, este arestată la 8 septembrie 1 945, împreună cu fiul cel mic, V ictor. 
Torturată în timpul anchetei, închisă la Câmpulung-Moldovenesc şi Suceava. 
Moare la Voitinel, în 23 noiembrie 1 982. Victor Macoveiciuc, "băitănaşul de 1 6  
ani", este supus unei anchete dure l a  Suceava, timp de şapte luni, apoi este predat 
N.K.V.D.-ului .  Scăpat din supliciul sovieticilor, este trimis cu întregul lot la Curtea 
Marţială din Iaşi, spre judecare. După trei luni este scos din lot şi pus în libertate. 
S ilvestru Macoveiciuc, partizan instruit la şcoala din Sadova, "om de mare 
încredere al lui Macoveiciuc", "flăcău frumos ca mama lui şi curajos ca tata", 
participă la ambuscada de la Haciungul Mare şi este decorat cu Crucea de Fier. 
Judecat în contumacie, într-un lot de 1 6  persoane, achitat prin sentinţa nr. 1 1 6 1  din 
1 946. Rejudecat, tot în lipsă, într-un lot de zece persoane, condamnat de Tribunalul 
Mil itar Iaşi la muncă siln ică pe viaţă, prin sentinţa nr. 23 1 din 6 februarie 1 947. 
Prins la Satu Mare şi arestat în primăvara anului 1 94 7 .  Torturat în timpul anchetei. 
Judecat şi condamnat de Tribunalul Militar Iaşi la şase ani de închisoare, prin 
sentinţa nr. 487 din 6 iunie 1 950. Trece prin penitenciarele Suceava, Galata-Iaşi, 
Ji lava, Aiud şi Târgu Ocna. Pus în l ibertate în 1 964 prin Decretul de graţiere 4 1 1 .  
Moare la 25 august 1 969 într-un accident de motocicletă88. 

Marcu Alexandru D. Născut la 3 0  decembrie 1 894 în satul Burdujeni. 
Absolvent al Facultăţii de Litere ( 1 9 1 9) .  Studii la Academia di Romania din 
Roma ( 1 923-1 924 ), cu doctoratul la Florenţa. Conferenţiar universitar la 
Facultatea de Litere a Universităţii Bucureşti ( 1 923-1 926), profesor universitar şi 

88 Informaţii valoroase, provenind din relatări directe, oferă consăteanul familiei Macoveiciuc, 
avocatul Vasile Lazăr, în cartea sa Şase ani în Infern, Timişoara, Editura Marineasa, 2000, p. 1 1-52. 
Vezi şi Rezistenţa armată din Bucovina, 1944-1950, voi. I ,  Cuvânt-înainte de Radu Ciuceanu, 
Bucureşti, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 1 998, p. 387; Cicerone Ioniţoiu, op. cit. , 
VI (M), 2004, p. 1 7-19.  O evocare a figurii legendare a partizanului bucovinean Vladimir Macoveiciuc, 
la şaizeci de ani de la moartea sa, vezi în interviul Vichentie Nicolaiciuc-Victor Macoveiciuc, 

" Pentru iscusinţă, inteligenţă, rapiditate şi modul de operare în Rezistenţa anticomunistă în munţi, 
tatăl meu a fost numit Omul munţilor ", în "Crai Nou", Suceava, anul XVII, nr. 42 1 7, 1 3  iulie 2006, 
p. 3 şi anul XVII, nr. 42 1 8, 1 4  iulie 2006, p. 3 .  
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decan al acesteia (din 1 927). În perioada 1 934-1 943 a condus revistele "Studi i  
italiene" ş i  "Daca-Romania". Premiul "Gheorghe Asachi" a l  Academiei Române 
( 1 93 1 ) . Premiul Uniuni i  Scriitorilor pentru traducerea operei lui Dante Alighieri 
Divina Comedie ( 1 93 5) .  Decorat ca Mare Ofiţer al Ordinului "Coroana 
României". Traducător din Vittorio Alfieri , Giovanni Boccaccio, Gabriele 
D' Annunzio, Emil io de Marchi, Carlo Goldoni, Luigi Pirandello. În 1 940, 
traduce Viaţa lui Isus de Giovanni  Papini, primind Premiul "San Remo", pentru 
răspândirea culturii ital iene în România. Membru corespondent al Academiei 
Române (3 1 mai 1 940). Deputat ( 1 93 1 ), ministru al Propagandei în perioada 
4 decembrie 1 94 1 -23 August 1 944. Arestat la 1 8  mai 1 946, ca fost demnitar. 
Condamnat de Curtea Marţială la 1 2  ani muncă s i ln ică, în baza Legi i  nr. 
3 1 2/ 1 945 ,  la data de 6 februarie 1 948.  Detenţia la Aiud. Moare în spitalul 
penitenciarului Văcăreşti, în 27 februarie 1 95 5 .  Repus în drepturi ca membru 
corespondent al Academiei Române la 3 iu l ie 1 99089. 

Masichievici Eduard 1. Născut la 6 noiembrie 1 928 în Cernăuţi . Student. 
Arestat în noapte de 1 4  mai 1 948. Torturat în timpul anchetei la Securitatea din Iaşi 
şi Suceava. Condamnat la opt ani de închisoare. În timpul detenţiei este unul dintre 
adversari i  declaraţi ai "reeducării". Grav bolnav de tuberculoză, moare, la 8 iunie 
1 95 1 ,  în penitenciarul Târgu Ocna, din cauza regimului de exterminare şi  a l ipsei 
îngrij irilor medicale. Nu i s-a administrat streptomicina adusă de mama sa, datorită 
refuzului de a deveni infonnator90 • 

Matei Ştefan-Constantin. Născut la 24 aprilie 1 926 în Cernăuţi .  Studi i  la 
liceele "Aran Pumnul", "Mitropolit Silvestru" din Cernăuţi, "Ştefan cel Mare" din 
Suceava, "Mihai Viteazul" din Alba Iulia. Bacalaureat în 1 945 .  Studi i  universitare 
la Facultatea de Litere şi Fi losofie din Bucureşti, pe care le abandonează, şi la 
Facultatea de Medicină Umană din Bucureşti, 1 94 7-1 95 1 .  În primăvara anului 
1 948 aderă la organizaţia anticomunistă "Mişcarea Tineretului Regalist", iniţiată de 
avocatul Vladimir Traian Corbasca, difuzează manifeste promonarhiste şi  
publicaţia "Stema Ţării", apărută într-un singur număr şapirografiat. Arestat la 1 9  
octombrie 1 95 1  şi anchetat l a  inchisorile Rahova ş i  Jilava. Judecat l a  1 6  februarie 
1 952 de către Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti şi condamnat la cinci ani 
temniţă grea şi trei ani degradare civică, pentru "crimă de uneltire contra ordinii 
sociale", prin sentinţa nr. 634 din 30  mai 1 952. Detenţia în colonia de muncă 
Peninsula de pe Canal. Rejudecat în 1 954 şi  condamnat la patru ani de detenţie. Pus 
în libertate în octombrie 1 955 ,  prin decretul de graţiere a pedepselor de până la 

89 Dorina N. Rusu, Membrii Academiei Române, 1866-2003. Dicţionar, ediţia a III-a, revăzută 
şi adăugită, 2003, p. SOS; Cicerone loniţoiu, op. cit. , VI (M), 2004, p. 77; Petre Popescu Gogan, 
[,, Demolarea " Academiei Române] Memento1, în "Memoria", anul X, nr. 28, 1 999, p. 42-43 . 

9° Cicerone Ioni!oiu, op. cit. , VI (M), 2004, p. 1 29. Vezi şi Alexandru-Virgil Ioanid, Mărturie 
pentru recunoaşterea sfinţeniei şi muceniciei lui Valeriu Gafencu, în volumul Studentul Valeriu 
Gafencu, " Sfântul închisorilor din România ", p. 88. Vezi şi Gheorghe Penciu, Târgu Ocna, Basti/ia 
sanitară a României, în "Memoria", anul XII, nr. 1 (34), 200 1 ,  p. 3 6-4 1 ,  articol în care autorul 
publică numele celor trecuţi, la Târgu Ocna, în "împărăţia tăcerii negre", "în ciuda tinereţii lor 
neprielnice". În această listă provizorie figurează şi bucovineanul Eduard Masichievici. 
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cinci ani. Reînmatriculat la Facultatea de Medicină generală a LM.F. Bucureşti, în 
1 956  şi exmatriculat la sfârşitul aceluiaşi an . Lucrează ca felcer-oficiant, tehnician 
sanitar şi asistent medical în diverse instituţii medicale. Studiază pictura la Şcoala 
Populară de Arte Bucureşti ( 1 958- 1 96 1  ), promovează examenul de traducător, 
instituit de Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă, pentru limbile engleză şi 
franceză, în specialităţile beletristică şi medicină. Reînmatriculat la Facultatea de 
Medicină Generală în toamna anului 1 966. Licenţa în medicină, în 1 96t1 • 

Mândrilă Gavrilă. Ţăran din Câmpulung-Moldovenesc, în vârstă de 84 de al!i .  
Anchetat de Securitate. Martor al  acuzării în procesul lu i  Gheorghe Ungureanu. In 
timpul procesului, preşedintele completului de judecată 1-a acuzat de minciună, pentru 
că nu recunoştea cele spuse la anchetă şi a pus grefierul să-i citească declaraţiile. 
Bătrânul a ascultat cu smerenie, cu o mână făcută pâlnie la ureche, pentru a nu pierde 
nimic, iar la sfărşit a început să strige: "Eu am declarat la Securitate? Minciună! Totul 
este minciună! Eu nu vreau ca la anii pe care-i am să mă încarc de păcate, acum mă 
găsesc în pragul monnântului. Nu vreau să mor ca un ticălos. Dacă toţi cetăţenii ţării 
noastre ar fi aşa cum sunt Ungureni i  ăştia, n-ar mai fi nevoie de dumneavoastră aici". 
Îndreptându-se către sala de judecată, cu mâna întinsă către anchetator, a continuat: 
"Dumnealui, dumnealui a scris ce a vrut şi m-a silit prin bătaie să iscălesc. Totul e 
minciună". Scos din sala de judecată şi bătut, a murit după câteva zile92 . 

Mirăuţă Nichifor. Născut la 9 noiembrie 1 896 în comuna Volovăţ. Arestat la 
1 2  martie 1 959, sub acuzaţia de uneltire contra ordinii sociale. Bătut şi omorât în 
timpul anchetei la  Securitatea Suceava, la 14 aprilie 1 95993 . 

Motrescu Gheorghe P. Născut la 1 ianuarie 1 924. La vârsta premi l ităriei, se 
încadrează, voluntar, în grupul de partizani condus de Vladimir Macoveiciuc şi 
participă, în iulie 1 944, la ambuscada din Poiana Haciungului, în care este nimicit 
statul major al unei divizii sovietice. Îşi face stagiul mi litar în Batalionul de Gardă 
Regală. Arestat în noaptea de 1 01 1 1 aprilie 1 949 şi anchetat până în septembrie 
1 950 .  Rearestat la 2 1  octombrie 1 954, anchetat în lotul Gavrilă Vatamaniuc şi 
condamnat la trei ani temniţă grea pentru "omisiune de denunţ", prin sentinţa nr. 
968 din 1 9  iulie 1 956. La expirarea pedepsei, la 1 9  octombrie 1 957, i se fixează 
domici l iu obligatoriu, pe timp de trei ani, în comuna Rubla din Bărăgan. După 
capturarea fratelui său, Vasile P. Motrescu, la 1 3  ianuarie 1 958,  plenul Tribunalului 
Suprem îi  schimbă încadrarea juridică, înlocuind-o cu delictul de "favorizare a 
infractorului" şi îi majorează pedeapsa la muncă si lnică pe viaţă, prin Decizia nr. 60 
din I l  septembrie 1 95 894• Timp de zece ani şi opt luni, George P. Motrescu trece 

91 Informaţii bogate în Organizaţii şi mişcări studenţeşti anticomuniste (1945-1959). Studiu de 
caz: bucovineni în Mişcarea Tineretului Regalist, publicat de Rodica Iaţencu în "Analele Bucovinei", 
anul XII, nr. 2, 2005 şi anul XIII, nr. 1 ,  2006 (în curs de apariţie). 

92 Cicerone Ioniţoiu, op. cit., VI (M), 2004, p. 1 93-1 94. Informaţii despre audierea şi mărturia 
lui Gavrilă Mândrilă şi în V. Blănaru-Flamură, op. cit. , p. 278-279. 

93 Cicerone loniţoiu, op. cit. , VI (M), 2004, p. 295. 
94 Adrian Brişcă, Justiţia comunistă - instrument de opresiune. Cazul Gheorghe P. Motrescu, 

,,Analele Sighet", VIII, Anii 1954-1960: fluxurile şi refluxurile stalinismului, Bucureşti, Fundaţia Academia 
Civică, 2000, p. 579-584; Adi an Brişcă, Rezistenţa armată din Bucovina, 1950-1952, vol. II, p. 23 1 .  
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prin închisorile Rădăuţi, Suceava, Iaşi (Galata şi Copou), Câmpulung, Ministerul 
de Interne, J ilava, Gherla, Văcăreşti. În puşcăriile comuniste şi în deportarea din 
Bărăgan întâlneşte deţinuţi de drept comun şi deţinuţi politici. Stă alături de 
profesori universitari, ofiţeri ai Armatei Române, medici, preoţi, studenţi, ţărani, 
învăţători. La J ilava, unde "se afla floarea intelectualităţii româneşti", îi întâlneşte 
pe Corneliu Coposu, Radu Câmpeanu şi Ion Domocoş. La Rubla, este singurul 
ţăran dintre cei 1 70 de oameni trimişi cu domiciliu obligatoriu aici: miniştri, 
generali, profesori, ingineri şi 72 de preoţi .  La 1 O aprilie 1 964, George P. Motrescu 
este eliberat şi revine acasă cu imaginea visului obsedant din "puşcării le 
comuniste", "fărmarea gospodăriei" sale, imagine care îi răscoleşte sufletul până şi 
în amintiri le târzii .  Universul concentraţionar este reconstituit memorialistic printr
o bogăţie de informaţi i  dintre cele mai diverse, referitoare la închisori şi colonii de 
departare, anchetatori, gardieni, torţionari, viaţa de zi cu zi în detenţie, strategii de 
supravieţuire, etologie umană. George P. Motrescu a supravieţuit experimentului 
stalinist de exterminare apl icat în România în perioada regimului comunist şi-şi 
mărturiseşte experienţa tragică din Gulag cu serenitate şi înţelepciunea unui ţăran 
filosof. În această lume în catabază, el se bucură, însă, când oameni i  nu-şi u ită 
omenia. Universul sumbru al Gulagului este luminat, astfel, de oameni precum 
Doamna Lazăr, învăţătoarea din Rubla ori localn icul din Însurăţei, care îl ospătează 
pe deportatul bucovinean şi îi oferă la plecare singura pâine din casă. Mărturisirile 
lui George P.  Motrescu păstrează însemne le naraţiunii populare, cu rol în realizarea 
culorii locale, în plasticizare şi ,  uneori, în reumanizarea unui trecut odios95 • 

Motrescu Ilie. Născut la 1 8  august 1 94 1  într-o veche fami l ie de ţărani români 
din Crasna-Putnei, judeţul Storoj ineţ. Din această fami l ie se afirma cu jumătate de 
veac în urma sa Andronic Motrescu, fondatorul şi primul director al Şcoli i  

9 5  Vezi ş i  Dan C. Mihăilescu, Literatura română în postceauşism. 1 .  Memorialistica sau trecutul 
ca reumanizare, laşi, Editura Polirom, Colecţia "Litere", 2004. Potrivit autorului, începând din 1 990, 

"după atâta dezumanizare şi alterare a «sufletului naţional», setea de autenticitate pilduitoare, formativă, 
era cât se poate de firească. Istorie şi morală, politică şi destin individual" au marcat mai bine de un 
deceniu de "recuperare a trecutului cenzurat: fie interzis de-a binelea, fie trunchiat, malformat". Din 

"noianul de volume" selectate de acest eseist şi critic literar, ce ilustrează "memoria politică", "memoria 
recluziunii" (închisori, deportări, rezistenţă în munţi) şi "memoria culturală", acuitate aproape o jumătate 
de secol, continuă să lipsească, din păcate, cărţile bucovinenilor. Editarea, tirajele mici, difuzarea şi 
promovarea lor în circuitul naţional şi internaţional ar trebui să constituie, în primul rând în Bucovina, 
subiecte de reflecţie şi încă un motiv pentru apropierea de un alt tip de înţelegere a istoriei 
contemporane, prin scuturarea de prejudecăţi (.,retorica anticomunistă a devenit contraproductivă", de 
exemplu) şi indiferenţă. Opinia formulată, în acest sens, de Alex. Ştefănescu este, după părerea noastră, 
îndreptăţită: "Dacă în prezent suntem exasperaţi de degradarea fără precedent a stilului de viaţă din 
România, trebuie să ştim că la originea actualei stări de lucruri se află politica barbară de distrugere a 
civilizaţiei româneşti, desfăşurată timp de aproape o jumătate de secol ( 1 945-1989) de ocupanţii 
sovietici şi de complicii lor din România, grupaţi în partidul comunist şi în Securitate. Este foarte 
important să ştim ce ni s-a întâmplat. Din nefericire, însă, nu prea ştim. Alte popoare îşi inventariază, cu 
minuţie vindicativă, victimele actelor de opresiune din trecut. Noi, deşi am fost supuşi unui adevărat 
genocid, trăim nepăsători exclusiv în prezent, surzi la vaierul celor două milioane de compatrioţi ai noştri 
de acum câteva decenii, pe care îi întenmiţăm astfel încă o dată, într-o sumbră şi friguroasă amnezie 
naţională" (Postfaţă la volumul Il (C) al dicţionarului întocmit de Cicerone loniţoiu, p. 7). 
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Inferioare de Agricultură din Rădăuţi ( 1 897) şi autorul celui dintâi manual de 
agricultură în l imba română, tipărit în 1 905 la Viena. Copi lăria şi-o petrece în 
Crasna, vatră străveche a român ismului profund, nealterat, loc încărcat de tradiţii, 
de datini păstrate şi astăzi cu sfinţenie, de poveşti şi legende fabuloase, pe care nici 
un imperiu dintre cele mari şi trecătoare pe aici nu 1-a putut mancurtiza. Ilie 
Motrescu urmează cursurile şcoli i de cultură generală în Crasna, l iceul la Ciudei şi 
Institutul Pedagogic "Aiecu Russo" din Bălţi, devenind absolvent al acestuia în 
1 964. O vreme funcţionează ca învăţător şi profesor de limba română în Crasna, 
este animator al vieţii culturale de aici, apoi se stabi leşte la Cernăuţi, unde lucrează 
ca ziarist la "Zorile Bucovinei", în primii  săi ani de apariţie, afirmându-se, sub 
îndrumarea lui Vasile Leviţchi, într-un colectiv valoros (Arcadie Suceveanu, I l ie 
Zegrea, Vasile Tărâţeanu, Dumitru Covalciuc, Ion Ţâbuleac, Ion Gheorghiţă, Ion 
Creţu, Il ie Tomiuc). Cu "structura integră a unui suflet foarte dăruit" şi o gândire 
matură, sobră, I l ie Motrescu este preocupat mai ales de viaţa culturală şi a 
oamenilor simpli d in satele româneşti ale Bucovinei înstrăinate. Semnează 
materiale consacrate unor meşteri şi poeţi populari, folclorului ş i  vechilor tradiţii 
româneşti, realizate "cu dragostea şi dorul unui copil mirat de frumuseţea lumi i"96, 
legat organic prin sânge şi tradiţi i de lumea satului - unic păstrător acum al 
valorilor românismului -, de oamenii lui trăind "subt vremi". 

Sub zodia tinereţii "prea grabnică la darurile înţelepciunii", la Cernăuţi, tânărul 
Ilie Motrescu se cultivă prin "lectură asiduă, pe ales", frecventează şedinţele 
cenaclului literar, pl in de neastâmpăr, intransigent cu sine şi cu confraţii , mândru ca 
orice muntean de la Crasna, "frumos la trup şi la suflet", de o "luciditate profetică". 
Intensa lui viaţă intelectuală se consumă acum "în opunere cu împrejurările", cu 
mediocritatea şi strânsoarea cămăşii impuse de imperiul bolşevic: "Eu n-am patrie. 
Ţara mea e departe, neputincioasă şi mică. A uitat sau nici nu-i pasă de mine? . . .  Mă 
adăpostesc pe la streini. Streinii nu mă înţeleg şi nu mă cred"; "Braţele mele caută 
disperate un semn 1 întru Tatăl din cer, un întârziat îndemn 1 pentru turma potopită 
de secetă"; "Atât le mai lipseşte contemporanilor mei. Un gânditor, un înaintaş al 
ideilor, neîmpăcat şi mânios ca mine. Să-I hăituiască, să-I fluiere, să-i râdă în faţă, să-I 
ba�ocorească. Să-I numească idealist, să-I facă bolnav-scârbă patologică. [ . . . ] 
Mânaţi-o înainte, turmă cu interes uşor. Ce vă bateţi capul, bine că vă merge. Eu mă 
bucur de toate, îmi sunteţi scumpi, dar v-aş ucide cu mâna mea, de trădare.O să mă 
ierte cei care vin". Articole, proză scurtă, eseuri, poezii îi apar în câteva periodice: 
"Zorile Bucovinei" (Cernăuţi), "Cultura" (Chişinău), "Satul sovietic" (Storoj ineţ). 
Tot acum, se dovedeşte a fi şi un harnic culegător de folclor, pe care îl consideră un 
etalon al creaţiei literare, adunat în zeci de caiete. 

"Poetul-mire", "copil-minune alintat, cu ochii şi cu sufletul azuriu" dispare 
misterios la 26 iulie 1 969. Câteva zile mai târziu, corpul său neînsufleţit este găsit 
în Prut şi îngropat în taină. În septembrie 1969, este reînhumat, noaptea, la Crasna, 

96 Conf. Adrian Dinu Rachieru, Poeţi din Bucovina. Selectie, studiu introductiv şi profiluri 
critice, Timişoara, Editura Helicon, 1 996, p. 298-283. 
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în sunetele buciumelor răzăşeşti, dar fără preot şi sub paza cerberi lor stăpânirii . 
Timp de câteva decenii, numele poetului-martir I l ie Motrescu a fost interzis în 
Bucovina detrunchiată. Istoria orală a locului 1-a ocrotit, însă, dimpreună cu 
freamătul codrilor bătrâni, în ceasuri de taină, sub apăsarea cizmei sovietice şi a 
gardurilor de sârmă ghimpată trase prin bătătură şi peste sufletul nostru pribeag. 
Prietenii i-au tipărit, postum, puţine poezii în culegerile colective Glasuri tinere 
(Ujgorod, 1 97 1 ), Dintre sute de catarge (Chişinău, 1 973), Poeţi din Bucovina 
(Timişoara, 1 996), Eterna iubire (Bucureşti, 1 999) şi în câteva periodice: "Zorile 
Bucovinei" ( 1 989), "Tineretul Moldovei" ( 1 993), "Literatura şi arta" ( 1 996) etc. 
Tot prin grija lor, în 1 999, se mai face un pas important în scoaterea pe deplin din 
nedreaptă uitare a lui Ilie Motrescu - omul, ziaristul ,  poetul .  Editurile "Augusta" 
din Timişoara şi "Alexandru cel Bun" din Cernăuţi tipăresc volumul Hora vieţii, 
alcătuit de Ion Tâbuleac, unul dintre colegii ziarişti de la "Zorile Bucovinei'm. 

Motrescu
. 
Vasile P. Născut la I l  octombrie 1 920. În perioada 1 944- 1 945,  

activează în grupul de partizani condus de Constantin Cenuşă. În 1 948 fuge în 
pădure. Condamnat, în contumacie, de Tribunalul Mil itar Iaşi, pentru activităţi 
desfăşurate în spatele trupelor sovietice în primăvara anului 1 944. Se predă la 28 
iunie 1 95 1 .  Încadrat în trupele de Securitate, este folosit pentru capturarea 
partizanilor din Munţii Făgăraşului şi în Bucovina, împotriva lui Gavrilă 
Vatamaniuc, pe care, însă, nu-i trădează. Ia din nou calea codrilor la 29 mai 1 952. 
Condamnat, prin sentinţa nr. 508 din 1 952 la un total de 23 de ani şi  şase luni, 
pentru tâlhărie, instigare publică repetată şi asociere contra l inişti i publice. În 1 956, 
Tribunalul Regiuni i  a II-a Mil itare, prin sentinţa nr. 969, îl condamnă, în 
contumacie, la "moarte prin împuşcare" şi confiscarea întregii averi personale. 
Arestat, în urma trădării, în ianuarie 1 95 8  şi executat, la 29 iulie 1 958 ,  în 
penitenciarul Botoşani98 . Jurnalul său consemnează evenimentele din perioada 26 
mai 1 952-1 6 iulie 1 954. Spre deosebire de memori i le foştilor deţinuţi politici, 
redactate la aproape o jumătate de veac după consumarea evenimentelor trăite, 
Jurnalul partizanului Vasile Motrescu este un document singular în Bucovina, 
evidenţiind un autor talentat şi înzestrat cu o conştiinţă auctorială surprinzătoare: 

97 Ilie Motrescu, Hora vieţii. Poezii, publicistică, Timişoara-Cernăuţi, Editura "Augusta"
Editura "Alexandru cel Bun", [ 1999]. Vezi şi Grigore C. Bostan, Lora Bostan, Pagini de literatură 
română Bucovina, regiunea Cernăuţi, 1 775-2000, Compendiu şi antologie, Cernăuţi, Editura 
Alexandru cel Bun, 2000, p. 452-462; Vasile I. Schipor, llie Motrescu. Hora vieţii şi a morţii în 
deşertul de cenuşă al imperiului roşu, "7 zile bucovinene", Rădăuţi, anul II, nr. 39, 5-1 1  iulie 200 1 ,  
p .  6-7 (Cea dintâi evocare publică a lui Ilie Motrescu în România, în cadrul manifestărilor "Zilele 
municipiului Rădăuţi", 1-6 iulie 200 1 .  Ionel Maloş, preot paroh în satul Laura, comuna Vicovu de 
Sus, sat situat doar la câţiva ki lometri de Crasna, pe vechiul Drum Împărătesc, mărturiseşte în 
alocuţiunea sa că n-a ştiut nimic despre poetul Ilie Motrescu şi că la prima sa vizită în Crasna îi va 
căuta mormântul şi se va ruga acolo pe�tru veşnica sa odihnă); Laurenţiu Dragomir (editor), Ilie 
Motrescu - coborâtor din semeţia dacă. lnsemnări, opinii şi amintiri despre scriitor, Cuvânt înainte 
de Eleonora Schipor, Bucureşti, Bibl ioteca Crasna, 2003. Cicerone Ioniţoiu nu-l menţionează pe I l ie 
Motrescu în dicţionarul său printre victimele terorii comuniste. Vezi voi. VI (M), 2004. 

98 Adrian Brişcă, Rezistenţa armată din Bucovina, 1950-1952, voi. II, p. 232. 
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"De aici încolo, nu mai cunosc pădurile. Mă duc ca lupul, tot spre [miazăzi], cu 
direcţia Pietrele Muieri i .  Peste noapte, am dormit sub un brad, Ia foc, foarte 
mulţumit sufleteşte că m-a scăpat Dumnezeu în grădina lui. De cum am trecut 
plaiul ce duce la Ciumâma, până unde scriu aceste rânduri, am trecut şase văi, 
traversând dealurile paralel cu Obcina Ciumârnei, Poiana Micului ,  Frumosul"; 
"Adevărate minuni dumnezeieşti se petrec cu mine. Când am scris aici, mă aflu 
chiar în adăpost, cam pe la amiază. Până seara am stat în adăpost, iar peste noapte 
am dormit tot în adăpost"; "Când scriu aceste rânduri, e ora 1 noaptea. Eu cred că 
la această oră doarme lumea liberă, dar eu, robul veacului al XX-lea, de acum [am] 
să mănânc"; "Trist, flămând şi supărat, stau în vârf de fag şi scriu aceste rânduri"; 
"În vârful  Gruieţului, pe un fag am găsit scris numele meu, încă din 1 944, toamna, 
când stam fugar pe aceste meleaguri, de frica ruşilor. Şi atunci am trăit greu, dar nu 
ca acum. Atunci eram prigonit de ruşi, acum sunt de fraţi i  mei român i .  Da, stau 
prigonit de fraţii trădători, care şi-au vândut ţara ş i  sufletele lor draci lor din Rusia. 
Pentru un kilogram de zahăr şi o l itră de ulei ş i-au adus ţara în suferinţă, căci acum 
simte şi pruncul din faşă că trăieşte în raiul bolşevic"; "Aceste rânduri le-am scris 
pe un vârf de fag, pe o zi cu soare şi miros de primăvară şi cu speranţa în suflet, că 
în această vară voi scăpa liber"; "Astăzi, am auzit sturzul întâia dată şi, chiar când 
scriu aceste rânduri, pe stâncă, un fluturaş roşu saltă jucăuş în jurul meu, 
povestindu-mi bucuria primăveri i . [ . . .  ] Timpul e frumos. E cald. Zăpada se topeşte 
peste tot. Cântă păsări de primăvară. Prind viaţă şi sufletele noastre, chinuite de 
foame, frică şi nevoi". 

Jurnalul interesează istoria recentă prin bogăţia informaţii lor99. Ca document 
al unei epoci şi al unei sensibil ităţi umane ultragiate, acesta ilustrează trăirea în 
ordinea satului  tradiţional, supus cu brutalitate destructurării, încadrându-se într-un 
"model românesc" al povestirii în faţa istoriei .  Regional ismele şi formele populare, 
bogăţia de expresii, superlativul stil istic sunt mărci sti listice ale discursului acestui 
"om al munţi lor" ("puiul cadrului", cum mărturiseşte el însuşi într-un loc). 
Consemnarea celor două visuri aminteşte de pagini simi lare ale memorialisticii 
detenţiei : "Noaptea, ne-am urcat în sihla de deasupra barăcii, unde am dormit peste 
noapte, sub foc, Ia cerul l iber. Peste noapte, am visat o grădină cu un fel de poame 
coapte şi eu mă duceam să le strâng şi biserica de la noi din sat era prefăcută, nu 
era aşa de înaltă şi  în uşa biserici i  era o icoană cu Domnul nostru I isus Hristos şi o 
stea roşie mare şi parcă Domnul I isus călca steaua în picioare" (visul din 22/23 
septembrie 1 952); "Peste noapte am visat că în colţul livezii, la tata, era un tricolor 
în văzduh. Dinspre m iazăzi, veneau plutind steaguri tricolore, cu cruci roşii pe 
ele şi o mulţime de păsări albe strălucitoare mergeau spre miazănoapte, de numai 
alb era cerul" (visul de la împl inirea a 32 de ani, 1 1 / 1 2  octombrie 1 952). 

99  Câteva studii, toate publicate în afara provinciei, se referă la importanţa acestuia: Adrian 
Brişcă, O zi din viaţa unui partizan, "Arhivele totalitarismului", anul VI, nr. 3, 1 995; Theodor 
B!lrbulescu, Liviu Ţ!lranu, E.tistenţa cotidiană a unui " bandit ": cazul Vasile Motrescu, în volumul 
Mişcarea armată de rezistenţă anticomunistă din România, 1944-1962, coordonator ştiinţific: 
Gheorghe Onişoru, Bucureşti, Editura Kullusys, Colecţia "Studii", 2, 2003, p. 281-299. 
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Compoziţiile sale de factură folclorică se înscriu în aceeaşi "poetică 
explicită": "Anii dulci ai tinereţii, 1 Câte mi-au trecut prin minte, 1 Le pun toate pe 
hârtie, 1 Spre aducere-aminte". Vasile P. Motrescu devine "haiduc la coastă" din 
"poruncă strămoşească", fiind animat de "dorul l ibertăţii" . Destinul său este sugerat 
prin procedeul izolări i, frecvent în folclorul literar: "numai eu pornesc la coastă", 
"numai eu pornesc la munte", "numai eu mai tulbur morţii, noaptea neagră cu al 
meu gând". "Nădejdea şi credinţa" îi însufleţesc drumul, "chinuind în frig şi 
foame", spre "zarea de lumină" urzită doar în "gând de libertate". Pe tonuri de 
ieremiadă, el deplânge robia "frumuseţii lui de ţară" ce "trăieşte amar", "ca o fată 
înşelată", sătulă de ibovnici, deznădăjduită, având conşti inţa unui "executor al 
testamentului lui Ştefan-Vodă": "Pentru ţară stau pe plai, 1 Pentru regele Mihai, 1 
Pentru legea lui Hristos, 1 Stau în codru întunecos. // Prin păduri duc viaţă amară, 1 
Pentru neam şi pentru ţară. 1 De trei ani port arma-n spate, 1 Pentru Sfânta 
Libertate". În "vremuri de osândă şi silă"/ "ani de prigoană", el scrie versuri 
arzătoare despre viaţa sa de haiduc, o "viaţă de vizuină", "părăsit de toţi", muncit 
de "frământări ş i  gânduri negre": "În pământ zac, sub o stâncă 1 Şi pustiu l  mă 
mănâncă". 

Documentele ce-i însoţesc Jurnalul (apeluri, scrisori, mărturisiri, însemnări şi  
gânduri răzleţe) învederează faptul că partizanii erau expresia nemulţumirii 
generale, adevăraţi "purtători de cuvânt ai ţăranilor bucovineni" în raporturile cu 
autorităţile comuniste1 00 : "Nimic nou decât persecuţia şi noi şi mari impozite pe 
oameni"; "Daţi-mi libertate mie şi la cei din închisori şi luaţi povara cotei, a 
birurilor grele şi a strânsorilor"; stăpânirea îi învaţă pe copii ("fiii României") "să 
se lepede de moştenire, de trecut, să înveţe ruseşte, să-şi însuşească cultura şi 
civil izaţia străină"; "o iarnă am petrecut în Iad, sub umbra morţii şi lucruri grozave 
am văzut, sub mâna grea a forţei"; "am prins urgie pe partid"; "nu voi trăda pe 
fraţii mei de suferinţă", "pentru mine e o cinste să mor ca un erou"; "eu nu sunt 
codiţă de topor, dar n ici coadă de mătură nu sunt"; "Omul care-i necăj it 1 Merge cu 
capu-n pământ, 1 Socotindu-şi cota-n gând"; "iubesc mai mult l ibertatea decât 
viaţa". 

Munteanu Gheorghe N Născut la 20 noiembrie 1 9 1 5  în comuna Stroieşti. 
Ţăran. La 1 7  noiembrie 1 949, 1-a împuşcat pe primarul comunist, care teroriza 
satul . Dat în urmărire, ascuns de consăteni .  Condamnat în contumacie de către 
Tribunalul Mil itar Iaşi, la 1 5  ani închisoare, prin sentinţa nr. 393 din 27 septembrie 
1 95 5 .  Prins şi arestat, la 5 martie 1 96 1 ,  în urma trădări i .  Rejudecat şi condamnat la 
25 de ani închisoare, prin sentinţa nr. 28 din 27 apri lie 1 962. Eliberat în 1 96410 1 . 

Nandriş-Cudla Aniţa. Născută la 2 1  martie 1 904 în satul Mahala-Cernăuţi, 
sora profesorului Grigore Nandriş. Ţărancă, deportată în ziua de 1 3  iunie 1 94 1  
împreună c u  cei trei copi i  î n  Siberia. Scapă din marele Gulag sovietic în 1 959.  

100 Adrian Brişcă, Radu Ciuceanu, Rezistenţa armată din Bucovina, 1944-1950, voi. 1,  p. 62. 
10 1  Ibidem. p. 407. 
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Cartea Aniţei Nandriş-Cudla, 20 de ani în Siberia. Destin bucovinean, Bucureşti, 
Editura Humanitas, 1 99 1 ,  lucrare premiată de Academia Română şi tradusă ulterior 
în l imba engleză102, este "o capodoperă spontană şi naivă a deportării" 1 03 . Ca şi 
însemnările lui Dumitru Nimigeanu, autoarea reliefează mecanismul terorii, viaţa 
în spaţiu l  concentraţionar şi strategi i le de supravieţuire ale românilor bucovineni 
deportaţi. Destinul Aniţei Nandriş-Cudla "este emblematic pentru colectiv itatea 
bucovinenilor deportaţi masiv în 1 940": "Autoarea nu începe direct cu exi lul 
siberian, ci se foloseşte de o construcţie antitetică, prezentând iniţial partea edenică 
a vieţii sale, înnegurată apoi de Gulag"1 04 • "Pitorescul primitiv şi naiv" al 
mărturisirilor sale "seamănă cu picturile lui Rousseau-Vameşul ,  dar transpuse în 
peisaj siberian"105 . În cartea sa, figura deportatului reprezintă "un destin prototipal", 
soarta sa "depăşindu-şi individualitatea şi sintetizând un destin colectiv": ",vită parcă 
d intr-o tragedie greacă uitată sau dintr-o epopee, voinţa indestructibilă şi dârzenia 
deportatei sunt încununate de o credinţă puternică. [ . . .  ] Suflet aproape mistic, 
Aniţa Nandriş-Cudla nu luptă împotriva destinului decât dacă-! simte pe Dumnezeu 
alături. Tonul este apocaliptic, toate cl ipele vieţii sale fiind narate în conformitate 
cu credinţa cu care se zideşte interior. Deportarea este văzută ca o sclavie 
multiformă. [ . . .  ] Simplitatea credinţei, cuvioşenia unui suflet călit la moarte şi 
delicateţea sunt armele sale de apărare"106 • Suflet simplu, înrudit în memorialistica 
românească a Gulagului doar cu "impetuoasa Elisabeta Rizea"107, prin "aceeaşi 
plămadă rustică", Aniţa Nandriş-Cudla "recunoaşte trei sentimente care i-au 
însufleţit şi alimentat rezistenţa în exi lul siberian: patriotismul, credinţa creştină şi 
iubirea de clan". Pentru ea, în acest "ţinut anistoric, blestemat, ca în descântecele 
din copilărie", cu adevărat "celălalt tărâm" ("locuri unde cucoşii nu cântă şi 
oamenii nu îmblă"1 08), "nu există suişuri şi coborâşuri sufleteşti, nu există nuanţe şi 
griuri, ci  doar o rezistenţă fatal istă şi o tenacitate ţărănească naiv-primitivă"109• 

102 Academia Română îi acordă cărţii Premiul "Lucian Blaga" în 1 992, recunoscând valoarea 
sa de "document istoric" şi apreciind, în acelaşi timp, calităţile de ,jurnal literar" scris "într-un stil 
sobru de povestitor popular, trădând chiar de la prima propoziţie o filosofie ţărănească sănătoasă", 
conf. Ştefan Hostiuc, O ţărancă din nordul Bucovinei premiată de Academia Română, în "Glasul 
Bucovinei", Cernăuţi-Bucureşti, anul I, nr. 3, 1 994, p. 1 72-1 74. Articolul referitor la acest eveniment 
cultural se republică în volumul Ion Nandriş, Satul nostru Mahala din Bucovina, ediţie îngrij ită şi 
prefaţată de Gh. Nandriş, Sibiu, Casa de Presă şi Editură "Tribuna", 200 1 ,  p. 403-405; Aniţa Nandriş
Cudla, Twenty Years in Siberia, traducere de Mabel Nandriş, Londra, 1 998. 

103 Ruxandra Cesereanu, Gulagul în conştiinţa românească. Memorialistica şi literatura 
închisorilor şi lagărelor comuniste. Eseu de mentalitate, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Iaşi, 
Editura Polirom, Colecţia Plural M, 2005, p. 364. 

1 04 Ruxandra Cesereanu, op. cit. , p. 1 1 7. 
1 05 Ibidem, p. 92. 
106 Ibidem, p. 1 55-1 56. 
107 Vezi Povestea Elisabetei Rizea din Nucşoara. Mărturia lui Cornel Drăgoi. Texte culese şi 

editate de Irina Nicolau şi Theodor Nitu, prefaţă de Gabriel Liiceanu, Bucureşti, Editura Humanitas, 1 993. 
108 Aniţa Nandriş-Cudla, op. cit. , p. 1 32. 
109 Ruxandra Cesereanu, op. cit., p. 257. 
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Nimigeanu Dumitru. Ţăran din Tereblecea. Deportat, în 13 iunie 1 94 1 ,  
împreună cu fami lia sa în Kazahstan şi Siberia1 1 0 • Evadează din lagăr, după şase 
ani, revine la Tereblecea, trece frontiera în România, ajungând în Banat, la rudele 
sale aflate în refugiu. De aici fuge în Iugoslavia, cunoaşte iarăşi viaţa din lagărele 
de muncă şi, în ziua de 2 1  ianuarie 1 950, ajunge în Lumea Liberă, la Triest. În 1 9  
martie 1 95 1  pleacă spre Australia, unde se stabileşte împreună c u  soţia şi fiica sa. 
Autorul cărţii Însemnările unui ţăran departat din Bucovina, cea d intâi lucrare 
consacrată calvarului români lor bucovineni din veacul trecut, tipărită la Paris, în 
1 95 8 1 1 1 , Londra, 1 9601 1 2 şi Timişoara, în 1 993 1 1 3 • Însemnările unui ţăran departat 
din Bucovina reprezintă "un document istoric, nu o operă de imaginaţie l iterară", 
căutând "drumul către inimile fraţilor din America, în numele părinţilor, al fraţilor 
de sânge şi al prietenilor dragi rămaşi [ . . .  ] în satele martirizate din Basarabia, din 
Bucovina, din Transilvania şi de pretutindeni": "Această carte este mărturia unui 
om despre pătimirea mi lioanelor de fiinţe omeneşti smulse de la vetrele lor şi 
deportate, pentru a fi distruse, departe de ochii  lumii civilizate, în gheţurile 
S iberiei, în pustiurile Mongoliei, în pădurile sălbatice ale Urali lor sau în minele 
nopţi lor eterne de moartă înceată din bazinul Donului"1 14 • Însemnările autorului din 
cele două capitole ale cărţii , Drumul în robie, p. 23-1 1 3  şi Zori de libertate, pp. 
1 1 5- 1 57, precum şi corespondenţa din Anexe, p. 1 6 1-1 72 se constituie într-un 
"document cutremurător de viaţă", cuprinzând "un capitol de istorie care sângeră şi 
azi ca o rană deschisă"1 1 5 • Capitole din Însemnările unui ţăran departat din 
Bucovina se publică, totodată, în "America", Cleveland-Ohio ( 1 959), ziar al 
exilului românesc, care, după instaurarea comunismului în România, "a luptat 
contra sclaviei în care a fost târât poporul român"1 1 6• 

Nistor Ion 1. Născut la 411 7  august 1 876 în localitatea Bivolărie, corn. Vicovu 
de Sus. Studi i  l iceale la Rădăuţi. Absolvent al Facultăţii de Litere şi Fi losofie a 
Universităţii din Cernăuţi ( 1 904). Profesor la Suceava şi Cernăuţi ( 1 904-1 908). 
Studi i  postuniversitare la Viena, Munchen, Leipzig, Bucureşti şi Iaşi ( 1 908-1 9 1 1 ) . 

1 1 0  Din Tereblecea au fost deportate 88 de familii. Din cele 236 de persoane deportate (1 02 
copii, din care au supravieţuit 64, 12 bătrâni peste 70 de ani, dintre care nimeni nu a supravieţuit), 43 
de persoane sunt din neamul Nimigean. Acestea au fost deportate în lagărele din Siberia, Kazahstan şi 
Onega. Cei mai mulţi au murit acolo, din cauza foamei, frigului şi a condiţiilor inumane de muncă. 
Dintre cele 236 de persoane deportate din Tereblecea, au murit în lagărele din Siberia 1 65 iar în 
Kazahstan 1 4. Vezi şi Cicerone loniţoiu, op. cit. , p. 1 34-1 35.  

1 1 1  Dumitru Nimigeanu, Însemnările unui ţăran departat din Bucovina, Cu o prefaţă de 
Grigore Nandriş, Paris, Editura Fundaţiei Regale Universitare Carol 1, 1 958. 

1 1 2  Dumitru Nimigeanu, Hell Moved lts Border, versiune în limba engleză de Margaret Aull 
[Mabel Nandriş], Blandford Press, Londra, 1960. 

1 1 3 Dumitru Nimigeanu, Însemnările unui ţăran departat din Bucovina, Prefaţă de Grigore 
Nandriş, ediţie îngrij ită de Ştefan Munteanu, Timişoara, Editura de Vest, 1 993 . 

1 1 4 Grigore Nandriş, Să nu-i uităm!, în volumul citat la nota 3, p. 1 9, 20. 
1 1 5 Ştefan Munteanu, Cuvânt introductiv la noua ediţie, p. 5 .  
1 1 6 Florin Manolescu, Encic/opedia exilului literar românesc, 1945-1989. Scriitori, reviste, 

instituţii, organizaţii, Bucureşti, Editura Compania, 2003, p. 45, 47. 
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Doctor al Universităţii d in Viena ( 1 9 1  0). Profesor la Catedra de Istorie Sud-Est 
Europeană a Universităţii din Cernăuţi (din 1 9 1 1 ) . Participant la Congresul General 
din 1 5/28 noiembrie 1 9 1 8, când s-a votat unirea necondiţionată a Bucovinei cu 
România. Rector al Universităţii din Cernăuţi, ministru, senator, profesor la 
Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti, director al Bibliotecii Academiei 
Române. Fondator al periodicelor "Jun imea l iterară" şi  "Codrul Cosminului". 
Activitatea sa ştiinţifică însumează peste 300 de lucrări, studi i  şi articole, care 
acoperă o tematică foarte largă, cuprinzând toate epocile istorice. M. c al 
Academiei Române, 1 8  mai 1 9 1 1 ,  membru titular 1 9  mai 1 9 1 5 .  Discurs de 
recepţie: Un capitol din viaţa culturală a românilor din Bucovina. 1 774-1857 

(2 1 mai  1 9 1 6). Preşedinte al Secţiunii Istorice a Academiei Române, 1 929-1 932. 
Îndepărtat din Academia Română prin Decretul nr .  76 din 9 iunie 1 948, împreună 
cu alţi şase academicieni din Bucovina istorică (Eugen C. Botezat, Vasile 
Gheorghiu, Mihail Guşuleac, Ludovic-Iosif Rudescu, Theofil Sauciuc-Săveanu, 
I l ie E. Torouţiu), care, prin activitatea lor, "s-au pus în slujba fascismului şi 
reacţiunii, dăunând prin aceasta interesele ţării şi ale poporului". Ion 1. Nistor este 
arestat în ziua de 6 mai 1 950 şi depus, fără sentinţă de condamnare, în penitenciarul 
de la Sighet, de unde este el iberat în 6 iulie 1 955 .  Se stinge din viaţă la 1 1  
noiembrie 1 962. Repus în drepturi ca membru titular al Academiei Române la 
3 iulie 1 9901 1 7 • 

Lucrarea lui Ion Nistor, Amintiri din închisoare, i lustrează poate cel mai bine 
destinul destinul genului şi asumarea temei ca domeniu fertil de cercetare 1 1 8• 
Amintirile istoricului bucovinean reprezintă mărturia calvarului din anii de detenţie 
la S ighet, rememorat "sub stăpânirea unor duioase amintiri", ca unic supravieţuitor 
al generaţiei  Uniri i de la 1 9 1 8 : "Am rămas singur în viaţă din generaţia Unirii 
Naţionale. Au murit Ionel şi  Vintilă Brătianu, au dispărut din viaţă Iul iu Maniu, 
Alexandru Vaida şi  Ion Inculeţ, au trecut în cele eterne Nicolae Iorga şi  Octavian 
Goga. Veşnic îmi stă înaintea ochilor apoteoza Regelui Ferdinand şi a Reginei 
Maria, împlinitorii visului de aur al neamului nostru . Am rămas singur în viaţă, 
sortit să înfrunt prăbuşirea măreţei opere naţionale, stropită cu sângele eroilor de la 
Mărăşeşti". Pagini le însemnărilor, datate iunie 1 957,  reconstituie anii detenţiei de 

1 1 7 Dorina 1\. Rusu, Membrii Academiei Române, 1866-2003. Dicţionar, ediţia a III-a, 
revăzută şi adăugită, Cu un Cuvânt înainte de academician Eugen Simion, Preşedintele Academiei 
Române, Bucureşti, Editura Enciclopedică-Editura Academiei Române, 2003, p. 591-592. Vezi şi 
Petre Popescu Gogan, [,, Demolarea " Academiei Române] Memento!, în "Memoria", anul X, nr. 28, 
1 999, p. 1 3 .  Informaţii consistente, de acelaşi autor, şi în articolul Tragedia de la Sighet şi Academia, 
ibidem, anul XII, nr. 3-4 (36--37), 200 1 ,  p. 122-1 50. 

1 1 8 Tipărite, pentru prima oară, de Doina Alexa în volumul Maramureş, vatră de istorie 
milenară, Cluj-Napoca, Editura "Dragoş Vodă", 1 997, p. 1 79-190. Textul se publică ulterior în 

"Memoria", Bucureşti, anul XII, nr. 1 (34), 200 1 ,  p. 43-5 1 .  Amintirile din închisoare ale istoricului 
bucovinean Ion I. Nistor au fost ignorate mai bine de un deceniu la Rădăuţi tocmai de "universitatea 
liberă" care îi poartă numele. Acum, cei interesaţi pot găsi textul amintirilor din anii detenţiei sale 
politice şi în Ion 1. Nistor, Istoria românilor, voi. II, Editura Biblioteca Bucureştilor, 2003, p. 547-555. 
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la Sighet, i lustrând totodată ritualul depersonal izării umane, prin care trec fruntaşii 
vieţii politice româneşti după proclamarea "statului democrat popular": arestarea, 
reţinerea obiectelor personale, apl icarea ochelarilor negri, drumul cu duba până la 
Sighet, descrierea închisorii şi a celulelor, referirile la colegii de detenţie :  Teofil 
Sauciuc-Săveanu, Ion Pel ivan, Gheorghe Tătărescu, Dinu Brătianu, Gheorghe 
Brătianu, Gheorghe G igurtu, Constantin Argetoianu, Dori Popovici, Ioan Lupaş, 
Iul iu Maniu, Sebastian Bornemisa, Ion Mihalache, Iuliu Hossu, Constantin 
Tomescu etc. Totodată, prin bogăţia mărturi ilor referitoare la regimul alimentar, 
igienă, interdicţii le şi strategi i le de supravieţuire, relaţiile interumane din spaţiul 
concentraţionar, lucrarea oferă cercetări i ştiinţifice date şi informaţi i valoroase. 

Olinici Dumitru S. Născut la 30 septembrie 1 907 în oraşul Rădăuţi. Cizmar. 
Arestat în 1 955 .  Condamnat la trei ani de închisoare. Rearestat imediat după eliberare, 
pentru că i-a vândut ieftin zidarului Hâncu Gheorghe trei căruţe cu pietriş şi patru cu 
pământ, fapt considerat drept "ajutor legionar". Condamnat de către Tribunalul Militar 
Iaşi la 22 de ani muncă silnică, prin sentinţa nr. 434 din 23 iulie 1 959 1 19 • 

0/oieru Octavian. Preşedintele organizaţiei orăşeneşti de tineret Rădăuţi a 
P.N.Ţ. Arestat la 1 mai 1 947 şi dus la penitenciarul Gherla. Rearestat la 1 5  august 
1 949 şi condamnat la cinci ani de închisoare. Detenţia la J ilava şi lagărul 
Peninsula. Arestat, pentru a treia oară, în 1 956, şi condamnat la 1 7  ani muncă 
silnică. Trece acum prin penitenciarele Rădăuţi, Suceava, Botoşani, Galaţi, Aiud ş i  
Gherla. El iberat în 1 964, cu decretul de graţiere nr. 4 1 1 .  Ridicat de Securitate în 
1 970 şi internat cu forţa în spitalul Răducăneni, pentru a fi supus unui tratament 
psihiatrie. Reuşeşte să trimită scrisori în fara ţări i, prin care explică practica 
exterminării prin tratamente psihiatrice forţate. După 76 zile de grevă, este luat din 
spital ş i  dus la penitenciar. Condamnat la 12 ani muncă silnică, prin sentinţa nr. 
309 din 14 septembrie 1 970120. 

Oniga Dumitru12 1 • Născut la 1 4  august 1 925 în comuna Stupca într-o fami l ie 
de ţărani .  Elev la Liceul "Ştefan cel Mare" din Suceava, arestat în martie 1 94 1  ş i  
condamnat la trei ani de închisoare corecţională, prin sentinţa din 27 april ie 1 942. 
Detenţia la Cernăuţi, Aiud ş i  Alba Iulia, de unde este eliberat în 25 mai 1 944. 
Arestat la Cluj , în 2 1  august 1 948, anchetat într-un proces al elevilor, sub acuzaţia 

1 1 9 Cicerone loniţoiu, op. cit . . VII (N-0), 2005, p. 1 96. 
120 Ibidem. p. 197. 
121  Ioan leţcu, Poetul martir din Stupca sau destinul unui jiu de ţărani bucovineni; poezia, 

politica şi istoria, postfaţă la volumul Dumitru Oniga, Iubiri - sonete, Suceava, Grupul Editorial "Ion 
Grămadă"-Crai Nou-Muşatinii-Bucovina Vi itoare, 2004, p. 146. Studiul cuprinde cele mai bogate 
date şi informaţii biobibliografice referitoare la Dumitru Oniga, într-o încercare de încadrare totodată 
în paradigma culturală a epocii. Vezi şi Constantin Hrehor, Muntele mărturisitor. Anii rezistenţei 
anii suferinţei, Iaşi, Editura Timpul, 2002, p. 240-243; Cicerone loniţoiu, op. cit., VII (N-0), 2005, 
p. 2 1 0-2 1 1 ;  Daniela Micutariu, Mărturii. Urme de lacrimi şi 20 de ani de închisoare, în "Monitorul 
de Suceava", anul XI, nr. 1 24 (3 1 94), 29 mai 2006, p. 6; Tiberiu Cosovan, Clişee din radiograjia 
Gulagului românesc: Iubirea din " satul blestemat " [Răchitoasa], în "Monitorul de Suceava, anul XI, 
27 iunie 2006. 
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de complot împotriva statului democrat-popular şi condamnat la opt ani de temniţă 
grea. Detenţia la Aiud, unde îi cunoaşte pe Nichifor Crainic şi Radu Demetrescu
Gyr. Despre detenţia de aici şi supravieţuirea în infernul închisorilor comuniste, 
Dumitru On iga mărturiseşte în memorial istica sa: "Deţinuţii pol itici au găsit totuş i 
resurse interioare pentru a mobila cât de cât imensul gol care îi înconjura. Ei au 
avut tăria credinţei, voinţei, speranţei şi răbdării, convinşi fiind că sunt de partea 
binelui, dreptăţii şi adevărului şi apără valorile umanităţii .  [ . . . ] Ei au găsit forţele 
care i-au ajutat să traverseze acel cumplit deşert. Astfel, se povesteau romane, piese 
de teatru, filme, opere, se dezvoltau subiecte de istorie, geografie, artă şi istoria 
artelor, l iteratură, ştiinţe politice, filosofie şi religie, se discutau chestiuni politice, 
se spuneau şi se scriau în gând poezii şi romane, se predau şi se învăţau l imbi 
străine"122; "Ca să poţi supravieţui în infernul închisorilor din întunecata epocă a 
comunismului,  trebuia să-ţi găseşti o preocupare. Cei închişi fiind în cea mai mare 
parte intelectuali, cea mai obişnuită metodă de a te smulge din nenorocirea în care 
te zbăteai era să te rogi, dacă erai credincios, şi, cum majoritatea erau, rugăciunea 
reprezenta cea mai importantă preocupare a noastră; apoi venea la rând memorarea 
oricărui aspect frumos şi bun pe care-I găseai la cei cu care te atlai în celulă sau la 
lucru .  [ . . .  ] Totul se transmitea oral. Reluam experienţa vechilor civil izaţii, când 
scrisul era apanajul anumitor caste. Se învăţau de toate: l imbi clasice şi moderne, 
poezii franţuzeşti, englezeşti, italiene etc., chiar dacă habar nu aveai de limba 
respectivă. Se învăţa turceşte, tătăreşte, idiş sau ţigăneşte. Totul depindea cu c ine 
erai în celulă sau la lucru în fabrică. Nu învăţa chiar toată lumea. Unora le plăcea să 
coasă, să împletească, să sculpteze pe o bucăţică de os găsită în ciorbă, să facă 
piese de şah din pâine şi să joace, dar toate acestea aveau repede un sfârşit, pentru 
că, în timp, experienţa călăilor în distrugerea personalităţii umane a devenit 
diabol ică. [ . . . ] Am văzut ţărani recitând poezia If de Kipling în l imba engleză, 
muncitori ce ştiau poezi i franţuzeşti şi oameni simpli care şi-au lărgit mult 
orizontul cunoştinţelor. Am cunoscut un tânăr de la ţară cu doar câteva clase 
elementare, dar care, ajutat de cei din jur, a parcurs tot materialul ce se predă în 
l iceu şi, dacă s-ar fi luat la întrecere cu orice bacalaureat, sunt sigur că ar fi câştigat 
concursul .  Literatura română avea prioritate. De la Luceafărul lui  Eminescu, pe 
care-I învăţau cei mai mulţi, la psalmii lui Arghezi, Joc secund a lui Barbu, poezi ile 
lui Alecsandri, psalmii lui Dosoftei sau versurile lui Enăchiţă Văcărescu. Te 
surprindea varietatea autorilor şi a operelor. Cele mai obişnuite erau însă poezi ile 
create acolo, între zidurile temniţelor, cei mai cunoscuţi poeţi ale căror producţii 
circulau prin toate închisorile fiind Radu Gyr şi Nichifor Crainic. În general, 
versurile se creau m intal şi în acelaşi timp se memorau, apoi li se comunicau celor 
din jur care le învăţau pe de rost şi, după aceea, se transmiteau, în măsura 
posibil ităţilor, în alte celule. Cu ocazia deselor schimbări sau transferuri, luau 

1 22 Gheorghe Năstase, . ,Academia " din Aiud. In memoriam praf univ. Ion Petrovici, ibidem, 
nr. 2 (43), 2003, p. 1 8-25. 
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lungul drum al temniţelor sau şantierelor din ţară, ca să mângâie şi  să aline"123 . 
Grav bolnav de TBC, Dumitru Oniga este eliberat în 3 iulie 1 956 .  După 
tratamentul efectuat la Sanatoriul Solca, este rearestat şi trimis cu domicil iu 
obl igatoriu în comuna Răchitoasa din Bărăgan. Arestat din nou, în 12 septembrie 
1958,  şi internat în lagărul Noua Culme, apoi la Periprava. Eliberat în 7 mai 1 964, 
prin decretul de graţiere 4 1 1 .  Întors la Stupca, bucovineanul Dumitru Oniga găseşte 
acasă, ca mulţi intelectuali din generaţia sa, aceeaşi realitate dureroasă: soţia 
persecutată, îndepărtată din serviciu, obligată să divorţeze spre a-şi putea creşte 
fetiţa de şase ani .  Împreună cu fami l ia, se stabileşte în Suceava. Se angajează la 
Combinatul de Celuloză şi Hârtie, ca lăcătuş. Tenace, îşi susţine examenele pentru 
ultima clasă de l iceu, obţine bacalaureatul şi urmează apoi, la cursurile fără 
frecvenţă, Facultatea de Şti inţe Economice a Universităţii din Iaşi, obţinând l icenţa 
în 1 972. Până la pensionare, în 1 980, este economist. În primăvara anului 1 989 
este, pentru ultima oară, anchetat de Securitate. 

Debutul poetic al lui Dumitru Oniga se produce "în umbra zidurilor", în ani i  
detenţiei de la A iud. Mărturisirea sa, făcută în 1 997, este cutremurătoare, ca 
document al unei "experienţe tragice", i lustrând în acelaşi timp o conştiinţă de un 
rar civism: "Ca deţinut politic, cu peste 1 9  ani de închisoare, lagăr şi domiciliu 
obligatoriu, bruma de talent ce mi-a fost hărăzită s-a dezvoltat în umbra zidurilor, a 
gratiilor şi zăvoarelor. Multe sonete din acest volum, ca şi majoritatea poeziilor, au 
fost create în temniţă. Niciodată în timpul acestei perioade crâncene nu m-am 
gândit că versurile mele vor vedea lumina tiparului .  O bucăţică de hârtie sau un 
capăt de creion găsite asupra unui deţinut îl puteau costa viaţa şi de aceea, când am 
putut scrie, am scris pe săpun, pe geam, pe-un colţ dosit de perete cu un băţ, un ac, 
un cui şi câte lucruri minunate nu s-au scris cu asemenea scule?! Cel mai des se 
lucra însă fără nici un fel de suport material, ci doar în minte. Se crea, se memora şi 
se transmitea la ceilalţi fraţi din jur cu care înfruntam absurdităţi le secolului ca să 
mângâie şi să aline. Şi aşa, aceste poezii vitregite călătoreau din celulă în celulă, 
din temniţă în temniţă. Aşa a avut loc şi debutul meu ca poet şi nu ştiu dacă 
vreodată voi avea satisfacţie mai mare ca atunci. 

F i ind deseori pus în situaţi i limită, când îmi doream mai degrabă sfârşitul, 
puţine din aceste creaţii mi-au rămas integral în minte, iar mulţi din cei care le-au 
învăţat le-au luat cu ei în morminte. După ce am fost liber, am căutat să le refac 
dintr-un vers sau dintr-o strofă rătăcită prin ungherele memoriei .  Ce am scris 
ulterior a fost tot cu teamă şi cu deosebite precauţi i, încât după revoluţie a trecut 
mult timp până să-mi găsesc cameţelele ascunse. 

123 Dumitru Oniga, Poezie şi destin: Radu Gyr, în "Bucovina literara", serie noua, Suceava, 
anul XV, nr. 9 ( 1 75), septembrie 2005, p. 30--3 1 .  Memorialistica publicata aici, precum şi în alte 
periodice din ţara, de Dumitru Oniga, ofera cercetarii ştiinţifice informaţii preţioase, având, în acelaşi 
timp, calitati artistice alese, ce învedereaza şi un prozator înzestrat cu o memorie prodigioasă, 
cultivată în anii grei de detenţie, instruit, sensibil, elegant şi talentat. 
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Dacă prin închisori am scris pentru mine şi pentru fraţii mei de suferinţă, 
acum scriu şi doresc să tipăresc pentru tinerii de azi şi pentru generaţiile ce vor 
veni, ca tragica experienţă ce am trăit-o noi să nu se mai repete. 

Fie ca dragostea ce a stat la temelia jertfei noastre pentru Hristos şi neamul 
românesc să le umple sufletele şi să le întoarcă faţa spre Lumina cea Adevărată"m. 

După evenimentele din 1 989, Dumitru Oniga publică versuri şi proză 
memorialistică în mai multe periodice: "Crai Nou", "NordPress", "Glasul 
Bucovinei", "Ţara Fagilor", "Bucovina l iterară" (Suceava), "Plai Românesc", 
"Codrul Cosminului", "Zorile Bucovinei", "Ţara Fagilor" (Cernăuţi), "Chemarea 
Moldovei" (laşi), "Ţara" (Chişinău), "Memento" (Timişoara), "Tribuna Ardealului" 
(Ciuj-Napoca), "Puncte cardinale" (Sibiu), "Literatorul", "Destine", "Memoria", 
revista gândirii arestate (Bucureşti). În ultima vreme, este prezent cu proză 
memorialistică în paginile publ icaţiei electronice "Aitermedia. info", editată de 
World Wide News For People of European Descent. 

Mai târziu, cu sprij inul generos al unor sponsori şi binefăcători publică 
volumele de versuri: Cântece triste, Suceava ( 1 996); Lumină şi iubire. Sonete şi 
rondeluri, Suceava, ( 1 997), Novissima· Tristia, reunind creaţii d in perioada 1 948-
1 989, Suceava ( 1 998), Plantă acvatică. Versuri, Suceava ( 1 999), Fiorduri. Poezii, 
cu o prefaţă, Descătuşarea prin poezie, Suceava (2000), Iubiri - sonet, Suceava 
(2004). Cu un grupaj de 1 9  poezii şi un profil biobibliografic, Dumitru Oniga este 
inclus în antologia Poeţi după gratii, voi. III, coordonată de Constantin Aurel 
Dragodan, Arhiva Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România, Bucureşti, 
Editura Ramida, 1 995 ,  p. 202-233. În Bucovina, Emil Satco îl include şi el, cu 
două texte preluate din volumul Plantă acvatică, în Antologia poeţilor români din 
Bucovina (1 775-2002), Iaşi, Editura Junimea, 2002, p. 1 66-1 67. 

1 24 Dumitru Oniga, Cuvânt înainte la volumul Lumină şi iubire. Sonete şi ronde/uri, Suceava, 
Editura "Cuvântul Nostru", 1 997, p. 1-2. Pentru experienta tragică din anii care i-au însemnat 
drumul spre poezie, vezi şi sonetul din volumul Lumină şi iubire, p. 52, inclus ulterior şi în volumul 
Iubiri - sonete, sub titlul 51. p. 66: "Cu mâna prins11-n za şi în c1ituşă, 1 Picioru-n lant, cu trupul 
vânătăi, i Ziua coşmar - sudalme şi băt1ii - 1 Noaptea-ngheţat11 - ghimpe şi ţepuşă . . .  /1 Adulmecat de 
sute de potăi 1 Care pândeau prin gratii şi prin uşa, 1 Cu gânduri le pulberi şi cenuşa, 1 În inimă înfipte mii 
de găi . . .  11 Mereu flămând ori aşchiat de sete, 1 Ajuns adeseori la agonie, 1 Râvnind speranţe, -ngenun
chind regrete. // Acestea mi-au fost drum spre poezie. 1 Am scris pe zid, cu unghia, sonete, 1 Să pot 
fura un strop de bucurie". Poemul Cântecele mele. inclus în antologia din 1 995, este, de asemenea, 
ilustrativ: "Cântecele mele, risipite 1 Pe vremi n1iprasnice, de moarte, 1 N-a fost chip să le scriu într-o 
carte. 1 Nu-s iscodiri, scomiri, plăsmuiri, 1 N-au gâdilat urechile doamnelor subţiri. 1 Nici a[le] 
domnilor severi, 1 Ci sunt lacrimi, picături de sânge, dureri. 1 Condei mi-a fost un ac, un băţ, un cui, 1 
Cu asemenea scule câte nu poţi s11 spui?! 1 Am scris pe s1ipun, pe geam, pe-un colt dosit de perete 1 
Ori pe alte ciudate suprafeţe 1 Şi îndată se găsea cine s11 le înveţe: 1 Schingiuiţii, flămânzii, 
întemniţaţii. 1 Dornici de lumină, de spaţii. 1 Le murmurau după zăvoare, obloane, după pereţii 
obscuri, i Să le aline dorul de casa, de soare, de păduri. 1 Unii se regăseau în versuri, în cuvinte 1 Şi 
mulţi le-au luat cu ei în morminte. // Poate când vor buciuma vremile de apoi 1 Au să vină prigoniţii 
veacului câte unul, câte doi 1 Să mi le aducă înapoi. 1 Atunci cred că voi avea şi eu parte 1 Să-mi adun 
cântecele şi să le pun într-o carte" (p. 2 1 5). 
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Născut într-o "civil izaţie barbară", apăsată de "blestemul amarnic" al 
strămoşilor "hăitu i ţi de valurile de foc ale veacurilor", în solitudine, "lângă 
lumina crucificată a durerii" până şi "visele plâng" la patul suferinţei sale, 
aducându-i "parfumul florilor, zborul păsări lor" şi  dorinţele neîmpl in ite. 
Asemenea lui Ovidiu, "printre sălbatici stăpâniţi de ură", într-un "timp imens şi  
gol", îngenuncheat în pulbere, Dumitru Oniga aşteaptă zadarnic "la capătul 
lumi i", tânj ind însetat "după un strop de umanitate". Poemul Într-un lagăr din 
Deltă, cuprins în volumul de debut editorial, recreează "existenţa tragică" a unei 
generaţii sacrificate, prin decorul expresion ist, imperfectul verbelor şi repetiţie, 
constituindu-se totodată într-un document al v ieţii din universul concentraţionar: 
"Niciodată nu am văzut un soare mai imens 1 Ca soarele ce apunea peste pădurea 
Letea, 1 Când brigăzi de robi sfichiu ite de vânt şi nisip 1 Se târau, biete omizi 
negre, ostenite, 1 Pe un drum fără sfârşit 1 Hăituite de haidăii în uniforme. // 
Niciodată nu am văzut un soare mai însângerat 1 Înfipt în vârfuri le suliţelor din 
Deltă, 1 Ca atunci, când robi i ,  în zdrenţe vărgate, 1 Cărau în amurg, spre infinit, 
snopi mari de stuf 1 Ca într-o permanentă golgotă, 1 Sfâşiaţi de coşcari, răcnete şi 
bice. 1 Parcă un tarpan uriaş 1 Retezase partea de jos a discului solar 1 Şi curgea 
un râu de sânge înspre noi, 1 Răsfrânt în gheţuri, ochiuri de apă şi lacrim i .  // 
Niciodată nu m i  s-a părut cerul mai negru 1 Ca în nopţile când se dădea alarma în 
lagăr 1 Şi stăteam ore nesfârşite 1 În poziţie de drepţi cu mâinile la ceafă, 1 Apoi 
pe rând desbrăcaţi, îmbrânciţi, scotociţi, 1 Percheziţionaţi, loviţi, târâţi ,  înjuraţi . . .  

1 Şi noaptea cădea tot mai neagră 1 Peste fiinţele noastre infime 1 Ca nişte fire de 
n isip pierdute 1 În dunele Deltei spulberate de viscol .  // Şi ne rostogoleam mai 
adânc, mai adânc 1 Într-un întuneric absurd"1 25 • 

Alături de textele ce aparţin "poeziei carcerale", propriu-zis concen
traţionare 126, datând din perioada 1 948-1 964, găsim la Dumitru Oniga creaţii 
numeroase în care "universul penitenciar", extins şi uniformizat până la hotarele 
României 1 27 , se constituie într-o terifiantă radiografie a coşmarului, îndeplinind, ca 
şi cele dintâi, o funcţie "documentar explicativă". Din această categorie fac parte, 
printre altele: Smochinu/128, Libertate1 29, Robie1 30, Fanariotu/1 3 1 , Rondelul umilinţei132, 

1 25 Dumitru Oniga, Cântece triste, p. 26. 
1 26 Cf. Angela Furtună, Dumitru Oniga - poetul în permanentă răstignire, în "Bucovina 

literară", serie nouă, Suceava, anul XII, nr. 9 ( 1 39), septembrie 2002, p. 26-27. 
1 27 Vezi Eugen Uricariu, Universul nostru penitenciar, în "Memoria", revista gândirii arestate, 

Bucureşti, anul IX, nr. 26, 1 998, p. 72-76. 
1 28 Cântece triste, p. 46-47. Text datat 23 mai 1 965. Inclus şi în volumele Lumină şi iubire. 

Sonete şi rondel uri, sub titlul 1 7, p. 1 3 ,  Iubiri - sonete, p. 29. 
1 29 Ibidem, p.  49. Text datat 1 8  decembrie 1980. Inclus şi în volumele Lumină şi iubire. Sonete 

şi rondeluri, sub titlul 49, p. 26, iubiri - sonete, p. 43. 
1 30 Ibidem, p.  50-5 1 .  Text datat 3 1  octombrie 1983. Inclus şi în volumele Lumină şi iubire. 

Sonete şi rondel uri, sub titlul 48, p. 47, iubiri - sonete, p. 63. 
1 3 1  Ibidem, p. 52. Text datat 8 martie 198 1 .  Inclus şi în volumele Lumină şi iubire. Sonete şi 

rondeluri, p. 29, Iubiri - sonete, sub titlul 31, p. 54. 
1 32 Lumină şi iubire. Sonete şi rondeluri, p. 1 7. Text datat 30 iunie 1 988. 
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LF 1 33 7\. T  t � �1 34 R d l l . -1 35 R d l l 
. - 1 3 6  martor , 1VOC urna suceveana , on e u muncu - , on e u neputmţet , Veac 

h 
.
d 1 37 R �1 3s 1 os , uga . 

Frecvent, în volumele publicate de Dumitru Oniga, poezia "ca instrument de 
autocatharsis" oferă soluţia ieşirii din acest perpetuu "univers penitenciar" prin 
iubire şi credinţă, ca în parabola Frate Cain: "Frate Cain, 1 Mă ridic din pământ 1 
Pe rouă, 1 Pe vânt 1 Ca o bură de ceaţă uşoară, 1 Pe dimineaţă, 1 Pe seară, 1 
Curcubeu - 1 Să opresc glasul sângelui meu 1 Care strigă neîncetat - 1 Cu ură, 1 Cu 
păcat. // M-am săturat de atâta însingurare, 1 De atâta întuneric şi gol .  // Din capul 
timpului şi până acum 1 Numai vrajbă, flăcări şi scrum, 1 O sângerare continuă, 1 O 
rătăcire turbată, 1 O lume, o istorie vinovată. // Frate Cain, 1 Frate Cain, 1 Tălăngi le 
oi lor sună lin, 1 Roadele pământului coapte aşteaptă. 1 Printre smochini, 1 Mioarele 
albastre 1 Rumegă lacrimi, tăceri şi speranţe. 1 Acum, când umbrele noastre 1 Se 
răsfrâng pe planetă, pe astre, 1 Ne vom putea da seama 1 Să ne întoarcem acasă la 
tata, 1 La mama, 1 Să le sărutăm mâinile, 1 Să le plângem în poală 1 Pentru viaţa 
noastră absurdă, 1 Goală. // Poate ei mai ştiu drumul pietros şi greu 1 Spre poarta 
grădinii  lui Dumnezeu"1 39• 

Meditaţia, satira, elegia, poemul, sonetul, rondelul, glossa, distihul, terţina 
sunt speciile favorite 140 ale acestui "cocor rănit" ţipând în noaptea unui veac de 
zgură în pribegia sa spre "porţile lumini i", pentru care poezia e "foc mistuitor". 
Printre sonetele şi cântecele sale, există destule texte care ar putea sta onorabi l  în 
orice antologie a poeziei noastre: "Doamne, dorul meu pribeag 1 A plecat fără 

133 Ibidem, p. 25. Text datat 29 septembrie 1 980. Inclus şi în volumul Iubiri - sonete, sub titlul 
28, p. 42 ("Am fost martor la nelegiuirea l din veacul meu barbar, obtuz, confuz, 1 când gheare lungi 
au sugrumat iubirea".). 

1 34 Ibidem, p. 44. Text datat 3 iulie 1 983. Inclus şi în volumul Iubiri - sonete, sub titlul 45, 
p. 60: "Petru Muşat se-ncruntă: - Îl omor, 1 Cine-a făcut această mârşăvie? 1 Au capitala mea-i 
babilonie? // Stă Petru Rareş galben de mânie 1 Bătându-se în piept convingător: - Ah, cum aş pune 
mâna pe topor, 1 Ce regulă aş face la domnie! . . .  11 Iar Ştefan îşi roteşte buzduganul : - Unde-s răzeşii 
mei, posteritate? 1 Răcneşte Rareş: - Rob e moldovanul, // Munceşte la colhoz năimit cu anul, 1 Un 
nou fanar stăpân e pe cetate! 1 Un clopot voievodal sinistru bate . . .  " 

p. 97. 

1 3 5  Ibidem. p. 5 1 .  Text datat 26 septembrie 1 988. 
136 Ibidem, p. 64. Text datat 1 O octombrie 1 988. 
1 37 Ibidem, p. 90. Text datat 19 august 1 99 1 .  Inclus şi în volumul Iubiri - sonete, sub titlul 80, 

1 38 Ibidem, p. 80. Text datat 1 4  martie 1989. Inclus şi în volumul Iubiri - sonete, sub titlul 72, 
p. 89: "Istoria ne-a fost un rug aprins, 1 Când orice zi pândea acuzatoare, 1 Fiece pas sau gest, o 
condamnare, 1 La orice colţ, o moarte ne-a surprins. il Ocări, blesteme, nedreptăţi amare; 1 Încătuşaţi 
de ziduri reci, ne-am stins; 1 Viaţa ca o rană s-a prelins, 1 Meniţi la gloanţe sau spânzurătoare. // O, 
Doamne, să-ţi aduci de noi aminte, 1 Suntem un râu de suferinţi şi sânge 1 Şi-un munte nesfârşit de 
oseminte. // Lumina spre apus acum se frânge, 1 Şi totuşi cerem lacrimi şi cuvinte, 1 Să mai putem 
iubi, ierta şi plânge". 

139 Cântece triste, p. 28-29. Inclus şi în volumul Novissima Tristia, p. 6 1--62. Este dedicat 
ofiţerilor de securitate care I-au torturat, în anul 1 948, la Satu-Mare. Textul este datat 20 noiembrie 1 978. 

1 40 Vezi şi Dan T. Giirtesch, Dumitru Oniga, în .,Ţara Fagilor". serie nouă, Suceava. anu l XIII. 
nr. 2 ('i 1 ), apri l i e-iun ie  2005,  p. 39 :  .,Dumitru Oniga este un maestru al prozodiei, specializat în 
sonete şi rondcluri". 

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



5 1  Bucovineni în spaţiul concentraţionar al regimului comunist SBS 

toiag, 1 Nici merinde nu şi-a pus 1 Şi s-a dus, ş i  tot s-a dus. // Cum să fac şi cum să-I 
strig? 1 Vine noaptea şi e frig, 1 N-are haină, nici cojoc, 1 Nu ştie să facă foc. // De 
mâncare cin' să-i dea? 1 Lumea-i mare, lumea-i rea. 1 Dorule, v ino să-ţi spun, 1 Nu 
fi şui, nu fi nebun ! // Să-ţi dau haine să te-mbraci 1 Şi merinde în desagi, 1 Şi să-ţi 
dau opinci de fier 1 Şi toiagul de oţel, // Ş i-o cămaşă fermecată 1 Săgeata să n-o 
răzbată. 1 Înzăuat şi ferecat, 1 Du-te, dor, în lung şi-n lat. // Căci aşa cum ai fugit 1 
Mă tem că n-ai n imerit 1 Ş i-ai să vi i  într-un târziu 1 S-aduci jale şi pustiu, 1 Faţa 
toată - lăcrimată, 1 Inima - însângerată"14 1 ; "Valea strâmbă, dealul şui, 1 Pe vreun 
stei, pe vreun gurgui, 1 Tot să urei, să te tot sui, 1 Să culegi de peste grui 1 Lacrima 
albastrului !  1 Tot un fir şi-un bob s-o pui 1 Pe o floare de gutui, 1 S-o porneşti la 
drum hai-hui 1 Pân ' la poarta nimănui !  1 Gând smerit şi of verzui 1 La măicuţa 
dorului 1 Să te-nchini, să te supui, 1 Inima să ţi-o descui 1 Ca un pui, ca un 
vătui !" 142; "Visule, aprinde un lampaş 1 Pe cărări ferite, făclieş, 1 Să găsesc durerii 
un schimbaş. // Dorule, săgeată fără greş, 1 Tare eşti amarnic şi abraş ! 1 Plâng petale 
albe de cireş . . .  11 Inimă, puhoi şi grohotiş, 1 M-ai legat de viaţă fedeleş, 1 M-ai pus 
pe jăratic clocotiş . . .  11 Şi mă duc pe drum tehui, târâş, 1 Jale zic pe văi, pe povârniş, 
1 Doină cânt, urcuş şi coborâş. // Lacrima în piept e-un cocoloş, 1 Un hanger ce mă 
străpunge câş. 1 Sângeră în ochi amurgul roş . . .  /1 Suflete, de scai, de rumeguş, 1 Ba 
eşti răzvrătire, ba reproş, 1 Când un pas sublim, când lunecuş. . .  11 Luna urcă 
noaptea în căuş"14 3 • 

Sensul înalt al poeziei lui Dumitru Oniga, supravieţuitor înţelept, echi l ibrat, 
elegant şi iertător al gulagului românesc, se adună, generos, în cântec înfiripat din 
răstignire, iubire, lumină şi bucurie: "Lerui, Doamne, Lerui Ler, 1 Trupu-i s lab, 
glasul stingher. 1 Către-o margine de cer, // Vântul tremură fior 1 Pe un fluer de 
păstor. 1 Creşte steaua Magilor // Peste ieslea cea săracă, 1 Cu ţurţuri de promoroacă, 1 
Dorul v ine, gândul pleacă. // Bate-un înger din aripă, 1 Pe a stelelor risipă 1 
Cântecul se înfiripă. // Împletind raze şi fire 1 Pe-a luminii viscolire - 1 Pace şi  
bunăvoire. // Pe-un crâmpei de veşnicie, 1 O cupă de bucurie, 1 Gândul treacă, dorul vie. 
11 Un colind, un colţ de cer, 1 Peste gene fulgi de ger, 1 Lerui, Doamne, Lerui Ler!"144• 

Dumitru Oniga a supravieţuit închisorilor pol itice din veacul trecut ca martir 
şi martor. "Cavaler cu-armuri ca în hrisoave", "suind golgote spre desăvârşire", el 
"revarsă bucurie şi lumină" pe vatra pustiită de "dragostea încrustată în ideal", prin 
poezia-spovedanie, poezia-"penitenţă, drum de izbăvire" ori "cântec îngeresc" 
urcând spre înălţimi ca "ecou uitat din Paradis". În "cetatea bolnavă" şi în paragină, 
din cuvântul "frânt pe roţi le ororii", el aduce prin poezia în care "ard idealuri sfinte, 

1 972. 

14 1 Dor, text inclus în volumele Cântece triste, p. 37-38, Fiorduri, p. 34 şi datat 1 8  decembrie 

1 42 Dor de dor, text inclus în volumul Cântece triste, p. 40-4 1 şi datat 1 4  septembrie 1 98S.  
Inclus ulterior şi în volumul Fiorduri, cu titlul Dor, p. 54.  1 43 Cântec Il, în volumul Fiorduri, p. 50. Text datat 7 septembrie 1 984. 

144 Colind târziu, în volumul Cântece triste, p. 42-43. Text datat 4 decembrie 1 986. Cu 
modificare de titlu, Colind Il, este inclus şi în volumul Fiorduri, p. 57. 
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argintate, cu sângerări în nopţi de priveghere", "un aer de nobleţe" hieratică: "Am 
străbătut vremi vitrege, de groază, 1 Am supravieţuit câţiva, anume, 1 Ca să fim 
martori în această lume, 1 Să ştim că adevărul se păstrează. // N-am căutat n ici 
glorii, nici renume, 1 Ci neamului şi ţării stând de pază, 1 Pământul strămoşesc, o 
scumpă oază, 1 S-avem un ţel, un ideal, un nume. // Călăi ne-au frânt pe roţile 
ororii, 1 Râuri de sânge, munţi de oseminte, 1 O jertfă ne sunt faptele-o istorii .  // 
Urmatu-ne-am mereu visele sfinte, 1 Din suferinţi noi am cules victorii 1 Şi  
dragostea, o flacără fierbinte"1 45 • 

Oţel Petrescu Aspazia. Născută la 26 noiembrie/9 decembrie 1 923 în Cotul 
Ostriţei-Cemăuţi în famil ia unor învăţători. Studi i  în comuna Ghizdita-Fântânele, 
judeţul Saraca, Bălţi şi la Liceul Ortodox "Elena Doamna" din Cernăuţi, între ani i  
1 936-1 944. Refugiată, împreună cu  fami lia, la 1 8  martie 1 944, l a  Şugag, judeţul 
Alba. Bacalaureatul la Orăştie, în 1 944, sub bombardamente. Studentă la Facultatea 
de L itere ş i  F ilosofie a Universităţii din Cluj ( 1 944-1948). Dactilografă la Centrul 
de Studi i  şi Cercetări Transilvane, condus de profesorul academician Silviu 
Dragomir ( 1 946-1 948). Participantă la manifestaţii le studenţeşti de la Cluj ,  din 9-
1 O mai 1 946. Ultima secretară a Societăţii Studenţeşti "Junimea", re înfiinţată la 
Cluj de către studenţii bucovineni .  Membră în Societatea "Frăţia Ortodoxă Română 
Studenţească" (F.O.R.S .), în cadrul căreia susţine conferinţe, cea mai importantă 
fiind Iisus în poezia românească ( 1 94 7). Arestată în timpul sesiuni i  de examene, la 
9 iulie 1 948, la Şugag-Bârsana, pe Valea Frumoasei .  Bătută cu cruzime la Alba 
Iulia şi Cluj .  Anchetată la Cluj în "lotul Centrului Studenţesc Cluj" şi condamnată 
la 1 O ani de temniţă grea şi patru ani de degradare civică, pentru "crimă de uneltire 
împotriva ordini i  sociale", "ajutor şi activitate legionară nedovedită" ( ! )146, prin 

1 45 Dumitru Oniga, sonetul 122. tipărit în volumul Iubiri - sonete, p. 1 40, cu menţiunea: 
Suceava, 1 0  iulie 2003. Corelativ, vezi şi sonetul /26, inclus în acelaşi volum, p. 1 45 :  "Aici am plâns 
în chinuri şi durere, 1 Stropind cu lacrimi sfintele morminte, 1 De-atâta jale n-am avut cuvinte 1 Pentru 
cumplita ţării sfâşiere. // Ne flagelează-aducerile-aminte 1 Şi jertfe noi istoria ne cere, 1 Îngenunchiaţi 
în rugă şi tăcere, 1 Credinţa noastră a rămas fierbinte. // Patria mea, frumoasă şi iubită, / Tu eşti viaţa 
noastră, eşti lumină 1 Dar aşteptăm o zi de mult râvnită // Când s-o cunna robia şi ruina. 1 Azi naţia-i 
trădată, sărăcită, 1 Amare lacrimi curg în Bucovina". Textul este însoţit de menţiunea: Suceava, 1 7  
martie 2004. 

146 Un alt exemplu, ilustrativ pentru disproporţia între motivul condamnării şi pedeapsa 
aplicată de justiţia statului totalitar, îl oferă cazul Auricăi Gorgos-Hrib. Născută la 3 octombrie 1 923 
în satul Soei, comuna Ştefan cel Mare din judeţul Neamţ, casnică, aceasta este arestată la 1 7  iunie 
1 95 1 .  Torturată în timpul anchetelor la Securitatea din Bacău şi laşi. Condamnată la 25 de ani muncă 
silnică, prin sentinţa nr. 1 00 din 1 3  martie 1 953, pentru răspândire de manifeste anticomuniste. 
Reproducem textul unuia dintre acestea: "Tatăl nostru cel din Moscova, 1 Prăbuşească-se împărăţia ta, 
1 Facă-se voia ta 1 Precum în Germania 1 Aşa şi în Rusia. 1 Pâinea noastră cea de un sfert pe 
săptămână, 1 Dă-ne-o nouă astăzi şi-n fiecare zi, 1 Şi ne iartă nouă condiţiile de armistiţiu, 1 Precum şi 
noi iertăm jafurile voastre. 1 Şi nu ne duce pe noi în ispită 1 De a mai trece o dată Nistru! 1 Şi ne 
izbăveşte de prietenia cu Rusia sovietică. 1 Amin !" Aurica Gorgos-Hrib trece prin închisorile Jilava, 
Mislea, Miercurea Ciuc şi Arad. Graţiată, în 1 964, cu Decretul nr. 4 1 1 .  Vezi Cicerone loniţoiu, 
op. cit .. IV (F-G), 2002, p. 257-258. 
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sentinţa Tribunalului Mi litar din 27 aprilie 1 949, pronunţată în sâmbăta Paştelui .  
Trece prin penitenciarele Mislea, Dumbrăveni, Miercurea Ciuc, Ji lava, Botoşani ş i  
Arad, având peste tot o atitudine demnă şi ajutându-şi colegele de suferinţă. Pusă în 
libertate la 1 4  iul ie 1 96i47 .  Stabil ită în oraşul Roman, unde lucrează pe un post de 
contabil într-o cooperativă, până în 1 980, când se pensionează. Căsătorită în 1 964 
cu I lie-Alexandru Petrescu, fost profesor de contabi l itate la Liceul Comercial din 
Roman, desfiinţat de regimul comunist. În această perioadă încearcă să-şi refacă 
studiile, însă nu-i sunt validate examenele şi i se atrage atenţia că nu va putea 
deveni profesoară din cauza cazierului .  Anchetată în repetate rânduri ( 1 983, 1 987 
ş i  1 989), percheziţionată sever la domiciliu în 1 983 .  Autoarea cărţii Strigat-am 
către Tine, Doamne, tipărită în anul 2000 ş i  retipărită în 2004, o impresionantă 
reconstituire memorialistică a anilor din studenţie şi detenţia sa politică: "Prin noi, 
prin toate aceste victime prin care flacăra roşie şi-a experimentat arsura, s-a arătat 
că pentru cei mai mulţi comunismul a însemnat o imensă nefericire: arta lui de a 
guverna a fost teroarea, puterea lui  de a convinge a fost tortura, orizontul lui 
spiritual a fost satanismul, adică întunericul cel mai din afară, victoria lui a fost 
înrobirea ce s-a făcut prin râuri de lacrimi şi de sânge şi prin munţi de cadavre. 

Din imensele şi încă nedepl in cunoscute hecatombe se ridică rumoarea ce 
poate fi auzită doar de conştiinţele vi i .  Este uluitor faptul că glasurile tuturor celor 
ce nu mai sunt, exprimate prin cei care mai adastă într-o dezolantă înserare, nu cer 
nici răzbunare, nici răscumpărarea. Se cere doar aducerea în lumină a adevărului  
prin care s-a martirizat un neam binecredincios. [ . . .  ] Până când se vor cunoaşte 
toate avem datoria să aducem mărturi i, să dezvăluim treaptă cu treaptă toate 
pragurile suferinţelor hărăzite acestui mereu şi mereu încercat popor de-a lungul 
dăinuirii sale"148 • Alte lucrări: Crucea de la Miercurea Ciuc şi Paraclisul 

" Naşterea Maicii Domnului " de la Mislea, Adusu-mi-am aminte (memorii), A fost 
odată . . .  (poveşti pentru copii), cronici, recenzii, evocări publicate în periodice 
locale şi centrale149• 

Paliuc Gheorghe. Născut în 1 90 1  în Frătăuţi i Vechi. Inginer geolog, cu stagii 
de pregătire în Occident, profesor universitar. Combatant în armata română. 
Arestat în 1 948, judecat şi condamnat la 1 6  ani de închisoare. Trece prin închisori le 
politice de la Ji lava, Piteşti şi Aiud ca exemplu de rectitudine morală. El iberat în 
1 9641 50. 

1 47 Cicerone loniţoiu, op. cit., VII (N-0), 2005, p. 242-243 şi VIII (P-Q), 2006, p. 209. 
1 4 8 Aspazia Oţel Petrescu, Strigat-am către Tine, Doamne, ediţia a 11-a, Botoşani, Editura Axa, 

2004, p. 390. 
1 49 Conf. Aspazia Oţel Petrescu. Date biografice, fişier transmis nouă de autoare, în 2006, care 

completează datele sumare din lucrarea lui Cicerone loniţoiu. 
1 5° Filip-Lucian Iorga, Arca memoriei, documentar cuprinzând extrase din volumul VIII al 

dicţionarului elaborat de Cicerone loniţoiu, în "România literară", anul XXXVIII, nr. 6, 1 6-22 
februarie 2005, p. 1 6. Vezi şi Cicerone loniţoiu, op. cit. , voi. VIII (P-Q), Lucrare revizuită de Fil ip
Lucian Iorga, Bucureşti, Editura Maşina de scris, 2006, p. 26. 
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Pătrăucean Cazma. Născut Ia 3 1  octombrie 1 909 în comuna Straja. Fiul lui 
Iosif şi al Elisabetei .  Muncitor forestier. Face armata Ia Regimentul 1 6  Infanterie. 
Participă Ia operaţiuni militare pe Frontul din Răsărit, ca infanterist, apoi încadrat 
în Regimentul 2 Artilerie Antiaeriană. Considerat "criminal de război" şi urmărit în 
1 948. Fuge de acasă, se înarmează şi se asociază mai întâi cu Constantin Gherman, 
iar din mai 1 950 cu Constantin Cenuşă. Se predă Ia 30 august 1 95 1 .  Judecat ş i  
condamnat Ia un total de 22 de ani de închisoare, prin sentinţa nr .  508 din 19 mai 
1 952 .  Pus în l ibertate Ia 29 august 1 959. Moare în Rădăuţi, Ia 1 0  iunie 1 99i5 1 • 
Autorul unor Amintiri publicate de Mihai Rădulescu, în 2004, "documente 
înduioşătoare sau înfricoşătoare asupra existenţei în munţi a fugari lor din faţa 
răzbunării comuniste", scrise, ca şi în cazul Marioarei Cenuşă, Ia îndemnul Oltei 
Nistor, născută Robu, "din dragoste pentru recuperarea istoriei contemporane a 
neamului nostru şi din iubire pentru spiţa bucovinenilor care mulţi eroi a dat în 
lupta lor fără şansă, nici nădejde, împotriva ruşilor şi a comunismului" 1 52 . 

Pânzariu Vasi!e1 53 • Născut Ia 1 2  ianuarie 1 930 în localitatea Burdujeni, într-o 
fami l ie cu opt copii .  Tatăl său a luptat în Războiul de Întregire, Ia Mărăşeşti ş i  
Oituz, distingându-se prin fapte de eroism, şi a participat Ia campania din Ungaria, 
pentru înăbuşirea revoluţiei bolşevice. Elev Ia Liceul Comercial din Suceava, 
exmatriculat, în 1 948, pentru că a recitat în clasă Momiţa republicană, Măgarul şi 
libertatea din volumul lui Păstorel Teodoreanu, Tămâie şi otravă. Arestat, în 26 
august 1 950, anchetat şi torturat în lotul celor 1 3  tineri din "nucleul de rezistenţă şi 
luptă anticomunistă" "Cetatea lui Ştefan". Condamnat Ia zece ani muncă silnică 
prin sentinţa Tribunalului Mil itar Iaş i .  Trece prin închisorile şi lagărele de muncă 
Suceava, Copou-Iaşi, Jilava, Gherla, Baia Sprie, Mina Cavnic, Poarta Albă, 
Văcăreşti, unde îi cunoaşte pe Ion Caraion, Ovidiu Papadima, Romulus Dianu, 
Radu Demetrescu-Gyr, I l ie Popescu-Prundeni, Tudor Popescu. Eliberat, în 24 
august 1 960. Membru al Cenaclului Literar "Nicolae Labiş" din Suceava, condus 

1 5 1 Adrian Brişcă, Rezistenţa armată din Bucovina, 1950-1952, voi. II, p .  233. 
1 52 Mihai Rădulescu, La capătul iadului. Mărturii şi documente, Bucureşti, Fundaţia "Gheorghe 

Manu", 2004, p. 165-1 88. 
1 53 Vasile Pânzariu, Arestat pentru poezie, în "Analele Sighet", tomul VII, Anii 1949-1953: 

mecanismele terorii, Comunicări prezentate la al VII-lea Simpozion al Memorialului de la Sighetu 
Marmaţiei (2-4 iulie 1 999), Editor Romulus Rusan, Bucureşti, Fundaţia Academia Civică, 1 999, 
p. 593-599. Vezi şi Cicerone Ioniţoiu, op. cit. , VIII (P-Q), 2006, p. 1 34-1 35; Mugur Geu, Viaţă luată 
cujapca, "Crai Nou", Suceava, anul XV, nr. 3 6 1 5, 9 martie 2004, p. 1 şi 3, Mihai Vicol, Suceveanul 
Vasile Pânzariu şi Gulagul românesc, în "Cronica Sucevei", 3 septembrie 2004, p. 4, Tiberiu 
Cosovan, Fărâmitura de lumină din sufletul lui Vasile Pânzariu, în "Monitorul de Suceava", 27 aprilie 
2005, p. 1 2, documentare cu bogate infonnaţii biografice referitoare la Vasile Pânzariu. Informaţii 
bogate şi în Constantin Hrehor, Muntele mărturisitor, p. 1 89-1 93 .  De interes sunt şi prezentările semnate 
de foşti colegi de detenţie: I[on] V[ictor] Pica, Vasile Pânzariu, în "Cuget şi veghe", Braşov, nr. 1 990, 
p. 4 şi Teofil Botlung, Fila de memorie, în "Memento", publicaţie periodică a Asociaţiei Foştilor 
Deţinuţi Politici Timiş, Timişoara, anul VII, nr. 1 (47), ianuarie 1 997, p. 3. Informaţii de fişier biografic 
se publică şi în Constantin Aurel Dragodan (coordonator), Poeţi după gratii, voi. III, Bucureşti, 
Editura Ramida, Colecţia Arhiva Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România, 1 995, p. 289. 
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de prozatorul şi jurnalistul Radu Mareş. Rearestat, în 22 septembrie 1 970, anchetat 
şi condamnat, în 1 7  noiembrie 1 970, la şase ani de temniţă şi patru ani de 
interdicţie a drepturilor civile, pentru şase din poeziile citite într-o şedinţă de 
cenaclu. Trece prin închisoarea Aiud, unde se mai aflau 300 de deţinuţi politici 
dintre cei arestaţi şi condamnaţi în ani i  '50 .  Pus în libertate ş i  reabi litat în 1 972. 

Editorial, Vasi le Pânzariu debutează în 1 994 cu volumul Dincolo de azi, 
cuvânt prefaţator de Gheorghe Gorda, Hl iboca-Cemăuţi, 42 p. Placheta apare într
un tiraj inadmisibil de mic ş i  în condiţii revoltător de modeste nu în România, din 
nevoia dreptului la adevăr ş i  a respectului pentru valori, ci  sub egida Cercului 
Cultural "Arboroasa" din Cernăuţi, avându-1 ca redactor pe Nicolae Şapcă1 54 . Un 
an mai târziu, mai multe poeme îi sunt cuprinse în volumul colectiv Poeţi după 
gratii1 55, îngrij it de Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici din România. Acestora le 
urmează: Coşmar În noaptea veacului, Suceava ( 1 996), Amprente pe Golgota 
lumii, Suceava ( 1 998), Revelaţia Trinităţii, Suceava (2003 ), Clopoţei de lună. 
Versuri pentru copiii mari şi mici şi iubiţii lor bunici, Suceava (2004), Coşmar În 
noaptea veacului, antologie de autor, Suceava (2005). După debutul său editorial, 
Vasile Pânzariu este inclus şi în câteva antologii realizate de bucovineni, dar 
tipărite în afara provinciei: Adrian Dinu Rachieru, Poeţi din Bucovina, Selecţie, 
studiu introductiv şi profiluri critice, Timişoara, Editura Helicon, 1 996, pp. 3 2 1 -
325;  Emil Satco, Antologia poeţilor români din Bucovina (1 775-2002), Iaşi, 
Editura Junimea, 2002, pp. 1 3 1-1 32 .  

Cu versuri ş i  amintiri d in ani i  de aspiraţii , detenţie şi prigoană, Vasile 
Pânzariu colaborează la "Zori noi", Crai Nou", NordPress", Bucovina l iterară" 
(Suceava), "Literatura şi arta" (Chişinău), "Codrul Cosminului", periodic al 
Cercului "Arboroasa" (Cernăuţi), "Ţara Fagilor", almanahul cultural-literar al 
românilor nord-bucovineni (Cernăuţi-Târgu-Mureş), "Analele Sighet". 

Vasile Pânzariu, "poetul cu rădăcini răzăşeşti", "nu este un aspirant la gloria 
[ literară] , ci un martor" al infernului din universul concentraţionar al veacului 
trecut. În "poezia [sa] carcerală", puţini i  exegeţi care au zăbovit asupra sa au 
sesizat "o pronunţată tendinţă spre discursiv" în poeme care se transformă "într-un 
fel de cronici versificate ale universului detenţiei 1 56 • Poemele acestea îndeplinesc, 
în primul rând, o funcţie "documentar explicativă": "Am văzut oameni cu burţile 
supte de foame, 1 cu buzele vinete şi crăpate de sete, 1 muribunzi delirând prin 

1 54 Vezi Ion Drăguşanul, De parcă ţara ar exista în afara graniţelor ei, "NordPress", Suceava, 
anul III ,  nr. 1 45 (582), 2 august 1995. 

1 5 5  Constantin Aurel Dragodan (coordonator), Poeţi după gratii, voi III ,  Bucureşti, Editura 
Ramida, Arhiva Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România, 1995, pp. 268-289. Aici îi sunt 
publicate 1 5  poezii, urmate de un profil biografic, p. 289. Tot acum este prezent şi în volumul Poezia 
în cătuşe, antologie, Prefaţă şi note de prof. univ. dr. Aurelian I. Popescu, Postfaţă de Nicolae Panea, 
Craiova, Editura Omniscop, 1 995, cu două poeme, Mesaj de pe Golgota, p. 1 22 şi Rugă subterană, 
p. 145-1 46. 

1 56 Vezi Octavian Nestor, Vasile Pânzariu - ., Dincolo de azi ", în "Bucovina literară", serie 
nouă, Suceava, anul V, nr. 1 1- 12  (57-58), noiembrie-{jecembrie 1 995, p. 12 .  
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moderne sodoame, 1 doborâţi de-ntuneric, zăcând pe tinete. // Am văzut oameni ce 
visau fericirea 1 într-o coajă de pâine şi-o picătură din ape, 1 cu ea să-şi sature 
carnea şi firea, 1 o clipă măcar şi pe urmă să crape. // Am văzut oameni târâţi în 
cavouri, 1 să trăiască în beznă alături de morţi, 1 lungiţi între dânşii ca n işte l ingouri, 
1 păzite şi-nchise de straşnice porţi. // Am văzut oameni fără digestii, 1 doborâţi de 
cumplită tortură 1 chiar de semeni i  lor, nişte bestii, 1 pentru blidul mai plin de 
fiertură. // Am văzut oameni sfărâmaţi de şenile, 1 alţi i bând mâl în două cu sânge, 1 
orbi şi ciungi, năpădiţi de reptile, 1 ce doreau ca să scape cu zile. // [ . . .  ] Tot prin 
cloaca de molimi şi bezne, 1 bojbăind prin hârjoana minciunii 1 ce-a legat adevărul 
de glezne 1 la belciugul din zidul genuni i"1 57 . Acestei categorii de texte-document 
le aparţin şi poemele Rugă subterană1 58, Golgota subterană1 �9, Pe dunele iernii1 60, 
Str �

. 
/1 6 1  s . 1 62 c A 

1 -1 63 D . � d '  amu , emne pentru newtare , oşmar m noaptea veacu w , oma m 
h

. 1 64 D
. 1 101 16s A h

. 
d 166 S bl

. 
d 1 67 surg 1un , m cavou , şc za e os , u 1ma eva are . 

Un fragment din Doină în surghiun este i lustrativ şi ar trebui citit, ca de altfel 
toate textele-menţionate mai sus, în paralel cu producţiile din bogata poezie oficială a 
"obsedantului deceniu": "Uite! mamă şi bunică, 1 tată şi bunic cum pică, 1 copilaşi 
blaj in i  şi fiice 1 sub şenile venetice. 1 Neamul? Este numai rană, 1 văzu-i sângeră sub 
geană! 1 Ţara-i ţarc, ţara e dubă, 1 ţara coace ca o bubă. 1 De prin râpi, de prin hârtoape, 1 

157 Mărturie, text inclus în volumul Dincolo de azi, p. 29. Retipărit în volumul Coşmar în 
noaptea veacului, p. 40-4 1 .  

15 8  Coşmar în noaptea veacului, p. 42-43. Text însoţit de menţiunea: Baia Sprie, 1 953.  
1 59 Amprente pe Golgota lumii, p. 80-8 1 .  Text din perioada detenţiei de la Baia Sprie, nedatat. 
160 Dincolo de azi, p. 1 7-1 8. Inclus şi în volumul Amprente pe Golgota lumii, p. 83-84, cu 

menţiunea: Baia Sprie, 1 954. 
16 1  A mprente pe Golgota lumii, p. 77-79. Text însoţit de menţiunea: Gherla, 1 956. 
162 Ibidem, p. 90-9 1 .  Text însoţit de menţiunea: Gherla, noiembrie 1 956. 
163 Coşmar în noaptea veacului, p. 52-53. Text însoţit de menţiunea: Gherla, iunie 1 957. 

Poem terifiant, amintind de maniera lui Tudor Arghezi din Flori de mucigai: "Guşata hrubă prins-a 
să-nşurube 1 în piatra vremii viermuita-mi soartă, 1 prin leşu-i ciur, spre-o nălucită poartă, 1 se-ngră
mădeau capturi de răni şi bube. // Înghesuit de spaimă-n colţuri mute, 1 simt moartea cu rânjirea-i rece 
1 cum după mine coasa şi-o petrece, 1 peste cadavre de-amintiri durute". 

164 Amprente pe Golgota lumii, p. 86-88. Text însoţit de menţiunea: Gherla, 1 957. 
165 Coşmar în noaptea veacului, p. 34-36. Text însoţit de menţiunea: Gherla, 1 958. 
166 Revelaţia Trinităţii, p. 86-88. Text însoţit de menţiunea: Gherla, 1 958. Câteva strofe din 

acest poem reprezintă o mărturie despre anii de "şantier l iterar" din detenţie: "Păstram ca pe un semn, 
dăruit de Cristos, 1 în Joc de creion, o aşchie de os, 1 ce rămăsese lipită pe-un fund de gamelă, 1 după 
ce sorbisem zilnica ciorbă chioară, 1 pe care-o tăinuiam, de atunci, cu străşnicie. // Cu ea îmi scriam 
gânduri le, bunăoară, 1 pe zidul ce devenise hârtie !  . . .  1 De aceea, temnicerii, cu o ură drăcească, 1 
urmăreau prin vizetă să surprindă presupusa memorie 1 şi pe cei ce-o făceau pentru a deveni istorie, 1 
temându-se ca nu cumva, cine ştie, 1 şi pereţii vor prinde să vorbească . . .  // [ . . . ] Ei nu ştiu că din 
ciomele de pe pereţi 1 înfloresc poeme însufleţite de har, 1 suind prin stările de bucurii şi tristeţi 1 din 
rădăcinile iluminări lor sfinte, 1 ce-s transpuse, apoi, ca într-un glosar, 1 în tezaurul tainic din minte . . .  
/1 Chiar de-am rămas fără de aşchia cea de os, 1 neamului meu, ocrotit de Cristos, 1 din mormântul 
acesta vremelnic îi scriu 1 c-o peniţă de gând, muiată-n cernealajertfirii, 1 scrisoarea pe care-o semnez 
ca ostaş şi ca fiu, 1 dorindu-i libertate, în pacea iubirii!" 

167 Ibidem, p. 82. Text însoţit de menţiunea: Gherla, 1 958. 
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ies dihănii să se-ndoape 1 din tot spicul care-I frânge, 1 din sudoare şi din sânge. 1 Prin 
odăi, prin şuri, prin tinde 1 suge tot ce pot cuprinde, 1 în prisăci, în stâni, în cripte 1 colţi şi 
gheare sunt înfipte. 1 Pasc omizile scursurii 1 pe cununile păduri i, 1 şi vârtejul destrămării 
1 ne-a-ntinat albastru) zării !  1 Joacă, joacă talpa urii 1 pe obrazul bătăturii. 1 Peste cruci, 
peste icoane, 1 năvăliri de lighioane, 1 ghiarele şi le destupă 1 carnea neamului s-o rupă". 

Din această experienţă tragică s-a născut şi poezia lui Vasile Pânzariu: 
"Pentru a scăpa de teama singurătăţii şi îndepărtării, cu gândirea cutreieram spaţiul 
propriului  cer, în care mi  se profilau tărâmuri şi lumi incendiate de lumina bucuriei. 
De-acolo îmi decupam pentru rezistenţă, cl ipele de vise, ce le închideam apoi, 
[spre] a nu le p ierde, în litere. [ . . . ] De acolo, din mij locul oprimărilor, gândirea şi 
imaginaţia mi-au fost mij loacele cele mai eficace prin care strângeam şi organizam 
sentimentele şi previziunile în cuvinte, care, odată cristal izate, le depozitam pe 
filele memoriei . Poeziile mele n-au înflorit sub cer de l ibertate şi vremuri prospere, 
ci prin întunericul din burta pământului şi între zidurile închisorilor groase şi reci .  
Nu m-a supărat niciodată anonimatul, n-am fost invidios, nici n-o să fiu asupra 
lucrărilor altora, chiar dacă de privilegii efemere au beneficiat şi mai beneficiază 
măscăricii dârelor de fum, ce ornează orgol ioşi palatul culturi i !  Eu rămân cu piatra 
modestiei mele, în temelie!" 1 68 

Uniformizarea şi extinderea "universului penitenciar" dincolo de zidurile 
închisorilor comuniste formează substanţa unor texte apropiate de "poezia adevărată 

"t t t"t l "t . "!69 u: . . . .  J 70 c b 
. 1 .

,
. -1 7 1  care se CI eş e pe şop 1 e,  ca o 1 ame : r re mea mmczunu , o azu umz mţez , 

Moara neagră1 12, Fără libertate1 73, Priponu/1 14 , Noaptea oprimării1 75, Ciracii 
. 

/ -1 76 r;o •  • � � · �1 77 Ab d
" 1 78 u· / h  "d / " d" 1 79 u " d t1ranu uz , r antana paraszta , sur ztate , r zsu az ucu uz m veac , r az e . , J 80 c · 

. 1 Î8 1 H d 1 � . .  ,.,J 82 D '  • / "b 
� · ·1 83 D , . 

1 voz. , wcozu roşu , JVU sunt estu e martunz: , rantana 1 ertaţu , e zru 

168 Cf. Prefaţă la volumul Amprente pe Golgota lumii, Suceava, 1 998, p. 5-6. 
169 Ibidem. 
1 70 Dincolo de azi, p. 39-40; Coşmar în noaptea veacului, p. 38-39. 
17 1 Dincolo de azi, p. 38 
172 Ibidem, p. 32. 
173 Ibidem, p. 1 2. 
174 Amprente pe Golgota lumii, p. 7 1 .  Text datat 1985. 
175 Ibidem, p. 75-77. Text datat 1 988. 
176 Ibidem, p. 92-93. 
177 Ibidem, p. 93-94. 
178 Ibidem, p. 1 08-1 09. 
179 Ibidem, p. 1 1 0-1 1 2. 
1 80 Ibidem, p. 1 22-123.  Diatribă la adresa celor ce "au răstignit lumina lacrimii" : "Pe-un câmp 

de sânge, 1 tot ce-aţi semănat veţi strânge; 1 ura, bezna şi pustiul !  1 Nouă ne ajunge viul 1 jertfelor, ce-or 
naşte îngeri! 1 Neamul meu, ce plângi şi sângeri, 1 prins pe crucile durerii 1 crede-n soarele-nvieri i !" 

18 1 Ibidem, p. 1 32-1 34. 
182 Coşmar în noaptea veacului, p. 48-49. 
1 83 Ibidem, p. 44-45 : "Săpat-am însetaţi în veacul 1 uscat de ură şi de crime, 1 să aibă parte 

neamul meu, săracul, 1 de-a-şi scoate apa lui din adâncime. // Săpat-am greu şi chinuiţi fântâna 1 prin 
roci de suprapuse oseminte, 1 de-ajunserăm acum până la vâna 1 ce poartă apa libertăţi i  sfinte. // Dar 
tot n-o bem, ne mai înşeală unii 1 ce-au deturnat puterea din răscoală, 1 legându-i dinadins mai scurte 
funii, 1 tragem în sus găleata încă goală". 
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· '/ 1 84 r b / ' . / · 1 85 R 
. 

b / ·1 86 u· , 1 87 tzram or , 1 ram u ma parvemtu uz , oata czu ucu uz , 111ene m sanctuar 
s.a. "Îngropat de viu, în cimitirul cu sute de cavouri suprapuse", unde pătrund doar 
"ruga neamului" şi "veghea Domnului Isus", Vasile Pânzariu, asemenea atâtor 
clăcaşi ai "nefericirii totalitare", îşi simte sufletul "în dureroasă ramă, lipsit de 
conţinutul unui chip", convins că "necunoaşterea te menţine slugă ş i  calic folositor 
experimentului": "Spre-o viaţă-n grămadă ce nu ne-aparţine 1 din secolul groazei, 
cu alt soi de robi, 1 împinşi de vătavi modemi, ce-o duc bine, i feriţi de mizeri i, de 
munci, de microbi, // prin glodul minciunii ajuns la putere, 1 noi, gloata tăcerii 
trudite. Şi atât. 1 Aducem plocoanele cum ni se cere, 1 cât stăm cu tăişul forţării la 
gât. // Rămânem zdrobiţi de dureri şi prigoane, 1 cu inimi ucise, l ipsiţi de avânt, 1 ca 
nişte copaci cu trunchi şi coroane 1 ce n-au rădăcinile-nfipte-n pământ"1 88 . 

Vasile Pânzariu traversează "deşertul urii" din veacul pătimirii, cu sufletul 
oază de lumină, urzindu-şi cuvântul din "dorul l ibertăţii şi-al iubirii". Poemele sale 
au rostul "să-nveţe, s-arate, s-aline, să ierte", rost înalt al suferinţei unei întregi 
generaţii de martiri, exprimat ca în Rugă către viitor: "Ah! Cum dorim cenuşa din 
dezastru 1 s-o faci ulcior şi să ne-aştepţi în cale, 1 să bem tăria mustului albastru 1 
din podgoria veşniciei tale. // Când îţi vom duce pe-ntomnate rodul 1 trudirii 
noastre, să-ţi surâdă crinii, 1 să ascultăm cum duruiesc prin podul 1 eternităţi i  nucile 
lumini i .  // Ş i  pâinea ta din l iniştea senină 1 cu miez adânc de-nţelepciune vie, 1 am 
vrea să o avem la cină 1 pe masa grea de har ş i  bogăţie. // Iar din prisaca păcii, 
blând părinte, 1 din stupi de dor cu-albini nemuritoare, 1 am vrea să curgă 
dragostea-o cuvinte 1 când ne vei stoarce fagurii de soare"189 ori ca în textul 
Îndemn: "Să ne spălăm obraj i i  memoriei 1 cu roua clipelor frumoase, 1 ce ne 
rămâne din viaţa cemută 1 prin sitele-nţelepciunii 1 de a nu devia traiectoria 1 ce ne 
păstrează şi luminează 1 cu adevărat istoria"190 • 

Pivin Gheorghe. Născut la 1 noiembrie 1 922 în Horecea-Cemăuţi. Tatăl său, 
Dumitru, combatant în Primul Război Mondial, primar în Horecea, "păstrător de 
obiceiuri şi tradiţii populare, ţinea la cuvântul dat şi la demnitatea sa de om şi de 
bun român". Mama sa, Maria, era rudă cu Zaharia Voronca, prietenul lui Ciprian 
Porumbescu. Studi i  la Liceul "Aron Pumnul" din Cernăuţi. În timpul primei 
ocupaţii sovietice ( 1 940- 194 1 ), părinţii îi sunt deportaţi în noaptea de 1 3/ 1 4  iunie 
1 94 1  ş i  mor de foame în Siberia. După terminarea l iceului, participă la eliberarea 
Ardealului de Nord, ca elev al Şcoli i  Militare de Ofiţeri din Radna. Se înscrie la 
Facultatea de Litere ş i  Filosofie a Universităţii din Iaşi .  Arestat în noaptea de 1 4  
spre 1 5  mai 1 948. Pus în lanţuri, împreună c u  Neculai Popa, anchetat ş i  torturat la 

184 Amprente pe Golgota lumii, p. 134-135 .  
1 85 Ibidem, p. 1 35-1 36. 
186 1bidem, p. 1 37-1 38.  Text datat 1986. 
187 Ibidem, p. 1 63 .  
188 Dincolo de azi, p. 38-39. 
189 Dincolo de azi, p. 26. 
l llO  Ibidem, p .  39. 
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Siguranţa din Piatra-Neamţ, unde a încercat să se sinucidă, tăindu-şi venele. 
Condamnat la 20 de ani muncă silnică, pentru "crimă de uneltire împotriva 
statu lui" . Trece prin penitenciarele Jilava, Aiud, Piteşti şi lagărele de muncă de la 
minele de plumb Baia Sprie şi Valea Nistrului .  Este pus în libertate în 1 963, 
fixându-i-se domici l iu obl igatoriu în judeţul Bacău. Se căsătoreşte în comuna 
Gârleni. Profesor, pentru un scurt timp, la Şcoala Generală din Tazlău-Neamţ. 
Metodist la Centrul de Librării şi Difuzarea Cărţii (C.L.D.C.) Bacău, l ibrar în Gara 
Bacău. În 1 965,  se întoarce în vizită la Horecea-Cernăuţi, unde revine o dată pe an 
şi după 1 989. Poet ş i  prozator talentat, publică în "Revista Bucovinei" de la 
Cernăuţi, semnând cu pseudonimul George Pivin-Leandru. Intelectual cu o vastă 
cultură filosofică, l iterară, muzicală19 1 • Astăzi uitat, pe nedrept, în Bucovina, unde 
nu-l menţionează nimeni. Despre tragismul vieţii din "captivitatea roşie", George 
Pivin-Leandru scrie: "Călăii veacului bolşevic ne-au urmărit, ne-au prins şi ne-au 
aruncat după zăbrele. Au surpat beznele iadului peste noi şi ne-au amestecat cu 
şobolani şi l ibărci .  Bătăi, frig şi foame muşcau din carnea noastră. Şi asta nu o zi, o 
lună sau un an, ci zeci de ani .  Martirajul  era atât de îngrozitor, încât îmi vine greu 
să-I descriu. Depăşeşte cu mult martirajul primilor creştini, prin durata şi cruzimea 
sa, spre a ucide nu numai trupul,  ci şi sufletul .  Dacă zidurile ar fi înregistrat 
plânsul ,  vaietele celor schingiuiţi, ar fi fost cea mai teribilă simfonie a groazei". 
Moare la 1 8  apri l ie 1 995 1 92 • 

Pohonţu Eugen. Născut la 1 0  iunie 1 897 în Mihăileni , judeţul Dorohoi. Stud ii 
la Liceul "Laurian" din Botoşani .  Bacalaureatul la Şcoala Reală Superioară 
Ortodoxă din Cernăuţi ( 1 922). Partic ipă la operaţiunile mil itare din zona 
Mărăşeşti-Caşin, luptând în cadrul Regimentului 37 Infanterie, ca ofiţer de rezervă. 
Licenţa în l itere şi filosofie la Universitatea din Cernăuţi ( 1 927). Profesor la Liceul 
Mil itar "Ştefan cel Mare" din Cernăuţi ( 1 925-1 934). Membru al Şcol i i  Române de 
la Fontenay aux Roses ( 1 927-1 929). Cofondator al Societăţii Artiştilor şi Amici lor 
Artelor Plastice din Bucovina ( 193 1 ), profesor la clasa palatină a Şcol ii 
Voievodului (din 1 934), membru în conducerea Oficiului de Educaţie a Tineretului 
Român (O.E.T.R.) şi a Organizaţiei "Straja Ţării". Profesor de estetică şi istoria 
artelor la Academia de Arte Frumoase din Iaşi .  Cărturar de "aleasă spiţă" şi de o 
modestie distinsă1 93, cu o bogată activitate publ ic istică, autor al unor contribuţii de 

1 9 1  Aspazia Oţel Petrescu, Pivin D. George-Leandru. Date biografice, manuscris inedit, datat 
20 iunie 2006. 

192 Ilie Pivin, Mă doare trecutul ca o rană deschisă, "Ţara Fagi lor", almanah cultural-l iterar al 
românilor nord-bucovineni (VII), Cernăuţi-Târgu-Mureş, 1 998, p. 1 38- 14 1 ;  Petru C. Baciu, 
Gh. Pivin-Leandru, "Crezul nostru", revistă de atitudine românească, Bacău, anul ! ,  nr. 1 0, octombrie 
2000, p. 6; Aspazia Oţel Petrescu, Cuvânt de reculegere pentru fratele Leandru, în volumul Strigat-am 
către Tine, Doamne, ediţia a II-a, Botoşani, Editura Axa, 2004, p. 429-43 1 ;  Cicerone Ioniţoiu, 
op. cit. , VIII (P-Q), 2006, p. 252 

193 Dan Grigorescu, Modestia cărturarului, în "România literară", Bucureşti, anul XX, nr. 3 1 , 
30 iulie 1 987, p. 1 8 . 
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pionierat în istoria şi critica noastră de artă. Arestat şi condamnat. Detenţia politică 
in coloni i le de muncă de pe Canal ( 1 952- 1953)194 . 

Popovici Dori (Dorimedont). Născut la 1 0  decembrie 1 873 . Studii universitare 
de Drept la Cernăuţi. Funcţionar la Direcţia Generală a Fondului Bisericesc din 
Bucovina, ajutor de primar al oraşului Cernăuţi. Vicepreşedinte al Consil iului 
Naţional Român din Bucovina (27 octombrie 1 9 1 8), participant Ia Congresul 
General al Bucovinei care a hotărât unirea provinciei cu România (28 noiembrie 
1 9 1 8) .  Om politic, deputat în Parlamentul României ( 1 926), ministru ( 1 92 1 ,  1 926--
1 927). Arestat în noaptea de 5 spre 6 mai 1 950  şi închis la S ighet, unde moare la 
1 2  iunie 1 950, în condiţii de exterminare195 . 

Puiu Victor- Vis ar ion. Născut la 27 februarie 1 879 în Paşcani .  Fiul lui Ioan, 
funcţionar feroviar şi al Elenei, absolventă a Şcolii Profesionale "Sf. Sava" din Iaşi .  
Absolvent al Seminarului Teologic din Roman ş i  Iaşi .  Licenţiat al Facultăţi i de 
Teologie din Bucureşti. Studii la Academia Duhovnicească din Kiev ( 1 907-1 908). 
Tuns monah ortodox la 22 decembrie 1 905 la Episcopia de Roman. Hirotonit ca 
diacon (25 decembrie 1 905) şi preot ( 1 908). Vicar al eparhiei Dunării de Jos 
( 1 909), d irector al Seminarului Teologic "Sfântul Andrei" din Galaţi ( 1 909- 1 9 1 8) 
şi al Seminarului Teologic din Chişinău ( 1 9 1 8), exarh al mănăstirilor din 
Basarabia, episcop al Argeşului ( 1 92 1  ), episcop al Hotinului ( 1 923- 1 935) .  
Mitropolit a l  Bucovinei în perioada 1 93 5-1940. Despre "această harnică păstorire" 
în Bucovina a "călugărului luptător" Visarion Puiu, Nicolae Iorga scrie, în 1 6  
februarie 1 937,  în "Neamul Românesc pentru popor": "Un an d e  trude ş i  strădani i .  
Un an de cufundare în taina care a îngrămădit în veacuri atâta belşug de aur ş i  
bogăţie evlavioasă. Un an apoi de înălţare deasupra nimicnicii lor pământeşti .  Şi 
totul şi-a schimbat faţa, inveşmântându-se, ca şi altă dată, in măreţie şi strălucire. 
În locul hambarelor goale şi răvăşite, în locul bisericilor u itate, ogorul eparhiei e in 
rod, grădinile in floare, casa în belşug şi visteria refăcută ca în vremurile cele bune 
de altădată". Mitropolit al Transnistriei ( 1 942-1944 ). Rămâne, în 1 944, în 
Occident. Victimă a politicianismului din România, persecutat de regimul 
comunist. Condamnat la moarte, la 20-2 1 februarie 1 946, de Tribunalul Poporului 
din Bucureşti. Depus din treaptă de către Sfântul S inod al B isericii Ortodoxe 
Române Ia 28 februarie 1 950 .  Chiriarh al Episcopiei Ortodoxe Române de la Paris, 
ataşate S inodului Biserici i Ruse din exil cu sediul la New York ( 1 949-1958). Trece 

194 Vasile 1. Schipor, Eugen Pohonţu (1897-1992) şi Societatea Artiştilor şi Amicilor Artelor 
Plastice din Bucovina (1931-1934), în "Analele Bucovinei", anul XI, nr. 2, 2004, p. 283-293. 
Cicerone Ioniţoiu nu-l menţionează, în dicţionarul citat, printre victimele regimului comunist, vezi 
voi. VIII (P-Q), 2006. 

195 Vezi Cicerone Ioniţoiu, op. cit. , VIII (P-Q), 2006, p. 400; Ion 1. Nistor, Amintirile din 
închisoare în lucrarea Istoria românilor, voi. II, Bucureşti, Editura Bibl ioteca Bucureştilor, 2003, 
p.  547-555. 
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la cele veşnice, la 1 O august 1 964, într-o suburbie a Parisului. Real i l itat de Biserica 
Ortodoxă Română în septembrie 1 990196. 

196 Vezi Dumitru Valenciuc, Visarion Puiu, Mitropolit al Bucovinei (1935-1940), un martir al 
demnităţii ortodoxe, în "Analele Bucovinei", Bucureşti, anul XI, nr. 1 ,  2004, p. 41-82; Constantin N. 
Tomescu, Prietenul meu Visarion Puiu, ediţie, note şi Addenda de Dumitru Valenciuc, Dragoş-Radu Mihai, 
Suceava, f. e., 2005. Vezi şi Cicerone Ioniţoiu, op. cit., VIII (P--Q), 2006, p. 481 ; Mihai Pelin, Opisul 
emigraţiei politice. Destine în 1222 de fişe alcătuite pe baza dosarelor din arhivele Securităţii, Bucureşti, 
Editura Compania, 2002, p. 272. Spre deosebire de Bucovina, unde este cinstit, cu veneraţie, doar de un 
preot, Dumitru Valenciuc, paroh la Volovăţ, la Paşcani, locul de naştere al lui Visarion Puiu, se desfăşoară, 
începând din 1997, manifestări ştiinţifice izvorâte dintr-o "datorie de conştiinţă" a contemporanilor faţă de 
cărturarul locului, "una din marile personalităţi ale neamului românesc şi ale Bisericii sale străbune, 
cunoscut şi apreciat pe mai multe continente". La aceste manifestări, de nivel naţional, participă 
personalităţi ale vieţii ştiinţifice din România şi de peste hotare, preoţi, profesori, cercetători, arhivişti. 
Documentele manifestării se publică în "Valori păşcănene". Studii, documente, mărturii, publicaţie 
periodică a Asociaţiei "Visarion Puiu", Paşcani, anul 1, nr. 1 ,  februarie, 2006, 126 p. Manifestările celei de a 
zecea ediţii, 27-28 februarie 2006, se bucură de o "participare de excepţie", cuprinzând 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 Jstrăţescu, 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 Visari an Puiu după inceperea 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 1. Brătianu, Valeriu şi Cicerone 
Iordăchescu; 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). Manifestarea ştiinţifică Zilele "Mitropolit Visarion Puiu", ediţia a X-a, continuă în 
ziua de 28 februarie. Din programul zilei: întâlnirea participanţilor cu profesorii şi elevii Seminarului 

"Veniarnin Coastachi" 1\earnţ, pe tema "Un mare ierarh al Bisericii Ortodoxe Române - Mitropolitul 
Visarion Puiu", vizitarea Casei Memoriale "Visarion Puiu" de la Schitul Vovidenia şi a Mănăstirii Neamţ, 
dezbaterea cu tema "Prezent şi perspective în evaluarea memoriei Mitropolitului Visarion Puiu". Dintre 
cărţile consacrate lui Visarion Puiu şi lansate acum: 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 (1908-191 7), Galaţi, Editura Episcopiei Dunării de Jos, 
2006. În impresionanta bibliografie consacrată mitropolitului Bucovinei Visarion Puiu, acestea se adaugă 
unor cărţi publ icate anterior: Dumitru Stavarache, Mitropolitul Visarion Puiu. Documente de pribegie 
(1944-1963), Paşcani, Editura Moldopress, 2002; Mitropolit Visarion Puiu, Însemnări din viaţa mea, 
Ediţie, note şi addenda de Dumitru Stavarache şi Gheorghe Vasilescu, laşi, Editura Trinitas, 2004. 
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Roşea Alexandru. Născut la 2 octombrie 1 895 în local itatea Braşca-I l i şeşti 
într-o fami l ie de ţărani .  Absolvent al Liceului "Ştefan cel Mare" din Suceava 
( 1 923). Licenţiat al Universităţii din Cernăuţi în ştiinţe biologice ( 1 927). Profesor 
de liceu în Bistriţa-Năsăud ( 1 927-1 928). Din 1 928, asistent, apoi şef de lucrări la 
Universitatea din Cernăuţi. Doctorat în biologie ( 1 936) cu teza Fauna Araneelor 
din Bucovina (Sistematica, ecologia şi răspândirea geografică), publicată în 
"Buletinul Facultăţii de Şti inţe Cernăuţi", voi X, fasc. 1 şi 2, 1 936. Întemeietorul 
cercetări lor sistematice arahnologice din România. Director al Muzeului de Ştiinţe 
Naturale din Cernăuţi .  Refugiat în 1940 ş i  1 944. În 1 945 se stabileşte la Iaş i, 
funcţionând la Universitate până la 1 septembrie 1 94 7. Îndepărtat din învăţământ. 
Nu i se recunoaşte titlul ştiinţific obţinut la Cernăuţi. Căsătorit cu Si lvia Popescu 
din Botoşeniţa-Calafindeşti ( 1 93 1  ). De la bunici i soţiei sale, Dumitru şi Agripina 
de Repta, moşteneşte gospodăria cu l ivadă şi 1 8  ha de teren arabil .  Arestat şi 
condamnat, în 1 952, de către Tribunalul Rădăuţi, la şase luni închisoare 
corecţională, pentru că "n-a dezmiriştit la timp miriştea după grâu". Profesor la 
Şcoala Elementară de 7 ani din comuna Stroieşti ( 1 953-1 960). În 1 964 o comisie 
specială îi analizează activitatea ştiinţifică, recunoscându-i meritele profesionale. 
Fami l ia profesorului bucovinean este, de asemenea, persecutată în perioada 
stalinistă. Soţia sa, S ivia Roşea, este condamnată, în 1 953,  la şase luni închisoare 
corecţională, pentru "sabotaj": nu a predat la termen cota obligatorie de lapte. Fi ica 
lor, Olivia-Nicoleta, absolventă a Liceului Comercial Suceava ( 1 9 5 1  ), nu poate 
urma cursurile universitare. Pentru a putea munci undeva şi a supravieţui, părinţii 
sunt obligaţi să divorţeze, în 1 953 1 97 • Decedat la 7 august 1 969 în satu l Bălăceana, 
comuna Ciprian Porumbescu. Reînhumat, în 1 980, împreu11ă cu soţia sa în 
Cimitirul Eternitatea din Iaşi .  

Sauciuc-Săveanu Theofil. Născut l a  2 1  octombrie 1 884 în Bosanci .  F iu  de 
preot. Studii la Liceul de Stat nr. 1 Cernăuţi ( 1 894-1 902). Studii universitare de 
filosofie la Cernăuţi şi Viena ( 1 902-1 906). Doctoratul în litere şi filosofie la Viena 
( 1 909). Specializare la Viena şi Atena. Profesor la Catedra de Fi lologie Clasică a 
Universităţi i din Cernăuţi, decan ( 1 92 1- 1922), rector ( 1 924-1 925). Profesor la 
Universitatea din Bucureşti ( 1 940-1 94 7), prodecan ( 1 94 1 )  ş i  decan ( 1 946) al 
Facultăţii de Litere şi Filosofie. Membru corespondent al Academiei Române (24 
mai 1 945). Director al Muzeului Naţional de Antichităţi. Specialist în epigrafie, 
arheolog şi istoric, cunoscut şi în străinătate. Om pol itic, deputat ( 1 926, 1 927), 
senator ( 1 93 1- 1933 ). Profesor de mare ţinută ştiinţifică. Recunoaştere publică a 
meritelor sale prin acordarea de înalte ordine şi medal i i  ale Statului Român. 

1 97 Vezi Emil Satco, Bucovina. Contribuţii cultural-ştiinţifice. Dicţionar, IX, Suceava, 
Biblioteca Bucovinei "I. G. Sbiera", 2000, p. 350-352. Informaţii mai multe pe această problemă în 
Prof dr. Alexandru Roşea. Completări privitoare la biografia sa, scrisoare a doamnei Toderaş 
Olivia-Nicoleta, fiica profesorului, laşi, 28 februarie 2006, trimisă medicului Aristotel Bacinschi din 
Rădăuţi, care a pus-o la dispoziţia noastră de Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel. 
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Membru de onoare al Societăţii Numismatice Române ( 1 934), membru 
corespondent al Institutului Arheologic Austriac şi al Institutului Arheologic 
German . Îndepărtat din Academia Română prin Decretul nr. 76 din 9 iunie 1 948, 
arestat şi întemniţat la Sighet în perioada mai 1 950-octombrie 1 956, pentru 
activitatea sa pol itică. Repus în drepturi ca membru corespondent al Academiei 
Române la 3 iulie 1 990. Moare la 26 iulie 1 97 1  în Bucureşti 1 98 . 

Scripcaru Eusebie. Născut la 4 apri lie 1 896 în local itatea I l işeşti . Absolvent 
al Liceului "Aron Pumnul" din Cernăuţi . Studii de si lvicultură, timp de doi ani ,  la 
Viena. Licenţiat în drept la Universitatea din Iaş i . Avocat şi magistrat la Fălticeni ,  
membru al Partidului Naţional Liberal. Căsătorit cu Eugenia Roşu, profesoară de 
l imba română la Liceul de Fete, fostă studentă a lui Garabet Ibrăileanu, sora 
filosofului Nicolae Roşu (arestat şi condamnat, mort la Aiud, pentru convingerile 
sale politice). Primar al oraşului Fălticeni în perioada 1 933-1 937.  Arestat pentru 
convingerile sale pol itice. Trece prin mai multe înch isori ale regimului comunist, 
ca "model de dârzenie şi conştiinţă naţională", este semnalat în primăvara anului 
1 953  în lagărul morţii  de la Galeş. Regimul comunist îi confiscă proprietatea, 
"o casă impozantă şi cu etaj". Intelectual cu o solidă cultură umanistă, "un strălucit 
om de condei" . Toate lucrările sale (romane, povestiri, basme, studii istorice) au 
rămas în manuscris. Dintre acestea: Ilişeşti, roman ( 1 945), Povestea mămăligii, 
basme populare ( 1 94 7), Nunta, povestire istorică din viaţa Bucovinei de la 1 804 
( 1 94 7); Epigonii, roman autobiografic ( 1 948). Decedat la 2 octombrie 1 964 la 
Fălticeni şi înmormântat la I l işeşti 1 99 • 

Scutăreanu Vasile. Născut la 1 4  iulie 1 9 1 4  în satul Pâraie, comuna Măl ini, 
într-o fami l ie care "a pus la temelia educaţiei copii lor morala şi credinţa". 
Absolvent al Şcolii Normale "Mihai Eminescu" din Botoşan i, învăţător la Mălini .  
Arestat, după 9 mai 1 945, la Ferneziu-Baia Mare, în ajunul căsătoriei .  Bătut la 
închisoarea din Baia Mare şi închis la Aiud, în "cel mai mare forum al morţii", la 
Ocnele Mari ( 1 948-1 950) ş i  în lagărele de muncă pe pe Canal ( 1 950-1 955) .  
Autorul unor volume de amintiri din închisorile comuniste: Prin Gulagul valah 
( 1 995), reeditat cu titlul Zebrele Domnului şi Ucigaşii lui Dumnezeu. Cu pronia în 
ţarc rusesc ( 1 999), precum şi al unor poeme creştine care celebrează "bucuria de a 

1 98 Dorina N. Rusu, op. cit. , p. 746; Emil Satco, op. cit. , II, p. 346-347. Vezi şi Petre Popescu 
Gogan, [., Demolarea " Academiei Române] Memento '. în "Memoria", anul X, nr. 28, 1 999, p. 45. 
Informaţii consistente, de acelaşi autor, şi în articolul Tragedia de la Sighet şi Academia, ibidem, anul 
XII, nr. 3-4 (36-37), 200 1 ,  p. 1 22-1 50; Ion I .  Nistor, Amintirile din închisoare, în lucrarea istoria 
românilor, voi. II ,  Bucureşti, Editura Biblioteca Bucureştilor, 2003, p. 547-555. 

199  Cf. Dumitru Neculăeasa, Eusebie Scripcaru, manuscris, datat 8 iulie 2006, transmis nouă cu 
ocazia seminarului ştiinţific "Martirologiul Bucovinei. Arestaţi, condamnaţi, deportaţi, exilaţi, 
persecutati pe motive politice sub regimul comunist ( 1 940-- 194 1 ,  1 945-1 989)", Rădăuţi, 8 iulie 2006. 
Dumitru Neculăeasa este membru al A.F.D.P.R., Subfiliala Fălticeni. Vezi şi Eugen Dimitriu, Oraşul 
muzelor. Case şi locuri memoriale la Fălticeni, Prefaţă de acad. Constantin Ciopraga, volum îngrijit 
de Constantin Severin, Suceava, Editura "Bucovina istorică", 2002, p. 1 7 1-1 72; Emil Satco, 
Enciclopedia Bucovinei, voi. II, Suceava, Bibl ioteca Bucovinei "! .  G. Sbiera", 2004, p. 372, care nu 
menţionează, însă, persecuţia politică la care a fost supus bucovineanul Eusebie Scripcaru. 
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trăi în eternitate", din perspectiva filosofiei creştine, "cu inima plină de credinţă şi 
dorinţa de a face bine, cu inima bogată şi mintea încrezătoare": Buna Vestire. 
Apusul Răsăritului ( 1 999), Ecce Homo!, Paradisul pierdut. Cântarea cântărilor200• 
Se stinge din viaţă, într-un azil de bătrâni din Suceava, la sfârşitul lunii august 
2005 .  

Tarangul Marin. Născut la 1 mai 1 93 8, la Bucureşti. Bacalaureatul la  Liceul 
"1 . L. Caragiale" Bucureşti ( 1 955) .  Licenţiat al Institutului Teologic din Sibiu 
( 1 955-1 959). Studi i  de drept în istoria religii lor la Institutul Teologic din Bucureşti 
( 1 959-196 1  ) . Licenţiat al Institutului de Arte Plastice din Bucureşti, secţia istoria şi 
teoria artei ( 1 966- 1 9 7 1  ). Redactor la revista "Amfiteatru" şi la Studioul 
Animafilm. Din 1 979, stabilit în Franţa. Licenţiat al Facultăţii de Filosofie a 
Institutului Teologic din Paris ( 1 979-1 983). Licenţiat al Facultăţii de Filosofie 
Sorbona, Paris IV ( 1 982-1 986). Doctor în Teologie cu teza Icoana, experienţă şi 
realitate ( 1 985) .  Doctor al Institutului Naţional de Limbi şi Civilizaţii Orientale 
(INALCO) din Paris, cu teza Poezia lui Nichita Stănescu şi arta poetică ( 1 987). În 
aprilie 1 989 semnează un apel colectiv pentru l iberalizarea vieţii culturale din 
România. Debut l iterar în "Gazeta literară" ( 1 966), debut editorial cu volumul de 
versuri Threnos ( 1 968).  Semnează în Encyclopedie des religions (Bayard, Paris, 
1 997) articolele Icoana şi Calea inimii în isihasm. Dintre celelalte lucrări, 
menţionăm Intrarea în infinit sau dimensiunea Eminescu ( 1 992). Arestat la 
9 decembrie 1 96 1  şi condamnat la patru ani închisoare şi trei ani interdicţie 
corecţională, prin sentinţa nr. 1 8 1  din 28 mai 1 962 a Tribunalului Militar 
Bucureşti, pentru "uneltire contra ordinii sociale". El iberat la 29 iulie 1 964, în baza 
Decretului-lege nr 4 1 1 din 1 964201 . 

Toma Filaret N Născut la 28 noiembrie 1 925 în Stulpicani .  Absolvent al 
Şcol i i  Normale de Băieţi din Bacău ( 1 946). Învăţător şi animator cultural în satul 
natal ( 1 946-1 947).  Absolvent al Facultăţi de Planificare a Academiei Comerciale 
( 1 950). Arestat în Bucureşti, la 3 1  martie 1 952.  Bătut în timpul anchetei la 
închisorile Rahova, Văcăreşti şi Jilava, judecat în "lotul Turtureanu" şi condamnat, 
în mai 1 955 ,  Ia zece ani de temniţă grea, pentru "crimă de uneltire". Trece prin 
închisorile Ji lava, Dej ,  Gherla, Aiud şi coloni i le de muncă Strâmba, Mărăraşu, 
Stoeneşti, Salcea, Periprava şi Giurgeni .  Pus în l ibertate la 29 april ie 1 962. Cartea 
sa de amintiri, în cea mai mare parte consacrată detenţiei şi spaţiului 
concentraţionar al regimului comunist, este intitulată Pe drumul pavat cu ghimpi202. 

"Carte de istorie", "roman", "carte de învăţătură", Pe drumul pavat cu ghimpi 
luminează o jumătate de veac de tăcere şi umi l inţă din istoria noastră 

20.0 Conf. Emil Satco, Encic/opedia Bucovinei, II, p .  376-377; Mihaela Buculei, Vasile 
Scutăreanu - o cronică a sincerităţii, in "Crai Nou", Suceava, anul XV, nr. 3 73 1 ,  1 9  august 2004, p. 5. 

201 Florin Mano1escu, op. cit. , p. 656- 657; Mihai Pelin, Opisul emigraţiei politice. Destine în 
1222 de fişe alcătuite pe baza dosarelor din arhivele Securităţii, Bucureşti, Editura Compania, 2002, 
p. 320. 

202 Filaret N. Toma, Pe drumul pava/ cu ghimpi. Amintiri, Suceava, Editura Lidana, 2005. 
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contemporană. "Scormonind la rădăcina anilor", "descosând trecutul din aproape în 
aproape", în recuperarea memoriei sale şi a neamului său căzut în robie, autorul 
resimte "fierbinţeala durerii" şi mărturiseşte că trecutul nu trebuie uitat: "Cu 
trecerea timpului şi după mulţi ani, am reuşit ca iertarea să se aştearnă peste tot ce-a 
� • . . � "203 10st, Uitarea, mct mtr-un caz . 

Exploatând motivul drumului, ce străbate aproape întreg spaţiul naţional, 
Fi laret N. Toma realizează o frescă a vremi i  sale frământate, marcate dramatic de 
evenimente şi procese politice, sociale, economice: ravagiile războiului, ocupaţia 
sovietică, comunizarea ţării , rezistenţa antisovietică şi anticomunistă, alegerile din 
19 noiembrie 1 946, seceta ş i  foametea, percheziţii, anchete, arestări, nesiguranţa şi 
teama continuă, colectivizarea forţată a agriculturii , nemulţumirile ţărani lor, 
revolta, opresiunea. Ca şi alţi tineri, el are "încrederea nestrămutată în destinul 
nealterat al neamului românesc" ş i  caută "alte forme de rezistenţă pentru 
menţinerea credinţei şi spiritualităţii româneşti"204 . În cel de al doilea plan al 
Amintirilor sale, cel al spaţiului concentraţionar al regimului comunist, autorul 
realizează o altă frescă, printr-o bogăţie de mărturii referitoare la arestare, anchetă, 
anchetatori, tortură, oameni de seamă ai lumii vechi (bucovinenii Flondor, Dionisie 
Carnea) ş i  tineri (Ovidiu Cotruş, Marcel Petrişor, Nicolae Cerveni, Mihai Grama, 
Teodor M. Gherasim) agonizând sub teroare, "într-un degradant şi apăsător 
provizorat", reeducare (scenariu, călăi, victime, teroarea continuă, extinderea 
experimentului)205 . 

În acest univers dantesc, căutarea şi apl icarea strategi i lor de supravieţuire de 
către deţinuţii pol itici sunt impresionante: "Între timp, eu îmi găsisem un 
cunoscător de l imbă germană, care s-a oferit să-mi dea lecţii. Era un tânăr evreu din 
Timişoara, pe nume Por Francisc206, arestat pentru activitate sionistă. Absolvent al 
Conservatorului, melodi i le din operele învăţate cu pasiune îl însoţeau peste tot. 
Fluiera în surdină, arii după arii cât era ziulica de mare. Înalt, blond, cu ochi i  
albaştri, prin comportarea ş i  naivitatea lu i  se  făcea plăcut tuturor. Cu mine nu 
pierdea mult timp, pe săpunul făcut tăbl iţă, eu scriam câteva cuvinte româneşti, el 
mi le traducea în nemţeşte. După ce le învăţam bine, pregăteam tăbliţa pentru o 
nouă lecţie, şi tot aşa . . .  "207 ; "Pentru sutele de mii de deţinuţi politici, poezi ile lui 
Radu Gyr şi Nichifor Crainic au reprezentat un suport moral de neînlocuit. 
Transmise prin morse de la celulă la celulă, prin viu grai de la om la om, versurile, 
în a[l] căror conţinut toţi ne regăseam, erau sorbite cu foamea celor nemâncaţi de 
ani . . .  Zeci de poezii erau înmagazinate în mintea şi sufletul fiecăruia, cu dorinţa de 
a le transmite mai departe. 

203 Filare! N. Toma, op. cit., p. 6. 
204 Ibidem, p. 1 72, 22 1 .  
205 Ibidem, p. 301 , 3 12-32 1 .  
206 Por Francisc. Biolog evreu, arestat, în 1 953, împreună cu soţia sa. Anchetaţi Ia M.A.I. şi 

Securitatea Capitalei din Calea Rahovei, pentru activitate sionistă. Vezi Cicerone Ioniţoiu, op. cit. , 
VIII (P-Q), 2006, p. 4 1 7. 

207 Ibidem, p. 307. 
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În condiţiile unui regim draconic instaurat în toate închisori le politice din 
ţară, în scopul dezumanizării, animal izării şi exterminări i duşmanului de clasă, 
numai poezii le lui Radu Gyr au putut să-i opună cea mai dură şi de neaşteptat 
rezistenţă. [ . . .  ] La îndemnul  chemării lui Gyr, mi i  şi mii de oameni, măcinaţi în 
torturi, reuşeau să-şi regăsească echil ibrul, să se ridice-n capul oaselor, să [se] 
mişte, să nu se lase doborâţi sub loviturile nemi loase ale fiarei bolşevice"208. 

Filaret N.  Toma nu este numai un mărturisitor, ci şi un autor înzestrat cu reale 
disponibi lităţi şi cu o conştiinţă rară a apartenţei sale la un model cultural, raportat 
meru la duratele lungi ale istoriei naţionale: "Chiar dacă cei mai frumoşi ani ai 
tinereţii i-am petrecut prin «şerpării», osândit, dispreţuit şi maltratat, sunt mândru 
că viaţa mi-a oferit şansa de a fi alături de sutele de mii de români care n-au «bătut 
palma» cu duşmanul cotropitor, preferând jertfa şi tortura, că mai presus de orice în 
viaţă mi-am dorit să rămân credincios idealurilor părinţilor, moşi lor şi strămoşi lor . "209 me1 . 

Torouţiu Ilie E. Născut la 1 7  iunie 1 888 .  Studi i  l iceale la Suceava ( 1 903-
1 9 1  0), studii universitare la Cernăuţi şi la Frankfurt pe Main, în Germania. În 1 9 1 4 
se refugiază în România. Profesor de l imba gennană la Liceul "Cantemir Vodă" 
din Bucureşti .  La Bucureşti pune bazele Tipografiei "Bucovina", editează ziarul 
"Bucovina" şi revista "Floarea soarelui". Director al revistei "Convorbiri l iterare" 
( 1 939-1 944) şi al "Caietelor Eminescu". Autor al unor studi i  valoroase de 
sociologie, istorie şi critică l iterară, economie, demografie: Românii şi clasa 
intelectuală din Bucovina ( 1 9 1 1 ), Românii şi clasa de mijloc din Bucovina ( 1 9 1 2), 
Poporaţia şi clasele sociale din Bucovina ( 1 9 1 6), Carmen Sylva în literatura 
română ( 1 922), Modernismul ( 1 926), H Heine şi heinismul în literatura română 
( 1 930), Hermann Sudermann în literatura românească ( 1 930), Pagini de istorie şi 
critică literară ( 1 936). Opera sa principală este seria de Studii şi documente 
literare, voi . I-XIII ( 1 93 1- 1946), care îl consacră drept "un Hurmuzachi al 
l iteraturii române". Culegător de folclor, traducător. Membru corespondent al 
Academiei Române (26 mai 1 936). Îndepărtat din Academia Română prin Decretul 
nr. 76 din 9 iunie 1 948. Moare la 23 noiembrie 1 953 ,  în aceeaşi zi cu soţia sa, 
Elvira (născută Morariu), sub presiunea persecuţi i lor şi a confiscării bogatului său 
fond documentar. Repus în drepturi ca membru corespondent, la 3 iul ie 1 9902 1 0 • 

208 Ibidem. p. 307-308. 
209 Ibidem, p.  498. 
2 10 Dorina N. Rusu, Membrii Academiei Române, 1 866-2003. Dicţionar, ediţia a III-a, 

revăzută şi adăugită, cu un Cuvânt înainte de acad. Eugen Simion, Bucureşti, Editura Enciclopedică 1 
Editura Academiei Române, 2003, p. 837; Emil Satco, Ioan Pînzar, Dicţionar de literatură Bucovina, 
Suceava, Biblioteca Bucovinei "I .G. Sbiera", 1 993, p. 233-234. Referiri la sfârşitul tragic al soţilor 
Torouţiu şi în volumul Ilie E.  Torouţiu, Frunză verde. Cântece şi basme poporale din Bucovina, 
Ediţie îngrij ită de Ion Filipciuc, Câmpulng Moldovenesc, Bibl ioteca "Mioriţa", 2003, p. XVI-XIX, 
precum şi în volumul I.E. Torouţiu, Exegeza eminesciană. Poeziile antume din punct de vedere 
filologic, Antologie, notă editorială şi bibliografie de Doina Rizea, Prefaţă de Nicolae Georgescu, 
Bucureşti, Editura "Floare Albastră", 2002, în care se publică scrisorile academicianului bucovinean 
din 22 octombrie, 1 6  decembrie 1 94 7 şi 26 ianuarie 1 948 către Perpessicius, p. 24 7-252. 
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Totoescu Virgil cav. de. Născut la 23 iulie 1 92 1  în comuna Măriţei, în familia 
învăţătorilor George ş i  Lucreţia Totoescu, care le-au oferit celor trei copii  o 
educaţie românească şi creştină. Studi i  medi i .  Participant la operaţiunile mil itare pe 
Frontul de Răsărit, demobilizat în decembrie 1 944 . Arestat la 23 iunie 1 948, 
anchetat de Securitate la Piteşti, Sighişoara, Mediaş şi Sibiu. Condamnat prin 
sentinţa Tribunalului Militar Sibiu la 1 2  ani muncă silnică, pentru "crimă de 
uneltire contra ordin i i  sociale". Depus cu mandatul nr. 4 1 5 1 / 1949 la închisoarea 
Aiud. Trece prin penitenciarele şi lagărele de muncă S ighişoara, S ibiu, Aiud, 
minele de plumb Baia Sprie, Gherla. Participă la greva foamei declarată de 
deţinuţii politici de la Aiud, în perioada 25-30 martie 1 956, pentru obţinerea de 
tratament uman, asistenţă spiritual-religioasă şi legături cu familia. După expirarea 
pedepsei este condamnat administrativ la încă doi ani, pedeapsă pe care o execută 
în Deltă, la Periprava, de unde este pus în l ibertate cu biletul de el iberare nr. 5 1 32 
din 25 iunie 1 962. Despre anii de detenţie şi prigoană politică, mărturiseşte în 
însemnările sale: "Mulţumesc Bunului Dumnezeu pentru Crucea pe care ne-a dat-o 
s-o ducem. El ne-a dus-o. N-am luat cu mine decât tot ce a fost frumos şi înălţător. 
L-am simţit pe Dumnezeu lângă noi. Cu ajutorul Lui am transformat celularul şi  
locurile de detenţie în chil i i .  D incolo de toate privaţiunile la care am fost supuşi de 
un regim fără Dumnezeu şi abject din toate punctele de vedere, adevărurile şi 
principii le după care ne-am condus s-au adâncit şi spun că nu este o altă cale şi  
soluţie de a rezolva problemele spirituale, sociale, politice ş i  personale decât în 
voia lui Dumnezeu şi binele neamului din care facem parte. Atunci dispare şi  ura 
dintre noi şi d intre neamuri, aceasta se real izează prin crearea unor oameni care 
când şi respiră să respire creştineşte"21 1 . După eliberare lucrează în construcţii timp 
de doi ani, apoi ca funcţionar economic la Spitalul de Neuropsihiatrie Infantilă din 
Siret. "Acest excepţional om, de-o luminozitate care m-a tulburat şi pe care nu mi
o pot explica", "majestuos, frumos la chip, atletic de parcă nu ar fi stat nici o zi în 
puşcărie", "credincios idealurilor cărora şi-a dăruit atâţia ani din tinereţe", 
"surâzător şi iertător"2 1 2  are convingerea că singura noastră condiţie de a fi ca 
oameni este dăruirea cu generozitate, spre binele semenilor şi al neamului nostru . 

Tudoraş Liviu. Născut la 5 septembrie 1 932 în oraşul  Suceava. Absolvent al 
Facultăţii de Chimie din Bucureşti . Îşi continuă studiile la Facultatea de Litere 
Bucureşti, de unde este exmatriculat în 1 959 pe criterii politice. Arestat, anchetat ş i  
condamnat de către Tribunalul Militar Bucureşti la cinci ani închisoare 
corecţională, trei ani interdicţie corecţională şi confiscarea averi i, pentru "crimă de 
uneltire contra ordinii sociale". Trece prin închisorile Uranus, Jilava, coloniile de 
muncă forţată Luciu-Giurgeni, Stoeneşti, Salcia, Grădina, Periprava-Bac. Pus în 
l ibertate în 1 963, prin decretul de graţiere. În timpul anchetelor, detenţiei ş i  după 

2 1 1  Virgil Totoescu, N-am luat c u  mine decât tot c e  a fost frumos ş i  înălţător, manuscris 
autobiografic. 

2 1 2  Constantin Hrehor, Muntele mărturisitor. Anii rezistenţei, anii suferinţei, Iaşi, Editura Timpul, 
2002, p. 2 14 .  
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eliberare a avut un comportament demn, refuzând orice fel de colaborare cu 
organele represive. Tatăl său, Gavril Tudoraş, inginer si lvic, prefect şi deputat, a 
fost arestat de mai multe ori şi condamnat la doi ani de detenţie la Canal . Un frate, 
doctorul Radu Tudoraş, a fost condamnat la 22 de ani de muncă silnică, opt ani 
degradare civică şi confiscarea averi i, pentru apartenenţă la o organizaţie 
antistatală2 1 3 . 

Ungureanu George. Născut la 1 2  apri lie 1 9 1 2  în Câmpulung-Moldovenesc 
într-o famil ie de ţărani neştiutori de carte, cu nouă copi i .  Este arestat la data de 
5 august 1 949 de Securitatea din Covasna. Fuge de sub escortă şi este condamnat 
în contumacie la doi ani de închisoare de Tribunalul Militar Braşov. Stă ascuns 
timp de şapte ani într-un loc amenajat în peretele dublu al casei, până în 1 956, când 
se predă Securităţii .  Arestat în februarie 1 958,  anchetat la Botoşani de 75 de 
anchetatori şi torturat, George Ungureanu este condamnat la moarte pentru 
"insurecţie armată". În lanţuri, la Jilava, timp de 40 1 zi le, aşteaptă execuţia în 
camera zero. După aceste "zile de supliciu", pedeapsa îi este comutată în muncă 
s i ln ică pe viaţă. La Jilava şi A iud, cunoaşte oameni deosebiţi, precum şi 
personalităţi ale vremi i :  Valeriu Anania, Ion Ianol ide, Alexandru Mironescu, Sandu 
Tudor, prinţul Ghica. Este eliberat la 30 iul ie 1 964. 

George Ungureanu este un autor bucovinean mai puţin cunoscute publ icului 
larg, un "povestitor neîntrecut", "scriitor adevărat, cu mari şi surprinzătoare resurse", 
care "nu a trecut prin cenacluri, în care să-şi perfecţioneze meşteşugul scriitoricesc, 
nu a avut alţi maeştri ai l imbii decât cărţile citite şi graiul oamenilor în mij locul 
cărora s-a născut şi trăieşte de o viaţă, nu a frecventat şcoli înalte"2 14 • Un fragment 
d in mărturisirile lui George Ungureanu se publică în "Memoria"2 1 5 . Sub acelaşi titlu, 
Camera Zero, acestea apar într-un volum la Timişoara ( 1 998) şi reprezintă "un 
document zguduitor, care acuză regimul comunist de crimă împotriva naţiunii"2 1 6 .  
Câteva excerpte ar trebui în mod special reţinute: "Camera Zero se poate compara cu 
un grajd de abator, unde sunt ţinute vitele înainte de sacrificare. 

În timpul dictaturii comuniste, cei aduşi în această cameră erau trataţi la fel 
ca vitele, până le venea rândul să fie împuşcaţi. Sub regimul totalitar, începând cu 
deceniul cinci al acestui veac, Camera Zero n-a fost niciodată l iberă, călăii şi-au 
făcut planul din plin. 

Osândiţii la moarte erau ţinuţi aici în lanţuri un timp oarecare, ca material de 
şcoală şi experienţă pentru călăi, ca aceştia să-şi poată da seama cât poate omul 
rezista schingiuirilor. Ca fost locatar al acestei camere, timp de peste patru sute de 

21 3  Liviu Tudoraş, Cea mai mare tragedie a ţăranului român: colectivizarea, în "Memoria", 
revista gândirii arestate, Bucureşti, anul IX, nr. 23, 1 998, p. 1 04-1 08. Revista publică aici şi o notă 
biografică, p. 1 05.  

214 Ion Popescu-Sireteanu, Un povestitor: George Ungureanu, în volumul Bucovina. Oameni şi 
cărţi, Timişoara, Editura Augusta-Editura Artpress, 2005, p. 292-300. 

2 15 "Memoria", anul VI, nr. 1 4, 1 995, p. 1 6-1 9. 
2 1 6  Ion Popescu-Sireteanu, George Ungureanu sau destinul unui om, în op. cit. , p. 294. 
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zi le, mi-am putut da seama şi eu că sadismul comuniştilor nu avea l imite"2 1 7 ; "La 
sosire, şefu l  închisorii Ji lava, Gheorghiu, ne-a spus: - Ştiţi că aţi fost aduşi aici 
pentru a fi executaţi. Aceasta se va face pe încetişorul, nu deodată. Aici aveţi 
dreptul la pat, mâncare şi moarte. Luaţi act de aceasta, să nu încercaţi să-mi daţi de 
furcă, să grăbesc moartea voastră, pe care o pot face oricând, fără să dau socoteală 
cuiva pentru bandiţi ! "2 1 8  

Vataman Ioan. Născut l a  1 5  august 1 904 în  comuna Frătăuţii Noi, de  profesie 
zidar, tatăl a doi copii .  "Internat administrativ" timp de 22 de luni în lagărele de 
muncă de la Canal, în perioada 1 952-1 954. Arestat în 1 959, în ziua de Sfântul 
Gheorghe, judecat la Botoşani şi condamnat, prin sentinţa nr. 434 din 23 iulie 1 959 
a Tribunalului Mi l itar Iaşi ,  la 20 de ani muncă si lnică, zece ani degradare civică ş i  
confiscarea totală a averii ,  pentru "crimă de uneltire contra ordinii sociale"21 9 • 
După condamnare, soţia sa, funcţionară la Bancă, este îndepărtată din serviciu. 
Obligată să d ivorţeze, este încadrată ca îngrij itoare şi apoi infirmieră la  Spitalul 
Orăşenesc. Pus în libertate în 1 964. Se stinge din viaţă în 1 986. La 1 3  ani de la 
moartea sa, în 1 999, este graţiat de Curtea Supremă de Justiţie. Fiul său, Dorin 
Vataman, deputat în Parlamentul României ( 1 996-2000), îi închină pagini 
emoţionante în lucrarea Aşa a fost, scrisă în ani i  1 999-2000, dar rămasă încă în 
manuscris. 

Vatamaniuc Gavrilă. Născut la 25 noiembrie 1 924 în comuna Suceviţa, 
judeţul Rădăuţi. Este al zecelea copi l  al gospodarilor Vasile şi El isabeta 
Vatamaniuc. Rămâne orfan de tată la 1 4  ani .  După cei şapte ani de şcoală generală, 
din dorinţa de a fi l iber şi independent financiar, îmbrăţişează viaţa de cazarmă. La 
1 7  ani şi jumătate, în 1 943, pleacă pe front, în Crimeea. Reîntors de pe front, intră 
în Şcoala Militară din Făgăraş, clasa subofiţeri de infanterie. Ca absolvent al 
acesteia, participă la operaţiuni militare pe frontul din Cehoslovacia, în cadrul 
Regimentului 3 1  Dorobanţi. Se întoarce în ţară pe jos, ca întreaga armată română, 
şi este transferat la jandarmi, urmând la Constanţa Şcoala de agenţi de pol iţie 
judiciară. După absolvirea şcoli i ,  până în 1 94 7, lucrează în cadrul Legi unii de 
jandarmi Putna-Focşani şi Batalionului de jandarmi nr. 2, intervenţie, Târgu Ocna. 

În 1 94 7, pe tânărul bucovinean înzestrat cu "inteligenţă nativă" timpul îl "revoltă 
şi aşează pe un drum cu destin". Este anul de cotitură din viaţa sa, dominat de realităţi 
crude: foametea pustiitoare din ţară, compromiterea deliberată a ajutoarelor alimentare 
oferite de americani, contactul cu "ecepiştii"/politrucii din diviziile "Tudor 
Vladimirescu" şi "Horia, Cloşca şi Crişan". Este disponibilizat în 1 948 .  

La 24 de ani, în ziua de 25 noiembrie 1948, "renunţă la lumea comună, 
logodindu-se cu singurătăţile primejdioase ale munţilor", sărbătorindu-şi ziua de 

2 17 George Ungureanu, Camera Zero, "Memoria", anul VI, nr. 1 4, 1 995, p. 1 6. 
2 18 Ibidem, p. 1 9. 
2 19 Vezi Cu unanimitate de voturi, Sentinţe politice adunate şi comentate de Marius Lupu, 

Cornel Nicoarâ. şi Gheorghe Onişoru, Bucureşti, Fundaţia Academia Civica, colecţia "Biblioteca 
Sighet", 5, 1 997, p. 3 2 1-333. 
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naştere în munţi, împreună cu fratele său Ion Vatamaniuc. Începe acum un capitol 
dramatic din viaţa temerarului Gavrilă Vatamaniuc. De la fratele său Ion învaţă că 
"partizanul trebuie să fie un om care luptă pentru o cauză sfântă şi nu are voie să facă 
compromisuri". Partizanul trebuie "să lupte împotriva minciunii, împotriva 
necredincioşilor, să fie cinstit, corect, devotat până la pierderea propriei vieţi". 
Numai astfel, cei retraşi în munţi se situează "împotriva unei dictaturi care era 
copiată fidel după modelul Moscovei şi aplicată în mod sălbatic poporului român"220. 

Într-o vreme când "puterea străină, roşie, cotropitoare era în plină dezlănţuire 
apocaliptică", declanşând "vânătoarea de oameni", când "victimele şi martirii se 
arătau la orizont", nici partizan i i  bucovineni nu pot sta pasivi, "indiferenţi la starea de 
deteriorare, tot mai evidentă, a lumii româneşti, a vieţii satelor noastre", întreţinând 
prin "replicile" lor speranţa oamenilor. Acţiunile lor, chiar şi cele cu aparenţa de 
,jocuri", sunt "semne pentru trezirea din duplicitate, apeluri la bunul simţ"221 • 
Departe de imagologia din l iteratura de propagandă a regimului comunist şi de 
remanenţele acesteia, partizani i  sunt altceva decât "bandiţi". Deşi cei mai mulţi sunt 
oameni simpli, ei au o ştiinţă a vieţii şi o cultură a războiului. Folosesc inteligent 
terenul, stau de vorbă cu oamenii, îi studiază atent, până la examinarea amănunţită a 
biografiilor, în spiritul unei "morale născute din mistica pământului": "Dădeam 
importanţă politicii pe care au făcut-o, moralităţii, credinţei, onestităţii, curajului 
acestora, mereu gândindu-ne la posibilităţi de salvare la vreme de necaz"222• Astfel, 
partizani i  din grupul  condus de Gavrilă Vatamaniuc tipăresc cu mij loace rudimentare 
ş i  răspândesc manifeste anticomuniste de hramul Mănăstirii Suceviţa (6 august 
1 953), distrug busturile lui Lenin şi Stalin de la Căminul Cultural din Suceviţa, în 
noaptea de 22-23 august 1 953, luptă împotriva autorităţilor instalate de trupele 
sovietice: "Împotriva acestor autorităţi comuniste, fidele Moscovei, împotriva acestor 
trădători au luat fiinţă grupurile de partizani, împotriva unor oameni care nu aveau 
nimic cu patriotismul, cu naţionalismul, cu România, cu poporul român"223. 

Gavrilă Vatamaniuc este capturat, prin trădare, la 1 8  octombrie 1 955 .  
Anchetat şi torturat cu  sălbăticie l a  Securitatea din Rădăuţi ş i  Suceava, "banditul 
care s-a pus să dărâme republica" este judecat într-un lot de 25 de persoane ş i  
:ond�nat la  muncă sil�ică pe �iaţă cg;d�psele p�onunţa�e în aces� proces 
msumand peste 1 3 8  de am de mch1soare) . In lanţun, Gavnl Vatamamuc trece 

22° Constantin Hrehor, Muntele mărturisi/ar. Anii rezistenţei-anii suferinţei, Iaşi, Editura 
Timpul, 2002, p. 36. 

221 Ibidem, p. 28, 54, 56. 
222 Ibidem, p. 72. 
223 Ibidem, p. 37. 
224 Ibidem, p. 275. Vezi şi Valerian 1. Procopciuc, Suceviţa, sat al Obcinilor Bucovinei şi gropniţă 

a Movileştilor, Prefaţă de Dimitrie Vatamaniuc, m.o. al Academiei Române, Rădăuţi, Editura 
"Septentrion", 2003. În subcapitolul Zilele de îngropăciune la Suceviţa. Rezistenţa suceviţenilor 
împotriva comunismului, p. 1 73-1 77, autorul prezintă al Doilea Război Mondial, consecinţele 
dezastruoase ale acestuia, precum şi rezistenţa la comunizare a unui "popor cu inima deschisă şi bună, 
evlavios şi darnic, de muncă şi cuvânt" (Nicolae Iorga): 46 de oameni condamnaţi la 341  de ani de 
temniţă grea, 28 de victime, împuşcaţi, deportaţi, morţi în detenţie ori din cauza detenţiei. 
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prin penitenciarele Suceava, Jilava, Aiud, Botoşani, Gherla. Este el iberat la 
3 august 1 964. Iese din închisorile comuniste ca "un om luminos" şi devine "omul 
hăituit" neîncetat de Securitate. Acasă, la Suceviţa, găseşte vatra pusti ită: mama 
moartă, părul văratic sădit cândva în l ibertate, retras în amintire, după ce a fost 
trăsn it şi s-a uscat, Nataliţa - căsătorită. 

Călăuzit de deviza "Munceşte ca să trăieşti", Gavrilă Vatamaniuc lucrează 
temporar la Suceviţa, pe şantierul de renovare a Mănăstirii , la Porţile de Fier, la 
lşalniţa-Craiova ş i  Bucureşti. Despre aceşti ani mărturiseşte cu amărăciune: "În 
Bucovina mi-am ratat tinereţea şi sentimentele, în Bucureşti mi-am schimbat 
radical existenţa"225 . De o "generozitate recuperatoare", spirit creştin, iertător, se 
căsătoreşte, îngrij ind după pensionare proprietatea de la Potlogi, ca un înţelept 
grădinar. După moartea soţiei, se retrage în Bucovina, stabi l indu-se la Frasin
Câmpulung-Moldovenesc. 

"Copleşit de amintiri în crepuscul", Gavrilă Vatamaniuc înaintează în viaţă 
cu două convingeri : "Dumnezeu are planuri peste care omul nu poate să treacă", şi 
"Numai munţii rămân neschimbaţi în prietenie"226. În l iteratura noastră, Gavrilă 
Vatamaniuc a devenit personaj l iterar, cu ani în urmă, în Muntele calvarului221, 
eternizat de scri itorul Vasile Andru sub numele sugestiv de Victor Muşat. 
Mărturisirea lui de aici228, făcută în numele unei generaţii de luptători şi martiri, 
este cutremurătoare şi trebuie reţinută pentru admirabila-i capacitate de sinteză ş i  
generalizare: "Iluzia noastră, atunci, erau americani i .  [ . . .  ] Î i  vedeam idealişti şi 
mari, făcând dreptate în lume. Dar ei erau foarte departe. Nu erau lăsaţi să se 
apropie de prada balcanică. [ . . .  ] Eram singuri . Mâna de fier a lui Stalin încercuia 
munţi i .  Eram prea singuri [ . . . ] .  Nu ştiam că înfruntăm două imperi i, credeam cu 
luptăm cu o minoritate comunistă, instalată samavolnic. În toţi munţii se aflau 
grupuri de rebel i .  Dar ele n-au ştiut să se unifice. Nu au devenit un front. A l ipsit 
atunci un lider. Nimeni din noi n-a fost atât de mare sau atât de priceput ca să 
devină simbol. Eram dezbinaţi şi uşor de înfrânt. [ . . .  ] Noi am ţinut sus ultimul 
tricolor fără pată. [ . . .  ] România a fost înşelată, după război .  Înşelată de marile 
puteri, înşelată de comunişti. Oamenii de valoare au fost zvârliţi în închisori. 
Niciodată n-am crezut că români i  vor putea fi atât de duşmănoşi cu românii .  Noi 
eram formaţi de democraţia interbelică şi n ici  nu ne dădeam seama cât de rău stau 
lucruri le. Credeam că poporul mai are un cuvânt de zis. Noi mai credeam că, după 
război, oamenii cu cap îşi vor spune cuvântul .  Nu ne dădeam seama că un întreg 
popor intra în temniţă. Era pentru prima dată în istoria modernă când un întreg 
popor intra în temniţă, iar şefii săi deveneau temniceri şi torţionari . [ . . . ] Istoria ne-a 
înşelat! "229. 

225 Ibidem, p. 269. 
226 Ibidem, p. 1 43 .  
227 Vasile Andru, Muntele Calvarului, Bucureşti, Editura Militară, 1 99 1 .  
228 Ibidem, p. 88-90. 
229 Ibidem, p. 290. 
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Vişan Ilie. Născut la 2 septembrie 1 896 în localitatea Putna. Fiul lui Dumitru şi 
al Zenoviei, ţărani .  Absolvent al Liceului de Băieţi din Suceava ( 1 9 1 6). Încorporat în 
armata imperială austriacă, ofiţer pe frontul din Italia. Prizonier la italieni, se înscrie 
în Legiunea de Voluntari Români .  Absolvent al Facultăţii de Litere şi Fi losofie din 
Iaşi ( 1 9 1 9). Profesor de limba română la Liceul de Fete şi la Liceul de Băieţi 
"Eudoxiu Hurmuzachi" din Rădăuţi. Prefect al judeţului Rădăuţi ( 1 928- 1933 ), 
inspector general pentru învăţământ şi cultură al Ţinutului Suceava ( 1 938-1945). 
Activist cultural. În 1 934 publică albumul Judeţul Rădăuţi în imagini, în colaborare 
cu Carol Krepler, fotograf amator din Rădăuţi, care valorifică "vederea 
sărbătorească" a Bucovinei de altădată. Arestat în 1 947 şi închis la Văcăreşti, timp de 
o sută de zile, fără să fie judecat. După eliberare, profesor la Şcoala Tehnică 
Zootehnică din Rădăuţi. Îndepărtat din învăţământ în iulie 1 952. Arestat la 1 5  august 
1 952 şi trimis, Îară să fie judecat, în coloniile de muncă forţată de pe Canal (Coasta 
Galeş şi Peninsula). Pus în l ibertate la 25 mai 1 954. Intelectual erudit, marginalizat în 
timpul regimului comunist. Traduce în limba română lucrarea lui Franz Wiszniowski 
Radautz die deutscheste Stadt des Buchenlandes, tipărită în 1 966 în Germania, 
traducere valoroasă, rămasă, din păcate, până astăzi în manuscris. Moare la 1 3  august 
1 977, fiind înmormântat la Putna230 . 

Zotta Sever I cavaler de. Născut la 1 4/27 april ie 1 874 în localitatea 
Chisălău-Coţmani, fiu l  lui Iancu cav. de Zotta, om politic român, deputat în Dieta 
Bucovinei ( 1 876, 1 879-1 890), reprezentant în Consiliul Imperial din Viena, 
preşedinte al Societăţii "Concordia" ( 1 879-1 895), membru al Societăţii pentru 
Cultura ş i  L iteratura Română în Bucovina. Studii licea1e la Cernăuţi, studii 
universitare juridice la Viena şi Bucureşti, cu licenţă ( 1 904) şi doctorat ( 1 905). 
Director al Arhivelor Statului din Iaşi ( 1 9 1 2- 19 1 3), fondator al revistei "Arhiva 
genealogică" ( 1 9 1 2- 1 9 1 3) .  Membru corespondent al Academiei Române (7 iunie 
1 9 1 9). Fondator, împreună cu Gheorghe Ghibănescu, al Societăţii de Istorie şi  
Arheologie ( 1 92 1  ) . Autor al unor valoroase studii de genealogie şi istorie. La 
ocuparea Bucovinei de către sovietici, rămâne la Davideni-Storojineţ, împreună cu 
valoroasa sa bibliotecă, în care adunase numeroase documente şi manuscrise. 

2J0 Vasile Bâtă, Profesorul Ilie Vişan, personalitate complexă a timpului său, în "Anuarul 
Colegiului Naţional «Eudoxiu Hurmuzachi» 1 997-1998", Rădăuli, Editura Septentr�on, 1 999, p. 4 7-53. 
Avocatul V asi le LazAr îl întâlneşte în lagărul de la Peninsula în toamna anului 1 952. In cartea sa Şase ani 
în Infern, Timişoara, Editura Marineasa, 2000, notează: "Din Rădăuţi, l-am găsit pe profesorul meu de 
limba română Ilie Vişan, fost prefect ţărănist prin anii 1930-1932, şi pe Percec Ştefan, fost deputat, 
poate şi senator, tot ţărănist. [ . . .  ) Când ne-au văzut, s-au bucurat grozav, iar noi le-am dat câte un dărab 
de pâine, având grijă sâ nu venim cu mâna goală. [ . . .  ) l-am găsit într-o stare jalnică, de plâns; nişte 
epave, distruşi fizic şi complet demoralizaţi, cu toate că nu erau arestaţi decât de vreo trei, poate patru 
luni. Noi eram «bandiţi» vechi cu cel puţin patru ani de claustrare, încercaţi de toate neamurile şi ororile 
închisorilor comuniste. Eram mai câliţi ca fierul şi nu ne lăsam îndoiţi oricum, orice presiuni s-ar fi 
exercitat asupra noastră. Ei erau firavi, ofiliţi şi descumpăniţi, ca frunzele brumate toamna, gata să cadă 
la cea mai mică adiere a vântului de pe crengile copacilor" (p. 1 47-148). 
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Deportat în noaptea de 1 3/ 14  iunie 1 94 1 .  Moare la Orsk, într-un lagăr din Ural i, Ia 
1 O octombrie 1 943231 • 

People in Bucovina within the concentration camp 
of the communist regime 

(Summary) 

The process of retrieving memory and history confiscated dur ing the communist regime begins 
in Romania, on schedule, after the events in 1989. 

After this date, al i reference to the past gains consistence in Bucovina as well, by an 
emancipation of the confrontation, open and free, in order to re-establish the truth, as a first concern 
of the young civil society and, later on, as a concern of few historians. 

In Cernauti, the almanac "Tara Fagilor" ("The Oaks' Country") supervised by Dumitru 
Covalciuc, writer and joumalist, demonstrates, starting with 1 992, a constant interest for revealing ali 
the tragedies suffered by the inhabitants of Bucovina under the Soviet occupation, mainly between 
1 940 to 1 94 1 .  and 1 944 to 1 953.  Dumitru Covalciuc published testimonies of the survivors from the 
Soviet Gulag, l ists containing the victims of the Stalinist repression, drawn on localities, as well as 
creations of the "deportation folklore", thus inaugurating a new direction in the scientific study in 
Bucovina. 

In the southem part of Bucovina, nowadays incorporated in the district of Suceava, the 
preoccupations for the reveal ing of the truth about the Gulag begin later in time. In this effort of 
retrieving the confiscated recollection there can be put into evidence, first and foremost, severa( brave 
joumalists. They are the only ones who, for an entire decade, have searched for survivors, interviewed 
them, used documents with reference to the politica( trials and detentions, published investigation 
coverage and documentaries in the local newspapers. Some of the writers, former politica( convicts, 
who directly knew the atrocities of the concentration camp of the communis! regime, publish, with 
the help of some friends Uournalists, doctors, priests, and teachers), their works (poems, stories, 
recollections), with great sacrifice, in l imited editions and in modest presentations. 

Repression, torture, the image of the Romanian politica( convict as a human type, the 
resistance within the Gulag, the solution for defecting from the concentration carnp of the communist 
regime, the politica( persecution and the social marginalization, ali are presented in memorable pages, 
sometimes worthy for a thematic anthology. Their writings, having, first of ali, a documentary value, 
accomplish different multiple functions: that of information, within the process of retrieving the truth 

23 1 Ioan Pînzaru, Petru Froicu, Eugen Dimitriu, Ştiinţa în Bucovina, voi III, Suceava, 
B iblioteca Judeţeană, 1 984, p. 354-355;  Dorina N. Rusu, Membrii Academiei Române, 1866-2003. 
Dicţionar, ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, Bucureşti, Editura Enciclopedică-Editura Academiei 
Române, 2003, p.  9 1 1 ;  Emil Satco, Encic/opedia Bucovinei, voi . II, p. 626. Informaţii valoroase în 
Ştefan S. Gorovei, Sever Zotta - mărturii documentare, în "Arhiva Genealogică", Iaşi, anul II  (VII), 
nr. 1-2, 1 995, p. 3 1 1 -329, care se referă şi la sfârşitul tragic al cărturarului bucovinean, "delicatul şi 
inimosul Sever Zotta", care îi scria cu amărăciune lui Vasile Grigorcea, cumnatul său, în toamna 
anului 1 940, din Bucovina ocupată de sovietici: "Am făcut un serviciu civil izaţiei umane şi poate 
naţiunii .  Viaţa e trecătoare, documentele rămân". Din scrisoarea Nadejei Flondor, fiica lu i  Barbu 
Ştirbei şi soţia lui Şerban Flondor, nepotul de soră al lui Sever Zotta, aflăm că acesta a fost îngrij it  în 
lagăr, înainte de a muri, de câţiva evrei, Rosener, doctorul Welt şi doctorul Weiner din Storojineţ, 
deportaţi şi ei de sovietici .  Din aceeaşi scrisoare mai reţinerm un fragment: "Amintirea lui este atât de 
tare legată de toate lucrurile frumoase şi bune pe care în Bucovina am învăţat să le cunosc şi să le 
iubesc, încât fiecare gând despre el îmi va rămâne scump" (ibidem, p. 325). 
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about the recent history, of moral restoration ("the justice of memory") related to the anitude of the 
institutions of the state regarding their terrible destiny, of memory "healing" and that of humanizing 
of a past full of atrocities and misfortunes, as well as that of educating, so that such inhuman 
activities might never be repeated in future again. 

In Bucovina, the programmatic scientific research of the repressions of the communist regime 
barely starts after the year 2000. Therefore, this paper belongs to a research project which started in 
2004. For the beginning, our study The people in Bucovina in the concentra/ion camp of the 
communis/ regime. Martyrs, witnesses and testimonies, recently published, represents a "panorama" 

ofthe literature ofthe Gulag and of ali the papers on the Gulag issued in Bucovina, within the context 
ofthe processes and phenomena in the Romanian society, where the drama ofthe people in Bucovina 
is consumed. The proper paper is a biographic dictionary. The people of Bucovina identified after the 
researches in the archives and libraries are presented alphabetically, together with essential biographic 
data, reference and bibliographic sources. Some hundreds of names and destinies in Bucovina, 
identified so far and registered in this instrument of work, i l lustrate the dimension of the phenomenon 
of the anticommunist resistance, as well as the premeditated politics towards the destruction of the 
civil society in Romania. Readers are deeply impressed by the great number of peasants, who were 
shot, arrested, investigated, tortured and deported (in the USSR and in the Bărăgan plains), the 
partisans of the anti-Soviet and anticommunist groups, pup ils, students, clerks, military men, school 
teachers, priests, lawyers and judges, physicians, engineers, politicians. Nevertheless, in many of the 
cases, out of the barrenness ofthe information - white spotted in certain ways, as far as the access to a 
thorough research is drastically obstructed by a crooked and complicated legislation and because of a 
terrible lack of research finances - impressive biographies and tragic destin ies carne out. 

Out of this "martyrdom of Bucovina" we publish in the present number of the periodica! 

"Analele Bucovinei" ("The Annals of Bucovine") a selection of names and biographies, which are, in 
our opinion, il lustrative for the ampleness of the anticommunist resistance phenomenon, for the 
dimensions of terror and politica! repressions between 1 945 and 1 989. 
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ISTORIE, DEMOGRAFIE, TOPONIMIE, ONOMASTICĂ, STA TISTICĂ 

)l;UIJihHICTh ABCTPIMChKIIX CIIJIOBHX OPr AHIB 
B JiYKOBIIHI B "OCOJiJIHBIIX YMOBAX" (1914-1918 pp.) 

BOJIO.D,IMIP CATIOJIOBCKYI 

)];o 4HCJia aKT)'aJibHHX nHTaHb BH)'TpÎWHbO'i nOJIÎTHKH )J;yHaHCbKO'i MOHapxÎ'i 
HaJie)I(HTb mnaHWI npo .[{UIJibHÎCTb 'jj CHJIOBHX CTpyKT)'p (MBC Ta MÎHÎCTepcTBa 
KpaHOBO'i o6opOHH) ni,n 4aC IJepruo'i CBÎTOBO'i BÎHHH Î, 30KpeMa, Ha THX KOpOHHHX 
3eMmiX, IUO 6e3nocepe,nHbO npHJIHfaJIH a6o BXO.[{HJIH .[{O TeaTpÎB BÎHCbKOBHX .[{ÎH 
(TB)J;). He npeTeH,nyiOLIH Ha po3KpHTTH ycix onepaTHBHO-TaKTH4HHX TOHKOIUÎB, 
noa' H3aHHX 3 ,niHJihHÎCTlO ascTpiiichKHX CHJIOBHX cTpyKryp, asTop npareys Ha 
npHKJia,ni repu,orcTsa EyKOBHHH npe,nCTaBHTH oco6HCTHH nornH,n Ha npHHU,Hnosi 
MOMeHTH onepaTHBHOfO CTaHOBHIUa, ll.(O BnJIHBaJIH Ha 'ix .[{ÎHJibHÎCTb B YMOBaX 
BOE:HHOfO 4acy. 

IlpOTHfOM 1 9 1 2- 19 14  pp. aBCTpÎHCbKa KOHTpp03BÎ.[{Ka peTeJibHO 
pee:cTpysana ycix 6e3 BHHHTKY oci6 3ani,no3peHHX y wnHryHCTBÎ a6o ÎHWHX 
aHTH,nep)l(aBHHX ,niHx. TaKi oco6H 6ynH nepesa)I(HO ÎHTepHOBaHi 1 . 5 cepnHH, 3a 
,neHb .no scryny y BÎHHY AscTpo-YropmHHH, 6yno onpHniO,nHeHo HaKa3 BHmoro 
KOMaH,nysaHHH 36pOHHHMH CHJlaMH ABCTpO-Y ropiUHHH 3 nepenÎKOM 3J104HHÎB, IUO 
ni,nnSiranH 6e3nocepe,nHbOMY p03rmr.ny BÎHCbKOBHMH TpH6yHanaMH2 . Cni,n4i ,ni'i 
3Ha4HO cnpomysanHcH, a ,nnH BHHeceHHH BHpoKy .nocTaTHhO 6yno i1 o.aHoro 
CBÎ.[{Ka3 . 3 p03rOpTaHHHM BÎHCbKOBHX .[{ÎH nocrynOBO BHHHKJia cnpaB)I(HH ÎCTepÎH 
noruyKy BOporÎB ,nep)l(aBH, IUO KOWT)'BaJIO )I(HTTH 6araTbOM HeBHHHHM. ..sJK 
cTBep,n)l(ysas 6yKOBHHChKHH PYMYHChKHH .nocni.aHHK H. KoMaH "Hes.nos3i nicnH 
Mo6ini3au,i'i s pyMyHcbKHX cenax i MicTe4Kax EyKoBHHH nocTanH wH6eHHu,i"4 • 
HaTOMÎCTh, ÎHWHH cy4aCHHK, 6yKoBHHChKHH pyMyHcbKHH a,nsoKaT E. CnywaHChKi 
ysamas, mo 'ix nOHBY cni.n si,nHOCHTH .no 4acy nic.u nepworo si,ncryny 
pociiichKHX siiichK Ha niBHH 6eper p. Ilpyr (To6To 20 )I(OBTHH 1 9 1 4  p. - B.3.) .  
"ABCTpo-yropCbKa apMÎH, - 3a3Ha4HB BÎH y CBOE:MY lUO.[{eHHHKY 3a 23 BepecHH ( ! ), 

1 PoHre, M., PG36eoKa u KOHmppG36eoKa, K11es, 1 993, C. 72. 
2 .[(ep)l(aBHHH apxis qepHiBeUbKo"i o6nacTi (.nani .D,A qQ), <fl. 3,  on. 1, cnp. 1 1  946, 

apK. 2-3 .  
3 Balan, T . ,  Suprimarea mişcărilor naţionale din Bucovina pe  timpul războiului mondial 

I9!4-1918, Cernăuţi, 1 923, p. 43. 
4 Coman, N ., Martiriul Bucovinei. 1914-1915, Bucureşti, Suru, 1 92 1 ,  p. 26. 

Analele Bucovinei, XIII, 2, p. 609-6 1 8, Bucureşti, 2006 
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- p03ropeyJia He'-lyBaHHH TepopH3M .  B ycix rpoMaJJ.ax 3'SIBHJIHCSI um6eHHUi . 
CsSimeHHKH, y<tHTeJii, ceJISIHH 3anoBHHJIH yropchKi B' SI3HHUi, npH<tOMY 'ix 
063HB:l.JlH, 6HJIH, Ha HHX llJIIOBaJIH"5 Il.{onpaB)J,a, He HaBiBlliH )1(0)J.H0f0 
KOHKpeTHOfO cpaKry, BiH 06Me)I(HBCSI JIHWe 3afaJibHHMH eMOUiHHHMH 
6e3)J.0Ka30BHMH BHCJIOBJIIOBaHHSIMH. 

Ilpo nepeXiJJ. ascrpiHCbKHX CHJIOBHX CJiy)l(6 Ha T.3B. "oco6JIHBi YMOBH" 

CBiJJ.LtaTb HOpMaTHBHi aKTH. 3ayBa)I(HMO, ll.(O p03nOpSIJJ.)I(eHHSI penpeCHBHOfO 
xapaKTepy CTaJIH '-IHHHHMH B)l(e 3 llOL!aTKY CBponeHCbKO'i BiHHH. 3oKpeMa, HaKa3 
wTa6y apMiHChKoi' rpynH reHepaJia nixoTH r. Kbosewa cpoH Kbosewra.JH npo 
3aCTOCyBaHH.II CMepTHoi' KapH JJ.O niMaHHX HenpHSITeJibCbKO'i TepHTOpi'i y 
BHna)J.KaX 3JJ.iHCHeHH.II HHMH TepopHCTHLIHHX aKTiB IUOJJ.O ascrpo-yropCbKHX 
BiHCbK a6o JJ.O oci6 3aTpHMaHHX i3 36pOC!O B pyKaX Ha6ys '-IHHHOCTi 1 9  cepnHSI 
1 9 14 p . .IJ:aHe po3nopSIJJ.)I(eHHSI nowHpiOBaJIOCb TaKO)I( i Ha ascrpiH:cbKe HaceJieHH.II , 
IUO MeWKaJIO y CMy3i TeaTpy B iHCbKOBHX JJ.iH (TB.IJ:). Toro CaMoro )J.HSI, KOJIH 6yJio 
BHJJ.aHo HaKa.J wTa6y apMiHcbKoi' rpynH Kbosewa, 6yKoBHHChKa UHBiiibHa BJia.D.a 

. . 
3BepeyJiaCSI JJ.O HaCeJieHHSI Kpa!O 3 peKOMeH)J.aUICIO SIKOMOra WBH)J.We BI)J.MOBHTHCSI 
Bi)J. 3BHLIOK MHpHOfO '-lacy. IJeperJISIHYJIO CBOC CTaBJieHHSI .[(0 oci6, S!Ki THM '-IH 
iHWHM '-IHHOM BHcrynaJIH npoTH JJ.ep)l(aBH, i KpaH:ose ynpasJiiHHSI )l(aHJJ.apMepi'i N!! 
1 3  (l.JepHiBuit IlpH UbOMY KOMaH.[(yBaHHSI 3aKJIHKaJIO )l(aH.[(apMiB He 3Ba)l(aTH Ha 
HauioHaJihH)' '-IH peJiiriH:ey npHHaJie)I(HiCTh 6yJJ.h Koro 3 3aniJJ.o3peHHX oci6. "MH 
MacMo cnpasy 3 JIIOTHM i XHTPHM soporoM, SIKOMY HaKa.JaHo 6yrH HemaJJ.HHM Ta 
nepeJJ.6a'-IJIHBHM. Cepe.J: HawHx siH:cbK Mac nowHpeHHSI JJ.06poJJ.ywuicTb Ta 
no6Jia)I(J]HBiCTb. Tenep ue uenpHnyCTHMO i BBa)l(aCTbCSI 3JIO'-IHHOM npoTH BJiacHHX 
36pOHHHX CHJI", - HarOJIOWYBaJIOCSI y HaKa.Ji 3a 22 cepnHSI. 0.[(HaK Haii6iJibWY 

"TeMneparypy" penpecHBHoro xapaKTepy 3po6HJIO 3acTepe)I(He oroJioweHH.II 
BHll.(OfO BiHCbKOBOrO KOMaHJJ.yBaHHSI npo 3a6opOH)' 6yJJ.b-SIKHX 3HOCHH 3 
npoTHBHHKOM, .IIKe 3

, 
.IIBHJIOCSI 1 3  sepecH.II y r yparyMopi (IliBJJ.eHHa EyKOBHHa). 

"KoMaHJJ.HpaM .IIKHaiicysopiwe HaKa.JaHo, KO)I(HOro, xTo 3pa)J.)I(yc a6o 6y.D.e 
3aniJJ.o3peHHH y aHTHJJ.ep)l(aBHOMY B'-IHHKY HeraH:Ho p03cTpiJIIOBaTH Ha M icui"7 . Ha 

"oco6JIHBi yMoBH" po6oTH nepeH:wJia i UHBiJihHa BJiaJJ.a EyKoBHHH. 26 cepnHSI 
MBC, .IIKOMY niJJ.nopSIJJ.KOBYBaJiacb KpaH:osa BJiaJJ.a EyKOBHHH, HaKa.JaJIO 
KpaH:osoMy npe3HJJ.enry P.  Mepaey 3 ycic10 rocTpoTOIO i uemaJJ.HicTIO JJ.iSITH npoTH 
eJieMeHTiB, S!Ki nepecJiiJJ.YIOTb MOCKBOcpiJibCbKi, cep6ocpiJibCbKi, aHTHBiHCbKOBi a6o 
iHwi ue6e3ne<tHi .[(Jl.ll JJ.ep)l(aBH TeHJJ.eHuii.s. 

Bsa)l(aE:Mo 3a Heo6xiJJ.He niJJ.KpecJIHTH, mo ascTpiH:cbKa CHJIOBa noJiiTHKa 
xo'-la H: Ha6yJia cysopHX 03HaK, npoTe penpecii' mo.D.o 6yKoBHHCbKoro HaceJieHHSI 

5 Sluschanski, E., Die Bukowina wăhrend der Russentage 1914 (Fragmente aus einem 
Tagebuch),  în Wagner, R., Vom Moldauwappen zum Doppeladler, Augsburg, 1 99 1 ,  S. 555.  

° Cnin 3aJHa'IHTH, mo lKaHllapMepill B Ascrpo-YropiUHHi ninnopllllKOBysanach He MBC, a 
MÎHÎCTepCTBY KpaHOBOI o6opOHH. 

7 ,[LA.liO, !lJ. 3, on. 1 ,  cnp. 1 1 947, apK. 1 (3B.). 
8 }l,AliO, 4J.3, on. 1, cnp. 1 1 935, apK. 1 (3B.). 
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He MaJIH TaKOfO p03Maxy, �K TO HaMafaJIHC� ni3Hiwe npe.D.CTaBHTH yKpa"iHCbKi 
pa.n.�HCbKi AOCJii.D.HHKH. Po3fJ1.11AaJOqH ToroqacHe CTaHOBHI.l\e y oyKOBHHi, BOHH 
imopyBaJIH ry o6cTaBHHy, ll.\0 Micu.ese HaCeJieHH.II y CBO"iii nepeBa)f<Hiii 6iJibWOCTi 
Tpa.D.HU.iiiHO BBIDKaJIO ABCTpi!O CB0€10 .n.ep)l(aBOIO j He nocniWaJIO BH.IIBJI�TH 
CHMllaTi"i pociiiCbKiii OKynau.ii1:Hiii BJia.n.i9. 0o6i)I(H0 u.e 3HaiiWJIO CBO€ 
si.n.o6piDKeHH.II y tJ.OKyMeHTax pociiicbKoi· oKynau.iiiHoi· a.n.MiHicTpau.i"i10. Ha 
ni.n.TBep.lJ.)I(eHH.II npoBMY pociiichKHX nnaHiB 3.D.o6ym CHMnaTi"i Micu.eaoro 
HaCeJieHH.II CBi.D.qHJia ycniwHa T.3B. "MaJia BiiiHa" B oyKOBHHi IDK AO noqaTKY 1 9 1 5  
p., gKy npoBa.D.HB aBCTpiiiChKHii JiaH.D.WrypM, CKJia.D.eHHii nepeBIDKHO 3 6yKOBHHU.iB 
.n.o6pOBOJlbU.iB. oe3 ni.D.TPHMKH MiCU.eBOfO HaCeJieHH� HaqaJibHHKY KpaiiOBO"i 
)l(aH.n.apMepi"i E. <I>iwepy HaBp.IIA qH BAaJIOC.II 6 opraHi3ysaTH .n.o6poaonbqi 3aroHH 
Ta 3HaqHHH qac ycniwHo npoTHCTO.IITH pociiicbKHM siiichKaM1 1 . He cni.n. TaKO)I( 
3a6yBaTH ii Te, ll.\0 napnaMeHTCbKi llOCJIH faJIHqHHH ii oyKOBHHH, npoBi.D.HHKH 
6yKOBHHCbKHX eTHiqHHX rpyn OAHOCTaiiHO ni.n.TpHMYBaJIH BiiiChKOBO-llOJiiTHqey 
niHiiO Aacrpo-Yropll.\HHH. 

Y ci 3JioqHHH, CKOE:Hi Ha TB.IJ:, ni.n.n.11raJIH po3rJI�AY siiicbKOBo-noJibOBHM 
cy.n.aM. O.n.HaK 3a 3aKOHOM BOHH He MaJIH npasa 3acy.n.)l(ysaTH Ha cMepTb oci6, .IIKi 
He .n.oc.11rJIH 20 poKiB.  3aHeysaqeHi y norpa6ysaHH�x ni.n.na.n.aJIH ni.n. § 1 7 1  
KpHMiHMhHoro 3aKOHY i ya'.II3HIOBaJIHC.II (.IIKI.l\O yMoBH A03BOJI.IIJIH U.IO npou.e.n.ypy 
BHKOHaTH) Ha TepMiH si.n. 8 .n.o 1 0  poKiB. TopKaiOqHcb nHTaHH.II npo KiJibKiCTh 
CMepTHHX BHpOKiB BHHeCeHHX y oyKOBHHi, MO)I(Ha KOHCTaryBaTH, ll.\0 Bi.D.OMi Ha 
CbOfO.li.HiWHiii .D.eHb .D.aHi .lJ.Y)I(e Bi.D.pi3H.IIIOTbC�. llHTaHH.II npo KiJibKiCTb CMepTHHX 
BHpoKiB BHHeceHHX y oyKoBHHi no rap�qHx cni.n.ax HaMaraac� .n.ocni.n.HTH 1. 
Kap6ynHU.hKHii. O.n.HaK BiH onHHHBC� nepe.n. npo6neMOIO HecTaqi �K MaTepiaJiiB, 
TaK i cai.n.KiB cTpaT. Yce )1( nicn.11 TpHBaJIHX i peTeJibHHX nowyKiB iioMy B.D.aJIOC.II 
BCTaHOBHTH 23 BHlla.D.KH BHKOHaHH.II CMepTHOfO npHCYAY B 1 9 1 4  p. 3a HaKa.JaMH 
)l(aH.n.apMChKHX KOMaH.n.Hpis 1 2  . .IJ:ocni.n.HHK H. ToMa, YTOqHHBWH si.n.oMi iioMY 
enho.n.H, BKa.JaB Ha 32 eK3eKyu.iP. DpoTe TYT cni.n. si.n.phH.IITH BHI.l\eHase.n.eHi .n.aHi 
si.n. HacrynHHX, ll.\O cTocyBaJIHC.II 3BHeysaqeHHx, .IIKi npe.n.cTaJIH nepe.n. nOJihOBHMH 
cy.n.aMH. TaK, 3a .n.aHHMH HaqaJihHHKa Kpaiioaoi· )l(aH.n.apMepi"i E. <I>iwepa, 3a secb 
nepio.n. aiiiHH nonbosi cy.n.H 3acy.n.HJIH .n.o CTpaTH JIHWe 1 8  oci614 . HaToMiCTh, 3a 
.n.aHHMH Kpaiiosoro npe3H.D.eHTa P.  MepaHa TaKHX 6yno 42 oco6H1 5 . .IJ:n.11 

9 Hausleiter, Mariana, Die Rumănisierung der Bukowina, MUnchen, 200 1 ,  S. 84. 
1 0 )].Al-:10, <fl. 283, on. 1 ,  cnp. 1, apK. 2,8; <fl. 283, on. 1, cnp. 23, apK. 22. 
1 1  3anonoacbKHH 8. "Mana aiiiHa" ( o6opoHa EyKOBHHH 19 14  p. // ITHTaHHJI icropii", icropiorpa<flii", 

.UJKepenoJHaacraa Ta apxiaoJHaacraa UeHTpanbHOi" Ta Cxi.uHoi" E:aponH: 36. HayK. npaub. - KHi"B
lJepHiaui, 1 997. - BHn. 1 .  - C. 1 12- 1 1 9. 

1 2 Karbulitzki, 1 ., Die Henkereien in der Bukowina, Cernăuţi, 1 929, S. I l ; )].A lJO, c!J. P-2590, 
on. 1, cnp. 1 9, apK. I l . 

I l  Toma, J ., Din neajunsurile Bucovinei, Discurs parlamentar rostit la 30. 1 O. 1 924, Cernăuţi, 
1 924, P. 7. 

14 )].AlJO, <fl. P-2590, on. 1 ,  cnp. 1 9, apK. 5(Ja.). 
1 5  Prokopowicz, E., Die rumănische Nationalbewegung in der Bukowina und der Dako

Romanismus, Graz-Kclln, 1 965, S. 1 46, 1 48.  
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nopiBH�HH�, 3a npH6J1H3HI1MH pociHCbKHMI1 }J.aHI1M11 y faJ1111:fi1Hi 6yno npOBe}J.eHO 
1 500 eK3eKyUiH 3a 3aKOHOM BO€HHOfO qacy16 • 

B icTopiorpa<!Ji'i llepwoi' caiToao'i aii1HH paLJ.�HCbKo'i LJ.0611 Ml1 He 3Hai1LJ.eMo 
)f(OLJ.HHX LJ.aHHX npo CTPa'-!eHHX y l>yKOBI1Hi. PaLJ.�HCbKi icTop11KI1 LJ.OTp11MYBaJ111Cb 
HacrynHo'i cxeMH: noLJ.aBaJlH 3aranbHi }].aHi no fani1411Hi Ta EyKOBI1Hi, �Ki iHKOJ111 
HaKJla}J.aJlH Ha l>yKOBHHy. HanpHKllaLJ., cTBep}J.)f(yaanocb, mo y o6ox 3raLJ.aHI1X 
KOpOHHI1X Kp<UIX 3a B11pOKaMI1 aBCTpiHCbKHX nOJlbOBHX cyLJ.iB, a TO H 6e3 yciJl�KHX 
cyLJ.OBHX <PopMallbHOCTeH, 6yno noaiwaHo i po3CTPill�Ho noHaLJ. 40 TI1C. 4011. 1 7 . 

AacTpiwcbKe BiwcbKOBe 610po LJ.PYKY (KPQ) 27 )f(OBTH� 1 9 1 4 p. o<!Jiuii1Ho 
3anepe4HJ10 now11peHi pociwcbKOIO nponaraHLJ.OIO HeLJ.ocTosipHi TBep}J.)f(eHH� npo 
Ha'-!e6TO COTHi eK3eKyUiH, 3}J.iHCHeHi aBCTPiHCbKOIO BJla}J.OIO i BiHCbKaMI1 y 
EyKoBI1Hi oco6nHBO npoTH pyMyHiB. 3oKpeMa, KPQ 6yno 3aJIBJ1eHo, mo "BiHCbKa 
Ta BJla}J.a nepe6yaai0Tb y B3a€MHiH 3fOLJ.i 3 JlORJlbHHM 6yKOBI1HCbKI1M HaCeJleHHRM i 
3LJ.o6ynH woro uinKOBHTy LJ.OBipy"1 8. HeBLJ.OB3i nicn� LJ.pyroro scryny pocii1cbKI1x 
BiHCbK y qepHiBUi, 4epHiBeUbKI1H ry6epHaTOp C. (Bpe'iHOB (BiH np116ys y M iCTO 
30  J111CTOna}J.a) 3a:3Ha'-!HB y 3BiTi 3a 9 rpyLJ.H� 1 9 1 4  p. :  "HeCMOTP� Ha CTapaTeJlbHbie 
113biCKaHI1�, � }].0 CHX nap He MOry nOJ1Yl:fi1Tb KaK11e-111160 }J.OCTOBepHbie 
CBI1}J.eTeJ1bCTBa O npOH3Be}J.eHHbiX, no HOCHBlll11MC� cnyxaM, Ka3H�X 11 y6HHCTBax 
BO BpeMR Hawero HaCTynJ1eHI1� B 6JlH)f(aHlll11e 3a HI1M }J.HI1, 11 noKa MOry npH3HaTb 
ycTaHOBJleHHbiM <!JaKTOM J111lllb H36HeHH� 11 HaCI1J111� Ha}]. npaBOCJ1aBHbiMI1 
)f(HTeJlRMH CO CTOpOHbl eapeeB, B 3TOM OTHOllleHI111, no MHeHI110 }J.IDKe 11 MeCTHbiX 

,h "1 9  n·  " · �  � IO}J.O't'HJlOB, npeBbiCHBlllHX Mepy . 1}]. "npaBOCJ1aBHHMI1 )f(HTeJ1�MI1 pOCIHCbKI111 
ry6epHaTop po3yMiB ry He3Ha4HY KiJlbKiCTb oci6 yKpa'iHCbKo'i Ta pyMyHcbKo'i 
HaUiOHaJlbHOCTi npOMOCKOBCbKOi' Opi€HTaui'i, IUO BHRBI1Jla ce6e ny6ni'IHO y 
cnianpaui 3 OKynauiHHOIO pociHCbKOIO BJla}J.OIO. nicn� BiLJ.CTyny pociHCbKHX 
BiHCbK MaJ111 Micue HeCaHKUiOHOBaHi aBCTpiHCbKOIO BJla}J.OIO Helll,aLJ.Hi p03npaBI1 
HaLI. MOCKBo<PinaMH caMe 3 6oKy rpoMaLJ.�H20. IHWI1MH cnoaaM11, a iLJ.6yn11cx 
'IHCJleHHi CaMOCYLJ.H, RKi He pe€CTPYBaJ111C�. 

JIK CBi,!I.'IaTb <!JaKTH, LI.Jl� BI1KOHaHHR CMepTHO'i KapH n i}]. lllH6eH11UIO iHKOJlH 
BI1KOpHCTOBYBaJ111C� TaKO)f( TaKi n iLJ.py4Hi npe}J.MeTI1 �K LJ.epeBa, Tenerpa<lJHi 
CTOBnH, a HaBiTb i (6ya no}J.i6HHH eni3oLJ.) CTaHUiHHi nixTapi .  TaKi niLJ.py"'Hi 
npe}J.MeTH, �K npaBHJlO, BHKOpHCTOBYBaJlH )f(aHLJ.apMCbKi naTpyni, RKi nocTiHHO 
nepe6yaanH Ha oKynoaaHiH poci�HaMI1 Tep11Topii' Kpa!O. CaMe ui naTpyni 3a 
LJ.OnoMoroiO HaceneHH� BH�Bn�n11 i WBI1LJ.KO cTpaqyaanH Ha M icui 6e3 cyLJ.y nicn� 
KOpOTKOfO CJli}J.CTBa THX oci6, RKi 3a BJlaCHOIO iHiuiaTI1BOIO Ha 6yLJ.b-RKOMY piBHi 
cnianpaUIOBanH 3 pociRHaMI1. HanpHKllaLJ., aiue-saxMicTp €.  Knana KopHcrysaacx 

16 Wendland, A. V., Die Russophilen in Galizien. Ukrainische Konservative zwischen Osterreich 
und Russland (1848-1915), Wien, 200 1 ,  S. 546. 

1 7 oin!.lllOBHK YKpai"HH, 1 928, N2 2 1-22, c. 83. 
1 8 "Bukowiner Post", 1 9 1 4, 29. Oktober. 
19 ,UA.l.JO, <IJ. 283, on. 1 ,  cnp. 24, apK. 1 7. "' /�Aqo, 11· 283. ou. 1 ,  cnp. 4, apK. 1 7; Coman, N., 1bidem, p. 1 40-1 4 1 .  
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� 2 1  nocnyraMH HaHMaHoro KaTa 11. llyKa'la 3 Ca.[larypH . BHKOp11cTaHWI wH6eH11U.b 
ni.[( 'laC BiHHI1 ( i  He JII1We y bYKOBI1Hi) 6yno CTpaXiTJIHBI1M B11pa30M CI1JIOBO

.
i 

noniTI1KI1 .[lep)l(aBI1, MeTOIO j!Ko'i 6yno HacaMnepeJl 3acTeperrH KO)I(HOro ni.ru:�:aHoro 
6e3 ypaxyeaHJIR HaztiOHaTlbHOCmi (Kypc11B HaW. - 3.8.) npo HeMI1Hy'liCTb 
noKapaHHjj 3a cKoeHi 3JIO'I11HI1. ABCTpiHCbKa BJia.[la BBa)l(aJia, mo B yMoBax BiHHI1 
J111We BI1KJ110'1Ha cyBopiCTb MOrJia CTp11MaTI1 BOpO)I(i MOHapxi'i eJieMeHTI1. B)l(e 
niCJijj B i.[lHOBJieHHjj aBCTpiHCbKO'i BJia.[\11 no Ji iHi'i flpyTy y )I(OBTHi 1 9 1 4  p., 
aBcTpiliu,i 3JliHCHI1JII1 250 apewTiB22. B11Kp11THX y wnl1ryHCTBi Ta 3pa.[li, BI1Ha j!KI1X 
6yna J(OBe.[leHa, HeraHHO p03CTpiJIIOBaJII1 a6o np11JIIOJ(HO CTpa'lyBaJII1 (nepeBa)I(HO 
Biwan11). 

Oi.[( 'lac BiHHI1 3aCTocosyBanacjj TaKa Mi pa noKapaHHjj, j!K no611TTjj. Ane cni.[l 
Bi.[l3Ha'II1TH, mo JlO BiHHI1 B ABcTpi'i TaKa <tJopMa noKapaHHjj 3JIO'I11HU.iB He 
3acTocoBysanacb Hi B apMi'i, aHi B )l(aH.[lapMepi'i. Einbw Toro, )l(aHJlapM11 He MaJI11 
npaBa 611TI1 U,HBiJibHI1X JIIO.[leH .  CaMe BiHHa BHecna cyrreBi KopeKTI1BI1 .  
ApewToBaHI1X no'laJII1 611TH, OJ(HaK, j!K 3a3Ha'laB EenaH, u,eli MeTOJ\ 
3acTocoByBaBCjj He yci0.[\11 i He yci )l(aH.[lapM11 611nH23 . Y EyKOBI1Hi B no611rri 
JIIO.[leii oco6n11Bo Bi.[l3Ha'II1BCjj niJlp03JliJI saxMicTpa A. ,[(pewepa, j!KHH 
p03TawoByBaBCjj y c. Ben11KHH KyqypiB. Horo JIIOJ\11 no611n11 3a pi3Hi npOBI1HI1 
6 1 '6 

. . 24 JIH3bKO TI1C. OCI 3 HaBKOJ111WHIX CIJI KpaiO . 
1...(11Bi.lbHi OC0611, jjKi 3a BJiaCHOIO iHiu,iaTI1BOIO ny6ni'IHO i .[leMOHCTpaTI1BHO 

KOHTaKryBaJII1 3 poCijjHaMH, .[\OCI1Tb WBI1.[\KO CTaBaJII1 Bi.[(OMHMH )l(aH.[lapMepi'i. 
Hanp11KJiaJl, npo yci B'II1HKH MOCKso<tJiniB y c.  fn116oKa CipeTCbKOro noBiTY 
aBCTpiHCbKiH BJia.[li llOBi.[lOMJijjJ111 Micu,eBi E:Bpe'i Ta HiMu,i25 . ,[(ocJii.[lHI1K iCTopi'i 
yKpa'iHu,iB EyKOBI1HI1 A. )J(yKOBCbKHH, llOCHJiai0'111Cb Ha r. r piroposiqa26, 
CTBep.[l)l(yBaB, IUO "3BI1'1aHHi J(OHOCI1 3-ni.[l ll0Jll1 po6HJII1 nepeBa)I(HO )I(H.[\11 i 
ll0Jlj!KI1"27 • 1...(10 BepciiO 6e33aCTepe)I(H0 Y)I(I1B i cyqacHI1H .[\OCJii.[lHHK c. noni1K28 • 
Xoqa npiop11TeT )J(yKoBCbKoro y <tJopMyJIIOBaHHi .[laHo'i Bepci'i He BI1KJII1Kae 
)1(0.[\HOfO CYMHiBy, € He06Xi.[(HiCTb ll.(e pa3 BHCBiTJII1TI1 ll0311U,il0 r piropOBi'la. 
3oKpeMa, BiH lli1CaB : "ABClpiHCbKi Wlll1fl1, yKpa'iHCbKi naTpiOTH, llO.[li6HO TI1M, IUO 

Tenep nonepeKHJlaJIHCb Ha cny)l(6y PyMyHi'i, a TaKO)I( noJibCbKi Ta PYMYHCbKi 
areHTI1, 3Hj!J111 Kp11K npo 3pa.[ly 6yKOBI1HU,iB ABCTpi'i. nocJiy)I(J111Bi )l(aH.[lapM11 

21 3anonoBC!.KHi1, B., EyKa6UHa 6 ocmaHHiu 6iuHi Aecmpo-YzopUţuHu 1914-1918, qepHiBl(i, 
2003, c. 3 1 .  

22 Petho, A., Agenten fur Doppeladler: Osterreich-Ungarns Geheimer Dinst im Weltkrieg, 
Graz-Stuttgart, 1 998, S. 269. 

23 Balan, T., op. cit., p. 1 1 6. 
24 3anonoBC!.KHi1, B., op. cit. , C. 1 87. 
25 )J,Aqo, !jl. 283, on. 1, cnp. 4, apK. 1 .  
26 r piropoBi'l, r., EyK06UHCbKe ceJ/RHCm60 6 RpMi, Bi.LleH!., 1 925, C. 12 .  
2 7  KBiTKOBC!.KHH, )],., EpHH.Ll3aH, T., )KyKOBC!.KHH, A . ,  EyK06UHG iT MUH}'fle i C}''IGCHe, napHlK

<tliJJJI.LleJJ!.!jlill-,ll,iTpOHT, 1 956, C. 297. 
28 nonHK, C., YKpai'Hl�i 6 Aecmpii' 1914-1918. AecmpiUCbKG noflimuKa 6 yKpai'HCbKOMY 

numaHHi nepiody Be!luKoi' aiuHu, KHi'B-qepHisui, 1 999, C. 92. 
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xana.JIH 6yKOBHHCbKHX CeJUIH, KH)J.a.JIH 'ix )].0 B'jj3HHUÎ Î Kapa.JIH CMepT10"29. OnKe, 
fpiroposÎq Ha3BaB THX, XTO "3Hjj8 KpHK", O)J.HaK He nOjjCHHB, XTO 6ys 

"aBCTPÎHCbKHMH rnnHryHaMH". HaToMÎCTb, PYMYHCbKHH .D.OCJIÎ.D.HHK KoMaH, 
3aUTHH aHTHCeMÎT, CTBep)J.)I()'BaB, lll.O )J.OHOCH po6HJ1HCjj nepeBa)I(HO CaMHMH 
cspejjMH, BHacni.D.oK qoro Hai1:6inbrne nocTpa)I()J.a.JIH PYMYHH Ta yKpa'iHui30. llpH 
UbOMY BÎH .D.O.D.aB, mo JIOHOCHJlH i PYMYHH, i yKpa'iHui3 1 . B uinoMy, noHOCH 
no)lÎJljjJlHCjj 3a 3 03HaKaMH:  1 )  3a CHMnaTi'i JIO pocijjH, norpa6ysaHHjj; 2) 3a 
wnHryHCTBO Ha KOpHCTb pocijjH; 3) 3a "He)J.OCTaTHii1:" naTpioTH3M. npoTe KoMaHy 
He B)J.a.JIOCjj 3'jjC)'BaTH, KHM CaMe ÎHÎUÎIOBa.JIHCjj )J.OHOCH: BJla)J.OIO qH Ue 6yB 
3BHqai1::HHH BHjjB 3aHa)J.TO naTpÎOTHqHHX nOqyTTÎB npOCTHX aBCTPÎHCbKHX 
n iMaHHX. OuiHIOJOqH 3ara.JibHe cTaHOBHlll.e, MO)I(Ha a6coJIIOTHO CTBep)J.)I(yBaTH, 
lll.O HaBÎTb CaMHH npHCKÎnJlHBHH .IJ.OCJlÎ)J.HHK 6y)J.e He B 3M03Î BH3HaqHTH crynÎHb 
T.3B. "aBCTpÎHCbKOCTi" npe)J.CTaBHHKÎB 6)')J.b-jjKO'i 3 HaUÎOHa.JlbHHX rpyn, lll.O 
HaceJljjJlH EyKoBHH)'. CTocosHo cspe'is asTop nosi.n.oMJljjB, mo BOHH peTeJlbHO 

. • . 
� 

. 
� 

. . 32 Bl)J.CJli)J.KOB)'Ba.JIH ICH)'JOqHH CTaH Ha OKynoBaHIH pOC!jjHaMH qaCTHHI KpaJO . 
llpHqOM)', KoMaH 3p06HB )J.OCHTb UÎKaBHH BHCHOBOK: B Î)J.COTOK )J.OHOCÎB Ha CeJljjH 
6ys 3HaqHo HH)I(qHM, aHi)l( Ha iHTenireHUÎIO Ta .D.)'XOBeHcTso33 . BHacni.n.oK 

"Kp)'Tb!X Mep HaKa3aHHjj", - jjK 3a)'Ba)I()'BaB y 3BÎTÎ qepHÎBeUbKHH ry6epHaTOp 
€spe'iHOB, - ")I(HTeJlH BeCbMa HeOXOTHO H Kpai1::He OCTOpO)I(HO OTHOCHJlHCb K 
pyccKOH BJlaCTH H BOHCKaM (H.D.eTbCjj npo nepio.n. OKynauii' qacTHHH Kpa!O 3 27 
JlHCTona.n.a 1 9 1 4  .D.O cepe.D.HHH JliOToro 1 9 1 5  p. - B.3.) H cTpeMHJlHCb KaK MO)I(HO 
MeHee BXO.D.HTb C HHMH B conpHKOCHOBeHHe"34 . 

3 22 JliOTOfO 1 9 1 5  p. B ÎHCbKOBa BJla)J.a 3anpOBa)J.HJ1a y 3BÎJ1bHeHHX BÎ)J. 
pociH:cbKHX siM:cbK niBHÎqHHX nosiTax EyKoBHHH cysopHH pe)I(HM. Oco6JIHBO 3 
.D.pyroi' nOJlOBHHH 6epe3IUI 1 9 1 5  p. ,  KOJlH 60HOBHH cppOHT B Î)lC)'H)'BCjj y 6iK 
6eccapa6cbKoro KOp.D.oey, ascTpiM:cbKa KOHTPP03BÎ.D.Ka nposena KOMnneKc 3axo.D.iB 
onepaTHBHO-p03lli)'KOBOf0 xapaKTepy 3 MeTOIO BHKpHTH Î 3HelliKO)J.)I(eHHjj 
BÎporÎ)J.HHX 3J10qHHUÎB, lll.O 3a.JIHlliHJ1HCjj, 

Cni.D. BÎ.D.3HaqHTH, mo pa30M 3 BÎ.D.crynaJOqHMH pociH:cbKHMH siH:CbKaMH 
BTeKJlO, 3a poCÎHCbKHMH )laHHMH, 4 1 8  T.3B. "BOJlbHOnJleHHbiX". IJ;e, nepe.IJ.yCÎM, 
oco6H, jjKi ni.D. qac oKynaui'i cnoKycHJlHCjj Ha qy)l(e MaiiHo a6o Ha.D.a.JIH nocnyrH 
pOCÎHCbKÎH BJla)J.Î .  JlK CBÎ)J.qaTb cpaKTH, KOpOJIÎBCbKO-yropChKÎ qaCTHHH, lll.O )J.ÎjjJlH 
Ha 6yKOBHHChKOM)' HanpjjMK)', BHjjBJlHJlH Hea6HjjK)' BOpO)I(ÎCTh )J.O HaCeJleHHjj 
HaMHicTpjjHCbKoro paH:oey. TaKa "Ha.D.nHJlbHÎCTb" Ma.Jia ry HeraTHBH)' 

29 f piropooi'l, BKa.J. npaUll, C. 1 2. 

3° Coman, N., op. cit. , p. 72. 
31 Ibidem, p. 68, 75. 
32 Ibidem, p. 68, 98. 
33 Ibidem, p. 8 1 .  
3 4  KpaTKIIH OT'leT no ynpaoneHHIO YepHOBHUKOH ry6epHHei1 Ja nep11o.n opeMeHH c 1 ceHTll6pll 

no 7 OKT116p11 1 9 1 4  H c 1 7  H0116p11 1 9 1 4  r. no 1 4Jeopan11 1 9 1 5  r. 6. YepHOBHUKoro ry6epHaTopa 
KaMep-!OHKepa )J.oopa Ero l1MnepaTopcKoro BeJJH'leCTBa EopeHHooa, KHeo, 1 9 1 5, C. 4. 
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OC06JIHBÎCTb, lli.O BÎ.D,KpHBa.Jia MO)f(JIHBicTb .[I,JlH "CaM04HHHOCTi", CBaBÎJIJIH Ta 
oco6JIHBoi' )I(OpcTOKOCTi . Yce u.e He Morno He smmsant HerantBHO Ha 
ncHxonori4HHH cTaH mo.n.eH:. Y .n.onosi.n.Hiii 3anHcui

' 
nocna napnaMeHry A. JlyK

JlyKaweBH4a .n.o KpaH:osoro npe3H.D.eHTa P. MepaHa, 30KpeMa, H:wnocH npo Te, rn.o 
COJI.D,aTH rOHBe.D,HHX (yropCbKHX) 1-laCTHH, lli.O onepyBa.JIH B paHOHÎ CÎJI l....{opHHH 
lloTiK Ta OHYT 3aTpHMYBa.JIH 6araTo ceJIHH 3a ni.n.03p01o y wnHryHCTBi, o.n.HaK 
noJibOBHH cy.n. 'ix 3BÎJihlliiB. Einhw Toro, Micuese HaceneHHH caMe cni.n.KYBa.Jio, a6H 
BHKpHTH pOCÎHCbKHX areHTÎB35 . JlyKaWeBH4 3ayBa)I(HB TaKO)I(, WO €Bpe'i po6HJIH 
.D,OHOCH Ha poCÎRH a6o CKap)I(HJIHCH OC06HCTO Ha )l(aH.D,apMCbKHX llOCTax j u.e 
.D,OCHrJlO 6a)l(aHO'i MeTH, OCKÎJlbKH TaM 6yJIH CBÎ.D,OMÎ Jl}().D,H, HKÎ p03rJIH.D,a.JIH 
peTeJibHO KO)I(HHH OTPHMaHHH cHrHa.JI36 . �e, )l(aH.n.apMepiH 3a .n.onoMoroJO 
rpoMa.D,HH WBH.D,KO BHKpHBa.Jia npHXOBaHHX 3J104HHUÎB, HKÎ 3a.JIHWHJ1HCH Î i'x BÎ.D,pa3y 
apeWTOBYBa.JIH 3 llO.D,a.JibWOJO nepe.D,a4eJO Ha p03rJIH.D, BÎHCbKOBO-llOJlbOBHX cy.D,ÎB. 
TaKi cy.n.H <PYHKUÎOH)'Ba.JIH y Pa.n.iBUHX Ta LiepHiBUHX (socHHo-nonbOBHH cy.n. rpynH 
nanna). Y cy.n.ax ronosysa.JIH o6ep-nei1TeHaHT E. Ypix (y l....{epHÎBUHX), raymMaH K.
K. Lian, o6ep-nei1:reHaHT E. <PoH Ena.n., noJIKOBHHK C. 51MHHUbKHH (y Pa.n.isuHx). 
CaMe 4epe3 ui cy.n.H 3 JIJOToro 1 9 1 5  no 4epseHb 1 9 1 6  pp. npoxo.n.HJIH yci 
3aTpHMaHi37 . Ane, RK BH3HaB KoMaH, 80% .n.oHocis, po3rJIHH)'THX cy.n.aMH, He 
nÎ.D,TBep.[l,)l(yBa.JIHCR Î JlJO.D,eH BÎ.D.nyCKa.JIH38 . 0CHXOJIOrÎ4HHH 6iK BÎHCbKOBOro 
cy.n.o4HHCTBa .n.o6pe 3o6pa3HJia 6yKOBHHCbKa nHCbMeHHHUH O. Ko6HJIHHCbKa. "51K 
si.n.oMo, - nHca.Jia soHa, - nocrynac noJibOBHi1 cy.n. cKopo i Hern.a.n.Ho. BiH 

.. . . . . . "39 .D,ep)I(HTbCH T04HO CBOIX 3aKOHIB 1 npHnHCIB 1 He .[1,03BOJ1H€ Ha )l(a.D,Hl BHeCKH . 
He3Ba)l(aJ04H Ha 4HHHÎCTb y Kpa'i BOCHHHX 3aKOHÎB, TaM HanpHKÎHUÎ 4epBHH 1 9 1 5  p. 
BÎ.D,HOBHJlaCH .D,ÎHJlbHÎCTb UHBÎJlbHHX cy.D,ÎB ycix TpbOX pÎBHÎB. 

ni.n. oco6JIHBOJO ysaroJO aBCTPÎMCbKOi .. KOHTPP03BÎ.D.KH 6yna "BeJIHKOPYMYHCbKa 
ariTauiH" B EyKOBHHÎ,  HKY npoBa.D,HJlH OKpeMi B4HTeJii Ta CBHI....l..l,eHHKH. ni.n. 4aC 
nepwo'i pOCÎHCbKO'i OKynaui'i KpaJO, BOHH nÎ.D,TpHMYBa.JIH 3B' H30K 3 "HaUÎOHa.JibHOJO 
niroJO" (Liga naţională) B PyMyHi'i. O.n.HaK cni.n. 3BepHYTH ysary Ha HacrynHHH 
<tJaKT: 6oHpH Mai1:)1(e He 6pa.JIH y4acTi y noniTH4HÎH .D.ÎHJibHOcTi, a pyMyHCbKe 
cenHHCTBO 6yno noHJibHHM .n.o sna.n.H. HaToMiCTb, "PYMYHCbKa iHTenireHUÎH KpaJO 
ni.n. 4aC pocÎHCbKHX OKynauii1 BÎ.D,KpHTO CHMllaTH3YBa.Jia BOporaM MOHapxi'i -
i1wnocH y nosi.n.oMJieHHÎ <l>iwepa .n.o MiHicTepcTBa o6opoHH si.n. 7 JIHOHH 1 9 1 8  p. -
i y .D,OCHTb 6araTbOX BHna.D,Kax Ha.D,aBa.Jia HOMY aKTHBH)' .D,OllOMOry. npoTe nÎCJIH 
npopHBY <tJpoHry Ha Cxo.n.i (H:.n.eTbCH npo n iTHii1 Hacryn siH:cbK lJ,eHTpa.JibHHX 
.n.ep)KaB y Cxi.n.Hiii fa.JIH4HHÎ Ta EyKOBHHi y 1 9 1 7  p. - B.3.)  Ta 6araTbOX apewTÎB 
BaTa)I(KÎB, BeJIHKOpyMyHCbKa ippe.D,eHTa BHrJIH.D,a€ 330BHÎ .D,el....l..I,O HeBneBHeHOJ0"40. 

35 ,QAY:O, <jl .. 3, on .. 1 ,  cnp .. 1 2239, apK .. 1.. 
3 6 )lA Y:O, <jl .. 3, on .. 1 ,  cnp .. 1 2239, apK .. 4 .. 
37 Balan, T .. , op .. cit .. , p .. 57 .. 
3 8 Coman, N .. , op .. cit .. , p .. 1 1 9 .. 
39 Ko6H!lliHChKa, 0 .. , BocHHuu aKKopâ /1 EyKoGUHCbKUu :>KypHan, 2000, N2 1-2, C .. ! 98 .. 
40 Osterreichisches Staatsarchiv-Kriegsarchiv (Wien) (llani KA), NL.. Fischer, 8/8:9; KA, NL.. 

Fischer, 8 liia 1 66-IVI . 
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6 1 6  Bono;riMip CanonoscKyl g 

HeJ '51COBaHHM i .LJ.HCKyciHHHM € TaKO)!( nHTaHH51 KiJibKOCTi BHCJiaHHX 3 
EyKoBHHH n iMaHHX, 3BHHyBa4eHHX y pi3HHX KpHMiHaJibHHX 3JI04HHax a6o 
ni.D.o3p10BaHHX y 3.LJ.ii1cHeHHi TaKHX i .D,enopToBaHHX. Ha no4aTKOBOMY eTani BiHHH 
apeuiTOBaHHX BHB03HJIH 3 l..JepHisu.is .D.O CTaHicnasa, a B)!(e 3Bi.D.TI1 BrJIH6 
MOHapxii". TiiJHirne, 3 npH4HHI1 BiHCbKOBHX .D,iH y faJIH4HHi, apeliiTOBaHHX n04aJIH 
eTanysaTH 4epe3 ,[(opHa-BaTpy. EinbrnicTb .D,enopToBaHHX MOCKBocpinis 6yna 
3anpoTopeHa .D.O Ta6opy Taneprocp, fMIOH.D., .D.O T.3B . "Manoi" cpopTeu.i" 
Tepe3HeHWTa.LJ.ry. OKpeMi BHCOKonoBa)!(Hi MOCKBocpinH a6o rpynH YTPHMYBaJIHC51 
y HesenHKHX HaceneHHX nyHKTax, 30KpeMa, 06epronna6pyHi, EHU.eHC.D.opcpi, 
TerneJib.D.opcpi Ta BbopHc.D,opcpi.  3aranbHe CTasneHH51 .D.O apernToBaHHX 3 6oKy 
Micu.esoro HaceneHHJI ni.D. 4ac "ix TpaHcnoprysaHH51 6yno BKpai1 arpecHBHHM. Ix 
6HJIH, Ha.JHBaJIH "liinHryHaMH", o6pa)!(aJIH TOl.I..J.O, a Ha .D,Bep51X BaroHiB, .IIKHMH "iX 
nepeso3HJIH .LI. O Micu.b YTPHMaHH.II, Kpei1.D,ol0 nHCaJIH cnoso "3pa.D.HHKH". 

Tieprn i  apernToBaHi 3 EyKoBHHH np116yn11 .D.O Ta6opy Tan€procp, (r.u.o 3a 9 KM 
Ha niB.D.eHb Bi.D. M. fpau., 3eMJI51 lllTipi.11) B)!(e 4 sepecH51 1 9 1 4  p. 0.D.HaK caMe 
6y.D.iBHHU.TBO Ta6opy po3n04aJIOC51 n11rne 3 )!(OBTH.II4 1 . PyMyHcbKHH .D,ocni.D.HHK T. 
EenaH CTBep.LJ.)!(ysas, r.u.o KinbKiCTb raJIH4aH i 6yKoBHHU.iB (ni.D.KpecneHH.II Harne. -
B .3.), .IIKi npOHliiJIH 4epe3 u.ei1 Ta6ip CTaHOBHTb nOHa.D, 30 THC. 40JI.42 TipH I..J.bOMy, 
asTop He 3Mir 3'.11cysaTH KinbKiCTb iHTepHoBaHHX 6yKoBHHU.iB. IHWHH .LJ.OCJii.LJ.HHK 
11. ToMa Mas KOHKpeTHi .D,aHi - 541  iHTepHoBaHHx43 . Y I..J.bOMY nnaHi u.iKaBHMH 
BH.D,aiOTbC.II .D,aHi cyqacHHX ascTpiHCbKHX .D,ocni.D.HHKiB. TaK, 3a .D,aHHMH TI. 
npoyu.eKa, 3a BCIO B iHuy 4epe3 BiHCbKOBO-nOJibOBi cy.D,H npOHliiJIO 1 9 1 5  40JI. ,  
HaTOM iCTb 6JIH3bKO 1 62 THC. KpHMiHaJibHHX cnpaB 6yno n04aTO npOTH 
BiHCbKOBOCJiy)!(60BU.iB. 3a ni.D,paxyHKaMH npaBHHKa Jlenesepa 4epe3 nOJibOBi CY.LJ.H 
npoi1rnno He MeHrne 3 MJIH. 4onosiK, BKJII04ai04H U.HBiJibHHX rpoMa.D..IIH.  RKLUO 3 
EocHii" Ta fepu.eroBHHH .D.O Yropr.u.HHH Ta Asc-rpi"i 6yno iHTepHOBaHo 6nH3bKO 30 
THC. 40JI., TO KiJibKiCTb iHTepHOBaHHX 3 faJIH411HH (!) 6yna .D,el.I..J.O HH)!(4010 Bi.LJ. 
3a.JHa4eHoi44 • Cy4acHa ascTpii:icbKa .D,ocni.D.HHI..J.jj A. B. BeH.D,JI51H.LJ., cnHpaJ04HCb Ha 
pociHCbKi .ll,)!(epena, 3a.JHa4HJia, l.I..J.O JaraJibHa KiJihKiCTb iHTepHOBaHHX Ta 
.D,enopToBaHHX 3 faJIH4HHH, EyKOBHHH Ta TiisHi•moi" Yropr.u.HHH cTaHOBHJia 40 
THC. 40JI . ,  npH40My, Ha faJIH4HHY 3 U.id KiJibKOCTi npHna.D,a€ JIHliie 1 Q THC. 40JI. 45 

YKpa"iHCbKi .D,ocni.D.HHKH pa.D,.IIHCbKoi" .D.06H u.ei1 Ba)!(JIHBHH acneKT Tpa.D.HU.ii1Ho 
cpanbwysanH. TaK, .D,ocni.D.HHK K. U,HnKo, .IIKHH BHKOpHcTaB .D,aHi 4epHiseU.bKoro 
4aCOnHCY OKynaU.iHHOi" a.D,MiHiCTpau.i"i "PycCKHH BeCTHHK" ( OCTaHHiH CaM 
nocHnaBC51 Ha noJibCbKHH 4aconHc "Dziennik Kijowski " 3a NQ 86. - B.3.), 40MYCb 

41 Balan, T., op. cit. , p. 1 25, 1 3 6-1 39. 
42 Ibidem, p. 1 40. 
43 Toma, op. cit. , p. 7. 
44 Broucek, P., Karl, I. , (IV), Der po/itische Weg des letzten Herrschers der Donaumonarchie, 

Wien-Koln-Weimar, 1 997, S. 42. 
45 Wendland, A. V., Die Russophilen in Ga/izien. Ukrainische Konservative zwischen 

Osterreich und Russland (1848-1915), Wien, 200 1 ,  S. 546. 
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npHnHCaB )l.O 6yKOBHHU,iB yc10 KiJihKiCTb iHTepHOBaHHX, W.O 6yna 3a:3Ha4eHa y 
U.hOMY nonhChKOMY 4aconHcl6 . HacnpaB.D.i, TaM ihiiJIOCH BHKJII04HO nPso raJIH4aH 
(noHa.D. 30 THc.)47 • USI <ţlanblliHBKa 6yna 6e33acTepe)I<HO B)I(HTa iHlliHMH 8 • 

Ha cepe.D.HHY 1 9 1 6  p. y BHI.l\e3ra,ll.aHoMy cneu,Ta6opi, 3a ascrpiH:ChKHMH 
)l.aHHMH, nepe6ysano 1 4  THC. noniTH4HO He6naroHa)l.iHHHX ascrpiHCbKHX 
niMaHHX. Cni.D. 3a3Ha4HTH, w.o HeB.D.OB3i no4anacH nepesipKa npHLJHH IX apelllry. 

"nocrynoso i ca\1a KOHTPP03Bi.D.Ka, - nHcas M. PoHre, - cTana cnoKii1Hillle 
.D.HBHTHCH Ha peLJi". BHacni.D.oK u,horo i3 cneu,ys'H3HeHHH 6yno 3BiJihHeHo 6nH3hKO 
1 1 300 40Jl. Y Ta6opi 3aJIHlliHJIHCSI nepeBa)I(HO yKpai'Hu,i MOCKBO<ţliJibCbKOi' 
opieHTau,ii49 . HacrynHHH ni6epanhHHi1 KpoK noniTH4HOI sna.D.H, a caMe aMHicTiH 
(2 nHnHH 1 9 1 7  p.), oronollleHa u,icapeM KapnoM 1, 6yna cnpHHHHTa B apMii Ta 
cepe.D. noHnhHHX niMaHHX 3 u,inKOBHTHM Hep03yMiHHHM. 51K BH3Ha4aB PoHre, 

. . "50 
"p03paxyHOK Ha B;:J.SILJHICTb 3BlJibHeHHX He BHnpaB)l.aBCSI . 

nicnH 3BinhHeHHH EyKOBHHH 3 .D.pyro·i pocii1chKOI oKynau,ii ascrpil1cbKa 
)l(aH,ll.apMepiH KOHTponiOBaJia 6inhlliY 4aCTHHY KpaiO. He npHnHHHnacb 6opoTb6a 3 
KpHMiHaJihHHMH eneMeHTaMH Ta pyMyHcbKHM Kona6opau,ioHi3MoM, O.D.HaK B)l(e 6e3 
eK3eKyu,ii1 .  3oKpeMa, npoTH PYMYHChKHX Hau,ioHanicTiB y u.ei1 'lac B i.D.6ynocH JIHllle 
3 cy .D.OBHX npou,ecH5 . 20 rpaBHH 1 9 1 8  p. EyKoBHHa nepecTana BBa)l(aTHCH 
paHOHOM BIHHH i TaM 3HOBY 6yna 3anpoBa,ll.)l(eHa 4HHHiCTb U,HBiJihHOrO 
3aKOHO)l.aBC1 8d. f!pOTe Ba)I(Ke BiHCbKOBe CTaHOBHI.l\e l.J.eHTpaJibHHX .L(e{J.IKaB 
BHKJIHKalo cepe.D. ycix Hau,ioHaJihHHX rpyn EyKoBHHH .D.y)l(e senHKHH HecnoKii1. 
JliO)l.eH ryp6ysano IX Mai16YTH€, ane BOHO BHrJIH,ll.aJIO HeHCHHM52 . 
HecnpoMO)I(HiCTh sna.D.H no)l.onaTH npo.D.OBOJih4i TPYAHOI.l\i Ta 'ii 6e3cHnnH y 
6opOTb6i 3j cneKyJIHU,i€10 JIHllle nOCHJIHJIH 3araJibHe HeB)l.OBOJleHHSI HaCeJieHID!. 
AHani3yiOLJH 3aranhHe seyrpinoniTHLJHe CTa.HOBHW.e B ,ll.ep)l(aBi, KepiBHHK 
ascTpii1chKo·i po3Bi.D.KH Pome 3aysa)l(ysas: "HeB.D.OBoneHHH cTano KpaW.HM 
coi03HHKOM ycix eneMeHTiB, HKi HaMaranHCH .D.O .D.ep)l(aBHoro nepesopory"53. Ha 
u,ei1 LJaC <ţlopMH MeTO)l.H )l.iHJlbHOCTi CHJlOBHX CTpyKryp, BKJII04HO 3 
KOHTpp03Bi)l.KOIO, nopiBHSIHO 3 MHHYJIHMH nepio)l.aMH BIHHH, u,inKOBHTO 
3MiHHJIHCH. BoHH B)l(e He MaJIH npasa B)I(HBaTH )I(OpCTKHX 3aXo.D.iB npo<ţlinaKTHKH 
3JlOLJHHiB noniTHLJHoro xapaKTepy, a o6Me)l(yBaJIHCH nepeBa)I(HO peecTpau,ieiO 
He6e3ne4HHX CHMnTOMiB. 

46 l.l,HnKo, K. ,  BelluK.a :JIC06mHeea COZJiQflicmu•-ma pe60fl10ZJIR i 6opomb6a mpyâRUfUX EyK06UHU 
1a 6flaây paâ ma 603 'câHGHHJI 3 paâRHCbK0/0 YKpai)IOIO, LJ:epHisui, 1 958, C. 1 7. 

47 "PyccKHH BeCTHHK", 1 9 1 7, 7 anpenll. 
48 Kypwno, 8., JlimeHKO, M., PoMaHeUb, 0., CwpoTa, H . ,  TH'.IO!l.IYK, E., flieHi'IHa EyKoeuHa, ii" 

MUHyJle i CY'IGCHe, YiKropo.n, 1 969, c. 68; llleB'!eHKO, <1>., MixaHITHHa, n., PoMaHeUb, 0., Ta iH. 
Hapucu 1 icmopii" fliaHi'IHOi" EyKo6UHU, KHIB, 1 980, C. 208; Bl'!!lua BelluK.oi" :JICOBmHeBoi" 
COZJiQflicmu'IHOi" peaofliOZJii" Ha po1aumoK peaofliOZJiiiHozo pyxy Ha EyKoBuHi, LJ:epHisui, 1 973, C. 60. 

49 Poure, M., BKGJaHa npalJR, C. 1 62. 
5 0  Ibidem, C. 1 83.  
5 1  Balan, T. ,  op. cit., p. 203. 
52 KA, NL. Fischer, 8 IIIa 1 66-II/I. 
53 PoHre, M., op. cit. , C. 2 13 .  
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Y uinoM)', a 1 9 1 8  poui Aac-rpo-Y ropchKa MOHapxiH nepe6yaana HanepenonHi 
noJiiTHtJHoro 3aHenany Ta rocnonapcbKo·i KaTacTpoqm. lll,onpaana, y l>yKOBHHi 
cepiio3HHX aHTHYPHJJ.OBHX 3aaopyweHh He cnocTepiranocH. CaMe B UhOMY i 
OOJIHraJla OC06JIHBiCTb OOJiiTH'IHOfO CTaHOBHIUa KpaiO, nopiBHHHO 3 iHlllHMH 
KOpOHHHMH KpMMH. €)J.HHa )J.eMOHCT}Jal..{iH :>KiHOK BiJJ.6yJiaCH y lJepHiBUJIX 3 
-rpaBHH 1 9 1 8  p .54 AHTHJJ.ep:>KaBHa niJIJihHicTh y Kpai" BJiiTKY - Ha no4aTKY oceHi 
1 9 1 8  p. 6yJia He3Ha'IHOIO, a6H BOJIHHYTH Ha OOBe)J.iHKY HaCeJieHHH. l>iJihlll TOro, 3a 
naHHMH :>KaHnapMepii", yKpai"HChKi Ta pyMyHchKi neOYTaTH opraHi3osysanH 
npoypHJJ.OBi 3i6paHHH. flHllle HaCaMKiHel..{b CTaHOBHIUe y oyKOBHHi Kap;lHHaJlbHO 
3MiHHJIOCJI . Y :>KOBTHeBOM)' )J.OHeCeHHi HalJaJlbHHKa :>KaH)J.apMepii" faJ1H4HHH Ta 
l>yKOBHHH reHepan-Maiiopa <I>iwepa B:>Ke npocTe:>KyeMo TeHJJ.eHUiiO Ha nocrynose 
3aroc-rpeHHH cTaHOBHIUa55 . 3pocJia Hanpyra Mi:>K PYMYHChKHMH Ta yKpai"HChKHMH 
6yKOBHHChKHMH noJiiTHKaMH. A Kpaiiosa BJiana BHJIBHJiacb HeroToBolO 3a6e3netJHTH 
nopHJJ.OK B yciii oyKOBHHi .  HaBiTh )J...lH 4epHisuis He BHCTalJaJlO CHJI 6e3neKH56. 

CTaHOBHIUe y 4epHiBUHX 3Ha4HO ycKIIaJJ.HHJIOCH 2 JIHCTonana 1 9 1 8  p. ,  KOJIH 
CaMO'IHHHO p03nyCTHBCH MiChKHH rapHi30H. Y MiCTi B iJJ.pa3y 004aBCH 6e3Jia)J. iJ 
3acTocysaHHHM c-rpiiieUhKOi" 36poi". BHacJiiJJ.oK Uhoro 6yJio s6HTO 3, nopaHeHo 
30 rpOMa)J.HH .  j{KIUO y MiCTi BJia)J.a 6iJihlll-MeHlll Bi)J.HOBHJia nopJIJJ.OK, TO y 
niB)J.eHHHX OOBiTax KpaiO BHHHKJIH 3aBopyrneHHH i BOHH yce BHpa3Hillle Ha6Hpai1H 
aHTH€BpeiichKoro xapaKTepy. Kpaiiosa :>KaHnapMepiH He 3Moma Hi nonepeJJ.HTH, Hi 
npH.IzyiiiHTH BHcrynH PYMYHChKHX wosiHicTiB. Il.rmHaM nocHJieHHH :>KaHnapMChKHX 
OOCTiB Ha niBJJ.Hi oyKOBHHH 3a paxyHOK niBHi'IHHX OOBiTiB nepelllKO)J.HJia 
HecnoniaaHa OOHBa y M icTi BOHKiB Jierioey "YCC". Ci'IOBi c-rpiiihUi npH6yJIH 3 
KoJioMH

.
i, mo6 cHJioiO 3axonHTH BJiany a nisHitJHiii tJaCTHHi EyKOBHHH. Xo4a 

l..{hOro IM )J.OCHITH He B)J.aJlOCH, KpaHOBHH npe3H)J.eHT oyKOBHHH ti. EUJJ.opcp 
Hesnoa3i nepenaa BJiany yKpai"HChKOMY Ta pyMyHchKOM)' npenCTaBHHUTBaM KpaiO. 
AacTpiiichKa BJiana nepecTa.Jia iceysaTH57 . 

54 Osterreichisches Staatsarchiv, Abteilung Allgemeines Verwaltungsarchiv (nani AVA): 
Ministerium des Innern, Prăsidium, ZI. 1 04 1 2/ 18 .  

5 5  KA, NL.  Fischer, 88, N� 1 6, 1 66 IIII. 
56 AVA: Mdl, Prăs., ZI. 10 944/M.P. 
57 AVA: Staatsamt fiir Innere, 2 575 (Bericht Ezdorfv. 2 1 .0 1 . 1 9 1 9) .  
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ACTIVITATEA STRUCTURILOR DE FORTĂ AUSTRIECE 
ÎN BUCOVINA ÎN CONDIŢIILE "STĂRII EXCEPŢIONALE" 

(1914--1918) 

VOLODIMIR SAPOLOVSKYJ 

În categoria problemelor actuale de investigare a politicii interne a Monarhiei 
dunărene trebuie inclus subiectul referitor la activitatea organelor sale de forţă 
(Ministerul de Interne şi  Ministerul Apărării Ţării) în timpul Primului Război 
Mondial şi, în special, în teritoriile Coroanei care au fost l imitrofe sau au făcut 
parte din teatrele de război . Fără a avea pretenţia de a reflecta toate subtilităţile 
tactice ale activităţii structurilor de forţă austriece, autorul şi-a propus, în baza 
exemplului Ducatului Bucovinei, să prezinte propria perspectivă asupra 
momentelor esenţiale ale situaţiei operative care au influenţat activitatea organelor 
respective în condiţi i le stării de război .  

Pe parcursul anilor 1 9 1 2- 19 1 4, serviciul de  contrainformaţii austriac a 
înregistrat conştiincios, fără excepţie, toate persoanele suspectate de spionaj sau 
diverse acţiuni antistatale. În cea mai mare parte, aceste persoane au fost intemate1 • 
La 5 august, cu o zi înainte de intrarea Austro-Ungariei în război, a fost dat 
publicităţii ordinul conducerii supreme a forţelor armate cuprinzând enumerarea 
crimelor ce urmau a fi examinate direct de către tribunalele mil itare2 . Ancheta era 
simplificată, iar pentru pronunţarea sentinţei erau suficiente mărturiile unei singure 
persoane3 . Odată cu extinderea acţiunilor mil itare, treptat s-a născut o adevărată 
isterie de căutare a duşmanilor statului, cu numeroase victime nevinovate. Potrivit 
afirmaţiilor lui N. Coman, cercetător român bucovinean, "la scurt timp după 
mobilizare, în satele şi târgurile româneşti ale Bucovinei au apărut 
spânzurătoarele"4 • În schimb, alt contemporan, E. Sluşanschi, avocat român 
bucovinean, aprecia că apariţia lor trebuie plasată după prima retragere a trupelor 
ruseşti pe malul stâng al râu lui Prut (adică 20 octombrie 1 9 1 4  ) . "Armata austro-

1 M. PoHre, Pa36eOKa u KOHmppa36eOKa, KHeB, 1 993, c. 72. 
2 .ll:epJKaBHHH apxio 1IepHiBeUbKo"i o6nacri (nani .D:A1IO), <!J. 3 ,  on. 1, cnp. 1 1 946, 

apK. 2-3 .  
3 T .  Balan, Suprimarea mişcărilor naţionale din Bucovina pe timpul războiului mondial 

1914-1918, Cernăuţi, 1 923, p. 43. 
4 N. Coman, Martiriul Bucovinei. 1914-1915, Bucureşti, Suru, 192 1 ,  p .  26. 

Analele Bucovinei, XIII, 2, p. 6 1 9--629, Bucureşti, 2006 
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ungară, menţiona la 23 septembrie ( ! )  în notiţele sale, a apl icat o teroare 
nemaiauzită. În toate comunele au apărut spânzurători . Preoţii , profesori i, ţăranii au 
umplut închisorile ungureşti, pe deasupra ei erau înjuraţi, bătuţi, scuipaţi"5 . E 
adevărat, autorul nu a prezentat nici un fapt concret, limitându-se doar la expresii 
emoţionale şi fără dovezi. 

Trecerea structurilor de forţă austriece la activitatea în condiţi i le "stării 
excepţionale" este reflectată în actele normative. Menţionăm faptul că dispoziţiile 
cu caracter represiv au intrat în vigoare chiar de la începutul războiului european. 
Astfel, ordinul Cartierului General al grupului de armate a generalului de infanterie 
G. Kovesh van Koveshgaza privind utilizarea sentinţei capitale faţă de supuşii din 
teritoriul duşmanului în cazul executării de către aceştia a unor acte teroriste 
împotriva trupelor austro-ungare sau a persoanelor reţinute cu arme de război a 
intrat în vigoare la 1 9  august 1 9 14 .  Această dispoziţie se referea şi la populaţia 
austriacă ce locuia în regiunea teatrului de operaţiuni mil itare. În aceeaşi zi, 
autorităţile c ivile ale Bucovinei făceau un apel către populaţia ţinutului, 
recomandând locuitorilor să renunţe cât mai rapid la obiceiurile din perioada de 
pace. Şi-a revizuit atitudinea faţă de persoanele care într-un fel sau altul nutreau 
intenţii antistatale şi Direcţia Ţinutală a Jandarmeriei nr. 1 3  (Cernăuţit. 
Comandamentul a făcut apel la jandarmi să nu ţină cont de apartenenţa etnică sau 
rel igioasă a oricărei persoane suspecte. "Avem de a face cu un adversar cumplit şi 
viclean, care are ordine să fie fără milă şi prudent. În rândul trupelor noastre 
domină atitudinea blaj ină ş i  indulgenţa. Acum, aşa ceva e de neacceptat şi se 
consideră crimă împotriva proprii lor forţe armate", se subl inia în ordinul din 22 
august. Însă caracterul represiv al atitudinii autorităţi lor a fost accentuat prin 
anunţul comandamentului mi litar privind interzicerea oricăror relaţi i  cu duşmanul, 
apărut la 1 3  septembrie în Gura Humorului .  "Comandanţi lor li s-a ordonat în cel 
mai sever mod să execute pe loc pe oricine care trădează sau care va fi suspectat de 
fapte antistatale"7 • La condiţiile impuse de "starea excepţională" au fost obligate să 
treacă şi autorităţile civile ale Bucovinei. La 26 august Ministerul de Interne, în 
subordinea căruia se afla puterea executivă a provinciei, a ordonat contelui Rudolf 
van Meran, guvernatorul ţării, să acţioneze cu toate severitatea împotriva 
elementelor care urmăresc atingerea obiectivelor moscofile, sârbofile, antimil itariste 
sau alte scopuri periculoase pentru stat8 . 

Trebuie să subliniem faptul că, chiar dacă politica de forţă a austriecilor a 
îmbrăţişat forme drastice, represaliile împotriva populaţiei bucovinene nu au atins 
acele dimensiuni pe care au încercat ulterior să le impună cercetătorii ucraineni d in 
perioada sovietică. Analizând situaţia Bucovinei din acea vreme, ei ignorau faptul 

5 E. Sluschanski, Die Bukowina wdhrend der Russentage 1914 (Fragmente aus einem 
Tagebuch), în R. Wagner, Vom Moldauwappen zum Doppe/ad/er, Augsburg, 1 99 1 ,  S. 555. 

6 Trebuie să menţionăm faptul că, în Austro-Ungaria, jandarmeria se subordona nu 
Ministerului de Interne, ci Ministerului Apărării Ţării. 

7 )lA qo, !jl. 3, on. 1, cnp. 1 1 94 7, apK. 1 (Js.). 
8 )J,Aqo, !jl.3, on. 1, cnp. 1 1 935, apK. 1 (JB.). 
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că populaţia locală, în marea sa majoritate, considera Austria, în mod tradiţional, 
drept ţara-mamă şi nu s-a grăbit să-şi exprime simpatiile faţă de puterea rusească 
de ocupaţie9 • Tangenţial, această real itate s-a reflectat în actele administraţiei 
ruseşti de ocupaţie1 0. O confirmare a eşecului planurilor ruseşti de cucerire a 
simpatiilor populaţiei locale a fost aşa numitul "războiul mic" din Bucovina, 
desfăşurat tocmai până la începutul anului 1 9 1 5  de către trupele austriece de asalt, 
ce erau preponderent compuse din voluntari bucovineni .  Fără sprij inul locuitorilor, 
Eugen Fischer, şeful jandarmeriei Bucovinei, nu ar fi putut organiza detaşamente 
de voluntari şi lupta cu succes o bună perioadă împotriva trupelor ţariste1 1 • Nu 
trebuie să uităm faptul că parlamentari i Bucovinei, l iderii grupurilor etnice din 
provincie, sprij ineau necondiţionat orientarea politica-militară a Austro-Ungariei .  

Toate crimele comise în zona operaţiunilor mil itare erau anchetate de către 
tribunalele militare. Potrivit legii, acestea nu aveau dreptul să condamne la moarte 
persoane care nu împliniseră vârsta de 20 de ani .  Cei acuzaţi de furt erau 
condamnaţi în conformitate cu art. 1 7 1  al Codului Penal şi întemniţaţi (dacă 
circumstanţele permiteau aplicarea acestei proceduri) pentru termene cuprinse între 
8 şi 1 0  ani .  

În ceea ce  priveşte numărul sentinţelor capitale pronunţate în  Bucovina, se 
poate constata că datele de care dispunem până în prezent sunt foarte diferite. Acest 
subiect a încercat să-I clarifice, imediat după încheierea ostil ităţilor, 1. Karbulitzki .  
Însă el s-a ciocnit atât de l ipsa unor documente, cât şi de absenţa unor martori ale 
execuţii lor. Totuşi, după investigaţii îndelungate şi conştiincioase, el a reuşit să 
identifice 23 de cazuri de executare a sentinţei capitale, în anul  1 9 1 4, în urma unor 
ordine ale comandanţilor de jandarmi 1 2 • Însumând cazurile de care a aflat personal, 
cercetătorul Iorgu Toma a indicat 32 de execuţii 1 3 . Trebuie, însă, să facem 
distincţie între aceste date şi cele care se referă la numărul acuzaţi lor care au fost 
deferiţi tribunalele militare. Astfel, potrivit informaţii lor oferite de E. Fischer, şeful 
jandarmeriei bucovinene, pe durata întregului război, tribunalele mi l itare au 
condamnat la moarte doar 1 8  persoane1 4 • În schimb, potrivit datelor furnizate de 
R. von Meran, guvernatorul provinciei, 42 de persoane au avut acest destin1 5 . Spre 

9 Mariana Hausleitner, Die Rumănisierung der Bukowina. Die Durchsetzung des national
staa/lichen Anspruchs Grossrumăniens 1918-/944, MUnchen, R. Oldenbourg Verlag, 200 1 ,  S. 84. 

1 0  M40, <fl. 283, on. 1 ,  cnp. 1, apK. 2,8; <fl. 283, on. 1, cnp. 23, apK. 22. 
1 1 B.  3anonoBCbKHH, " Ma!la aii"ma " (o6opoHa EyKoauHu 1914 p.), în flumaHHR icmopii; 

icmopiozparpii", OJ/Cepe!I03Haacmaa ma apxiao3Haacmaa L{eHmpa!lbHOI" ma CxioHol" Caponu: 36. HayK. 
flpaZţb, KHi"B-llepHisui, 1 997, B11n. 1 ,  c. 1 1 2-1 1 9 .  

1 2  I .  Karbulitzki, Die Henkereien in der Bukowina, Cernăuţi, 1 929, S. I l ; .D.A 40, <fl. P-2590, 
on. 1, cnp. 1 9, apK. 1 1 . 

1 3 1. Toma, Din neajunsurile Bucovinei. Discurs parlamentar rostit la 30. 1 0. 1924, Cernăuţi, 
1 924, p. 7. 

14 M40, <fl. P-2590, on. 1 ,  cnp. 1 9, apK. 5 (3B.). 
1 5 E. Prokopowicz Die rumdnische Nationalbewegung in der Bukowina und der Dalw-Romanismus, 

Graz-Koln, 1 965, S .  1 46, 1 48.  
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comparare, potrivit datelor ruseşti estimative, în Galiţia au fost efectuate 
1 500 de execuţii în conformitate cu legile de război 1 6 • 

În istoriografia sovietică a Primului Război Mondial nu vom găsi vreun fel de 
date privind numărul celor executaţi în Bucovina. Istoricii sovieticii au construit 
următoarea schemă: datele erau oferite pentru Galiţia şi Bucovina, acestea fiind 
uneori transferate asupra Bucovinei. De pildă, se afirma că în cele două ţări ale 
Coroanei au fost spânzurate sau împuşcate, în urma sentinţelor tribunalelor mi litare 
şi chiar fără respectarea unor formalităţi juridice, peste 40 mi i  de persoane1 7 •  

La 27 octombrie 1 9 1 4, Biroul militar a l  tiparului (KPQ) a negat în mod 
oficial afirmaţii le false lansate de propaganda rusă privind sutele de execuţii 
efectuate de armata şi autorităţile austriece în Bucovina, în special în rândul 
românilor. KPQ a subliniat că "trupele şi autorităţile se află într-un acord reciproc 
cu populaţia bucovineană loială şi au dobândit deplina ei încredere"1 8 . La scurt 
timp după cea de-a doua intrare a armatelor ruseşti în Cernăuţi, S. Evreinov, 
guvernatorul ţarist al provinciei, într-un raport din 9 decembrie 1 9 1 4  consemna: "În 
ciuda unor investigaţii insistente, eu nu pot nici până în prezent să obţin nişte 
mărturii credibile privind execuţii le şi omorurile, potrivit zvonurilor care au 
circulat, efectuate în timpul ofensivei noastre şi în zilele imediat următoare şi la 
acest moment pot să recunosc ca un fapt stabil it doar maltratări le şi violenţele 
asupra locuitorilor ortodocşi din partea evreilor care, în această privinţă, chiar şi în 
opinia iudofil i lor locali, au întrecut măsura"19. Prin sintagma "locuitori ortodocşi", 
guvernatorul ţarist înţelegea acea parte insignifiantă a populaţiei de etnie 
ucraineană şi română cu orientare promoscovită, care s-a manifestat public prin 
colaborarea cu puterea rusească de ocupaţie. După retragerea trupelor ruseşti au 
avut loc răfuieli necruţătoare cu moscofil i i  din partea cetăţeni lor, răfuieli 
nesancţionate de autorităţile austriece20 . Au avut loc, deci, numeroase l inşaje  care 
nu au fost înregistrate. 

Potrivit mărturii lor, pentru executarea sentinţei capitale în loc de 
spânzurătoare erau folosite uneori diverse obiecte ce erau la îndemână: arbori, 
stâlpi de telegraf şi chiar fel inarele de la gară (a fost şi un asemenea episod). 
Asemenea obiecte erau uti l izate, de regulă, de către patrulele de jandarmi care 
acţionau continuu pe teritoriul provinciei ocupat de ruşi .  Cu ajutorul populaţiei, 
aceste patrule depistau şi executau pe loc, fără judecată, după o scurtă anchetă, 
persoanele care, din propria iniţiativă, colaborau la diverse niveluri cu trupele 
ţariste. Spre exemplu, vice-vagmistrul E. Klapa beneficia de servicii le călăului 
1. Pukaci din Sadagura2 1 • Folosirea spânzurătorilor în timpul războiului (şi nu 

1 6  A. V. Wendland, Die Russophi/en in Galizien. Ukrainische Konservative zwischen 
Osterreich und Russ/and (1848-1915), Wien, 200 1 ,  S. 546. 

1 7  "EinblllOBHK YKpaiHH", 1 928, N� 2 1-22, c. 83. 
1 8 "Bukowiner Post", 1 9 1 4, 29. Oktober. 
19 M qo, q,. 283, on. 1, cnp. 24, apK. 1 7. 
20 _nAqQ, q,. 283, on. 1 ,  cnp. 4, apK. 1 7; N. Coman, op. cit. , p. 1 40--1 4 1 .  
21 3anonoscbKHi1, B., SyKo6uHa 6 ocmaHHiu 6iuHi A6cmpo-YzopUţuHu 1914-1918, qepHiBui, 

2003, c. 3 1 .  
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numai în Bucovina) a fost o expresie crudă a politicii de forţă a statului, al cărei 
obiectiv consta, în primul rând, să avertizeze fiecare supus, indiferent de etnie, cu 
privire la inevitabilitatea pedepsei pentru crimele comise. Autorităţile austriece 
considerau că, în condiţii le războiului, doar severitatea exclusivă va putea 
împiedica acţiunile elementelor duşmănoase monarhiei . După restabi lirea, în 
octombrie 1 9 1 4, a stăpânirii habsburgice pe l inia Prutului, austrieci i  au operat 250 
de arestări22. Cei acuzaţi de spionaj sau trădare, a căror vină a fost dovedită, erau 
imediat împuşcaţi sau executaţi în public (de regulă, erau spânzuraţi) .  

În timpul războiului s-a folosit şi bătaia ca formă de pedeapsă. Până la 1 9 1 4, 
în Austria, această metodă de pedepsire a infractorilor nu s-a utilizat nici în armată, 
n ici în jandarmerie. Mai mult, jandarmii nu aveau dreptul să bată civi l i .  Însă 
războiul a schimbat această regulă. Cei arestaţi au început să fie bătuţi, însă aşa 
cum afirma T. Bălan, această metodă nu se util iza peste tot şi nu toţi jandarmi i  
băteau23 . În Bucovina, în maltratarea oameni lor s-a remarcat unitatea vagmistrului 
J .  Drescher, dislocată în comuna Cuciurul Mare. Pentru diverse del icte, 
subordonaţii săi au bătut circa o mie de persoane din satele învecinate24 . 

Civil i i  care, din iniţiativă proprie, intrau în contact în mod public şi ostentativ 
cu ruşi i  deveneau rapid cunoscuţi jandarmeriei . De pi ldă, toate acţiunile 
moscofil i lor din comuna Hl iboca, judeţul Siret, erau aduse la cunoştinţa 
autorităţilor austriece de către evrei i  şi germanii localnici25 . Arkadi Jukovski, 
cercetător al istoriei ucrainenilor din Bucovina, făcând trimitere la G. Grigorovici26, 
afirma că "denunţurile ordinare erau făcute preponderent de către j idani ş i  
polonezi"27• Această versiune a fost preluată fără spirit critic ş i  valorificată de către 
cercetătorul  contemporan S .  Popyk28• Chiar dacă prioritatea lui Jukovski în 
formularea versiunii date nu provoacă nici un dubiu, e necesar să examinăm încă o 
dată poziţia lui  Grigorovici. Acesta scria: "Spioni i  austrieci, patrioţii ucraineni, ca 
şi cei care astăzi au trecut în serviciul României, precum şi agenţii polonezi ş i  
români au provocat zarva legată de trădarea Austriei de către bucovineni. Jandarmi i  
servil i  î i  prindeau pe ţăranii bucovineni, î i  aruncau în închisori şi î i  pedepseau cu 
moartea"29. Observăm că Grigorovici i-a numit pe cei care "au provocat zarvă", dar 
nu a expl icat c ine erau acei "spioni austrieci" . În schimb, cercetătorul român 

22 A. Petho, Agenten fur Doppeladler: Osterreich-Ungarns Geheimer Dinst im Weltkrieg, 
Graz-Stuttgart, 1 998, S. 269. 

23 T. Balan, op. cit. , p. 1 1 6 .  
24  B. 3anonoBC!.KHH, op. cit. , p. 1 87. 
25 .[�NIO, q,. 283, on. 1, cnp. 4, apK. 1 .  26 r. r piropoBi'l, ' 5yK06UHCbKe cenRHCm60 6 RpMi, BineHE., 1 925, c. 1 2. 
27 ,U. KsiTKOBC!.KHH, T. EpHH.llJaH, A. )l(yKOBC!.KHH, 5yK06UHa ii" MuHyne i cy'lacHe, 

IlapHlK-<l>iJIJI.llCJI!.<fli�-,UiTpOHT, 1 956, C. 297. 
28 C. TionHK, YKpai"HlJi 6 A6cmpir 1914-1918. A6cmpiucbKa nonimuKa 6 yKpaiHCbKOMY 

numaHHi nepioây BenuKoi 6iimu, KHIB-llepHiBI.li, 1 999, c. 92. 
29 fpiroposi'l, BKaJ. np�, c. 1 2. 
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N. Coman, antisemit înverşunat, susţinea că denunţurile erau făcute de însuşi 
evreii ,  de pe urma acestora având de suferit cel mai mult românii şi ucraineni i30 .  
Totodată, el  a arătat că  denunţurile erau făcute şi de români sau ucraineni3 1 .  În 
general, denunţuri le erau împărţite în trei categori i :  1 )  pentru simpatii faţă de ruşi, 
tâlhări i ;  2) pentru spionaj în favoare ruşilor; 3) pentru patriotism "insuficient". 
Totuşi, Coman nu a reuşit să stabilească cine iniţia denunţurile: autorităţile sau 
acestea erau o manifestare exagerată a unor sentimente patriotice ale supuşilor 
austrieci de rând. Evaluând situaţia generală, putem afirma cu siguranţă că nici cel 
mai avizat cercetător nu va fi în stare să determine nivelul de "austriacism" al 
reprezentanţilor oricărui grup etnic din Bucovina. În ceea ce-i priveşte pe evrei, 
autorul menţiona că aceştia supravegheau sârguincios starea lucrurilor în partea 
Bucovinei ocupată de către ruşi32 . Totodată, Coman trage o concluzie destul de 
interesantă: ponderea denunţurilor împotriva ţărani lor era mult mai mică decât cea 
împotriva intelectuali lor şi clericilor33 • În urma "măsurilor severe de pedeapsă, 
arăta în raportul său guvernatorul cemăuţean Evreinov, locuitorii cu prea puţină 
tragere de inimă şi cu multă circumspecţie priveau autorităţile şi armatele ruseşti 
(este vorba despre perioada ocupaţiei provinciei din 27 noiembrie 1 9 1 4  până la 
mij locul lunii februarie 1 9 1 5) şi încercau să intre cât mai puţin în relaţii cu 
acestea"34 • 

Din 22 februarie 1 9 1 5  autorităţi le mil itare au introdus un regim dur în 
judeţele din partea de nord a Bucovinei, eliberate de sub ocupaţia ţaristă. Din a 
doua jumătate a lunii martie 1 9 1 5 , în special, când l inia frontului s-a deplasat în 
direcţia frontierei cu Basarabia, serviciul de contrainformaţii austriac a realizat un 
şir de măsuri operative cu scopul depistării şi anihilării potenţialilor criminali 
rămaşi în teritoriul eliberat. 

De menţionat că, împreună cu trupele ţariste s-au retras, potrivit datelor 
ruseşti, 4 1 8  aşa numiţi "prizonieri l iberi". Erau acele persoane care în timpul 
ocupaţiei au jefuit bunuri străine sau au acordat servicii stăpânirii ruseşti. Potrivit 
datelor din acea vreme, unităţile austro-ungare ce acţionau în sectorul bucovinean 
au demonstrat o adversitate accentuată faţă de populaţia din regiunea limitrofă 
râului Nistru . Această "supravigi lenţă" avea efecte negative deoarece făcea posibi le 
arbitrariul, fărădelegile şi cruzimea fără l imite. Aceste lucruri nu puteau să nu 
influenţeze starea psihologică a populaţiei. În memoriul deputatulu i  Parlamentului 
de la V iena A.  Luk-Lukaşevici, adresat guvernatorului provinciei R. von Meran, pe 

30 N. Coman, op. cit. , p. 72. 
31 Ibidem, p. 68, 75. 
32 Ibidem, p. 68, 98. 
33 Ibidem, p. 8 1 .  
34 KpamKuu om11em no ynpaefleHu/0 lfepHOBU"tţKOu 2y6epHueu 3a nepuoâ epeMeHu c 1 

CeHfTIJI6pR no 7 OKmR6pR 1914 U C 1 7  HOR6pR I914 2. no 1 cj:Je6pa!IR 1915 2. 6. lfepH06U"tţK020 
zy6epHamopa KaMep-IOHKepa J{eopa Ezo HMnepamopcK020 Be!lu'lecmea E6peuHoea, KneB, 1 9 1 5, c. 4. 
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lângă altele se arăta că soldaţii unităţilor de honvezi (ungureşti), ce operau în zona 
satelor Pârâul Negru şi Onut, reţineau numeroşi săteni oănuiţi de spionaj ,  însă 
tribunalul mi l itar îi el ibera. Mai mult, localnicii urmăreau singuri să-i descopere pe 
agenţi i  ruşi35 . Lukaşevici a remarcat că evreii întocmeau denunţuri împotriva 
ruşilor sau se plângeau personal la posturile de jandarmi şi aceste demersuri şi-au 
atins scopul, deoarece acolo funcţionau persoane conştiincioase care examinau cu 
seriozitate fiecare semnal primie6 . Astfel, cu sprij inul cetăţeni lor, jandarmeria 
descoperea rapid criminalii ascunşi, care rămăseseră în teritoriul recucerit, 
arestându-i imediat şi trimiţându-i sub ancheta tribunalelor mil itare. Asemenea 
instituţii funcţionau în Rădăuţi şi Cernăuţi (tribunalul mi l itar al grupului Papp ). 
Tribunalele erau conduse de locotenentul major E. Urich (în Cernăuţi), căpitanul 
K. K. Chap, locotenentul major E. von Blad, colonelul S. Jamnyczkyj (în Rădăuţi). 
Prin aceste tribunale au trecut, în perioada februarie 1 9 1 5 - iunie 1 9 1 6, toţi cei 
reţinuţi37 • Însă, potrivit informaţi i lor oferite de Coman, 80% dintre denunţuri 
examinate de tribunale nu se confirmau şi indivizii reţinuţi erau el iberaţi38. 
Aspectul psihologic al justiţiei mil itare 1-a prezentat în mod convingător scriitoarea 
bucovineană Olga Kobyleanska. "După cum este cunoscut, scria aceasta, tribunalul 
mil itar acţionează rapid şi fără mi lă. El respectă întrutotul propriile legi şi norme şi 
nu acceptă nici o ingerinţă"39• În pofida rămânerii în vigoare în Bucovina a 
legislaţiei de război, de la sfârşitul lunii iunie 1 9 1 5  şi-au reînnoit activitatea 
judecătoriile civile de toate cele trei niveluri. 

De o atenţie aparte a serviciului de contraspionaj austriac s-a învrednicit 
"agitaţia daca-românească" în Bucovina, pe care o desfăşurau unii profesori şi 
clerici . În timpul primei ocupaţii ruseşti a ţinutului, aceştia menţineau legături cu 
Liga Naţională din România. Dar trebuie să remarcăm următorul fapt: boierii 
practic nu participau la activităţile politice iar ţărănimea română era loială 
administraţiei habsburgice. Totuşi, "în timpul ocupaţiilor ruseşti, intelighenţia 
românească din provincie simpatiza deschis cu duşmanii monarhiei, raporta 
E. Fischer Ministerului Apărării la 7 iulie 1 9 1 8, şi în destul de multe cazuri, i-a 
acordat un ajutor activ. În schimb, după ruperea frontului în Est (este vorba de 
ofensiva armatelor Puterilor Centrale în Galiţia Răsăriteană şi Bucovina în anul 
1 9 1 7, n. n .)  şi  a numeroaselor arestări în rândul l iderilor, iredenta daca-românească 
se vede din exterior puţin nesigură"40. 

Discutabilă şi neclarificată rămâne şi problema numărului persoanelor 
deportate din Bucovina, care au fost acuzate de d iverse crime sau doar suspectate 

35 .IJ:NIO, <J>. 3, on. 1 ,  cnp. 1 2239, apK. 1 .  
36 . MtiO, <J>. 3, on. 1 ,  cnp. 1 2239, apK. 4 .  
37 T. Balan, op. cit., p. 57.  
38 N. Coman, op. cit. , p. 1 1 9 .  
39  O. Ko6I-tnliHCI.Ka, Bo<:HHuii aKKopâ, "5yKOBHHCI.KHi1 lKypml1I", 2000, N� 1-2, c. 1 98. 
40 bsterreichisches Staatsarchiv-Kriegsarchiv (Wien) (nani KA), NL. Fischer, B/8:9; KA, NL. 

Fischer, B Illa 1 66-II/1. 
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de comiterea acestora. Într-o primă fază a războiului, arestaţii erau transportaţi din 
Cernăuţi la Stan islav iar de acolo în interiorul monarhiei. Ulterior, din cauza 
acţiuni lor mi litare desfăşurate în Galiţia, arestaţii erau transferaţi la Vatra Domei. 
Majoritatea moscofil ilor deportaţi erau închişi în lagărele Talerhof, Gmi.ind, în aşa 
numita "Mica cetate" din Teresienstadt. Unii moscofi l i  sau grupuri mai importante 
erau dislocate în diverse localităţi mai mici, în special în Oberhollabri.in, 
Enzensdorf, Tescheldorf şi Womsdorf. Atitudinea generală a populaţiei locale faţă 
de cei deportaţi pe parcursul transferării acestora era extrem de agresivă. Ei erau 
maltrataţi, numiţi "spioni", înjuraţi etc ., iar pe uşile vagoanelor erau făcute 
inscripţii cu creta: "Trădători". 

Primii arestaţi din Bucovina au ajuns în lagărul Talerhof (aflat la 9 km spre sud 
de oraşul Graz, în Carinthia) la 4 septembrie 1 9 1 4. Însă construcţia propriu-zisă a 
lagărului a început abia în luna octombrie41 . Cercetătorul T. Bălan afirma că 
numărul galiţienilor şi bucovinenilor care au trecut prin acest lagăr depăşeşte cifra 
de 30  de mii  de persoane42. Totuşi, autorul nu a putut stabili numărul bucovineni lor 
internaţi. În schimb Iorgu Toma a oferit date concrete, vorbind despre 541  de 
intemaţi43 . În acest plan, interesante sunt datele prezentate de către cercetătorii 
austrieci contemporani .  Astfel, potrivit informaţiilor lui P .  Broucek, pe parcursul 
războiului, prin tribunalele mi litare au trecut 1 9 1 5  persoane, însă împotriva 
militarilor au fost deschise c irca 1 62 mii de dosare penale. Potrivit calculelor 
real izate de juristul Lelewer, prin tribunalele militare au trecut nu mai puţin de trei 
mil ioane de persoane, inclusiv civil i .  Dacă din Bosnia şi Herţegovina au fost 
internate în Austria şi Ungaria circa 30 mii de persoane, numărul celor internaţi din 
Galiţia au fost puţin mai mic44. A.  V. Wendland, cercetătoare austriacă 
contemporană, întemeindu-se pe surse ruseşti, menţionează că numărul total al 
celor internaţi şi  deportaţi din Galiţia, Bucovina şi Ungaria de Nord s-a ridicat la 
40 mii de oame(li, din care, d in Gal iţia, doar 1 0  mii45 . 

Cercetători i ucraineni din perioada sovietică au falsificat acest aspect 
important. Spre exemplu, istoricul K. Ţypko, uti lizând datele cuprinse în "PyccKHH 
aecTHHK" ("Buletinul rusesc"), periodic cemăuţean al administraţiei de ocupaţie 
(acesta folosind informaţii tipărite în publicaţia poloneză "Dziennik K ijowski" -
"Buletinul kievean" -, nr. 86), din motive obscure a inclus pe toţi internaţi i, 
menţionaţi în revista poloneză, în categoria bucovinenilor46. În realitate, cifrele 

41 T. Balan, p. 1 25,  1 36--1 39. 
42 Ibidem, p. 1 40. 
43 1 .  Toma, op. cit. , p.  7. 
44 P. Broucek, 1 .  Karl, Der politische Weg des /etzten Herrschers der Donaumonarchie, Wien

Koln-Weimar, 1 997, S. 42. 
45 A. V. Wendland, Die Russophi/en in Galizien. Ukrainische Konservative zwischen 

Osterreich und Russ/and (1848-1915), Wien, 200 1 ,  S. 546. 
46 K. UHnKO, BelluKa JIC06mHeea COI/iQJlicmu'IHa peeo!IIOI/iR i 6opomb6a mpyâRUţUX EyKoeuHu 

3a e!laây paâ ma eo3 'eâHaHHJ! 3 paâRHCbK0/0 YKpai"H0/0, YepHisui, 1 958, c. 17 .  
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respective se refereau exclusiv la galiţieni (peste 30 de mii)47 . Acest fals a fost 
preluat necondiţionat de către alţi cercetători48. 

Potriv it surselor austriece, la mij locul anului 1 9 1 6, în lagărul menţionat se 
aflau 1 4  mii de supuşi austrieci suspecţi politic. Trebuie să menţionăm că, în scurt 
timp, a început verificarea cauzelor arestărilor acestora. "Treptat, şi serviciul de 
contrainformaţi i, scria M.  Ronge, a început să privească lucrurile cu mai mult 
calm". În urma verificărilor, din lagăr au fost eliberaţi circa 1 1  300 oameni. Au 
rămas preponderent ucraineni cu vederi moscofile49. Următorul pas liberal al 
stăpânirii - amnistia (2 iulie 1 9 1 7) - proclamat de împăratul Carol 1, a fost 
întâmpinat cu neînţelegere de armată şi supuşii fideli ai imperiului .  Potrivit opiniei 
lui Ronge, "calculul privind gratitudinea celor eliberaţi nu s-a confirmat"50 . 

După el iberarea Bucovinei de sub a doua ocupaţie rusească, jandarmeria 
austriacă controla cea mai mare parte a ţinutului . Lupta împotriva elementelor 
criminale şi a colaboraţionismului românesc a continuat, însă fără execuţii .  Astfel, 
în acea perioadă, împotriva naţionaliştilor români au fost organizate doar trei 
procese5 1 •  La 20 mai 1 9 1 8  Bucovina a încetat să mai fie considerată zonă de război 
şi a fost introdusă în vigoare legislaţia civilă. Dar situaţia mil itară precară a 
Puterilor centrale a provocat nelinişte în rândul tuturor grupurilor etnice d in 
Bucovina. Oameni i  erau îngrijoraţii de viitorul lor, care devenea tot mai incert52 . 
Incapacitatea autorităţilor de a depăşi dificultăţile în aprovizionarea populaţiei cu 
alimente şi impotenţa lor în lupta contra speculei au sporit nemulţumirea generală a 
locuitorilor. Evaluând situaţia politică internă a ţării , M. Ronge, şeful spionajului 
austriac, menţiona: "Nemulţumirea a devenit cel mai bun aliat al tuturor 
elementelor care tindeau spre o lovitură de stat"53 . La acel moment, formele şi 
metodele de acţiune a structurilor de forţă, inclusiv ale serviciului de 
contrainformaţii, comparativ cu perioadele anterioare ale războiului, se 
schimbaseră radical . Ele nu mai aveau dreptul să util izeze măsuri drastice de 
prevenire a crimelor pol itice, l imitându-se la înregistrarea simptomelor periculoase. 

În general, în anul 1 9 1 8, Monarhia austro-ungară se afla în ajunul decl inului 
său politic ş i  a catastrofei economice. În Bucovina însă, nu s-au înregistrat tulburări 
antiguvernamentale serioase. Prin aceasta, situaţia politică din provincie se 
deosebea mult de cea din alte ţări ale Coroanei. Uni.ca demonstraţie a femeilor54 a 

47 "PyCCKHH BeCTHHK", 1 9 1 7, 7 anpeJIJI. 
48 B. KypHno, M. JlimeHKO, O. PoMaHeUI., H. CHpoTa, 6. THMomyK, lliBHi'IHa EyrwBuHa, ii" 

MuHy.ne i cy'lacHe, YJKropo.n, 1 969, c. 68; <l>. Wes'!eHKO, IT. MixallnHHa, O. PoMaHeUb, Ta iH. Hapucu 
1 icmopii" JliBHi'IHoi' EyKoBuHu, KHIB, 1 980, c. 208; BYUiuB BeJIUKoi" JICOBmHeBoi" CO!Jiaqicmu'IHoi· 
peBOliiO!Jii" Ha poJBumoK peBOliiO!Jiii.Hozo pyxy Ha EyKoBuHi, l..{epHiaui, 1 973, c. 60. 

49 M. PoHre, BKaJaHa npa!JR, c. 1 62. 
50 Ibidem, c. 1 83.  
5 1  T. Balan, op. cit. , p. 203 . 
52 KA, NL. Fischer, B IIIa 1 66-II/1. 
53 M. PoHre, op. cit. , c. 2 1 3 .  
54 Osterreichisches Staatsarchiv, Abteilung Allgemeines Verwaltungsarchiv (.nani A V A): 

Ministerium des Innem, Prăsidium, ZI. 1 04 1 2/ 18 .  
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avut loc în Cernăuţi, l a  3 mai 1 9 1 8 . Î n  vara ş i  l a  începutul toamnei 1 9 1 8, activitatea 
antistatală în provincie era nesemnificativă, fără implicaţii deosebite asupra 
populaţiei .  În plus, potrivit datelor jandarmeriei, deputaţi i ucraineni şi  români au 
organizat manifestări proguvernamentale. Abia spre sfârşit situaţia din Bucovina s
a modificat radical. În raportul din octombrie al general-maiorului E. Fischer, şef al 
jandarmerii lor Galiţiei şi Bucovinei, pot fi remarcate tendinţe spre acutizarea 
situaţiei55 . A crescut tensiunea între politicieni i  români ş i  cei ucraineni ,  iar 
autorităţile provinciei nu erau pregătite să asigure ordinea în întreaga Bucovină. 
Forţe de securitate nu ajungeau nici chiar pentru oraşul Cernăuţi56 . 

S ituaţia în capitala Bucovinei s-a complicat în ziua de 2 noiembrie 1 9 1 8, 
când garnizoana orăşenească s-a autodesfiinţat. În oraş a început imediat anarhia, 
cu uti l izarea armelor. În urma violenţelor au fost ucişi trei şi răniţi treizeci de 
cetăţeni. Dacă în capitală autorităţile au reuşit cu greu să restabi lească ordinea, în 
judeţele din sudul provinciei s-au înregistrat tulburări şi acestea au început să 
îmbrăţişeze tot mai mult un caracter antisemit. Jandarmeria nu a reuşit nici să 
preîntâmpine, nici să înăbuşe manifestările şoviniştilor. Planurile de întărire a 
posturilor de jandarmi din sudul Bucovinei pe contul judeţelor din nord au fost 
perturbate de apariţia neaşteptată în oraş a mil itarilor din legiunea ucraineană. 
Puşcaşii ucraineni au venit din Colomeia cu scopul de a prelua cu forţa puterea în 
partea de nord a Bucovinei. Chiar dacă ei n-au reuşit să-şi atingă obiectivul, Josef 
von Ezdorf, guvernatorul Bucovinei, a fost nevoit în scurt timp să transmită puterea 
reprezentanţelor ucraineană şi română ale ţinutului. Administraţia austriacă a 
încetat57 • 

Traducere din limba ucraineană: Ştefan Purici 

Die Tătigkeit der osterreichischen Kraftstrukturen in Bukowina, 
unter den Umstănden des "ausgezeichneten Zustandes" 

(1914-1918) 

(Zusammenfassung) 

Von dem Bukowiner Herzogstum ausgehend, das der nord-ostlichen Front der koniglichen 
Armee gehorte, wird in diesem Artikel ein Problem besprochen, das wenig von der inneren Politik der 
Donau-Monarchie in Frage gestellt wurde, und zwar die Tatigkeit der Exekutivorgane wiihrend des 
ersten Weltkrieges. Im Laufe des Krieges haben die koniglichen Behorden intensive 
VerfolgungsmaBnahmen getroffen, um jene ĂuBerung gegen den Staat, insbesondere die 
Kriegsschaupliitze zu beseitigen. Mittels einiger Vorschriften, wurden die Gesetziibertretungen 
festgestellt, die unter die Zustăndigkeit von Kriegsgerichte gefallen wurden. Die Forschungsmethoden 
wurden vereinfacht - zwar flir die Erlassung eines Urteils, wurde nur eine Zeugenaussage gebraucht. 

55 KA, NL. Fischer, B8, N2 1 6, 1 66 III!. 
56 AVA: Mdl, Pras., ZI. 10 944/M.P. 
57 A V A: Staatsamt flir lnnere, 2 575 (Bericht Ezdorf v. 2 1 .  O 1. 1 9 1 9). 
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Die Anwendung der strengen Mafinahmen, angesichts der Schuldigen und Verdăchtigen, 
wurde nur von dem Kriegszustand bedingt; in der Friedenszeit wurden sie nie verwendet. 
Entscheidende Mal3nahmen wurden von der beiden Seiten getroffen. Die Entscheidungen der 
tisterreichischen Verwaltung - die einem zweifelhaften Charakter hatten - sind schon am Anfang des 
Krieges in Kraft getreten. Die Militărgerichte, die auf dem Kampffeld sich befanden, wirkten streng 
und ohne Kompromil3. Die kăniglichen Behtirden waren davon iiberzeugt, dass eine krăftige 
Kampfhandlung, ausschliel3lich gegen der Monarchie entgegengestellten Elementen, durchgesetzt 
wurde. Obwohl die tisterreichische Politik zeichnete sich durch Stărke aus, wurden die Repressalien 
gegen die Bukowiner nicht iibertrieben. 

Im letzten Jahr des Krieges, vor dem Monarchiezussamenbruch, wurden die Formen und die 
Methoden der tisterreichischen lnstitutionen, einschliel3lich der Gegeninformationen, wesentlich 
verăndert, im Vergleich mit denen, die in den letzten Etappen des Krieges ausgeiibt wurden. Die 
strengen Maflnahmen, die als Zweck das Vermeiden der politischen Yerbrechen hatten, wurden nicht 
mehr erlaubt, sondern verzeichneten sie nur die gefahrlichen Anzeichen. 
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CONSIDERA TII 
PRIVIND CĂILE CONŞTIENTIZĂRII NATIONALE: 

MIŞCĂRILE NAŢIONALISTE UCRAINEANĂ
, 
ŞI ROMÂNĂ 

(1920-1940) 

MARIA MANDRIC 

Ca mişcare politică şi curent ideologic, naţionalismul - etapă firească pe calea 
afirmării unei naţiuni - îşi are geneza în schimbările fundamentale din viaţa politică a 
Europei şi a altor părţi ale lumii .  În ceea ce priveşte dezvoltarea unor forme radicale 
ale naţionalismului la anumite popoare şi în anumite perioade istorice, trebuie să 
remarcăm faptul că factorii interni au reuşit să impună mişcările respective într-un 
context concret, marcat de o profundă criză naţională şi internaţională. În cazul 
germanilor, ungurilor, italienilor, bulgarilor sau ucrainenilor un impact enorm I-au 
avut rezultatele Primului Război Mondial, rezultate care au nemulţumit, într-o 
măsură mai mare sau mai m ică, elitele şi masele aparţinând naţiunilor respective. Nu 
este întâmplător, deci, faptul că m işcările naţionaliste s-au influenţat reciproc, atât în 
planul ideologiei, cât şi în cel organizatoric1 • 

Înainte de a stabi l i  particularităţile ideologice şi influenţele organizatorice ale 
naţionalismului ucrainean şi ale celui românesc, înainte de a determina locul lor pe 
o arbitrară scară politică - de la cel moderat la cel extremist - e necesar să 
examinăm succint fundamentele teoretice universale ale naţionalismului .  O astfel 
de analiză impune relaţionarea contextului geografic, etnic, istoric la obiectivele pe 
care şi le propun partizani i  naţionalismului .  Pe lângă asemănări importante există ş i  
diferenţe evidente, legate de scopul final, căile, mij loacele ş i  metodele atingerii lu i  
- renaşterea naţiunii în condiţi i le inexistenţei statului, consolidarea naţiuni i  în 
condiţii de statal itate slăbită, manifestarea exacerbată a idei i  de naţiune prin 
şovinism, antisemitism, rasism. 

Dacă ne-am referi la primele încercări concrete de a defini conţinutul 
naţionalismului în gândirea politico-filosofică universală, atunci e sigur că Maurice 

1 UempanbHMil .nep)f(aBHMil apxia B11W11X opraHia ana.n11 Ta ynpaaniHHII YKpaiHM (în continuare 
se va cita l.l)J,ABOY), Arhiva centrală de stat a organelor superioare ale puterii şi conducerii Ucrainei 
(A.C.S.O.S.P.C.U.), (f>. 3833, Kpacauii npoaio Op2a11bal,ţii" YKpai"HCbKUX Hal,ţiOIIQJlicmia 11a 3axiOIIlo: 
yKpai"HCbKUX 3eM!IR.X. llonimu'l/la pefjJepe11mypa, On. 2, Cnp. 9, ApK. 12-13 3B. 

Analele Bucovinei, XIII, 2, p. 63 1 -M 1 ,  Bucureşti, 2006 
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Barres2 poate fi socotit un teoretician premergător al naţional ismului (alături de 
Charles Morras3 şi "Action Fran9aise"), deoarece el a fost continuatorul teoriei 
luptei raselor a lui Gustave Le Bon, teorie pe care a reformulat-o într-o formă mult 
mai radicală. Încă de la sfârşitul lui 1 9 1 8, M. Barres scria, referitor la Primul 
Război Mondial, că el naşte două idei :  cea de naţiune şi cea legată de neces itatea de 
ridicare a prestigiului naţiuni i, care a suferit înjosiri şi nedreptăţi .  Ideea naţională 
nu se rezumă la afirmarea identităţii unei comunităţi etnice, ci priveşte şi dreptul 
naţiunii de a cuceri puterea pol itică în cadrul propriului teritoriu. Autorul "notiţelor 
pol itice", cunoscute drept Caietele mele, pe de o parte, încheie evoluţia gândirii 
conservatoare franceze prin acordarea unui sens politic noţiunilor de "naţiune" şi 
"naţionalism", iar pe de altă parte, teoria lui se remarcă drept o sinteză a 
elementelor împrumutate de la predecesorii săi. Această dual itate este o trăsătură 
fundamentală a ideologii lor europene de la cumpăna secolelor; M. Barres a fost 
nevoit să se adapteze schimbărilor secolului al XX-lea, rămânând totodată un om al 
secolului al XIX-lea. În anu l  1 892, într-un articol din revista "Le Figaro", 
naţionalismul era definit, pentru prima oară, ca sistem relativ închegat de idei şi 
cunoştinţe, focalizate pe apărarea ideii naţionale. S istemul lui marchează evoluţia 
termenului de naţionalism de la identificarea "naţiunii" cu "l ibertatea" spre 
radical izarea concepţii lor în politica europeană şi a regimului politic intern. 

Anal izând căi le devenirii naţionalismului ucrainean şi român, e bine să 
folosim interpretarea foarte profundă şi universală a conceptului "idee" din 
perspectiva lui Gustave Le Bon. Dat fiind faptul că, după convingerea noastră, 
ideea este temelia ideologiei (în cazul dat, a celei naţionaliste), devenirea 
naţionalismului se află într-o relaţie sincronică cu dezvoltarea şi cristalizarea ideii 
însăş i .  Gustave Le Bon a expus acest proces în forma unui şir logic: ideea este mai 
întâi acceptată de un cerc de apostol i  care, influenţând sfera emoţională, formează 
un alt cerc de apostol i ,  trecând în etapa del iberării ;  treptat, ideea capătă forma 
definitivă şi se transformă în adevăr absolut, care nu se mai supune deliberări i; cu 
timpul ,  ideea se învecheşte, îşi pierde actualitatea, dar nu dispare complet din arenă 
- unele teze ale acesteia devin componente ale noilor idei4 • 

Valorizând această interpretare în context românesc sau ucrainean, putem 
afirma că ambele mişcări se înscriu în caracterizarea elaborată de M. Barres. 

2 Maurice Barn!s ( 1 862-1 923), scriitor francez, filosof, unul din ideologii naţionalismului, 
pe care-I punea pe bazele tradiţionalismului, voluntarismului şi pe valorile moral-spirituale 
ale catolicismului. A influenţat formarea viziunii general-umane a lui Charles de Gaule. A fost 
premergătorul ideologic al lui Ch. Morras şi  continuatorul teoriei lui Gustave Le Bon despre lupta de 
rase, dar într-o interpretare mult mai radicală. 

3 Charles Morras ( 1 862-1 952), scriitor şi gânditor francez, ziarist şi om politic, liderul mişcării 
naţionaliste "Action Fran�ţaise". Este creatorul şi teoreticianul naţionalismului integral. Pentru prima dată, în 
lucrarea sa Întoarcerea spre obiectele vii, scrisă la începutul secolului XX, a introdus conceptul 

"naţionalismul integral", în care punea un accent deosebit pe politica naţională, susţinerea absolută a forţei 
naţionale, subordonarea totală a emoţiilor proprii, obţinerea prosperităţii Patriei. În plan estetic, exprima 
poetica neoclasicismului şi a "grupei romane", ce se orienta spre renaşterea "spiritului latin" al naţiunii. 

4 r. Jle DOH. llcUXOJI02U'IeCKUe 3aKOHbl 36011/0ijUU Hapooo6, CI16, 1 906, C. 1 1 5-1 1 8 . 
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Totodată, menţionăm neces itatea unei analize foarte atente a naţionalismului, 
făcându-se o distincţie clară între teorie şi diferitele forme degeneratoare ale sale, 
cum ar fi: extremismul, şovinismul, radicalismul extrem sau xenofobia. Unul dintre 
cunoscuţi i ideologi ai mişcării naţionaliste, filosoful pol itic O. Zybacinsk/, 
încercând să contureze faţetele naţionalismului, evidenţiază şase forme specifice 
ale acestuia: "mi l itant, el iberator, cultural, politic, rasial şi religios"6 . În lucrarea 
intitulată Revoluţia integrală, el a propus o tipologie generală a naţionalismului, în 
funcţie de mij loacele cu care se intenţionează obţinerea libertăţi i :  1 )  dictatorial 
sacrificarea l ibertăţii naţiunii în favoarea întăririi organismului statal; 2) de genocid 
- recunoaşterea naţiunii proprii drept cea mai de valoare şi aservirea altor naţiuni; 
3) eliberator - renaşterea potenţialului etnic până la n ivelul în care fenomenul de 
conştientizare naţională ridică problema unirii tuturor membrilor naţiuni i  date sub o 
autoritate pol itică distinctă şi într-o formaţiune statală separată7 • 

În acest fel, vedem că naţionalismul are diferite forme: de la cele democratice 
la cele totalitare, orientate într-o oarecare măsură către redeşteptarea trecutului 
romantic.  Naţional ismul, un concept complex, trebuie diferenţiat în funcţie de 
situaţi ile istorice concrete ale unei ţări. 

Analiza comparativă a documentelor secrete ale mişcărilor naţional iste 
românească şi ucraineană vădeşte o asemănare între "generaţia anilor '20" 
ucraineană: Organizaţia Mil itară Ucraineană (O.M.U.), Legiunea Naţionaliştilor 
Ucraineni (L.N.U.), Grupul Tineretului Naţionalist Ucrainean (G.T.N.U.), 
Organizaţia Naţionaliştilor Ucraineni (O.U.N.), şi cea românească, aşa numita 
"generaţie de la '22": Legiunea Arhanghelul Mihai l (L.A.M.), Garda Conştiinţei 
Naţionale (G.C.N.), Liga Apărării Naţional-Creştine (L.A.N.C.) .  Fiecare dintre 
aceste organizaţii dispunea de o serie de formaţiuni parami litare, alcătuite după 
criterii ţinând de vârstă şi de sex. Atât mişcarea naţionalistă ucraineană, cât şi cea 
românească, s-au caracterizat prin elitism, fiindcă şi l iderii şi majoritatea 
membrilor proveneau din rândul avocaţilor, profesorilor din învăţământul secundar 
şi universitar, oamenilor de ştiinţă, studenţilor, gimnaziştilor, l iceenilor, medici lor, 
clerici lor, funcţionarilor. 

Până în anul 1 926, o mare parte a studenţimii naţionaliste române făcea parte 
din L.A.N.C., după care a apărut o nouă organizaţie, care a reunit cea mai activă ş i  
cea mai  radicală parte a tineretului, în fruntea căreia s-a plasat Corneliu Zelea 

5 Orest Zybacinskyi, activist, întemeietorul unui şir de organizaţii politice în Bucovina, în jurul 
cărora s-a concentrat cea mai radicală parte a tineretului ucrainean bucovinean. A fost conducătorul 
Organizaţiei Naţionaliştilor Ucraineni din Bucovina, Basarabia şi Maramureş ( 1934-1 940). În timpul 
celui de al Doilea Război Mondial a fost membru al grupurilor de luptă de sub conducerea lui 
A. Melnik, a condus activitatea naţional istă în Donbas, Volyni, Polissia şi organizaţia mil itară 

"Apărarea Ucrainei". În emigraţie, a înfiinţat organizaţia ,Jnternaţionala Libertăţii", al cărei secretarul 
general a fost în anii 1 946 şi 1 949. În 1 949 emigrează în Australia. A fost unul din cei mai buni 
reprezentanţi ai publicisticii ucrainene şi ai gândirii pol itico-filosofice. 

6 O. 3H6aLJHHChKHH-0pnaH, Me� oyxa: KoMeHmap, BiHHiner, 1 980, c. 75. 
7 O. 3H6aLJHHCbKHH, iHmezpaJibHa pe60!IIO!Jill, M!OHXeH, 1 960, c. 342. 
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Codreanu. Întrucât el se identifica cu arhanghel i i  şi cu apărătorii naţional ismului 
românesc, a numit organizaţia Legiunea Arhanghelul Mihai l .  În 1 930, din ea s-a 
desprins o gruparea intitulată "Garda de Fier", condusă de acelaşi Corneliu Zelea 
Codreanu . 

Liderul gardiştilor s-a născut în anul 1 899, într-o famil ie mixtă, mama fi ind 
de origine germană (Braun), iar tata provenind din rândul etn iei rusini lor 
bucovineni (Zel inski). Când Corneliu avea trei ani, tatăl şi-a schimbat numele în 
Ion Zelea Codreanu.  Cu vederi naţionaliste, tatăl său a fost membru al Partidului 
Naţional-Democrat încă din anul 1 9 1 0, fiind apropiat de A.  C.  Cuza. Înainte de a 
deveni student, Corneliu absolvise Liceul Mil itar de la mănăstirea Dealu. Aici a 
obţinut o temeinică pregătire mil itară, instruire, disciplină, cunoştinţe şi deprinderi 
ce i-au fost utile mai târziu, când a devenit l ider al mişcării legionare. Ceilalţi fraţi 
şi surori ai lui Corneliu - Decebal, Traian, Iridenta - au fost educaţi de părinţi în 
acelaşi spirit naţionalist. În anu l  1 9 1 9, Corneliu Zelea Codreanu, la vârsta de 20 de 
ani, s-a înscris la Facultatea de Drept a Universităţii din Iaşi .  Decan al Facultăţii de 
Drept, la acea vreme, era profesorul A. C. Cuza, fapt ce i-a înlesnit lui Codreanu 
transformarea într-un naţionalist convins (Cuza i-a fost naş de botez). Corneliu s-a 
înscris în rândurile "Gărzii Conştiinţei Naţionale", ce a fiinţat pentru un scurt 
timp8. 

Membrii Legiunii Arhanghelul Mihail erau numiţi "arhanghelişti" şi 
"legionari", iar membrii Gărzii se numeau între ei "gardişti", după însemnele 
d istinctive - trei fâşi i  împletite în formă de gard. Organizaţia funcţiona pe baza 
principiilor discipl inei absolute, conspiraţiei ş i  secretului total . Reţeaua teritorială a 
fil iale lor L.A.M. cuprindea 50 de judeţe, adică aproape întreg teritoriul României .  

Conform statutului, L.A.M. era o organizaţie naţională de tip parami litar cu 
"noi principii de luptă"9. Membru al acesteia putea deveni orice persoană, dar 
doritorul trebuia neapărat să fie credincios, cinstit şi militant, să fie capabil să 
păstreze secrete şi "să se dezică de toate treburile sale mărunte şi [ . . .  ] să-şi 
jertfească timpul, gândurile şi sentimentele pentru ţara sa"10• 

Ca structură L.A.M., se asemăna cu O.M.U. - O.U.N., prin contopirea 
organizaţiei mi litar-teroriste cu cea politică, păstrând însă diferite obiectivele, 
ierarhia, conducerea. În funcţie de sarcini, organizaţia se împărţea în două -
conducerea politică şi structurile executive. Conducerea politică era construită după 
următoarea schemă: organizaţia centrală; comitetul politic cu secretarul general; 
comitetul financiar, cultural şi redacţional; şeful poliţiei legionare (paza); direcţia 
centrală: şeful legiunii, senatul legiuni i  (format din oamenii cu cea mai mare 
autoritate şi influenţă); comitetul superior (din şefii judeţeni ai filiale lor şi 

8 Gh. Buzatu, Din istoria secretă a celui de-a/ Doilea Război Mondial, voi .  Il ,  Bucureşti, 
Editura Enciclopedică, 1 995, p. 286. 

9 Arhiva de Stat a Regiunii Cernăuţi (în continuare se va cita A.S.R.C.), fond 38, Chestura 
Poliţiei Municipiului Cernăuţi, inv. 2, d. 280, f. 1 .  

1 0  Ibidem, f. 2. 
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capitalelor de judeţe); comitetul central financiar; 1 O inspectori financiari regionali; 
conducerea judeţeană (comitetul judeţean financiar şi politic); primăriile săteşti . 

L.A.M. dispunea, de asemenea, şi de partea executivă: organizaţi ile 
studenţeşti, de liceeni, formaţiuni de instruire mil itară şi fizică, detaşament aparte 
pentru femei. Baza organizaţiei o alcătuiau studenţii, jurnaliştii, funcţionarii şi 
lucrători i, grupaţi conform categoriei în : 1 )  "Frăţiile de Cruce" - acestea erau 
organizaţiile în care intrau elevi i  claselor medii şi superioare din şcol ile 
profesionale şi tehnice. Ele pregăteau tineretul de la vârsta fragedă în spiritul 
"arhanghel ismului"; 2) "Cetăţuile" - organizaţii care cuprindeau femeile şi fetele şi 
se ocupau cu instrucţia după o anumită programă a L.A.M.; 3) "Legiunea sportivă" 
- asemănătoare, prin funcţii şi principii, cu societăţile şi structurile ucrainene de 
sport şi gimnastică "Piast", "Sici", "Sokil" - făcea pregătirea legionarilor pentru 
eforturi fizice, muncă intelectuală şi fizică1 1 • 

Cea mai mică unitate organizatorică a L.A.M. era "cuibul", în care intrau de 
la 3 până la 1 3  persoane. Cuiburile se formau conform principiului enunţat mai sus. 
Cuibul avea o secţiune de propagandă, ce se efectua în biserici, şcoli, întreprinderi 
şi d iferite instituţii de stat. Pe o treaptă mai sus se plasa grupul sau echipa (20--25 
de persoane), care se forma în sate sau ţinuturi, grupurile reunindu-se în secţii, 
companii (câteva ţinuturi sau judeţe), bata1ioane Uudeţ sau oraş). Batalioanele se 
alcătuiau ş i  se instruiau la un nivel foarte ridicat şi aveau ca scop preluarea în orice 
moment a puteri i .  Instruirea era orientată spre pregătirea, atât în plan fizic, cât şi 
spiritual, a celor care ar putea să jertfească orice pentru interesul naţional; de 
asemenea, prin propagandă, ei trebuiau să convingă pe alţii şi să aducă în 
organizaţie măcar un membru verificat anterior, care depunea jurământul pentru 
îndeplinirea oricărui ordin, inclusiv acţiuni teroriste. 

Dar, pe lângă caracteristicile comune de organizare a mişcării româneşti şi  
ucrainene, au existat ş i  diferenţe esenţiale ce au privit atât factorii social-politici, 
care au determinat geneza organizaţii lor respective, cât şi obiectivele fundamentale 
ale mişcărilor. Deşi se observă o sincronizare în timp a afirmării celor două 
naţionalisme, cel ucrainean a apărut ca o reacţie la rezultatele tragice ale luptei de 
eliberare naţională a Ucrainei în ani i  1 9 1 7-1 920, în condiţii le instituirii ocupaţiei 
străine şi ale pierderii definitive a statalităţi i .  Nu mai puţin important este faptul că 
mişcarea naţionalistă ucraineană a fost nevoită să se organizeze în condiţiile 
emigraţiei, în diverse state europene, şi nu în Ucraina. Având în vedere factorii 
externi, emigraţia ucraineană şi-a asumat funcţii pe care, în condiţi i de ocupaţie, nu 
le-ar fi putut îndeplini - dezvoltarea ideologiei, rezolvarea problemelor financiare, 
stabil irea contactelor cu mişcări asemănătoare, instruirea fizică, mil itară şi 
ideologică a tinerilor naţionalişti etc . Mai mult, curentul naţionalist şi-a asumat 
obl igaţia de a consolida toate centrele ucrainene din străinătate în jurul idealului de 
luptă pentru o Ucraină l iberă şi independentă, opunându-se astfel unei reemigrări şi  
repatrieri distrugătoare, promovate activ de către puterea sovietică. 

1 1 Ibidem, d. 600, f. I l ,  f. 16 verso. 
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Spre deosebire de ucraineni, programul politic al naţionalişti lor români se 
rezuma doar la înlăturarea grabnică a evreilor din funcţiile de stat. Aceste posturi, 
după părerea l ideri lor mişcării legionare, trebuiau să le ocupe tinerii români 
talentaţi care, terminând studiile în instituţii europene de prestigiu, nu-şi puteau 
pune în valoare capacităţile în patria lor. În cazul dat, naţionalismul nu era unul de 
el iberare, fiindcă nu exista necesitatea constitu irii sau renaşteri i statului român . 

Problema evreiască a fost considerată drept periculoasă pentru integritatea şi 
independenţa României din cauza faptului că, pe parcursul anilor 1 9 1 8-1 920, în 
ţară au început să pătrundă informaţii detaliate privind metodele instaurări i puterii 
sovietice în Rusia. În conştiinţa români lor radicali, chestiunea evreiască se asocia 
cu simpatii le filosovietice ale populaţiei şi cu posibilitatea manifestării ideologiei 
comuniste şi  în România. 

În aceste circumstanţe, l iderii L.A.M. au încercat să nu piardă controlul 
asupra situaţiei, împiedicând prin toate mijloacele crearea şi activitatea nucleelor şi 
organizaţiilor comuniste . Corneliu Zelea Codreanu şi apropiaţii lui cunoşteau foarte 
bine rezoluţia Internaţionalei a III-a referitoare Ia abserrţa oricărei influenţe directe 
a ideologiei şi a practici i  comuniste asupra românilor şi la necesitatea de a acţiona 
pe căi ocol itoare, cu bani transferaţi din străinătate prin intermediari din Viena, 
Praga, Berlin, Constantinopol, unde existau puternice centre comuniste. Din aceste 
capitale s-au desfăşurat propaganda, agitaţia, spionajul, au fost planificate diverse 
acte teroriste, au fost lansate apeluri pentru români de a intra în rândurile mişcării 
comuniste. În consecinţă, în special în medi i le etnicilor neromân i au devenit foarte 
populare tendinţele iredentist-comuniste. Internaţionala a III-a a fost nevoită să 
recunoască că România este un stat ce se opune influenţelor .comuniste şi, din acest 
motiv, s-a dispus demararea unei activităţi mai intense, cu atât mai mult cu cât se 
observa o pasivitate accentuată a populaţiei româneşti faţă de ideologia comunistă. 
În acest sens, a fost organizat un sistem propagandistic special care avea drept 
obiectiv fundamental schimbarea stării de spirit a populaţiei, în unităţi le industriale 
fiind constituite comitete de "prelucrare" a românilor12 . Autorităţile române au 
catalogat aceste formaţiuni ca fi ind extrem de periculoase pentru stat1 3 •  

Aversiunea faţă de evrei a fost specifică atât L.A.M. ,  cât ş i  L.A.N.C., în 
programul lor politic un rol însemnat deţinându-1 paragrafele referitoare la privarea 
de drepturi a evreilor, în special a celui la cetăţenie, realizarea deportării tuturor 
evreilor care s-au stabil it în România după 1 august 1 9 1 4, exproprierea moşiilor, 
întreprinderilor, structurilor bancare ai căror proprietari erau de origine evreiască, 
precum şi înlăturarea lor din cele mai înalte funcţi i  în stat14 • De menţionat că, 
într-unul dintre rapoartele adresate Directoratului ministerial pentru Bucovina, la 
2 1  decembrie 1 930, a fost inclus un manifest al L .A.N.C.,  cu titlul Pluguşor, în 
care ideea principală suna în felul următor: "Ş i-ntre noi făr-de j idanii Să mai fie şi 

1 2 Ibidem, f. 1 O verso. 
13 Ibidem, f. 1 3 .  
1 4  Ibidem, f. 1 2, 1 2  verso. 
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Românull Tare-n ţară, nu străinul/ Pentru-a neamului salvare,/ Să zicem cu mic cu 
mare:/ Vivat Liga cea creştină,/ Vivat Naţia Română"1 5 •  

Conform telegramei Ministerului de Interne, din 3 ianuarie 1 93 1 ,  Consil iul de 
Miniştri a luat hotărârea de a interzice activitatea L.A.M., organizaţie care 
funcţiona în mai multe judeţe fără a fi înregistrată ca persoană juridică. s·e 
menţiona că aceasta este compusă din batal ioane, companii şi secţi i, din care una 
poartă numele de "Garda de Fier". În această organizaţie mai intra şi un nucleu de 
legionari, numit "Fraţii de cruce" şi "Şoimii albi" . Toate aceste organizaţii 
împreună alcătuiesc L.A.M., aflată sub conducerea lui Corneliu Zelea Codreanu. 
Pentru a executa hotărârea Consiliului de Miniştri, au fost trimise instrucţiuni 
organelor de poliţie în vederea efectuării percheziţi ilor la sedi ile organizaţiilor 
legionare. Aceleaşi măsuri s-au luat şi faţă de conducătorii acestora. Rezultatele 
acţiuni lor erau raportate cu regularitate Siguranţei Generale a Statului 1 6 • Totodată, 
au fost suspendate permisele de port-armă primite anterior, conform articolului 22 
din Legea pentru permisul de cumpărare şi deţinere de arme, armele urmând a fi 
confiscate şi predate prefecturilor. De asemenea, au fost închise sălile de şedinţe, 
gardiştii au fost puşi sub supraveghere, au fost confiscate toate publicaţi ile editate 
de organizaţiile extremiste etc. 

Deşi sistemul de urmăriri şi arestări era aproape perfect, mişcarea naţionalistă 
românească a luat avânt. În ianuarie 1 934, o informaţie a Chesturii de Pol iţie 
Cernăuţi trimisă comisariatelor de poliţie Coţmani, Sadagura, Zastavna, Hreşciatic 
menţiona că liderii Gărzii, care nu au fost arestaţi, continuă o propagandă activă şi 
difuzează diverse broşuri 1 7 .  Raportând, în mai 1 934, unei adrese venite din partea 
Chesturii de Poliţie, referitoare la activitatea Gărzii în Bucovina, inspectorul 
Panaitescu informa că fostul secretar şi casier al Comitetului 1 000 al Gărzii de Fier 
începuse o activitate efervescentă: făcea legături de la sat la sat, de la oraş la oraş, 
prin oameni de încredere; evitând poşta, trimitea corespondenţă şi instrucţiuni. 
Oameni i  care făceau aceste legături nu ştiau unul de altul, corespondenţa se 
transmitea la un semn convenit în prealabi l .  După aceea se stabileau legături pe 
teritoriu l  întregi i ţări, iar în fiecare sat exista câte un comitet format din cinci 
persoane. De asemenea, se intenţiona util izarea filialelor "Ligii sportive", sub 
paravanul căreia se planifica continuarea activităţii Gărzii de Fier1 8 • Mai mult, în 
iulie 1 934, la Chestura de Poliţie Cernăuţi a parvenit o informaţie, conform căreia 
foştii membri ai Gărzii de Fier au intrat într-o nouă organizaţie, ce se ascundea sub 
numele de "Şoimi i  Carpaţilor", care activa după vechile metode. În ea intraseră şi 
mulţi cuzişti .  Unii  membri declarau că în primăvară toată m işcarea de sub 
conducerea lui Corneliu Zelea Codreanu va fi reorganizată şi va efectua o 

15 Ibidem, fond 1 3 , Directoratu/ Ministerial Cernăuţi, inv. 2, d. 1 4, f. 22-24. 
1 6 Ibidem, fond 38, inv. 1 ,  d. 7 1 72, f. 2 . .  
1 7 Ibidem, d. 8806, f. 2. 
1 8 Ibidem, f. 25. 
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propagandă activă, pentru a sublinia în ce mod naţia română a fost umil ită de 
partidele politice ce reprezentau "interesele populaţiei evreieşti" 1 9 • 

La scurt timp, Ministerul de Interne s-a adresat rectorilor un iversităţilor, 
inclusiv celui din Cernăuţi, solicitând interzicerea funcţionării organizaţii lor de 
tineret în cadrul instituţi ilor de învăţământ, în special a celor ilegale, precum şi 
suprimarea contactelor dintre studenţi şi organizaţiile existente în oraş. S-a dispus 
ca orice ajutor material destinat susţinerii organizaţiilor studenţeşti să fie aprobat în 
şedinţele rectoratului .  La 9 decembrie 1 934, Garda de Fier a fost dizolvată, iar în 
noaptea de 1 O decembrie sedi i le legionari lor au fost încercuite şi ocupate de 
jandarmi .  Legionarii, femeile, copi i i  au suferit represali i ,  în unele local ităţi 
înregistrându-se răniţi, morţi, arestări şi întemniţări i legale. Din acest motiv, 
gardiştii au proclamat ulterior această dată drept zi de doliu şi de post. Ca reacţie la 
represal i i le puterii faţă de legionari, Garda de Fier, sub semnătura lui Corneliu 
Zelea Codreanu, a emis peste câteva zile o proclamaţie în care ziua de 1 O 
decembrie era decretată zi a suferinţelor legionari lor, pricinuite de putere20. 

Liga Apărări i  Naţional-Creştine şi Legiunea Arhanghelul Mihail alcătuiau în 
plan ideatic un întreg. După cum s-a menţionat mai sus, programul politic al Ligii 
era de extremă dreaptă, construit pe principii clare creştineşti ş i  naţionaliste, liderul 
acesteia fiind A. C. Cuza. Într-un raport confidenţial al Prefecturii Suceava, din 2 1  
decembrie 1 930, s e  menţiona că L.A.N.C. are o orientare profascistă ş i  antisemită, 
îndreptată împotriva evreilor şi a puterii existente2 1 • Liga avea o popularitate mare 
în mediul tineretului l iceal, impl icat adesea în incidente de stradă şi acţiuni 
antievreieşti . L.A.N.C. avea contacte strânse cu mişcări asemănătoare din 
străinătate, precum şi cu simpatizanţii acestora, ce aveau fil iale sau nuclee în 
România. Astfel, susţinătorii ideologiei naziste din cercurile germanilor din 
Bucovina aveau propria lor organizaţie, în frunte cu Oscar Beck, redactorul gazetei 
cernăuţene "Der Scharfschlitze". Condusă, în realitate, de Edvin Landver von 
Pragenau, organizaţia avea relaţii strânse cu L.A.N.C.22• 

Pe lângă aceste contacte, L.A.N.C. avea legături stabi le cu Liga Naţional
Socialistă a României (L.N.S .R.), care acţiona, de asemenea, în parametri i  aşa 
numitului program "h itlerist" din Germania, chiar dacă între cele două formaţiuni 
nu existau similitudini ideologice şi organizatorice. Unul dintre obiectivele de prim 
rang urmărite de L.N.S .R. privea apl icarea unui şir de măsuri, orientate spre 
slăbirea poziţi i lor economice deţinute de evrei, promovând intrarea în rândurile 
întreprinzătorilor şi  patroni lor a creştinilor, indiferent de naţional itate şi  confesiune. 
În plan politic, L.N.S.R., odată cu apropierea alegerilor, a semnat un acord 
electoral cu conducerea L.A.N.C. Cu această ocazie au avut loc negocieri între 

19 Ibidem, f. 27. 

20 Ibidem, f. 43 . 
21 Ibidem, fond 1 3 ,  inv. 2, d. 1 4, f. 2 1-22. 
22 Ibidem, fond 38, inv. 2, d. 45 1 ,  f. 2 verso. 
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Oskar Beck şi A.  C. Cuza. La Cernăuţi L.A.N .C. avea 6.000 de membri, grupaţi în 
facţiu�i de câte 1 00 persoane, fiecare facţiune dispunând de sediu propriu23 . 

In anul 1 933,  urmând exemplul naţional-socialiştilor, L.A.N.C. a creat 
batal ioane de asalt în provincii şi sate, precum şi centurioane în principalele 
reşedinţe de judeţ. La Cernăuţi a fost înfiinţat un batal ion de asalt sub conducerea 
studentului Costache. Membrii acestui batal ion, al cărui sediu se afla pe Str. 
Română, nr. 22 (actuala str. Rusă), se recrutau din suburbiile Clocucica, Roşa, 
Horecea. Tineretul era împărţit în trei centurioane (nr. 27, 28, 29), alcătuite din 1 00 
de persoane şi suplimentar câte 1 O persoane ale conducerii mil itare. În judeţul 
Storoj ineţ, fil iala L.A.N.C. era condusă de preotul I l iuţ, la indicaţiile căruia se 
formau şi batal ioane de tineret. În satul Vijnicioara, cu populaţie preponderent 
ucraineană, fil iala L.A.N.C. era compusă din foarte mulţi ucraineni, care erau fideli 
lui A. C. Cuza. Ultimul, după cum se ştie, era în legături strânse cu Hitler, care 
declarase date despre susţinerea proiectului constitu irii unei Ucraine independente. 
Fi liale ale L.A.N.C. au apărut la Suceava, Rădăuţi şi în alte local ităţi bucovinene24 . 

Potrivit datelor culese de organele Siguranţei, în Bucovina L.A.N.C. număra 
aproape 800 de membri, din care intelectualitatea constituia 1 0%, iar restul 
muncitorimea25 . Într-o primă fază, urmărind preluarea modelului nazist de 
organizare în vederea structurării vi itoare a L.A.N.C.,  în Germania au fost trimişi 
G .  Cuza, Tieranu, Gust, Fabriţius26. După cum se menţiona în Raportul de zi intern 
al organelor de Pol iţie şi S iguranţă, prin structură, principii de activitate, completare 
de membri, confidenţialitate, L.A.N.C. putea fi asociat lojelor masonice. 

Un fapt relevant pentru mişcarea naţionalistă românească de la sfârşitul ani lor 
'30 ai secolului al XX-lea a fost conturarea a două tendinţe: una, filogermană 
(A. C. Cuza), care efectua pregătirea membrilor săi în conformitate cu regul i le 
sistemului nazist, cealaltă, filoitaliană (C. Z. Codreanu), era compusă din membri 
care îl aveau ca model pe ducele italian27 • Pe lângă aceasta din urmă, în Bucovina 
activa organizaţia "Amicii Italiei", condusă de avocatul Randa şi studentul Vicol28. 

A. C. Cuza, anunţându-şi sprij inul pentru constituirea Ucrainei independente, 
a provocat simpati i  în m ij locul naţionaliştilor ucraineni, mai ales în judeţele 
bucovinene în care existau filiale paralele ale organizaţi i lor ucrainene şi române29 • 
Astfel, din informaţii le furnizate de agentura Siguranţei, în martie 1 93 8, la sediul 
unei societăţi române, a avut loc o adunare de peste 350 de persoane, condusă de 
profesorul universitar Romulus Cândea. El a povestit despre Benito Mussolini şi 
mişcarea fascistă, a evidenţiat marea influenţă a lui Mussolini asupra italienilor. 

23 Ibidem, f. 7. 
24 Ibidem, f. 4. 
25 Ibidem, f. 2.  
26 Ibidem, f. 1 versa. 
27 Ibidem, d. 4 5 1 ,  f. 1-9; inv. 1 ,  d. 1 0754, f. 2 1 .  
28 Ibidem, fond 1 3, inv. 2, d .  1 5, f. 1 97 .. 
29 Ibidem, fond 38, inv. 2, d. 45 1 ,  f. 3-4. 
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R. Cândea a realizat ş i  un excurs istoric, relevând însemnătatea adevăraţi lor lideri 
în istoria omeniri i .  Fasciştii italieni au reuşit să se transforme, dintr-o mică grupare, 
într-o putere uriaşă, de câteva mil ioane, iar Mussolini este gata să apere frontierele 
Italiei, chiar şi de Germania, care caută ieşire la Marea Adriatică şi la Marea 
Neagră. Conform vechiului plan al Germaniei - Drang nach Osten - România, 
care va avea de suferit în urma aplicări acestor intenţii , trebuie să se apropie tot mai 
mult de Italia ca să poată opune rezistenţă oricărui atac30. 

Aceleaşi tendinţe se observă şi la m işcarea naţional istă ucraineană. Astfel, 
schimbările de pe scena politică internaţională au determinat anumite preocupări 
faţă de construcţiile ideologice ale fasciştilor ital ieni şi o orientare clară spre 
B .  Mussolini şi A. Hitler, figuri principale în revizuirea sistemului de tratate de la 
Versailles, în conformitate cu care Ucraina a fost l ipsită de orice speranţe la 
independenţă. Naţional işti i ucrainen i  identificau fascismul şi alte mişcări de 
"renaştere" (irlandeză, maghiară, sârbă) cu ceva progresist, strict necesar şi nu 
recunoşteau propriile tendinţe filogermane sau profasciste3 1 . 

În preajma celui de-al Doi lea Război Mondial, fi losoful 1. Orşan menţiona că 
naţionalismul ucrainean identifică termenul de "fascism" cu fascismul italian şi 
naţional-socialismul german. El scria: "Naţionalismele - fascismul, naţional
socialismul, cel ucrainean etc. - sunt exprimări naţionale diferite ale aceluiaşi spirit 
care luptă pe cale revoluţionară pentru o dezvoltare superioară a propriei naţiuni în 
numele propriei concepţii despre lume, esenţială pentru valoarea naţiei [ . . . {32• Într-un 
şir de articole analitice, E. Onaţkyi33, unul dintre fondatori i naţionalismului 
ucrainean, investigând geneza şi evoluţia fascismului italian, a negat asemănarea 
între naţionalismul ucrainean şi cel italian. Fasciştii mil itau pentru consol idarea 
naţiunii şi întărirea statal ităţii, în timp ce naţionaliştii ucraineni doreau eliberarea 
teritori i lor de sub stăpâniri străine şi crearea unui stat suveran. D. Andrievski i34 
adăuga la elementele specifice fascismului italian - organizare ierarhică strictă, 
religiozitate, substrat idealist-voluntarist, principiu monocratic, sprij in irea pe noua 
generaţie35 - principiul solidarităţii naţionale, revoluţionarismul, perceperea rolului 
conducerii naţionale36• În afară de acestea, în corespondenţa privată purtată cu 

30 Ibidem, inv. 1 ,  d. 1 0754, f. 2 1 .  
3 1  I.ULABOY, <Il .  3833, On. 3 ,  Cnp. 1 ,  ApK. 54-55; On. 2, Cnp. 33, ApK. 5 1 .  l 2  .51 .  OpwaH, P036UmOK yKpai"HCbKOi" nollimU'IHOi" oyMKU 3Q cmo Jlim, JloH.UOH, 1 938, c .  28-29. 
33 E. Onaţkyji ,  membru în Consiliul Central; din 1 9 1 9, şeful Biroului de presă al misiunii 

diplomatice ucrainene la Roma; din 1 922, şeful misiunii diplomatice; a fost şi redactorul revistelor 

"La voise de! Ucraina", "Haw KJIH'I" (Buenos Aires), ziarist talentat, autor al unui şir de articole, 
eseuri, lucrări ştiinţifice în domeniul filologiei, l iteraturii ucrainene; publicist. 

34 D. Andrievs'yji ,  secretarul misiunii diplomatice a Republicii Populare Ucrainene în Elveţia, 
şeful Comitetului Ucrainean în Belgia; din 1 927, referent pentru ideologie, apoi referent pentru relaţii 
externe al Conducerii Naţionaliştilor Ucraineni, unul din cei mai apropiaţi prieteni ai lui E. Konovaleţ 
şi A. Mel'nyk, publicist. 

35 €. OHaUbKHH, Jlucmu 3 Imam"i": ,aeUjo npo ,PazuU3M, "PoJ6y.noaa Hauii"' (npara), 1 928, 4. 
3, 6epe3., c. 95-96. 

36 .[{. AH.npiEBCbKHH, Iliâcma6o6i 3acaou IIGl/iOIIaJii3MY 1 Hanuca6 ,a.A. ,  "Ca.MocTiiiHa .[{yMKa" 

(4epHiaui), 1 933, 4. 9, aepec., c. 250. 
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l iderul mişcării naţional iste ucrainene E. Konovaleţi37, E. Onaţkyi încerca să pună 
în discuţie probleme de ideologie, cum ar fi introducerea principiului autoritar în 
O.U.N. Intuind efectele nefaste ale hotărârilor uni laterale şi ale dictatului 
conducerii naţionaliştilor ucraineni, Konovaleţ atenţiona că "aceasta e inadmisibil 
[ . . .  ] . Chiar Mussolini şi Hitler, având stat propriu şi [ . . . ] aparat organizatoric, nu au 
îndrăznit să numească în posturi după principiul «aşa să fie»"38. Chiar mai înainte, 
la alcătuirea recomandărilor pentru programul naţionalist, a propus "să renunţăm 
cu hotărâre la o teorie, la o anumită formă, la un gând impus, dar cât mai mult să 
insistăm pe spiritul de iniţiativă [ . . .  ]"39. Chiar şi în corespondenţa privată cu 
prietenul său, M.  Sţiborski, E.  Konovaleţ se declara împotriva concepţi i lor şi 
părerilor standard şi "sol icita de la membri observaţii critice referitoare la toate 
problemele actuale [ . . .  ], în unele cazuri provoca chiar conştient discuţi i speciale, 
fiindcă considera că identitatea de păreri, unanimitatea în Organizaţie [0. U .N . -

n.n. ,  M.  M.] pot s-o aducă la o anumită stare de marasm"40. 
Analizând izvoarele ideologice ale naţionalismului ucrainean se poate afirma 

că el nu s-a constituit într-o ideologie nouă, ci a absorbit construcţii ideologice ale 
epocilor premergătoare, deşi fondatorii naţional ismului negau legătura formală cu 
etapele premergătoare dezvoltării naţional ismului ucrainean . Aceste negări s-au 
manifestat într-o critică dură a doctrinelor narodnicistă, conservatoare şi  
democratică, deşi ideologia O.U.N.  a resimţit influenţa acestora. În afară de 
aceasta, ideologia O.U.N. a rezultat din interacţiuni şi interferenţe complexe între 
concepţii le elitiste, idealist-voluntariste vest-europene şi tradiţia politică ucraineană. 
Naţionalismul ucrainean a apărut şi s-a dezvoltat pe fondul unor procese 
asemănătoare vest-europene şi mondiale, dezvoltându-şi, totodată, specificul ca parte 
integrantă şi consolidantă a unei naţiuni care tindea spre făurirea propriei statal ităţi. 

Uberlegungen iiber die nationale Bewu8tweise: die ukrainischen 
und rumanischen Bewegungen (1920-1940) 

(Zusammenfassung) 

Der Autor des Artikels vergleicht und anlaysiert die zwei Bewegungen - die ukrainische und 
die rumli.nische, die von dem Ukrainischen Nationalistischen Verein und der Legion des Erzengels 
Michael, der Legion fl.ir nationalen und christlichen Schutz. Obwohl diese in dem Kontext der west
europăischen Ereignissse gewirkt haben, haben sie die nationalen Eigenschaften behalten. 

3 7  Evhen Konovaleţ ( 1 89 1- 1 938), participant la mişcarea naţionalistă a tineretului ucrainean, 
cunoscut activist al Uniunii studen�ti şi al societăţii "Sici". A fost unul din organizatorii formaţiunii 
mil itare din Kiev "Arcaşii siciovişti", comandantul cureniului Halici-Volhynia, întemeietorul şi 
l iderul Organizaţiei Naţionaliştilor Ucraineni. A fost asasinat, de către un agent sovietic, la 
Rotterdam, în anul 1 938. 

38 I..UJ.ABOY, <D. 3833, On. 3, Cnp. 1, ApK. 200--20 1 .  
39 flpozpGMa npa!Ji iiJeoJloZi'IHOi pec/JepeHmypu flpoeoiJy YKpaiHCbKUX HmţiOHWlicmie, 

"PoJ6yaoaa Hauii"' (Opara), 1 930, N� 7-8 (mm.-cepn.), c. 1 88.  
40 I..UJ.ABOY, <D. 3833, On. 3, Cnp. 1 ,  ApK. 82-85. 
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SUBSTANTIVUL VA TRĂ ŞI VERBUL A TRĂI 

ION POPESCU-SIRETEANU 

Cuvântul care exprimă cel mai adânc legăturile dintre viaţa noastră şt 
pământul pe care locuim este vatră. 

Vatra casei sau vatra satului reprezintă centrul în jurul căruia se desfăşoară 
întreaga activitate a unei fami l i i  sau a unei colectivităţi săteşti, iar "vatra focului 
este partea centrală şi cea mai de seamă a vieţii la stână" (Vuia, II, 240). 

Micul dicţionar academic, IV, 1 1 8 1- 1 1 82, înregistrează o mare varietate de 
sensuri ale acestui cuvânt, împreună cu unele expresii şi locuţiuni. Le vom 
prezenta, pe scurt, renunţând la unele paranteze. 1) "loc (sumar) amenajat pe sol ş i  
neacoperit unde s-a făcut sau se face foc"; 2) "Platformă (înălţată) amenajată sub 
un horn ca loc pentru foc, în tinda caselor (vechi) ţărăneşti"; 3) "Platformă de lut, 
de piatră sau de cărămidă, pe care este clădit cuptorul în unele case ţărăneşti"; 
4) "Suprafaţă plană (cu pl ită) în faţa guri i unui cuptor sau a unei sobe, unde se face 
focul"; 5) "Parte plană în interiorul cuptorului şi al sobei, care susţine boltitura şi 
unde se face focul"; 6) "Cuptor ( 1 )"; 7) "Suprafaţă, plană în prelungirea cuptorului 
sau a sobei şi, uneori, de-a lungul pereţilor, care serveşte ca loc de stat, de dormit 
etc."; 8) Expresia A nu avea nici (sau decât) cenuşă în sau a nu-i arde (cuiva) 
nici focul în -, a nu-i fierbe (cuiva) oala în - = "a fi foarte sărac"; 9) Expresia 
A nu-i mai rămâne (cuiva) nici cenuşă în - = - "a sărăci"; 1 O) Expresia A-i lua 
(sau a-i vinde) (cuiva) şi cenuşa din - =  "a-i lua cuiva tot ce are", şi 1 1 ) "A aduce 
pe cineva în stare de sărăcie"; 1 2) A sta (sau a cloci) pe - 1 ori a zăcea la gura 
vetrei = "a lenevi" şi 1 3) "A rămâne pasiv (la ceea ce se petrece în jur)"; 
1 4) "(Despre femei) Expresia A fi (sau a sta) pe - =  "a fi lăuză"; 1 5) (Despre 
femei) A da (sau a cădea) pe - =  "a naşte"; 1 6) Expresia A se da cu capul de- = 

"a se da cu capul de pereţi; 1 7) Expresia A se prinde cu mâinile de - = "a-şi 
înjgheba o gospodărie, un cămin"; 1 8) "Platformă (zid ită) pe care se înfierbântă 
fierul pentru a fi prelucrat"; 1 9) "Parte a forjei în care se depozitează şi de unde 
arde combustibilul"; 20) "Platformă de la baza unui cuptor metalurgic pe care se 
aşează materialele care trebuie încălzite sau topite; 2 1 )  "(Învech it) altar (pe care se 
aduceau jertfe)"; 22) "Prispă (de pământ)"; 23) "(Învechit şi reg. ; prin analogie) 
mică platformă, înălţată pe sol, folosită în diverse scopuri"; 24) "(Prin ext.) 

Analele Bucovinei, XIII, 2, p. 643-65 1,  Bucureşti, 2006 
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încăpere în care se află vatra (vezi sens. 2-6) şi unde se pregăteşte mâncarea"; 
25) "(Regional) încăpere în stână unde se fierbe zerul"; 26) Prin ext. "locuinţă"; 
27) "(Prin ext.) aşezare omenească (primară în raport cu altele care s-au dezvoltat 
ulterior)"; 28) "Prin ext., determinat de "părintească", "străbună") loc de baştină"; 
29) "(Prin ext.) ţară natală"; 30) Expresia A-şi face (sau a pune) vatră = "a se 
stabili într-un loc"; 3 1 )  Expresia A cădea (cuiva) în vatră = "a veni în vizită la 
cineva pe neaşteptate sau nepoftit"; 32) "(în aceeaşi expr.) a se stabil i  în casa 
bărbatului de la care urmează să aibă un copil"; 33) Expresia A îmbătrâni în vatră 
= "a rămâne fată bătrână"; 34) Expresia A lăsa (un ostaş) la vatră = "a el ibera (un 
ostaş) după terminarea serviciului mil itar"; 35) Expresia A rămâne cu sluta în 
vatră = "a nu-şi putea mărita fata"; 36) "(În mitologie) loc unde se crede că 
sălăşluiesc ielele"; 37) "(Prin analogie) Adăpost al unui animal sălbatic care are 
pui"; 3 8) "(Prin analogie) loc unde peştii îşi depun icrele"; 39) "(Prin ext.) spaţiu 
restrâns în care se dezvoltă un grup compact de plante de acelaşi fel" şi "cuib"; 
40) "(Prin analogie) loc unde se concentrează un anumit tip de rocă sau de 
zăcământ"; 41) "(Prin analogie) matcă (a tmei ape curgătoare)"; 42) "Loc (localitate 
sau parte dint-o localitate) unde este concentrată o activitate administrativă, 
culturală etc." şi "centru"; 43) "(fig.) loc unde se concentrează sau de unde se 
răspândesc anumite idei, influenţe, acţiuni etc." şi "focar"; 44) "loc din care se 
răspândeşte o anumită boală"; 45) "(Popular) loc de casă"; 46) "(Reg.) pardoseala 
(de pământ) a casei"; 47) "(Reg.) temel ia casei"; 49) "(urmat de "satului", 
"târgului", "cătunului" etc.) suprafaţă de teren pe care a fost sau pe care se află o 
aşezare umană"; 50) "(urmat de "satului", "târgului", "cătunului" etc.)" zonă 
locuită a unei aşezări umane"; 52) Expresia A pune (sau a aşeza) vatra satului = 

"a întemeia un sat"; 53)  "(cu un verb de mişcare, în locuţ. adv.) pe vatră = "pe 
jos"; 54) În loc. adv. la, în, pe vatră = ,jos, pe pământ"; 55)  Expresia a trânti (ori 
a da) (pe cineva) de, a da (cuiva) o trântitură de vatră = "a doborî la pământ (pe 
cineva)"; 56) "Suprafaţă de pământ (care a fost sau este) folosită ca amplasament 
pentru o construcţie; o instalaţie, o amenajare etc."; 57) "Loc unde se depozitează 
piatra scoasă dintr-o carieră sau dintr-o mină"; 58) "(Reg.) arie"; 59) "loc în faţa 
morii unde se aşteaptă rândul la măcinat"; 60) "Loc în faţa strungii unde se 
odihnesc oile după muls"; 6 1 )  "Loc unde se hrănesc oile iarna"; 62) "(la stână) 
ţarc"; 63) "Scobitură în pământ pe care o fac copiii la jocul de-a zala în găuri"; 
64) "Loc gol în cuprinsul unei suprafeţe acoperite cu vegetaţie"; 65) "Partea de jos 
a stogului de fân"; 67) "(Prin analogie) parte a mori i de apă sau de vânt nedefinită 
mai îndeaproape, probabil partea inferioară a coşului". Am renunţat la a reţine 
câteva sensuri cu totul nesemnificative pentru discuţia care urmează. 

Cum vedem, vatră are o mare încărcătură semantică. 
La sensurile prezentate, adăugăm altele neînregistrate sau cu noi nuanţe pe 

care l imba le distinge cu destulă acurateţe. Astfel :  
"Loc de pământ arabil" : În ţarină am avut trei vetre; 
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"Loc destinat pentru stogul de grâu al unei persoane în cadrul ariei de treierat 
grâul"; 

Vatra cuptorului este "suprafaţa pe care se coace pâinea" (Godea, 
Caracteristici, 28); 

"Pământ drept (bătătorit sau nu)"; A venit ploaia şi m-a prins cu fânul pe 
vatră; Am dat cu el de vatră; 

Vatră de cărbuni înseamnă în Banat "bocşă" (loniţă, în "Studii şi cercetări", 4 1  ); 
El bine se cumpănea/ Şi cu palma mi-I lovea,/ Mort de vatră mi-ş cădea 

(Densusianu, Graiul, 290); 

"Loc gol, nesemănat într-o grădină" (din M. Apuseni, în GS, Il, 87); 
Vatră străbună la moţi este "satul, Jocul de baştină" (Frâncu-Candrea, 

Românii, 1 1 6); 

"Vatră, adică pământu tot, afară din casă, la ţarină şi la munte, păstă tăt" 
(Conea, Clopotiva, 1, 5 8, nota 2); 

Vatra este "locul unde se face focul în colibă; este încadrată de lespezi de 
piatră din două sau trei părţi pentru a nu permite împrăştierea jarului şi a tăciuni lor; 
deasupra are o Jeasă de nuiele ca să oprească scânteile de a ajunge la paiele din 
acoperiş" (Butură, Etnograjia, 1 1 4). 

În ALR SN, II, pct. 349, vatră este "casa de la stână", printr-o largă extindere 
semantică. De altfel, stâna "are ca unic centru al său şi al întregului complex focul 
şi vatra focului" (Latiş, Păstoritul, 1 57). Vatră este numit "locul unde se face focul 
în stână" (Humuleşti, 70; Strunga, 1 07) sau "loc în stână lângă foc, unde dorm 
ciobanii", "locul unde se face focul la stână" (Broşteni, 58)  ori şi "locul de lângă 
sat unde sânt păscute oile" ( Valea Trotuşului, 1 1 8), pe alocuri şi "ţarc în care dorm 
oile" (Papahagi, Graiul, 326, în Borşa). Precizam, după Conea, Copotiva, I, 75,  că 
"vatra stâni i  e din pământ bătătorit". 

Poezia populară conservă termenul vatră cu determinantul de busuioc, cu 
sensul "unde creşte mai bine busuiocul". Astfel :  Să sameni busuioc/Pe nouă vetre 
de foc (Tocilescu, 362); În nouă vetre de foc/Tu să sameni busuioc 
(A. E. Popescu, 30); Când ţi-o veni dor cu foc,!Tu să sameni busuioc/Pe nouă 
vetre de foc (A. 1. Popescu, Il, 386); Şi tu, măre, să-mi sădeşti/Trei vetre de 
busuioc (Tocilescu, 362). 

Vatră, în terminologia mineritului, denumeşte Jocul de unde se extrage 
minereul, "piatra" (Il iescu-Şoit, 204 ), iar vatra băii este "locul unde se aşează 
piatra scoasă din baie" (Viciu, Glosar, 1 5 1  ) . 

Vatră are şi sensuri figurate: La mijlocul codrului/Şede vatra dorului 
(Voronca, 908); Pe vatra inimii mele/Cântă două păsărele (Folclor nou, 1 36). 

Faţă de o atare bogăţie semantică, este greu de stabi lit care este sensul 
moştenit de l imba română, dar acesta trebuie să fi fost locul bătătorit, "unde se face 
focul", ca prin extindere să fi rezultat alte şi alte sensuri . 

Cercetările cele mai serioase (Poghirc, în ILR, II, 352-553 ;  Russu, 
Etnogeneza, 4 1 4-4 1 6; Brâncuş, Vocabularul, 1 26-- 1 27) admit că este vorba de un 
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cuvânt moştenit din limba autohtonilor, ca şi în albaneză. Vatră se întâlneşte şi în 
dialectele româneşti din Balcani. Din română a fost împrumutat în l imbi slave şi în 
maghiară (Marton, 400). Termenul este specific vieţii româneşti în general şi este 
folosit atât în terminologia păstorească, în cea a casei, cât şi în cea agricolă. Prin 
păstorii români, termenul a ajuns în poiană, în slovacă, în cehă, în ucraineană. În 
poiană şi maghiară, vatră a ajuns prin contantul direct dintre limbi, mai întâi de la 
românii din Polonia şi apoi de la românii din Transilvania şi Maramureş. 

Vatră are o seamă de derivate, unele înregistrate în DLR şi în MDA, uneori 
cu contexte ilustrative puţine sau fără contexte, cum este vătriţă: Jupâneasă 
birăiţă,/Scoală-te de pe vătriţă (Ghergariu, 255); Cu cizme şi cu cojoc,!Pe 
vătriţă lângă foc (Viciu, Flori, 1 5 1  ) . Derivatul vătruţă "vetrişoară" nu este 
înregistrat cu sensul "postamentul din faţa cuptorului de pâine pe care se aşază 
lopata când se introduce aluatul în cuptor" (Godea, Caracteristici, 28). Nu este 
înregistrat adj . vătrit, cum se spune despre un "loc unde nu e parâşte [paj işte] ca în 
curte, întins, lăţit pe vatră" (GS, II ,  87, din Tomnatic - M. Apuseni). Verbul vetri, 
care înseamnă "a face vatră, a sta la vatră", înseamnă, regional, (despre animale) a 
adulmeca" şi este considerat în MDA ca fiind împrumutat din ucr. vitriti. În ALR 
SN, III, harta 722, găsim: o vetrit urmele, o sâmţât (vânatul). Şi a vetri cu sensul 
"a veghea" (Papahagi, Graiul, 1 40). Verbul a vetri se foloseşte "despre câinele 
care adulmecă departe către codru, de la stână (îndeosebi seara), care veghează, ia 
seama" (Latiş, Păstoritul, 1 27). Este, deci, vorba despre câinele care stă la vatra 
stâni i  şi adulmecă, ia seama, veghează să nu vină hoţi sau fiare (lupi, urşi). Avem a 
face cu un derivat al lui vatră şi nici într-un caz cu un împrumut ucrainean. 

"Vetre se mai numesc aşezările de iarnă la care rămâne păstorul angajat 
pentru această perioadă" (Laţiş, Păstoritul, 1 27). 

Înainte de a vorbi despre un verb neatestat, •vătrăi, ne vom opri puţin la unele 
nume proprii derivate de la vatră. În DOR, 403, sunt menţionate numele Vătra, 
Vatrea, Vetre, Veatreş, Veatruş, Vetriş şi este amintit un "moş din Vetrişani". Iorgu 
Iordan, Toponimia, 534, citează Vatra Domei, Vatra Moldoviţei, Vatra Episcopiei 
Argeş, Vatra Mănăstirii Govora . . .  În Recensămintele, II, sânt consemnate numele 
de familie Vatră în Topoliţa - Neamţ (p. 9) şi Vatră în Tiţcani - Hotin (p. 1 57). În 
Moldova un Dragoş Vetriş a fost menţionat în 1 528; în acelaşi an este menţionat 
Petru Vetriş, fiul lui Iovul şi nepot al lui Toader Vetreş, stăpân în Vetrişăni; tot 
atunci a fost menţionat un Stan Vetriş (Gonţa, Persoane, 740). Satul Vetrişăni poate 
fi Veţrişoaia (Gonţa, Locuri, 277). În Românii, 348, Drăganu prezintă numele topic 
Vatrov, menţionat la 1 405 (în apropierea râului Dunajec, afluent al Vistulei), care 
are la bază numele românesc Vatră, probabil  un antroponim. În DERS, 256, sânt 
consemnate câteva nume Vatră din Moldova şi Ţara Românească, din sec . al 
XVI-lea. Mai amintim Stâna Vetrila (Diaconu, Păstoritul, 9). 

Un sinonim al lui vatră, la aromâni, este fucurină (ODA, 568).  
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Verbul a trăi este un sinonim al lui a costa şi 1-a înlocuit pe acesta în toate 
graiurile dacoromâneşti, cu excepţia Bihorului şi a Munţilor Apuseni, unde se 
folosesc amândouă, după preferinţe. 

În DLR şi în MDA verbul este prezentat amănunţit, cu numeroase contexte 
i lustrative în DLR şi cu o altă organizare a sensuri lor în MDA. Le prezentăm după 
DLR: 1) "(despre fiinţe) a fi viu, a fi în viaţă; a exista, a vieţui, (învechit) a custa, 
(învechit, rar) oj ivoi"; 2) "a-şi duce, a-ţi petrece viaţa într-un anumit fel, a duce un 
anumit trai :  (învechit, rar) a obârşi, (regional) a pătuli, a păula"; 3) "a sta, a fi 
stabilit undeva, a locui"; 4) "a-şi petrece viaţa împreună cu cineva; a convieţui ;  a-şi 
duce viaţa în preajma, în societatea cuiva"; "a avea relaţii de dragoste cu cineva în 
afara căsătoriei legale"; 5) "a-şi procura cele necesare traiului, a-şi câştiga existenţa, 
a se întreţine"; 6) "a continua să existe, a dura, a se menţine, a dăinui, a se 
perpetua"; 7) "a simţi cu intensitate, a participa emotiv ( la . . .  )". 

Cu privire Ia origine, Şăineanu ( 1 996) şi DEX îl prezintă ca împrumut slav, 
pe când Candrea, Scriban, DLR şi MDA îl prezintă ca vechi slav, etimonul pentru 
toţi autorii de dicţionare fiind traiati/ trajati "a dura". Cu mai multe precizări vine 
Ciorănescu. Pentru el, cuvântul are origine slavă, din trajati (după Miklosich, 
Cihac, Tiktin), comparat cu bg. traja "a trăi", sb., cr., slav. trajati "a dura". L-a 
înlocuit din româneşte pe via "a trăi". Autorii SDE îl prezintă ca împrumut sud 
slav :  bg. traja "a rămâne", "a aştepta", "a suporta", "a exista", "a trăi"; ser. trajati 

"a rămâne", "a dăinui", "a trăi", "a locui". Recomandă o comparaţie cu slavonul 
traiati "a fi rezistent", "a suporta", "a dăinui". 

Faţă de toate aceste păreri, preluate dintr-un dicţionar în altul, noi credem că 
de la vatră a fost realizat un derivat, astăzi neatestat, *vătrăi, cu sensul mai 
general "a sta pe ( la, lângă) vatră". Ca rezultat al unei frecvente folosiri a verbului, 
s-a ajuns la  forma cu afereză trăi. Detaşarea silabei vă din vătrăi s-a putut face 
relativ uşor, prin confuzia dintre această silabă şi pronumele vă, ca în : Fiul lui 
Neacşu cel vestit să vă trăiască ani mulţi fericit. (Păsculescu, 64); Dumnezeu să 
vă trăiască (F. Dobr. 1 80); Dumnezeu să vă trăiască, domn primar . . .  
(Pavel eseu, Bihor, 1 05) .  

Pentru a susţine explicaţia propusă, precizăm că vatra este o parte 
multifuncţională a interiorului unei case ţărăneşti şi în special a odăii în care se 
locuieşte permanent. Astfel, pe vatră stau "bătrâni i  când vremea este mai rece, pe 
vatră omul se odihneşte, doarme , stă la cald; pe vatră femeia naşte, toarce, 
scarmănă (lână, pene), se fac ţevi pentru ţesut (activitate a copi ilor); pe vatră se 
închistresc ouăle în ajunul Paştelor. Pe vatră sânt concepuţi copi i i .  

Cu timpul, a trăi s-a îndepărtat de vatră în aşa fel încât legătura dintre cele 
două cuvinte s-a pierdut. Dacă într-o vreme verbul trăi a preluat doar sensurile 
verbelor moştenite via "a trăi, a v ieţui" şi costa, în timp el a devenit sinonim cu : a 
vieţui, a hălădui, a sălăşlui, a sălăşi, a locui, a exista, a fi, a fiinţa, a dăinui, a o 
duce, a coabita, a convieţui, a dura, a exista, a petrece, a sta şi altele (vezi 
Seche, Dicţionar, 1 023). 
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Prezentăm o seamă de extrase mai ales din folclor: Maica cea de-a doua 

oară/Ne culca pe vatra goală (F. Fr., I, 1 77); Apoi românu s-o culcat pe vatră, 

lângă oala cu zamă şi carne (Morariu, Materiale, 3 8); Di ci nu m-ai făcut 

fată,/Să şăd cu furca la vatră (Aiexici, II, 1 76); Fire-ai, maică, blestemată,!Dă 
nu m-ai făcut d-o fată/Să şez cu tine pe vatră (Bălăşel, 585); De ce nu m-ai 

făcut o fată,/Să stau cu furcuţa-n vatră (F. Dobr. 498) ; Mai bine mă făceai 

fată/Şi torceam şezând pe vatră (Voronca, 1, 725); Rea soacră îmi căpătai. 

/Şede-o vatră şi mă latră/ Strigă că nu sânt bărbată (F. Costin, Graiul, II, 39); 
Mă certai cu soacra iară;/Şede-n vatră/Şi mă latră (OI Iade, 70); Am o soacră 

ca un câne,/Şede-n vatră şi mă latră (Timoc, 450); Şede-o vatră şi mă latră,lla 

vătraiu să mă bată (Viciu, Flori, 2 1 8); Te pui lângă foc pe vatră (Cernea, 283 ); 
Să şed cu tine pe vatră/Să-ţi dau firele la natră (Ciauşanu, Culegere, 3 7); Acasă 

eşti tu, nevastă?/ Acasă şi şăd pe vatră (Papahagi, Graiul, 98); Stau copkii pângă 

vatră ( idem, ibidem, 92); Când aud că câinii latră,/Sar copiii di pă vatră 

(Ghergariu, 247); Pe vatră stăteam,!Turtă frământam (Moldoveanu, 1 54); Să 

trăiască fetele/C-au scărmănat penele (Marian, Nunta, 636); Să fii mamei de-ajutor 

/De pe vatră pe cuptor (idem, Naşterea, 3 1 6); [femeile] stând la vatră tot scriu 

[ouă pentru Paşti] (Voronca, 42 1 ) ; Femeia naşte pe vatră (Conea, Clopotiva, Il, 
407); Şi s-o pus pe-un corn de vatră (F. Tr., 1, 498) ; "E de însemnat că mama 
nicăieri nu se aşează cu patul şi cu nou-născutul în casă decât numai lângă vatra 
focului sau după căloni (sobă) în ungheţ, unde e locul mai scutit" (Pop-Reteganul, 
în Densusianu, Graiul, 233). 

Aşadar, vatră a creat un derivat neatestat a vătrăi care, printr-o folosire 
frecventă, a dus la apariţia formei cu afereză a trăi. Acestea au coexistat, dar cu 
vremea varianta mai scurtă a fost preferată, până când *vătrăi a dispărut. Se mai 
păstrează poate prin graiuri din zone izolate sau a dispărut definitiv. 

Verbul a trăi se foloseşte şi la meglenoromâni cu trei sensuri : 1 )  "rabd, 
sufer": Nu pot si trăies ... trăia frati, trăia, noi trăit-am mult, angă unec si trăim 

(nu pot să rabd, rabdă, rabdă, noi am răbdat mult, o să răbdăm puţin); Cum să 

trăies (cum să rabd); Lupu nu putu trăiri ( lupul nu putu răbda); 2) "Ţin, duc, 
durez": Si trăiască trei aii (să ţină trei ani); 3) "trăiesc": Fitsoru trăiaşti cu 

niveasta lu ampiratu (băiatul trăieşte cu nevasta împăratului). Cuvântul ar veni 
din bg. traja, crede Capidan, Ill, 298 . 

Faptul că la slavi i  sudici, la sârbi, croaţi, sloveni, infinitivul este trajati, la 
bulgari traja, cu sensurile menţionate mai sus, putem presupune că de la rom. 
vatră a fost derivat mai întâi verbul *vătrăia, cu sensurile prezentate mai sus, ca în 
timp să fi apărut varianta *vătrăi, generalizată cu timpul în toate medi i le 
româneşti, la slavi păstrându-se prima formă, cu afereză, a derivatului, anume a 

trăia. Slavonul traiati "a fi rezistent", "a suporta", "dăinui" (deci "a trăi mult") 
este verbul românesc adaptat la vechea limbă bulgară. 
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Proema, 2000, 330 p. 
Marian, Naşterea = S. FI. Marian, Naşterea la români, Bucureşti, 1 892. 
Marian, Nunta = S. FI. Marian, Nunta la români, Bucureşti, 1 890. 
Mărton = Mărton Gyula şi colab., A magyar nyelvjarcisok roman kolcsăns:avai (Împrumuturile 

româneşti ale dialectelor maghiare), Bucureşti, Editura Kriterion, 1 977. 
MDA = Micul dicţionar academic, IV, Bucureşti, Ed. Univers Enciclopedic, 2003. 
Moldoveanu = Elisabeta Moldoveanu, Cântecele Oltului, în voi. Cântecele şi poveştile Oltului, în 

seria Folclor din Oltenia şi Muntenia, VII, Bucureşti, Ed. Minerva, 1 979. 
Morariu, Materiale = Tiberiu Morariu, Material etnografic şi folclor ciobănesc din Munţii Rodnei, 

Extras din revista "Vatra", V, nr. 6-12, f.a., 1 939. 
Oallde = Petru Oallde, Flori de pe Căraş, Reşiţa, 1 973. 
Pavelescu, Bihor = Gh. Pavelescu, Cercetări folclorice în nordul judeţului Bihor, în "Anuarul Arhivei 

de Folclor", VII ( 1 945), p. 35-I 22. 
Păsculescu = Nicolae Păsculescu, Literatura populară românească, Bucureşti, 1 9 1  O. 
Poghirc = Cicerone Poghirc, în Istoria limbii române, voi. II, Bucureşti, Editura Academiei, 1 969. 
A. E. Popescu = A. E. Popescu, Cântece de pe Jilturi, Târgu-Jiu, 1 977. 
A. I .  Popescu = Aurelian I .  Popescu, Cântecele bătrâneşti din Oltenia, voi .  II, Craiova, 1 970. 
Papahagi, Graiul = Tache Papahagi, Graiul şifolclorul Maramureşului, Bucureşti, 1 925. 
Russu, Etnogeneza = 1.  1 .  Russu, Etnogeneza românilor, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 

1 98 1 . 
Seche = Luiza şi Mircea Seche, Dicţionar de sinonime al limbii române, Bucureşti, Editura 

Academiei, 1 982. 
SDE = Scurt dicţionar etimologic a/ limbii moldoveneşti, Chişinău, 1 978. 
Scriban = August Scriban, Dicţionarul limbii româneşti, Iaşi, 1 939. 
Şăineanu, 1 996 = Lazăr Şăineanu, Dicţionarul universal al limbii române, I-V, 1 995-1 996, Iaşi, 

Mydo Center. 
Strunga = Dondaş Gheorghe, Terminologia păstoritului în comuna Strunga, Jud. Iaşi. Teză de l icenţă, 

1 973. 
Timoc = Cristea Sandu Timoc, Căntece bătrâneşti şi doine, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 

. 1 967. 
Tocilescu = Materia/uri folcloristice, voi. I., Poezia populară, Bucureşti, 1 900. 
Valea Trotuşului = Georgescu Lăceanu Ana, Terminologia păstoritului pe Valea Trotuşului, laşi, 

Teză de l icenţă, 1 972. 
Viciu, Flori = Alexiu Viciu, Flori de câmp, ediţie de R. Todoran şi I .  Taloş, Cluj-Napoca, Editura 

Dacia, 1 976. 
Viciu, Glosar =Alexiu Viciu, Glosar de cuvinte dialecticale din graiul viu al poporului român din 

Ardeal, în "Analele Academiei Române", seria II, tomul 29, 1 906-1 907. 
Voronca = Elena Niculiţă Voronca, Datinele şi credinţele poporului român, Cernăuţi, 1 903. 
Vuia, I I = Romulus Vuia, Studii de etnografie şi folclor, ediţie de Mihai Pop şi Ioan Şerb, I, 1 975, II, 

1 980. Bucureşti, Editura Minerva. 
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Das Substantiv vatră und das Verb a trăi 

(Zusammenfassungen) 

In dem Kontext einiger !ilteren Beschăftigungen, die als Gegenstand die Bedeutung einiger 
wesentlichen rumănischen Wtirtern haben, untersucht der Autor "die semantische Last" der Wtirter 
"vatră" und "a trăi" . In diesem Sinne, geht der Autor von verschiedenen Dokumenten (folklorischen 
Texten, etnographischen und sprachwissenschaftlichen Arbeiten, WtirterbOchern, Monographien) aus, 
die aus dem ganzen Gebiet herkommen, wo die rumănische Sprache, ihre Dialekte oder Mundarten 
verwendet werden. 
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FOLCLOR, ETNOGRAFIE. ARHITECTURĂ 

LECA MORARIU - IOAN VICOVEANU 
CORESPONDENT Ă 

ELENA PASCANIUC 

În Fondul  documentar "Ioan Vicoveanu", aflat la Muzeul Bucovinei din 
Suceava, mapa de Corespondenţă privată numără 250 de dosare cu scrisori primite 
de învăţător de-a lungul timpului .  Dosarul nr. 1 34, poate cel mai voluminos, 
inserează scrisorile semnate de Leca Morariu şi relevă o corespondenţă susţinută de 
cei doi timp de aproape patru decenii, uneori la intervale mari de timp. 

Publ icăm aici scrisori dintre ani i  1 93 1  şi 1 962, primite - cele mai multe -
de 1 .  Vicoveanu în perioada în care Leca Morariu se afla în Râmnicu-Vâlcea, 
locul unde s-a refugiat în 1 944 din Cernăuţi şi unde, forţat de împrejurările 
istorice, a rămas să locuiască până la moarte, simţindu-se un exi lat, regretând 
mereu depărtarea de locuri le natale. Despre Bucovina şi despre împlin irea unor 
proiecte concepute încă înainte de război, care urmăreau să aducă în atenţia 
publ ică personalităţi culturale din regiune a scris şi a întrebat Leca Morariu cât 
timp a trăit (s-a stins la 1 5  decembrie 1 963). După pensionare, în 1 947, a 
desfăşurat o febri lă activitate muzicală (peste 1 3  O de concerte), de traducător de 
poezie, a continuat să lucreze la operele de autor (mai ales la monografia Iraclie 

şi Ciprian Porumbescu). 
Leca Morariu a corespondat asiduu ş i  a ţinut să menţioneze acest lucru în 

Jurnal (20 martie 1 954), notând că are "peste 75 de corespondenţi" şi întrebându-se: 
"Oare nu-i păcat de timp?"1 • Tot el, însă, scrie într-o scrisoare pentru N. Bănescu, 
prezentă şi în Jurnal: "În acest sedentarism forţat, pustnicitul de om se întâmplă să 
cultive o corespondenţă mai intensivă. Corespondenţa - acest binevenit surogat de 
. . .  de publicistică." 

Cu Ioan Vicoveanu împărtăşeşte în scrisori admiraţia pentru Ciprian 
Porumbescu şi opera acestuia, pe care se străduieşte s-o publice. Visa la un Muzeu 
Porumbescu la Suceava şi este interesat de viaţa culturală a Sucevei, a Bucovinei. 

1 Liviu Papuc, Leca Morariu. Studiu monografie, laşi, Editura Timpul, 2004, p.  2 1 9, nota 
726. 

Analele Bucovinei, XIII, 2, p. 653-669, Bucureşti, 2006 
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Leca Morariu a fost d irectorul Teatrului Naţional din Cernăuţi, în ultimii  doi ani de 
existenţă ai acestuia, iar o scrisoare primită de Vicoveanu arată impl icarea totală 
într-un post pe care îl refuzase de două ori înainte de a-1 accepta, numai pentru a nu 
se supune politicului .  

Modul de adresare (cu excepţia scrisorii din 1 93 1 ,  care începe în felul abrupt 
în care am redat-a) către 1 .  Vicoveanu este revelator pentru strânsa legătură 
afectivă şi spirituală d intre cei doi bucovineni .  

1 

Cine răspunde cel dintâi apelului  meu [pentru] Muzeul Porumbescu? 
Se-nţelege că iarăşi 1. Vicoveanu. Într-o vreme ca aceasta, când chiaburoi cu [ . . .  ] 
groasă te roagă să nu le mai trimiţi revista din cauza "enormei crize", cine-şi 
plăteşte chiar şi c li şeul său? Acelaşi 1. V. ! Ţi le spun acestea nu pentru a te 
tămâia, ci pentru a stabi l i  un adevăr de care odată şi-odată o să vorbesc amănunţit 
şi apăsat. 

Fireşte, broşurile - tustrele - le aştept cu drag. Nu te teme, dragă O-le 
Vicoveanu, nu [ . . .  ] nimeni să te ia înainte! Pentru Muzeul Porumbescu [voi] mai 
potrivi şi ceva manuscrise de-ale lui Carol Miculi ,  Is[idor] Vorobchievici, 
Mandicevschi - care şi ei au trăit în preajma lui ! . . .  

Vara asta m-am ocupat intensiv cu  [completarea] Muzeului nostru. E un 
material extrem de preţios. Şi [mă gândesc] cu părere de rău la vremea când, uitat 
cu desăvârşire, n-oi mai putea supraveghea aceste scumpe lucruşoare . . .  

Alăturez ş i  chitanţa p[entru] cl işeul O-tale (pe care, după publicare, ţi-I pun la 
d ispoziţie): 425 lei +3 lei timbru = 428 lei. Bani i  i-am aflat deunăzi la Cernăuţi şi-ţi 
mulţumesc foarte cordial .  Mă gândesc cu grijă la . . .  nr. 5 şi 6 din "Făt-Fr[umos]" 
1 93 1 , p[ entru] care nu mai de unde scoate bani . . .  

Colaborator fi ind, d-ta ne datorezi numai Y2 din  abon[ament], deci 1 00 lei. 
Deci nu te cheltui. 

Şi fii cu drag salutat de cel ce te preţuieşte cu stimă şi admiraţie, 

Leca Morariu 
Suceava, 9/9 1 93 1 

2 

Dragă Om bun, 

Cu toată ruşinea întârzierii , mulţumim foarte cordial pentru admirabila miere. 
Să trăieşti şi să pofteşti pentru a o gusta din marea noastră gospodărie, care cred că 
nu ţi-a d isplăcea. 
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Pentru 1 ex. din volumul Lui Gavriil Musicescu. Omagiu î i  scriu astăzi lui 
Torouţiu, cartea fiind tipărită la el .  

Cu Teatru l o duc foarte, foarte, foarte greu . . .  Pol iticienii noştri nu dau nici  o 
para p[entru] nişte pârliţi de exponenţi cultural i .  Dar ce să mai vorbim !?  Povestea-i 
veche ! O şti i  şi mătăluţă . . .  

De cuibul discordiei "Armonia" m-am lăsat, fi indcă abia prididesc cu munca 
la Teatru. În curând voi primi fascic[olul] 4 din Colecţia muzicală "Făt-Frumos", 
cu inedita Horă de salon pentru violoncel şi pian, de Ciprian al nostru, fiindcă, 
oricât de cumpl ită e indolenţa publ icului, eu unul nu mă las . . .  

Cu drag şi s[ărutări] de mână Doamnei. 

Leca Morariu 
C[ ernăuţi] 1 01 1 1 .  1 93 4 

3 

Iubite Amice, 

Doar recomandat să ţi-I trimit nr.-u l 3/ 1 940. Un exemplar l-am dat Academiei 
Române, două-trei mi-au rămas pentru Universităţile noastre . . .  Celelalte au rămas 
la Cernăuţi ,  în labele scâmăviei de Molotov - că şi mai ieri i-am văzut mutra de 
maimuţă la c inema! Doamne, cine a mai ajuns să stăpânească! . . .  

Mă gândesc cu spaimă şi la comorile d-tale de cărţi şi muzicalii atât, atât de 
vecine cu cei mai cinici hoţi ai veacului nostru ! Ia seama, omule, ce faci şi ce faceţi !  

N-ai crede, poate, că  dinspre partea cărţilor o duc aici cam greuţ. 
Bucovinensii le nici nu se prea găsesc - şi ţi le împrumută ( cărti le; periodicele, 
deloc ! )  numai pe o lună. 

Să ştii deci că sunt mai ales în căutarea cărţi i bucovinene. Orice, de oricine 
e bineven it. La nevoie, chiar pe ban i .  

Iar Fătul ["Făt-Frumos"] meu ş i  a l  nostru (atât de  generos încurajat de  alde 
O-voastre), rămâne - cum ziceam şi în articolul Tot înainte!, rău cenzurat şi 
zdrenţuit (ca şi Cronica) - acelaşi, din tot sufletul, amvon al Bucovinei. Deci nu 
bisericuţă l iterară de tămâiere a cutăror idoli, sau răsadniţă de stihuire aiuristă, ci 
vitează şi curată afirmare a moldoveniei noastre bucovinene . . .  Ca să nu regrete 
Bucovina c-a rămas cu atâtica revistuică şi ea! . . .  

Cu drag şi  omagii p[rea] s[timatei] Doamne. 
Salutări de la secretara "Fătului". 

Bucureşti, 25/11 .  ' 4 1  
Cordial, Leca 
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4 

Dragă Amice, 
(Amice, nu Prietene ! ), 

4 

Bravo! Îmi pare nespus de bine de solicitudinea ce-o ai şi pentru Ion Vidu al 
Bucovinei. 

Corul Supt o culme de cetate, fireşte, aş vrea să-I am şi eu - eu, care n-am 
nici o piesă, dar absolut n ici o piesă de Victor Vasilescu. Textul la Supt o culme ar 
trebui căutat şi-n periodicele de pe la 1 874-1 878 ş.a.m.d. 

Preţioase şi amintirile d-tale d [espre] Ioan Litvinina, d[espre] Corul lui Victor 
Vasilescu etc. Şi despre "Busălăul" (cum îi zice Ciprian Porumbescu) Is idor 
Vorobchievici ar fi b ine să ne scuturi niscai amintiri. 

Anuarele "Armoniei" ar trebui să le caut prin cele lăzi răvăşite . . .  Dar e cam 
riscant a le încredinţa astăzi poştei .  

Aştept, mereu aştept, cele 2 inedite de Şt .  Nosievici . 
Cu drag şi omagii P[rea] S[timatei] Doamne. 

R.-V. ,  1 911. 1 949 

P. S . - Cum era pe vremea d-tale istoricul Hâtel Moldavie? 

O. şi Leca 

Şi, la ocazie, ceva săcărică (chimion) . . .  Vezi că nu cer miere de albin i !  
Pansat l a  un  deget, cer scuze p[entru] scrisul mai defectuos. 
Despre cântecul Supt o culme trebuie să mai ştie ceva şi C. Ieremievici

Dubău, pe care-I salut foarte cordial . Ne-a scris şi D. Sorocean şi i-am şi răspuns.  
Volumul [ . . .  ] nu-l cunosc. Sunt curios ce e cu Eminescu şi Creangă, membri 

onorifici post-mortem ai Academiei Române. 

5 

Amice Vicovene, 

Ba să am iertare ! Faptul că sucevenii fură întâmpinaţi la Rădăuţi de doi atât 
de vrednici crainici muzicali, ca dirijorul Mihai Bodnariu (neuitat pentru mine -
asta poţi să i-o spui) şi ca jertfitorul şi ahotnicescul I. Vicoveanu - înseamnă că l i  
s-au dat cele mai deplin cuvenite onoruri. Sala - cum zici - arhiplină! [ . . .  ] 

Păcat însă că programul n-a fost mai amplu, mai nou. l-am scris şi 
preşedintelui D. Fi l ip că mereu numai cu Serenada şi Cât îi ţara, nu se poate. Câte 
alte mărgăritare din opera lui Porumbescu lâncezesc uitate. Idil ica Iarnă cu neaoşa 
ei Doină; capodoperele pieselor rel igioase, ca Adusu-mi-am aminte; cei trei (sau 
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chiar patru - cu cel german) Christos au înviat - mi-i închipuiesc [ . . .  ] într-un 
concert; marile cantate apoi (Altarul mănăstirii Putna şi Tabăra română) ! . . .  

Şi  fireşte, i-am scris d-lui Fil ip şi-n chestiunea lui 1 .  Vidu a l  Arboroasei . 
Ă propos de critica d-tale cu privire la partea orchestrală: mi se pare că 

trebuie să distingem între Pot-pourri-ul şi Ouvertura lui Crai-Nou! 
Vechile anuare ale "Armoniei" nu ţi le mai trimit. Păcat ar fi să se piardă. 
Noi, sănătoşi şi - la lucru . 
Cu drag şi omagii P .S .  Doamne. 

Octavia şi Leca 
R.-V., 8/II .  '49 

P .S .  Distins-cordiale salutări d-lor Dimitrie Sorocean, C.  Ieremievici-Dubău, 
Mihai Bodnariu şi onor[ atei] famil i i  D-na prof. Vanda Mincu. 

Şi mult mă mir că nu-mi trimiţi odată cele două inedite de Ştefan Nosievici. 
Ori speri că scapi de această corvoadă, eu sinucizându-mă? . . .  

Nu  uitaţi de Grigori Halip şi T. V.  Ştefanelli ! Apoi, în corespondenţa 
particulară a te-miri-cărui preot, d ir. şcolar, notar etc., niscai fotografii şi scrisori de 
la Grigore Fi limon, dr. Gh. Popovici, C. Maxim etc. 

Dl .  Ierimăscu ce mai posedă de la dr. Ortisie Popescu!? 

6 

Scumpe Amice, 

Să ne veniţi amândoi sănătoşi, d-ta şi fratele C. Ieremievici-Dubău. Vom fi 
foarte fericiţi să vă dăm sălaş în bârloguţul nostru . Zici că-mi aduci şi cele ce-mi 
datorezi, adică, pe cât ştiu eu, cele două inedite de Ştefan Nosievici şi săcărică de 
ceea care se pune în pâine - câtă pofteşti, cât de multă poţi. 

Scriindu-ţi în preajma aniversării morţii Tatălui meu, mi-i aminte să-ţi 
comunic şi n işte stihuri ale Lui (care nu e numai un "popularizator", cum îl arată 
C.  Loghin în /st. !it. rom. din Bucovina, ci un nume definitiv al poeziei arborosene) 
- u itate prin cele periodice . . .  Descoperite de noi aicea, fiindcă ne era dor să mai 
stăm cu El de vorbă. Şi deci, foi letând revista "Amicul fami l iei" (Gherla), la care 
ştiam c-a colaborat, dădurăm de această vibrantă mărturie: 

Când ar fi să vie ora* 
Să mă duc şi eu din lume, 
Ş i  când scumpii mei cu jale 
M-or chema, bocind, pe nume, 

Când . . .  

Când cruci, prapure ş i  preot 
L-a mea casă or veni . . .  
În  sicriu când m-or închide, 
Spre mormânt când m-or porni, 
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Când, după prohod, la groapă 
Preotu l s-ar înălţa 
Sus pe ţărna aruncată 
Şi-ar începe-a cuvânta 

Despre neagra mea viaţă 
Cu cuvinte de-ntristare, 
Căci ar stoarce lacrimi mute 
De la mic şi de la mare . . .  

Eu  atunci din somnul morţii 
Aş dori să mă trezesc, 
Să mă sui pe ţărna gropii 
Ş i  în juru-mi să privesc. 

Elena Pascaniuc 

De-aş vedea pe-acei prieteni 
Ce-au scurtat a mea viaţă, 
Căci şi ei amar suspină 
Şi au lacrime pe faţă -

De ruşine şi durere, 
De-a lor mare făţărie 
Eu de viu să dorm m-aş pune 
Somnul cel de vecinicie. 

* 1 6 martie 1 927 ! .  . .  
(,,Amicul familiei", anul VIII, 1 884, 233) 

6 

Zic, vibrantă mărturie, fiindcă se ştie că aprigul Constantin Morariu fu 
surgunit din C[  ernăuţi] la ţară şi prin meschinele intrigi ale unor "prieteni" ai lui  . . .  

Iar în "Amicul fami l iei", anul  VII, 1 883 , 1 09 - idil ica ş i ,  hai  să-i zicem, 
"coşbuciana" poezie Cărăbuşii (reluată şi retuşată şi-n manuscrisele lui) . Astfel :  

Boarea cea de primăvară 
Cărăbuşi i  i-a trezit, 
Ş i-n bătaia lunii, seara, 
Zbârnâie roiu '  rătăcit. 

De pe prispă, tata, mama 
La copi i  privesc cu dor, 
Cum aleargă şi  râd vesel, 
Cărăbuşi să prindă-n zbor. 

Pe pârleaz, lângă portiţă, 
I lenuţa parc' aşteaptă . . .  
Ba !  Ascult-un fluier dulce 
Ce la visuri o deşteaptă . . .  

Cămăşuica-i descheiată ! 
Zboar' în sân un cărăbuş ! 
Gâdi l ind-o, ea tresare, 
Ţipă, dă să fugă-acuş. 

* 

- Ce-i, Lenuţo? - o întreabă 
Un glăscior ca de bărbat. 
- Ia, un cărăbuş, Castele, 
Drept în sân mi s-a băgat! 

- Da, primejdia e mare! 
Dar eu te-am mai apărat! 
Mai cu şaga, mai cu-adinsu, 
Cărăbuşu' i-a luat . . .  

Apoi ,  dându-i noapte bună, 
Cântă-n gândul lui, vioi: 
- A  sosit, Lenuţo, timpul 
Să arăm de păpuşoi !  . . .  

Ş i  când om prăşi, iubito, 
M-oi ruga la Dumenzeu 
Să se-ndure să trimită 
Cărăbuşi în sânul tău . . .  

Ş i  iar, recitându-i scrisorile! La 1 1  aug. 1 92 1  - întrebat de  mine: "Is idor 
Vorobchievici asemenea nu poate figura în acel Calendar (al "Glasului 
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B uc[ovinei]"), căci a fost cu mult mai mult ucrainean, iar român, doară numai 
ipocrit". 

Alta: Aş vrea să ştiu ori de ai rev . "Steluţa" (Corovia) a vrednicului Simion 
Cobilanschi. Când apare nr. 1 ?  La 9/2 1 sept. 1 883? Şi, fireşte, şi despre acest uitat 
(S.  Cobi lanschi) ar fi cu cale să adunăm toate ştirile cuvenite. Să te văd la treabă! 
Nu la vorbărie !  

Pentru Arhiva d-tale de  fotografii, anexez o contribuţie. Vor urma, poate, şi 
altele. Dacă s-ar pierde la mine, le aflăm la d-ta. 

Iar bădia Ieremievici (cum îi zicea Victor Morariu mai scurtuţ) să binevoiască 
a mai scutura sfânta lui  comoditate şi să ne mai sloboade una-alta din traista-i cu 
amintiri - d. p. chiar despre S. Cobilanschi .  

Cu drag, O. şi Leca 
R. V.,  2 111 1 1 .  '49 

7 

Dragă Jicovene, 

Geaba! Sunt informat că tipăriturile bucovinene sunt oprite de cenzură şi deci 
şi de poştă. Dovadă, volumul de cele mai inofensive poveşti populare Dela noi, cu 
subtitlu l  Poveşti bucovinene. Numai ediţia a V -a, 1 927 şi a VI-a, 1 942 - n-au acest 
fatal subtitlu . . .  

Aşadar, mai va! 
Nu mi-ai confirmat primirea ultimei mele scrisori (din 3 1 /V) cu ilustraţiile 

anexate ei .  Încât, nici nu-mi mai vine să-ţi trimit alte Bi lduri !  
Ş i  ce-i cu cealaltă inedită a lu i  Ştefan Nosievici? 
Documentele oficiale pentru trecerea Emiliei Kalmiţchi de la catolicism la 

ortodoxie şi  pentru · căsătoria lui Iraclie Golembiovschi cu Emi l ia, le am în 
original . 

Iar arhimandritul nun se chema Dositei Tiscovici, nu Timinschi !  
Adresa lui Gh. Onciul n-o cunosc. 
La Timişoara a murit Ştefan [ . . . ]? 

Cu drag, Leca 

R. V., 27/8 . '49 

P .  S .  Dacă ai cumva revista "Famil ia", anul XLII, 1 906, copiază-mi  de acolo 
(pag. 1 63)  Balada (versuri) fratelu i  meu Aurel Morariu, şi trimite-mi-o. 
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8 

Amice Vicovene, 
Amice e parcă mai frumos ca prietene, precum (iartă-mi-se recidiva 

"latinistă" ! )  mărire e mai româneşte ca slavă, binecuvântez - ca blagoslovesc, sper 
- ca nădăjduiesc, aflu - ca găsesc, spirit - ca duh etc. etc. etc. Se vede că la 
bătrâneţe începe omu[ l] a se prosti ! Ori poate că sunt alte pricinuţe la mij loc? 

Deci :  Amice Vicovene, 
Iarăş i ai d-ta cuvântul !  Despre un crăian al d-tale ! Luându-mă de vorbă în 

frumoase epistoli i  cu fostul şi neuitatul meu profesor de germană Arcadie Dugan, 
acuma la Humor, ajunserăm şi pe la Sever Beuca-Costineanu ! B ine, dar omul ăsta 
e născut la Unter - J icovul-de-Jos (în 1 872). Aşa cuvântează (nu: glăsuieste ! )  
C. Loghin în Istoria literaturii române din Bucovina. Ziua ş i  luna naşterii lui S .  B .-C. 
ne-o vei comun ica-o d-ta, ca şi celelalte d[espre] familia şi  viaţa lui etc. Şi de ce-i 
zice Costineanu? 

Noi, ambii, sănătoşi şi dornici de săcărică. Miere de albini se mai găseşte el şi 
pe aici. 

Cu drag, O.  şi  Leca 
R. V.,  1 6/9 '49 

9 

Amice Jicovene, 

Ce-a fost mai urgent, îi isprăvit, bag-seamă: Monografia lui Tcaciuc despre 
Tudor Flondor vei fi primit-o. Păstrează-mi-o bine, te rog. M-am cam mirat că-n 
toată Arboroasa n-ai aflat-o. Mare pustiu pe la intelectuali i  D-Voastre ! 

La Ciprian Porumbescu nu uita să-i dai data naşterii adevărată: 1 853 ! Şi că-i 
un real talent l iterar, şi chiar pentru nemţi . În proză şi în versuri. Dovadă, în proză, 
scrisoarea lui ,  datată Wien de 29 Mărz 1 880 şi 30/3 8 Uhr frilh şi publicată de 
subsemnatul în rev. "Ethnos" (Focşani), anul Il, 1 942-1 943 , fascie. 1 -2, pag. 1 54-
1 6 1 .  Pentru versificaţia lui  germană, cf. atâtea [articole] publ icate-n "Făt-Frumos". 
Şi ,  probabil, şi o seamă de texte la elegii le lu i  de iubire: Nocturnă ("lhr Blilm . . .  
a l ! ! "), Resignation ("Ich suchte Vorte") .  Precum nu vei u ita să semnalezi că o 
seamă de poeţi germani - H. Heine ("Du bist wie eine Blume"), Henn. Lingg ("Ich 
l iebte Dich . . .  ") s-au învrednicit a fi . . .  eternizaţi de acest Fr. Schubert român -
atât [de] prodigios fericit în invenţia melodică. 

Pentru neuitatul nostru Friedwagner, te serveşte necrologu l  semnat de Sextil 
Puşcariu în "Dacoromania", voi .  X, Partea 1, 1 94 1 ,  p. 225-227. 

Sămânţă de măghirănuţ moldovenesc am primit de la bravul I l ie Dugan din 
Gura Humorului .  
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Cu drag vă s[alută] şi cu Hristos a înviat! 

Octavia şi Leca 
R. V. ,  26/IV . ' 50  

10  

Amice Jicovene, 

Fireşte, toate piesele lui C. P .  de la T. Popovici [ . . .  ] s-ar [cădea] să treacă la 
Muzeu. Dacă poţi, salvează-le. Dacă nu, ia-ţi copii de pe ele. 

Necrologul d [espre] Friedwagner ţi 1-oi copia eu, când oi mai scăpa la vreme 
disponibilă. 

Cu drag şi foarte zorit de lucru, 

Leca 
R. V., 8/6 . ' 5 0  

P .  S .  - Da, pe vremea l u i  Ştefan cel Mare, Vicovului i se zicea J icov (vezi 
I. Ursu, Ştefan cel Mare, 1 925,  mai multe pagini . . .  ) 

1 1  

Amice Jicovene, 

Doamne, că departe mai e Bucovina aia, dacă pân-acum n-a străbătut până 
acolo ştirea despre plecarea bravului ei I. E. Torouţiu, deodată cu soţioara Elvira, 
publicista E. Valuca din revistele "Floarea Soarelui", "Făt-Frumos", [ . . .  ] ,  
"Convorbiri l iterare" . . .  

Cu urări de bine la Sf. Sărbători şi speciale la onomastică, 

Octavia şi Leca 

R. V.,  25/XII. ' 5 3  = luna de când Duşii au fost culcaţi în pătuţ de pământ . . .  
Ş i ,  ca într-un presentiment, încă în spital aflându-mă, am isprăvit, în 27/X.,  

traducerea: 

"[Privesc] în neagra cerului  tărie, 
[ . . .  ] steluţe, tain ice solii , 
Îmi apar în vis şi în somnie 
[ . . .  ] scump i i  Duşi - duşi dintre vii .  

Cu cei Duşi 

Pal izi ca şi alba faţă-a lunii 
[De] flendări vin îngiugiu l iţi, 
Ochi i  lor, duioşi i ,  nici la unii 
Nu privesc, fiind mereu în jos zmeriţi . 
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În sobor se dau l a  povestite, 
De-alte vremi mereu voroavă fac, 
De-i întrebi de cele lor sortite, 

Cum, Doamne-n toată vremea asta, vastă, 
Să nu ni se destăinuie un cuvinţel? 

Îşi pleacă frunţile şi tac! 
Şi cum? Din ceea-lume-n lumea asta, 
Nici o sol ie? ! Nu? Nimic! Defel?! 

Vedeni i le apoi mi se destramă 
Ca ceţurile-albe dimineţi . . .  
Rămân privind în gol, uitit, cu teamă 
Şi-n rugă-adâncă bietei noastre vieţi . . .  " 

(După Meine Toden ? de Friedrich Wilhelm Weber, 1 8 1 9-1 894) 
Da! În rugă-adâncă bietei noastre vieţi . . .  

12 

Amice Jicovene, 

Leca 

lat-o aşadar povestea manuscriselor lu i  C. Şandru ! Şi te întreb lămurit: 
ridicatu-le-ai manuscrisele de la Părintele Deleanu? Iar anexele acestei scrisori 
(deci scrisoarea şi l ista compoziţii lor lu i  Şandru) rog a mi le restitui recomandat. 

Cu bine, al d-tale 

23 . 7 .  1 957  

13 

Dragă Om scump, şi Alghinuţă culturală 
şi  toate celelalte . . .  , 

Leca 

Ce-are a face că un Grigori Macovei sau oricine altul nu ne-a pomenit pe noi 
întru împărăţia sa! Fapta, faptă rămâne !  Şi n imene nu ne-o poate lua! 

Sfântă-i marea vorbă românească pe care o ştiu de la sfântul meu tătuc, 
preotul Constantin Morariu - că numai ce dai e al tău. Ce ai, ceea ce ai, nici nu ştii 
când, în ce cl ipită o poţi pierde (cum ne-am pierdut noi casă şi masă şi mai toată 
agonisita vieţi i noastre, atât, vai, atât de zbuciumată, zugrumată în cătărămile lui 
Franz Iosef şi-n celelalte urgii apoi .  . .  ) . Dar ceea ce i-am dat Obştii şi Neamului  şi 
B isericii ,  dat rămâne !  

De-am avea numai mulţi v icoveni, care să-i evidenţieze, să-i arate la lumina 
zilei pe mari i  noştri făclieri : Ciprian, Mandicevschi, Victor Vasi lescu ! 

Fii deci viteaz şi nu te pierde cu firea! 
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Astea poţi să le spui şi bravului D. Filip. 
Alta stau să te-ntreb: Ţi le-a restituit nemernicul Viorel Cosma piesele (de 

C. Porumbescu) împrumutate??? 
Iar cuvântul (mai curând numele propriu? ! )  Vicilicii , de care mă întrebi, nu-l 

ştiu !  Ar trebui  să-mi comunici fraza întreagă. Poate că semnificaţia lui se 
dezghioacă din contextul propoziţiei .  

Noi, bine - şi mereu activi în muzică. O am gata de tipar şi Balada lui 
C.  Porumbescu pentru violoncel - lucru care în partea finală nu e tocmai uşor. 
Urmează tot aşa şi O seară la stână şi Zefir de toamnă etc. 

Şi te salutăm cu drag, 

Octavia şi Leca 
20. XI.  1 95 7  

În 2 1 /XI c. ,  4 ani d e  l a  plecarea surioarei mele Elvira, publicista E. V ALUCA 
iar în 23/XI c., 4 ani de la plecarea ortacului ei de viaţă, [1 .  E. Torouţiu . . .  ] 

La ocazie, foarte cordiale salutări lui  Bădia C. Dubău. 
Şi ce fel de l ighioaie e Pavăl Ţugui? Poate omul vorbi cu el câteva cuvinte 

despre Ciprian Porumbescu? Dacă - bunăoară şi doamne-fereşte - Leca ar dori 
să-şi tipărească transcrierea Baladei pentru violoncel? ! Izbuti-ar? Şi bine-ar face 
Ţuguiaşu să ceară oficial ităţii râmnicene mai mu ltă atenţie pentru Porumbescu.  

Sănătate 
O. L. M. 

14 

Amice Vicovene, 
Mă bucur că urmăreşti îndeaproape sărbătorirea lui Eusebie Mandicevsch i, a 

marelui savant muzical Mandicevschi, cum foarte nimerit îi zici d-ta. Şi-n adevăr 
că încă tot nu ştim :  mare savant sau mare compozitor?! Ori poate, amândouă. Ştim 
că la "Armonia" am executat pe vremuri o piesă a lui din partituri tipărite. Undeva, 
printre notele mele zilnice (căci şi subsemnatul sunt un . . .  Tagebuchmensch ! ), 
sigur că am o însemnare despre acest concert. Eu mă aflam executând partea 
violoncelului şi Constantin Mandicevschi, directorul Bibl iotecii Universitare (ce om 
cumsecade! Ca toţi Mandicevscheni i ! ), mi-a elogiat apoi sonoritatea violoncelului .  
Dar, bez această sonoritate, ţin minte că piesa a întrunit toate sufragiile de aprobare 
şi de simpatie. D-ta nu cumva o posezi? 

E apoi sigur că în sti inta muzicii, E. Mandicevschi, amic şi sfetn ic al lui 
Johannes Brahms (nu ştiu de cunoşti al lor Brief . .  ), e cu totul superior multor 
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cori fei din muzica românească . . .  Ş i  nu prea văd cine să-I sărbătorească acum la 
justa lui înălţime . . .  

Prematurul deces al lui Ieremie Oprişanu - scump colaborator al meu (vezi 
nota mea din căutata Tabăra română! )  - l-am plâns şi-1 plâng. Am şi condolat 
fami l ia, chiar în ziua înmonnântării .  Până azi, nici un răspuns! Te rog deci pe d-ta, 
care dispui de iarba-hierului p[entru] asemenea încuietori, scoate-mi de la famil ie o 
schiţă biografică şi 2-3 fotografii ale lui .  Ca să-I putem comemora cu vrednicie. 

Îl salutăm cu mare drag şi din toată inima pe fratele O.  1 .  Dubău. 
Şi fii cordial salutat de-ai d-tale devotaţi 

Octavia şi Leca 
2 1 . 2 . 1 95 8  

15  

Dragă Jicovene, 

Din fericire, Şt. Pavelescu, descălecat la Băile Olăneşti, e musafiraşul nostru 
şi deci, citind în companie istoricul bibl iotecii d-tale muzicale (căci aşa se prezintă 
ampla d-tale epistolie), la unison, opinăm următoarele: 

Provincia care ne-a dăruit ilustra pleiadă: C. Porumbescu, Tudor Flondor, 
Isidor Vorobchievici, Eusebie Mandicevschi, plus cei lalţi, mai mititeii :  Şt. 
Nosievici, Victor Vasilescu, C. Şandru, Dionisie Tara, Al .  Zavulovici, Adrian 
Forgaci merită şi arhi-merită să aibă o mare bibliotecă publ ică muzeală . . .  Precum 
Piatra-Neamţ s-a învrednicit de curând să aibă comoara de bibliotecă şi arhivă a 
marelui ctitor cultural şi istoric G. T. Kirileanu. 

Aşadar: biblioteca, etatizată şi stabilită la Suceava, s-ar chema Bibl ioteca 
Ioan Vicoveanu, ctitorul ei fiind uzufructuarul ei (având locuinţă în acea clădire) şi 
ar fi deservită de cuvenitul ei custode şi paznic în sala de studii - căci piesele nu s-ar 
împrumuta în afară! Totul va fi supravegheat de Curatoriul Muzeului :  cei trei inşi 
nomina[ l iza]ţi de d-ta (Filip, Pavelescu şi Leca). Prin Ţuguiul d-tale, lucrul s-ar 
putea lesne realiza. 

Iar placarda Bertha Rossignon mi-o trimiţi mie - s-o fotografiez - şi ţi-o 
restituiesc p[entru] Muzeul Yicoveanu .  

Alta: Ciprian Raţiu-Porumbescu, Buc. 3 ,  raion 1 Mai, Str. Aurel Vlaicu 98 ,  a 
fost az-vară musafirul nostru, cu care ocazie am constatat că o duce cumpl it de 
greu băneşte, cu pensioara lui de 500 lei .  Ce-ar fi dacă d-ta i-ai exopera un mic 
adăoşag (de vreo 500 lei) la pensioara lui? Şi tot Pavel Ţ[ugui] ar avea cuvântul .  

* 

De ieri discutăm asupra bibl iotecii matale şi am ajuns la concluzia cuprinsă în 
rândurile de mai sus. Tare m-aş fi bucurat dacă aţi fi venit pe ziua de azi la Râmnic. 
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Eu cred că plec mâine la Timişoara. Am dori ca atunci când se va inaugura Secţia 
Muzeului "1 .  V icoveanu" să venim, dimpreună cu bădia Leca, la Suceava. Din 
Timişoara o să vă mai scriu. 

Cu cele mai alese sentimente, al Dv. 

Şt. Pavelescu 

Nu uita că te aşteptăm cu drag şi fii voinic! 
Octavia şi Leca 

3 1  / 8 / ' 5 8  

1 6  

Amice Jicovene, 

B ine-ar fi ca, pe lângă colecţia d-tale de manuscrise şi tipărituri (muzicale şi, 
în general, culturale) să dai tot mai multă atenţie şi colecţiei de fotografii, stampe . . .  
Drept care îţi trimit aici chipul dr. Ambros Comoroşan, rugându-te să-mi dai ş i  d-ta 
o fotografie de-a lui .  

Mulţumiri pentru scrisoare ş i  te salutăm cordial, 
Octavia şi Leca 

la l 7/ 9/ ' 59  

17 

Amice Jicovene, 

Bravo! B ine că l-ai smuls u itării şi pe ls idor Vorobchievic i !  
La  manualul l u i  de  armonie trebuia relevat că  e primul la  români, al doilea 

fiind al lui Al. Zirca (?), iar al trei lea, cel din zilele noastre, al lui Marţian Negrea. 
Aceasta, iarăşi întru gloria muzicală a Bucovinei, cu i luştri corifei ca 
C. Porumbescu, E. Mandicevschi ,  T. Flondor, 1. Vorobchievici - fără de a-i mai 
aminti pe cei mai mărunţi (Al. Voevidca, Victor Vasilescu, Adrian Forgaci, 
C .  Şandru). Ş i  cu unicul ei colecţionar muzical şi întemeietor de muzeu - Ioan 
Vicoveanu. Trăiască! 

* 

De altfel, (p[ entru] articolul d-tale din "Muzica"), noi, specialiştii în 
Eminescu, ştim că Eminescu nu s-a chemat Mihail, ci Mihai. 

Cu urări de bine şi f1 oar ]te cordial, 
Octavia şi Leca 

2 1 .  III .  '60 
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18 

Amice Vicovene, 

lteJ!tet, regret nespus că nu ne-am putut vedea la Doma. În schimb, am gustat 
pe meleagurile dornene neuitate revederi cu: suceveanul  D. Fil ip, cu distinsul 
cărturar şi  fost coleg al meu Emilian Boca, cu iscusitul stihuitor Jenică Popovici 
plus doamna (fiică a faimosu lui Bărbulescu - Dacul), cu Dr. Sam. Patraş . . .  Dacă 
veneai, poate că reuşeam să te facem a renunţa la . . .  , la . . .  , la . . .  nemernic ia cea de 
"pensie de merit", şi a accepta înfiinţarea acelui unic (unic pe toată ţara ! )  Muzeu 
muzical "Ioan Vicoveanu", al cărui Joc e numai şi numai în acum înflorinda noastră 
Suceavă! 

Cumpănindu-le toate mai bine, eu unul nu mă îndoiesc că vei accepta ideea 
noastră. O vei face aceasta nu numai pentru cei de astăzi, care ezită să-ţi acorde 
pensia de merit, ci şi pentru cei de mâine, care nu pot ? altă ieşire. 

Cele trei coruri religioase de C. Porumbescu pe care le cauţi, eu unul nu le 
cunosc. 

Clişeele fotografi ilor porumbesciene şi ale celorlalţi, pe care le-ai multipl icat 
pentru G. Breazul le primesc cu mare plăcere în colecţi i le mele. Precum îţi foarte 
mulţumesc şi pentru fotografia interesantă [cu] Const. Mil ici .  Salută-mi-1 cordial 
din parte-mi .  

La serbările din Suceava şi din Pătrăuţi pe Suceava (în 4 septembrie, 
centenarul Şcoalei primare din . . .  ? copi lăriei şi copilandriei mele - v. L. M. Ce-a 
fost odată . . .  ) - nu mă rabdă punguţa şi o parte nici chiar inimuţa să particip . . .  

Cordiale mulţumiri anticipate pentru săcărică. 
Şi cu cele mai calde urări de bine p[entru] preastimata d-tale soţioară. 
Te salutăm cu acelaşi devotament. 

Octavia şi Leca 
Rm. V.,  25 .8 . 1 960 

19 

Jupâne J icovene, 

Ţi-i "scump"? [ . . .  ] Câţi leuşcani n-am cheltuit eu pe copi i  de msc. 
[manuscrise], de fotografii ,  de pagini l ipsă în cele tipărituri ! De n-o făceam, aveam 
şi eu un bloc ! Şi nu eram un indezirabil  pe la pragurile altora! Şi fotografia lui 
Aurel Morariu ar fi s-o multiplic p .  dta! Că prea m-am dat în vânt pentru alţii ,  
u itându-i pe-ai mei ! Ş i  pe Aurel Morariu - despre care fie iertatul Traian Ilcău era 
atât de u imit, încât îmi scria: "A. M. rămâne un mit! " Da! Aurel Morariu !  Nu 
numai publicistul cu atâtea dârze filipice, ci şi biruitorul organizator cultural-
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economic (cu banca " . . .  Rom.", restaurantul "M . . . .  " din inima Cern[ăuţiului] (str. 
Flondor), corul "M . . . .  " (care a concertat la Vălenii lui Iorga şi Ia Ploieşti şi Ia 
Ateneu) etc. A. M.,  care , un an de zile a continuat să-I publ ice "Glas. Buc." Ia 
Bucureşti ( 1 940- 1 94 1  ) !  . . .  Etc. etc. etc. 

Iar special rost al acestei misive e că-n 1 5  1 3 c. ,  marele nostru zoolog 
Dr. Eugen Botezat (Bucureşti, raion 1 Mai, str. Polonă 63) împl ineşte 90 anişori! 
Nu-l uitati ! 

Cordial, O. şi Leca 
8. 3 .  1 96 1  

20 

Dragă Om de Ispravă, 

Înnoite, cordiale felicitări la . . .  desmormântarea lui Isidor Vorobchievic i !  
Vivat ??? 

Câteva mărunţişuri ! În text, de ce nu aminteşti de moartea lui? (o avem 
numai în subtitlul  articolului ! )  Faptul că l. V. ne dă primul manual Ia Armonia 
trebuia cu aplomb subliniat! Imnul lui Iancu ("Auziţi, un bucium răsună . . .  ") e, în 
text şi melodie, al lui Iraclie Porumbescu, pe cât ştiu eu ! Nimeni nu mai zice azi (ca 
pe vremea lui Heliade Rădulescu) "finele", ci "finea" anului !  Expresia [cuvântul] 
trivială ("Şcoala trivială") trebuia lămurită. Eminescu s-a chemat nu Mihail, ci 
Mihai ! 

Ş i  apoi, se vede că Dta n-o cunoşti fascicula format 4°: Flori din Bucovina. 
Opt cântece românesci cu acompaniare de piano, compuse de lsidor 
Vorobchievici, Cernăuţi, 1 870, cu tip. lui Rudolf Eckardt. 

Vivat dir. Muzeului 1. Vicoveanu!  

O. şi Leca 
1 2 . IX. ' 6 1  

21  

Amice Vicovene, 

Om scump, cum te afli, cu grija mormântului acelui vaJmC Iraclie 
Porumbescu, despre care Leca, în cursurile sale universitare, opina că în proza 
memorialistică română stă cu vrednicie alături de Alecsandri şi Ion Ghica! S-o ştie 
aceasta - te rog - şi Păr. Vedreanu [?] de Ia Horodnicu de Jos şi Părintele 
"Rinaldo", ca şi amicul George Tudosă. 
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Noi, ambi i ,  ne  ţinem binişor, chiar şi cu  sănătăţi le. După o iarnă şi aice grea, 
am avut un mai - Rai, încât tot nectarul salcâmi lor a intrat în stupii apicultorilor. 
Acum, s-a îndurat Ce-de-Sus de ne-a dăruit şi mult dorita ploaie. 

Dumin ică, 1 0  iunie, clasa mea de violoncel şi cea de pian a Octaviei Lupu
Morariu, avem o mare audiţie publică, în care se execută vreo 1 2  piese de marele, 
din ce în ce tot mai marele C. Porumbescu. Şi, chiar şi fără de cariatidele oficiale, 
C. Porumbescu creşte mereu, mai mare şi mai mare, din Opera sa! Ca Eminescu, ca 
Creangă! 

Fiţi voinicuţi şi fericiţi ! 
Octavia şi Leca 

Râmnicu-V. ,  4 iunie 1 962 

22 

Amice Vicovene, 

Întâi, arborosene fel icitări la generoasa, eroica dtale hotărâre de a-ţi întemeia 
ctitoria în semnul completei abnegaţi i :  fără nicio răsplată materială! Gest care-i 
sfinţeşte definitiv menirea. 

Mă întrebi ce-ar mai fi de adăugat actului oficial de întemeiere a Muzeului 
Ioan Vicoveanu. Răspund cu toată hotărârea: Muzeul Ioan Vicoveanu se 
înglobează definitiv şi ca înalt omagiu memoriei lui Ciprian Porumbescu, în 
Muzeul Porumbescu, cu sediul la Suceava*, şi rămâne sub suprema supraveghere a 
unui Directoriu, compus din Emanuil I l iuţ, Dr. Fi l ip, Leca Morariu, Jenică 
Popovici ş i  Ştefan Pavelescu, la a căror încetare prin deces, Directoriul se va 
completa de ceilalţi codirectori. 

Apud bonum faustum, felix postnnatumque sit! 

*Aşadar, nu Muzeului Regional !  Şi nu într-alt centru, ci  la Suceava! 
L. M. 

Rm.-V. 3 1  iu l ie 1 962 

23 

Amice I. Vicoveanu, 

Din tot pământul românesc, ţara cea mai glorioasă în voievodale ctitorii - şi 
aceasta nu e o hiperbolă de circumstanţă, ci  adevărul istoric, spus de austerul 
bucovinean Dimitrie Onciul (citat nu o dată de Leca) şi spus de cumpănitul 
ardelean Alex. l .  Lapedatu (vezi Cetatea Sucevii) - deci Ţara Arboroasei se 
încunună din nou cu nimbul unei voievodale dan i i :  ctitoria Ioan Vicoveanu. 
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Glorie lui şi glorie ţării care are aşa fi i !  

Octavia ş i  Leca Morariu 
Râmnicu-Vâlcea, 12 . 12 .  1 962 

Dar şi recunoştinţă celor ce-au trudit pentru realizare: D. Fil ip, Jenică 
Popovici, Em. I l iuţ . . .  

Leca Morariu - Ioan Vicoveanu. Correspondance 

(Resume) 

La correspondance de Leca Morariu et Ioan Vicoveanu met en lumiere la meme preoccupation 
pour la vie culturelle de la Bucovine, leur affinites spirituelles. 
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ŞTllNŢELE NATURII 

CERCETĂRI ASUPRA UNOR SPECII DE COCCINELIDE 
(COLEOPTERA) PREZENTE ÎN CULTURILE DE TRIFOI ROŞU 

DIN PODIŞUL SUCEVEI 

ANGELICA TURCULEŢ 

Introducere 

Lucrarea de faţă, în care se prezintă o serie de specii entomofage din culturile 
de trifoi, reprezintă o prelucrare statistică a unor date despre unele specii de 
prădători, util izând indicatori ecologici analitici (abundenţa, constanţa, dominanta) 
şi indicatori sintetici (indicele de semnificaţie ecologică). 

Materialul entomologic a fost colectat din Podişul Sucevei ,  din patru 
staţionare diferite (Liteni, Văşcăuţi, Rădăuţi, lţcani), caracterizate prin anumite 
particularităţi ale condiţiilor pedo-climatice, care determină oscilaţia dinamioi i 
densităţii numerice a entomofagi lor. 

Pentru speciile entomofage, prezenţa în agroecosistmele agricole -
reprezentate în cazul lucrării de faţă de culturile de trifoi din staţionarele Podişului 
Sucevei de pe care s-a colectat material entomologic - a anumitor specii fitofage, 
determină o compoziţie şi un anumit efectiv al populaţii lor şi prădătoare. 

Prin sortarea, determinarea şi clasificarea insectelor colectate, respectiv prin 
interpretarea datelor obţinute din punct de vedere ecologic, s-a stabilit faptul că 
populaţi i le de prădători variază cantitativ şi calitativ în funcţie sursele de hrană şi 
de zona geografică de colectare a materialului entomologic. 

Analizând datele obţinute şi comparându-le cu datele din sursele 
bibliografice, s-a putut constata că unele dintre principalele specii entomofaie 
implicate în limitarea dezvoltării fitofagilor sunt reprezentanţi care aparţin 
ordinului Coleoptera. 

Pe de altă parte, populaţiile de prădători deşi nu sunt legate strict de o 
anumită asociaţie vegetală, genuri şi specii ale aceluiaşi ordin fiind preiente în 
diferite tipuri de culturi agricole sau pe vegetaţia spontană, cercetările efectuate în 
zona Moldovei au scos în evidenţă faptul că în diferite tipuri de sol şi în anumite 
agroecosisteme sunt prezente, de exemplu, anumite specii de coccinelide. 

Analele Bucovinei, XIII, 2, p. 671 -689, Bucureşti, 2006 
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Rezultate şi discuţii 

Materialul entomologic luat în studiu a fost colectat în ani i  2002, respectiv 
2003 . Pe baza acestui material, au fost efectuate analize privind abundenţa, 
dominanţa, constanţa şi indicele de semnificaţie ecologică pentru speciile de 
coocinelide colectate din staţionarele Podişului Sucevei. 

• Abundenta 
În cazul ordinului Coleoptera, reprezentanţii colectaţi au aparţinut fami liei 

Coccinellidae. Numărul total de exemplare colectate în anul 2002 a fost de 383 
(Tabelul nr. l, Fig. nr. 1); dintre acestea, un număr de 1 22 de exemplare în 
staţionarul Rădăuţi, un număr aproximativ egal de exemplare în staţionarele Iţcani 
( 1 04 exemplare, de 1 ,  1 7  ori mai puţine), Văşcăuţi ( 1 02 exemplare, de 1 , 1 9  ori mai 
puţine). Cele mai puţine coccinelide au fost colectate în staţionarul Liteni (55  de 
exemplare, de 2,22 ori mai puţine). 

Dintr-un număr total de 383 de exemplare colectate în anul 2002, un număr de 
140 de exemplare au aparţinut speciei Propylea quatordecimpunctata L. Un număr 
relativ apropiat de exemplare a fost colectat în cazul speciilor Coccinella 
septempunctata L. ( 1 1 7  ex.), respectiv Adalia decempunctata L. ( 1 1 3  ex.). Între 
specia cea mai abundentă şi speciile imediat următoare, în ceea ce priveşte abundenţa 
numerică, există variaţii de 1 ,  1 9, respeciv de 1 ,23 ori ale acestui indice ecologic. 

O s ingură specie a fost reprezentată de 6 exemplare, iar pentru un număr de 5 
specii au fost colectate doar unul sau două exemplare. 

Tabelul nr. 1 

Speciile de coleoptere din familia Coccinellidae şi abundenţa lor în culturile de trifoi roşu 
din staţionarele luate în studiu din Podişul Sucevei 

Abundenta 1 2002 Abundenta 1 2003 
Sub- Sub-Nr. Taxonul Stationare Stationare Total total total 

L V R 1 L V R 1 
1 .  Propylea 

1 9  42 42 37 1 40 20 24 49 48 141 281 lauatordecimounctata L. 
2. Coccinella 

1 9  3 1  33 34 1 1 7  1 9  1 6  27 35 97 214 seotemounctata L. 
3 .  Adalia decemounctata L. I I  24 46 32 1 13 20 1 3  33 38  104 217 
4.  Adonia varief!ata Goeze. 5 - - 1 6 - - - - - 6 

5.  Adalia biounctata L. - - 1 - 1 - 3 - - 3 4 
6. Thea 22 ounctata L. 1 - - - 1 2 - - - 2 3 
7 .  Coccinella - 1 - - 1 - - - 1 1 2 

lauinaueounctata L. 
8. Hippoadamia - 2 - - 2 - - - - - 2 

tridecimounctata L. 
9. Anatis ocellata L. - 2 - - 2 - - - - - 2 

Total: 55 1 02 1 22 1 04 383 6 1  56 1 09 1 22 348 731 

Staţionarele Podişului Sucevei :  L - Liteni; V - Văşcăuţi; R - Rădăuţi; 1 - lţcani. 
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3 Cercetări asupra unor specii de coccinelide 673 

În cazul coccinelidelor din ordinul Coleoptera colectate în anul 2003, 
numărul total de exemplare colectate a fost de 348 (Tabelul nr. 1, Fig. 2). 

Un număr aproximativ apropiat de exemplare a fost colectat în staţionarele 
Iţcani ( 1 22 �x.) şi Rădăuţi ( 1 09 ex., de 1 , 1 2  mai puţine ca în primul staţionar 
menţionat). In celelalte staţionare, numărul exemplarelor colectate s-a redus 
aproape lajumătate, comparativ cu staţionarul Iţcani :  6 1  de exemplare, de 2 ori mai 
puţine în staţionarul Liteni, respectiv, 56 de exemplare, de 2, 1 7  ori mai puţine în 
staţionarul Văşcăuţi. 

Coccinelidul cel mai bine reprezantat în anul 2003 este Propylea 
quatordecimpunctata L. ( 1 4 1  ex.), urmat de Adalia decempunctata L. ( 1 04 ex.) şi 
Coccine/la septempunctata L. (97 ex.), între specia cu cele mai numeroase 
exemplare colectate şi speciile imediat următoare existând o descreştere numerică 
de 1 ,36, respectiv de 1 ,45 ori . 

Pentru un număr de 3 specii au fost colectate unul până la 3 exemplare, iar 
speciile genurilor Hippoadamia, Anatis, Adonia, nu s-au regăsit în materialul 
entomologic colectat. 

Analizând prezenţa acestor specii de coccinelide menţionate în culturile de 
trifoi din Podişul Sucevei, precum şi în alte ecosisteme din România, se constată 
unnătoarele  (Tabelul nr. 2): 

Specia Coccine/la septempunctata L., a fost menţionată ca prădător al 
coloni ilor de afide în toate categoriile de ecosisteme analizate în literatura de 
specialitate ce a fost studiată dar şi în culturile de trifoi roşu din Podişul Sucevei .  
Frecvent menţionate ca prădători ai afidelor au fost menţionate şi speciile: 
Propylea quatordecimpunctata L. ,  exceptând unele culturi de lucernă, rapiţă şi 
muştar din judeţul Iaşi, respectiv Adonia variegata Goeze. ,  exceptând unele culturi 
de sorg şi de lucernă din staţionarul Uzlina - Delta Dunării; această specie a avut 
abundenţă redusă şi în culturile de trifoi din Podişul Sucevei, de pe care s-a colectat 
material entomologic în vederea realizării acestei lucrări. 

Specia Adalia decimpunctata L., frecvent colectată în culturile de trifoi din 
Podişul Sucevei, este foarte rar menţionată în alte tipuri de culturi agricole, 
indicându-se prezenţa acesteia pe vegetaţia spontană din jud. Iaşi .  Acest fapt ar 
putea fi menţionat ca o preferinţă a acestor coccinelide prădătoare pentru coloniile 
de afide din culturile de trifoi roşu. În comparaţie cu această specie, coccinelidul 
Hippoadamia tridecimpunctata L. este menţionat frecvent mai ales în culturile din 
staţionarul Uzlina - Delta Dunării, dar destul de rar în ecosistemele agricole din 
Podişul Moldovei şi foarte rar în culturile de trifoi din Podişul Sucevei, 
coccinelidul preferând culturile din zonele calde, cu sol nisipos. 

Pentru celelalte specii de coccinelide colectate în număr redus din culturile de 
trifoi roşu din Podişul Sucevei, datele referitoare la prezenţa lor şi în alte tipuri de 
culturi agircole sunt destul de reduse, în schimb sunt menţionate ca fiind prezente pe 
plantele spontane din jud. Iaşi. În general, literatura de specialitate menţionează aceste 
specii ca fiind prezente mai puţin în culturile agricole, mai mult pe vegetaţia spontană. 
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Fig. 1 - Abundenta reprezentantilor familiei Coccinelidae, ord. Coleoptera coleelali prin filelare 674 
în Podişul Sucevei, în anul 2002. 
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Nr. 

1 .  
2. 
3. 
4 .  
5 .  
6. 
7. 
8. 
9. 

Tabelul nr. 2 

Specii de coccinelide prezente în diferite ecosisteme din România 

Podişul Moldovei 
Pod. S.C.A. Podu lloaiei -jud. Iaşi '4•6,/,BJ Jud. PJ Ia�i 

Taxonul Sucevei Botoşani ( 1  Uzlina - Delta Dunării <2> 
2002 2003 1 980 1 982 1 987 1 987 1 988 2004 2004 2004 1 984-1 986 

T T L L R M G p L vs G' o s p L 
Coccinella septempunctata L. * * * * * * * * * * * * * * * 

Coccinella quinquepunctata L. * * - * - - * * * * - - - - -

Adalia decempunctata L. * * - - - - * * * * - - - - -
Adalia bipunctata L. * * - - - - * * * * - - - * -
Propylea quatordecimpunctata L. * * - - - - * * * * * * * * * 

Hippoadamia tridecimpunctata L. * - - * - - * * * * - * * * * 

Anatis ocellata L. * - - - - - - - * * - - - - -
Adonia varieJţata Goeze. * - * * * * * * * * * * - * -
Thea 22 punctata L. * - - - - - - - - * - - - * 

_c__ '----

Categoriile de culturi şi ecosisteme cu vegetaţie sponntană de pe care s-au colectat coccinelide, prezentate în literatura de specialitate: 
T - trifoi; G - diferite specii de graminee; 
L - lucernă; P · ·  porumb; 
R - rapiţă; YS - vegetaţie spontană; 
M - muştar; G' - grâu; 
O - orzoaică; S - sorg. 
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+ Dominanta 
Dominanţa speci i lor de coccinelide, calculată la totalul exemplarelor 

colectate din acest ordin în ani i  2002-2003 (Tabelul nr. 3), încadrează aceste 
coleoptere doar în două clase de dominanţă: specii eudominante - D5 - având 
valoarea calculată a acestui indice cuprinsă între: 29,27-38,44% şi specii 
subrecedente - D l - cu indicele cuprins între valorile: 0,27-0,82%. 

Nr. 

1 .  

2. 

3 .  

4 .  

5 .  

6 .  

7. 

8. 

9. 

Tabelul nr. 3 

Dominanta coleopterelor din familia Coccinellidae, colectate în culturile de trifoi roşu 
din Podişul Sucevei, în anii 2002-2003 

*D 1 colect. Pe staţionar #DI *O 1 colect. pe staţionar #D/ 
Taxonul Staţionare col. Staţionare 

coL 
L V R 1 2002 L V R 1 2003 

Coccinella 4,96 8,09 8,6 1 8,87 1 6,00 5,46 4,60 7,76 1 0,06 13,27 

septempunctata L. 03 04 04 04 05 04 03 04 05 D5 

Coccinella - 0,26 - - 0, 1 4  - - - 0,29 0, 14 

quinquepunctata L. O I  O I  O I  Dl 
Adalia 2,87 6,26 1 2,0 1 8,35 1 5,46 5,75 3,47 9,48 1 0,92 14,23 

decimpunctata L. 03 04 05 04 05 04 03 04 05 D5 

Adalia bipunctata L. - - 0,26 - 0, 1 4  - 0,86 - - 0,41 

O I  O I  O I  D l  
Propylea 

4,96 1 0,97 1 0,97 9,66 1 9, I 5  5,75 6,90 I 4,08 I 3,79 quatordecimpunctata 19,29 

L. 
03 05 05 04 05 04 04 05 05 D5 

Hippoadamia - 0,52 - - 0,27 - - - - -

tridecimpunctata L. O I  O I  
Anatis acel/ata L. - 0,52 -

. 
- 0,27 - - - - -

O I  O I  
Adonia variegata I , 3 I - - 0,26 0,82 - - - - -

Goeze. 02 O I  O I  
Thea 22 punctata L. 0,26 - - - 0,27 0,58 - - - 0,27 

O I  O I  O I  D l  

Staţionarele Podişului Sucevei: L - Liteni; V - Văşcăuţi; R - Rădăuţi; 1 - lţcani. 

&D/ 
to 

tai. 
col. 

29,27 

D5 

0,27 

D l  
29,68 

D5 

0,55 

D l  

38,44 

D5 

0,27 

Dl 
0,27 

D l  
0,82 

D l  
0,41 

D l  

În  cei do i  ani de  colectare a materialului entomologic, cel mai mare număr de 
exemplare 1-a avut specia Propylea quatordecimpunctata L. (tabelele nr. 3 şi nr. 4) 
- 1 40 de exemplare în anu l 2002, 1 4 1  de exemplare în anul 2003 . 

Acest coccinelid - Propylea quatordecimpunctata L. - are caracter 
eudominant (D5) în staţionarele: Văşcăuţi 2002, Rădăuţi 2002, 2003, Iţcani 2003 . 
În staţionarele: lţcani 2002, Liteni, Văşcăuţi 2003, este specie dominantă (D4), 
pentru ca în staţionarul Liteni 2002 să fie specie subdominantă (D3). 

Coccinella septempunctata L. are caracter eudominant (D5) doar în 
staţionarul lţcani 2003, de pe care au fost colectate cele mai numeroase exemplare 
în cei doi ani luaţi în studiu, Îară să există diferenţe numerice majore în ceea ce 
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priveşte numărul de exemplare colectate în acest staţionar în 2002 şi în 2003 . 
Caracter dominant (D4) are în staţionarele: Liteni 2003 , Rădăuţi 2002, 2003 şi 
lţcani 2002. Doar în staţionarele Liteni 2002 şi Văşcăuţi 2003 are caracter 
subdominant (03). 

Adalia decimpunctata L. este specie eudominantă (D5) în staţionarele: 
Rădăuţi 2002 şi lţcani 2003, de pe care s-au colectat cele mai numeroase exemplare 
în fiecare an menţionat. Specie dominantă (04) este în staţionarele: Văşcăuţi 2002, 
lţcani 2003, Liteni 2003, Rădăuţi 2003 . Caracter de specie subdominantă (D3) 
prezintă doar în staţionarul Liteni 2002, în care au fost colectate cele mai puţine 
exemplare. 

Celelalte 6 specii de coccinelide, colectate într-un număr redus de exemplare, 
au, în cele mai multe cazuri, caracter subrecedent (02), foarte rar subrecedent (D 1 ). 

Comparativ cu datele referitoare la dominanţa coccinel idelor în culturile de 
trifoi din Podişul Sucevei, în alte ecosisteme din ţară, situaţia acestui indice 
ecologic se prezintă astefel (Tabelul nr. 4) : 

Tabelul nr. 4 

Oominanţa unor specii de coccinelide în diferite ecosisteme din România 

Pod. Pod. 
Sucevei Moldovei Uzlina 

Nr. Taxonul Jud. Botoşani (JJ laşi < ' > 1 984 -
2002 2003 2004 2004 1 986 (2) 

T T p L vs CA 
1 .  Coccine//a septempunctata L. Os Os O Os Os Os-04 
2. Coccine//a quinquepunctata L. o, O, o, OJ OI -

3.  Adalia decimpunctata L. Os Os 02 OJ OJ -

4. Adalia bipunctata L. o,  o,  Os OJ Os -

5.  Propylea quatordecimpunctata L. Os Os OJ Ol 04 Os-04 
6. Hippoadamia tridecimpunctata L. o ,  - 02 o ,  o, Os-04 
7. Anatis ace/lata L. o ,  - - - O ,  -
8. Adonia varieRata Goeze. o,  - 04 O; 04 o ,  
9. Thea 22 punctata L. o,  - - - - -

Tipuri de ecosisteme: T - trifoi; P - porumb; L - lucernă; VS - vegetaţie spontană; CA - diferite 
culturi agricole. 

Specia Propylea quatordecimpunctata L. este un prădător frecvent în diferite 
culturi sau pe plantele spontane atacate de afide, de aceea a fost menţionată, de 
exemplu, în Delta Dunării, la Uzlina (Veronica Moglan, 1989), ca specie 
eudominantă în ecosisteme naturale sau în agroecosisteme, în acestea din urmă fiind 
menţionată şi ca specie dominantă. De asemenea, această specie a fost menţionată ca 
prădător al afidului Aphisfabae Scop. pe diferite plante: pe Zea mays şi pe Medicago 
sativa - ca specie subdominantă (Carmen Prelipceanu, 2004). Acest coccinelid apare 
frecvent în paj işti, poieni, livezi sau culturi agricole, fiind încadrată de cele mai multe 
ori în categoria speciilor dominante (Sorina Octavia Andriev, 2004). 
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În unele agrobiocenoze din Moldova, Propylea quatordecimpunctata L. a 
fost menţionată în culturile de lucernă, de grâu, rapiţă, muştar, unde controlează 
coloniile de Acyrthosiphon pisum Harr. şi de Schizaphis graminum Rond. şi 
d iminuează coloniile de afide din genurile: Mytodes sp . ,  Myzus sp, Apis sp. (M. C. 
Voicu, K.  Nagler, 1 988).  În culturile agricole de pe nisipuri din zona Dăbuleni Uud. 
Dolj), acest coccinelid a fost identificat ca fiind unul din prădătorii prezenţi, chiar 
dacă are abundenţă redusă (Irina Teodorescu, 1 99 1  ) . 

Abundentă a fost şi specia Coccinella septempunctata L., (tabelele nr. 3 şi 
nr. 4) pentru care au fost colectate 1 1 7 exemplare în anul 2002 şi 97 de exemplare 
în anul 2003 . Cele mai mu lte exemplare au fost colectate în staţionarul lţcani :  35  
exemplare în anul 2003 , 34 de  exemplare în  anul 2002. Totuşi, numai în  staţionarul 
lţcani 2003 , această specie are caracter eudominant (05). În 5 staţionare are 
caracter dominant (04) şi numai în două staţionare are caracter subdominat (03). 
Această specie este menţionată în Delta Dunării (Veronica Moglan, 1 989) ca specie 
eudominantă şi dominantă în agroecosisteme şi din cauza abundenţei mult mai 
reduse în . ecosistemele naturale, ca specie dominantă sau subdominată. Pe Zea 
mays şi pe Medicago saliva a fost menţionată ca specie dominantă (Carmen 
Prelipceanu, 2004). Pe vegetaţia joasă, pe tufărişuri, arbuşti, a fost menţionată ca 
specie eudominantă (Sorina Octavia Andriev, 2004). 

Acest coccinelid populează lucernierele din Moldova şi controlează în special 
colonii le de Acyrthosiphon pisum Harr. (T. Săpunaru, M. C. Voicu, 1 980, 1 982). 
Afidul a fost colectat şi  d in culturi le de trifoi din nordul Podişului Moldovei -
Podişul Sucevei, ceea ce explică prezenţa coccinelidului şi în aceste culturi. 
Menţionarea speciei C. septempunctata L. în culturile de grâu, rapiţă şi de muştar 
din nordul Moldovei, include această specie în categoria prădătorilor ce reglează 
dezvoltarea coloniilor şi altor specii de afide: Aphis fabae Scop. şi Schizaphis 
garminum Rond., Phorodon humili Schrank (M. C .  Voicu, Rodica Serafim, 1 987; 
M.  C. Voicu, K. Nagler, 1 988). 

Pentru specia Adalia decimpunctata L. (tabelele nr. 3 şi nr. 4) au fost 
colectate 2 1 7  exemplare, dintre care 1 1 3 exemplare în 2002 şi 1 04 exemplare în 
2003 . Cele mai numeroase exemplare au fost colectate în staţionarul Rădăuţi 
2002 - 46 de exemplare. Valori relativ apropiate au avut colectările din 
staţionarele: Iţcani, 2003 - 38 de exemplare, Rădăuţi 2003 - 33  de exemplare, 
lţcani 2002 - 32 de exemplare. Clasele de dominanţă în care se încadrează acest 
coccinel id sunt următoarele: specie eudominată (05) în staţionarele: Rădăuţi 
2002, Iţcani 2003 ;  specie dominată în 4 staţionare şi subdominată în două 
staţionare. În Europa, această specie a fost colectată din culturi de plante tehnice, 
păduri, l ivezi (Veronica Moglan, 1 989). În culturile de Zea mays a fost descrisă 
ca fiind specie recedentă, iar în culturi le de Medicago saliva ca specie 
subdominantă (Carmen Pre l i pceanu, 2004). Pe vegetaţia spontană, ierboasă sau 
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reprezentată de arbuşti, se poate încadra în categoria speci i lor subdominante 
(Sorina Octavia Andriev, 2004). 

Specia este menţionată ca fiind sporadică în culturile de floarea-soarelui şi 
de mazăre din Nordul Podişului Moldovei, atacând coloni i  le de Aphis fabae Scop. 
şi de Acyrthosiphon pisum Harr. (M. C.  Voicu, 1 988).  Numărul relativ mare de 
exemplare colectate de Adalia decempunctata L. din culturile de trifoi roşu din 
Podişul Sucevei ar putea fi explicat prin atacul masiv realizat de genul Aphis la 
n ivelul acestui tip de cultură, �n perioadele de colectare a materialului biologic. 

Celelalte coccinelide, din cauza numărului redus de exemplare colectate, se 
încadrează în categoria speci i  lor recedente (02) sau recedente (D 1 ). 

Adalia bipunctata L. (tabelele nr. 3 şi nr. 4) - este specie subrecedentă în 
culturi le de trifoi - D 1 :  Rădăuţi, 2002; Văşcăuţi, 2003 . În culturi le de Zea mays 
este inclusă în categoria speci i lor eudominante (05), iar pe Medicago saliva este 
specie subdominată (03) (Carmen Prel ipceanu, 2004). De pe vegataţia spontană: 
ierboasă, arbuşti, arbori, colectându-se un număr relativ mare de exemplare, 
specia a fost inclusă în categoria celor eudominante (05) (Sorina Octavia 
Andriev, 2004). A fost menţionată în zona Dăbuleni Uud. Dolj) ca prădător 
colectat în culturile de pe terenurile nisipoase, având abundenţă redusă (Irina 
Teodorescu, 1 99 1  ). 

Hippoadamia tredecimpunctata L. (tabelele nr. 3 şi nr. 4) a fost colectată 
doar în 2002, în staţionarul Văşcăuţi, fiind subrecedentă (0 1 ). Tot ca specie 
subrecedentă este menţionată şi la colectaterea de pe vegataţia spontană ierboasă 
sau lemnoasă (Sorina Octavia Andreev, 2004). Ca prădător al afidul Aphis fabae 
Scop., este specie recedetă pe Zea mays ş i  specie recedentă pe Medicago sativa 
(Carmen Prelipcean, 2004). În culturile de grâu din nordul Moldovei, acest 
coccinelid a fost colectat în număr redus (M. C. Voicu, K. Nagler, 1 988), fiind 
colectat şi în culturile de porumb unde atacă afidul Rhopalosipum maidis Fitch 
(M. C. Voicu, Rodica Serafim, 1 987). 

În culturile de lucernă din nordul Moldovei, Hippoadamia tredecimpunctata 
L. şi Coccinella qiunquepunctata L. sunt menţionate ca specii întâlnite sporadic ca 
prădători ai speciei Acyrthosiphon pisum Harr. (T. Săpunaru, M. C. Yoicu, 1 982). 

Coccinella quinquepunctatu L. (tabelele nr. 3 şi nr. 4) din culturile de trifoi, a 
fost colectată doar în câte un exemplar în staţionarele Văşcăuţi 2002 şi Iţcani 2003, 
încadrându-se în categoria speciilor subrecedente (D 1 ). Pe Medicago sat iva este 
specie subdominantă (03), iar pe Zea mays este subrecedentă (0 1 )  (Carmen 
Prelipcean, 2004 ). 

Anatis ace/lata L. (tabelele nr. 3 şi nr. 4) este specie subrecedentă (D 1 ), fiind 
colectată doar în culturile de trifoi din staţionarul Văşcăuţi 2002. La colectarea de 
material biologic de pe vegetaţia spontană ierboasă sau lemnoasă, numărul redus de 
exemplare identificate, include acest coccinelid tot în categori speci i lor 
subrecedente (01 )  (Sorina Octavia Andriev, 2004). 
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În mod normal, această specie acţionează în coloniile de afide din l ivezile şi 
pădurile netratate, explicânde-se numărul foarte redus de exemplare colectate din 
culturile de trifoi .  Este cea mai mare specie de coccinelide din ţara noastră, fi ind 
prezentă în coloniile de Aphis fabae Scop. ,  Myzodes persicae Sulz., Myzus cerasi 

F. din nordul Moldovei, dar şi din alte zone ale ţării - judeţele Satu-Mare, Cluj 
(M. C. Voicu, Rodica Serafim, 1 987). 

Thea 22 punctata L. (tabelele nr. 3 şi nr. 4) este specie subrecedentă (D 1) în 
staţionarele Liteni 2002 şi 2003 . Este întâlnită sporadic în coloni i le de Schizaphis 
graminum Rond. din culturile de grâu din Moldova, atacând şi coloni i le de 
Achythosiphon pisum Harr. 

Adonia variegata Goeze (tabelele nr. 3 şi nr. 4), în culturile de trifoi din 
Podişul Sucevei de pe care a fost colectat material biologic, este încadrată în 
categoria specii lor recedente (D2 - Liteni 2002) sau subrecedente (D l - Iţcani 
2002). Este considerată specie l ipsită de importanţă ca prădător al afidelor în 
culturile de cereale şi pe vegetaţia ruderală din Delta Dunării (Veronica Moglan, 
1 989), este specie recedentă în culturile de trifoi - staţionarul Liteni 2002, în 
culturile de lea mays este dominantă (D4) iar în culturile de Medicago saliva este 
eudominată (D5) (Carmen Prelipcean, 2004). 

În unele agrobiocenoze din nordul Moldovei, Adonia variegata Goeze 
populează cuturile de grâu, controlând colonii le de Schizaphis graminum Rond. ,  
dar este un prădător activ şi în cazul coloni ilor de Acyrthosiphon pisum Harr., 
Brevicoryne brassicae L. (M. C. Voicu, K. Nagler, 1 988). Acest coccinelid a fost 
colectat împreună cu Coccinella septempunctata L. în culturile  de rapiţă şi de 
muştar din nordul Moldovei, atacând afidele: Aphis jabae Scop., Phorodon humuli 
Schr. (M. C. Voicu, Rodica Serafim, 1 987). 

În culturile de lucernă pentru masă verde şi pentru sămânţă din nordul 
Moldovei, a fost colectată în număr destul de redus (T. Săpunaru, M. C. Voicu, 
1 980, 1 982). 

+ Constanţa 

Pentru reprezentanţii ordinului Coleoptera, în cadrul familiei Cocinel lidae, 
constanţa speciilor în cadrul staţionarelor de colectare a materialului biologic se 
prezintă astfel (Tabelul nr. 5): 

- Prin urmărirea continuităţii specii lor colectate din acest ordin, în fiecare 
staţionar luat în studiu, în 2002, respectiv în 2003, s-a observat încadrarea 
reprezentanţilor în 3 clase de constanţă: euconstante, constante sau accidentale, 
l ipsind specii le accesorii ;  

- Constanţa speciilor raportată Ia totalul probelor colectate în  ce i  2 ani, 
încadrează reprezentanlii Joar în clasa speciilor accidentale, cu indicele calculat 
cuprins între 0,45% şi  1 9,64%. 
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Nr. 

1 .  

2. 

3 .  

4 .  

5 .  

6. 

7. 

8. 

9. 

Tabelul nr. 5 

Constanţa coleopterelor din familia Coccinellidae, colectate prin filetare în agroecosistemele reprezentate de culturile de trifoi roşu din 
Podişul Sucevei, în anii 2002-2003 

C 1 colect. pe stationar 
CI col. 

C 1 colect. oe stationar CI col. C/to 

Taxonul Staţionare Staţionare 2003 tai col. 

L V R 1 2002 
L V R 1 

Coccinella septempunctata L. 7 1 ,43 7 1 ,43 7 1 ,43 85,7 1 75,00 7 1 ,43 7 1 ,43 57, 1 4  85,7 1 7i,43 I 8,30 

C3 C3 C3 C4 C3 C3 C3 C3 C4 C3 C I  

Coccinella quinquepunctata L.  - 14,28 - - 3,57  - - - 1 4,28 3,57  0,98 

C I  Ci C I  Ci C I  

Adalia decimpunctata L.  57, 14 1 00 85,7 1 85,7 1 82, i4 !!5,7 1 57, 14  7 1 ,43 85,7 1 75,00 I9,64 

C3 C4 C4 C4 C4 C4 C3 C3 C4 C3 C I  

Adalia bipunctata L. - - 1 4,28 - 3,57  - 14,28 - - 3,57  0,98 

C I  Ci C I  CI C I  

Propylea quatordecimpunctata 7 1 ,43 1 00 85,7 1 1 00 78,5 7  7 1 ,43 85,7 1 85,7 1 57, 1 4  78, 57  19,64 

L. C3 C4 C4 C4 C4 C3 C4 C4 C3 C4 C I  

Hippoadamia tridecimpunctata - 1 4,28 - - 3,57  - - - - - 0,45 

L. C I  CI C I  

Anatis acel/ata L.  - 1 4,28 - - 3,57  - - - - - 0,45 

C I  Ci C I  

Adonia variegata Goeze. 28,57 - - 1 4,28 i0, 7i - - - - - I ,34 

C2 C I  CI C I  

Thea 2 2  punctata L. 1 4,28 - - - 3,57  28,57 - - - 7, i4 I ,34 

C I  Ci C I  CI C I  

Staţionarele Podişului Sucevei: L - Liteni; V - Văşcăuţi; R - Rădăuţi; 1 - lţcani. 
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În  anul 2002: 
- două speci i  sunt euconstante (C4): Adalia decimpunctata L. (82, 1 4%) şi 

Propylea quatuoredecimpunctata L. (78,57%); 
- o  specie este constantă (C3) :  Coccinella septempunctata L. (75,00%); 
- 6 specii sunt accidentale (C 1 ), având indicele constanţă cuprins între 

1 0,7 1 %  şi 3 ,57%. 
În cadrul staţionarelor: 
- Liteni - prezintă: două speci i  constante - C3 - Coccinella 7 punctata L.; 

Adalia 10 punctata L.; Propylea 14 punctata L. 
- o  specie accesorie - C2 - Adonia variegata Goeze. ;  
- o  specie accesorie - C1 - Thea 22 punctata L. 

- Văşcăuţi - prezintă: două specii euconstante - C4 - Adalia 1 O punctata L. ;  
Propylea 14 punctata L. 

- o  specie constantă - C3 - Coccinel/a 7 punctata L.; 
- 3 specii accidentale - C 1 - Coccinella 5 punctata L.; Hippoadamia 

13 punctata L.; Anatis oce/lata L.; 
- Rădăuţi - prezintă: două speci i  euconstante - C4 - Adalia 1 O punctata L.; 

Propylea 14 punctata L. 
- o  specie constantă - C3 - Coccinella 7 punctata L.; 
- o specie accidentală - C 1 - Adonia variegata Goeze. 

- lţcani - prezintă: 3 specii euconstante - C4 - Coccinella 7 punctata L.; 
Adalia 10 punctata L.; Propylea 14 punctata L. 

- o specie accidentală - C 1 - Adonia variegata Goeze. 
În anul 2003 : 
- Propylea quatuordecimpunctata L. (78,57%) - rămâne specie euconstantă 

(C4), pe când specia Adalia decimpunctata L. se încadrează în categoria speciilor 
constante (C3 - 75,00%); 

- Coccinella septempunctata L. - rămâne specie constantă (C3 - 7 1 ,43%) şi 
în acest staţionar; 

- numărul speciilor accidentale (C 1 )  se reduce la 3, deoarece Hippoadamia 
tridecimpunctata L., Anatis ocellata L., Adonia variegata Goeze, nu au 
reprezentanţi în anul de colectare 2003 . 

În cadrul staţionarelor: 
- Liteni :  o specie eudominantă - C4 - Adalia 1 O punctata L., care în 2002, în 

acelaşi staţionar era constantă; 
- două specii constante - C3 - Coccinella 7 punctata L., Propylea 14 

punctata L. - păstrând acelaşi caracter că şi în 2002; 
- o  specie accidentală - C 1 - Thea 22 punctata L., la fel ca în 2002; 
- nu apare specia Adonia variegata Goeze., accidentală în 2002. 

- Văşcăuţi : o specie euconstantă - C4 - Propylea 14punctata L., păstrând 
acelaşi caracter ca în 2002; 
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- două specii constante - C3 - Coccinella 7 punctata L.; Adalia 10 

punctata L. la fel ca  în  2002; 
- o  specie accidentală - C I  - Adalia 2 punctata L., ce nu a fost colectată 

în 2002; 
- nu au fost colectate exemplare din speciile: Adonia variegata Goeze . ;  

Thea 22 punctata L.  
- Rădăuţi : o specie euconstantă - C4 - Propylea 14 punctata L., cu acelaşi 

caracter ca în 2002; 
- două specii constante - C3 - Coccinella 7 punctata L. - ce păstrează 

acelaşi caracter ca în 2002 şi Adalia 1 0  punctata L., care în 2002 a fost specie 
euconstantă (C4) . 

- lţcani :  două specii euconstante - C4 - Coccinella 7 punctata L., Adalia 10 

punctata L., ce păstrează acelaşi caracter ca în 2002; 
- o specie constantă - C3 - Propylea 14 punctata L., care în 2002 a fost 

specie euconstantă (C4); 
- o specie accidentală - C 1 - Coccinella 5 punctata L. - care nu a avut 

reprezentanţi în 2002. 
În alte ecosisteme din România, l iteratura de specialitate menţionează 

încadrarea speciilor de coccinelide urmărite şi în culturile de trifoi din Podişul 
Sucevei, astfel (Veronica Moglan, 1 986; Carmen Prelipceanu, 2004, Sorina 
Octavia Andriev, 2004): 

Tabelul nr. 6 

Dominanţa unor specii de coccinelide în diferite ecosisteme din România 

Pod. Pod. 
Nr. Taxonul Sucevei Moldovei Uz1ina 

Jud. Botoşani (J) laşi (l) 1 984 -
2002 2003 2004 2004 1 986 (Z) 

T T p L vs CA 
1 .  Coccinella septempunctata L. CJ CJ c4 CJ c4 C4-C3 
2.  Coccinella quinquepunctata L. c, c,  c ,  Cz c, -
3 .  Adalia decimpunctata L. �. c c� c_l c2 -

4. Adalia bipunctata L. CI c4 Cz Cz c4 -
5.  Propylea quatordecimpunctata L. c4 - Cz Cz CJ C4.C3-C2 
6.  Hippoadamia tridecimpunctata L. CI - CI CI CI C4.C3.C2 
7. A natis acel/ata L. CI - - - CI -

8. Adonia variegata Goeze. CI - c2 c2 CJ c2 
9. Thea 22 punctata L. CI - - - - -

Tipuri de ecosisteme: T - trifoi; P - porumb; L - lucernă; VS - vegetaţie spontană; CA -
diferite culturi agricole. 

- Coccinella septempunctata L. - în culturile agricole, şi pe vegetaţia spontană, 
este frecvent euconstantă (C4) sau constantă (C3).  Modificarea valorii indicelui 
constanţă apare în cazul speciei Propylea quatordecimpunctata L., care, comparativ 
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cu indicele calculat în Podişul Sucevei, în  celelalte ecosisteme devine specie 
constantă (C3) sau chiar aceesorie (C2). Situaţia este simi lară şi în cazul speciei 
Adalia decimpunctata L, specia devenind accidentală (C 1 )  în alte culturi agricole. 

- Hippoadamia tredecimpunctata L. - accidentală (C 1) în culturile de trifoi 
luate în studiu, rămâne cu acelaşi indice în ecositemele din Podişul Moldovei, dar 
devine specie euconstantă (C4) sau chiar constantă (C3) în ecosistemele de la 
Uzlina - Delta Dunării, manifestând preferinţă pentru zonele calde şi uscate. 

- Şi în cazul speciei Adonia variegata Goeze. apar modificări ale indicelui 
constanţă în caracterizarea continuităţii specii lor în diferite ecosisteme; devine 
specie constantă (C3) sau accesorie (C2) în ecosistemele menţionate în literatura de 
special itate. 

- Adalia bipunctata L. manifestă preferinţe evidente pentru vegetaţia 
spontană, fi ind menţionată ca specie accesorie (C 1 )  sau accidentală (C 1 )  în 
culturile agricole şi ca specie constantă (C3) pe vegetaţia spontană. 

+ Indicele de semnificaţie ecologică 
Indicele de semnificaţie ecologică pentru speci ile de coccinelide se prezintă 

astfel (tabelele nr. 7 şi nr. 8): 
Luând în considerare dominanţa şi constanţa speciilor colectate per total în 

staţionarele Podişului Sucevei, reprezentanţii acestui ordin se încadrează în doar 
două clase de semnificaţie: specii edificatoare - W4 - 5,36%-7,55% şi specii 
însoţitoare - W 1  - 0,00 1 o/o-0,0 1  %. 

În anul 2002, există două grupe de semnificaţie: 
- speci i  edificatoare (W5) - Coccinella septempunctata L. (22,9 1 %  ), Adalia 

decempunctata L. (24,23%), Propylea quatuoredecimpunctata L. (28,72%); 
- specii însoţitoare (W2, 1 )  - un număr de 6 speci i  cu indicele cuprins între 

0,009% şi O, 1 7%. 
În anul 2003 , există tot două grupe de semnificaţie, cu aceleaşi specii 

edificatoare ca şi  în 2003, dar numărul speciilor însoţitoare este de 3, deoarece alte 
3 specii nu au avut reprezentanţi în materialul entomologic colectat în 2003 . 

La nivelul staţionarelor: 
- Liteni :  grupează 3 specii influente - W3 - în cei doi ani de colectare a 

materialului entomologic: Coccinella 7 punctata L., Adalia 1 O punctata L., 
Propylea 14  punctata L. mai apar 2 specii influente - Wl - în 2002: Adonia 
variegata Goeze., Thea 22 punctata L., ultima specie fiind prezentă şi având 
acelaşi caracter şi în 2003 . 

- Văşcăuţi: 3 specii edificatoare - W5,4 - în 2002: Coccinella 7 punctata L., 
Adalia 10 punctata L., Propylea 14 punctata L., pe cînd în 2003, doar Propylea 14 
punctata L. este edificatoare, dar cu indicele W4. Ca specii însoţitoare - W2, 1 - în 
2002 apar speciile: Coccinella 5 punctata L., Hippoadamia 13 punctata L., Anatis 
ocellata L., pe când în 2003 , acest caracter au specii le: Adalia 10 punctata L. -
care în 2002 a fost specie edificatoare şi Adalia 2 puncata L., care nu a avut 
reprezentanţi în 2002. 
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3. 
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5. 

6. 
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8. 

9. 

Tabelul nr. 7 

Indicele de semnificaţie ecologică al coleopterelor din familia Coccinellidae, colectate în de culturile de trifoi roşu 
din Podişul Sucevei, în anii 2002-2003 

W 1 colect. pe stationar W/ col. W 1 colect. pe staţionar W / col. 
Taxonul Stationare 2002 Staţionare 2003 

L V R 1 L V R 1 
Coccinella septempunctata L. 3 ,4 1  5 ,78 6, 1 5  7,60 22,91 3 ,90 3,28 4,43 8,62 19, 91 

W3 W4 W4 W4 W5 W3 W3 W3 W4 W5 
Coccinella quinquepunctata L. - 0,04 - - 0,009 - - - 0,04 0,09 

W l  W1 W l  W1 
Adalia decimpzmctata L. 1 ,64 6,26 1 2,0 1 !1,35 24.23 4,93 2, 1 4  6,77 9,36 22,41 

W3 W4 W5 W4 W5 W3 W2 W4 W4 W5 
Adalia bipunctata L. - - 0.04 - 0,009 - 0, 1 2  - - 0,30 

W l  W1 W l  W1 
Propylea 3,54 1 0,97 9,40 9,66 28. 72 4, 1 1  5 ,9 1  1 2,24 7,88 28.92 
quatoredecimpunctata L. W3 W5 W4 W4 W5 W3 W4 W5 W4 W5 
Hippoadamia tridecimpunctata - 0.07 - - 0, 02 - - - - -
L. W l  W1 
Anatis ocellata L. - 0,07 - - 0, 02 - - - - -

W l  W1 
Adonia variegata Goeze. 0,37 - - 0,04 0, 1 7  - - - - -

W l  W l  W1 
Thea 22 punctata L. 0,04 - - - 0,09 0, 1 7  - - - 0,04 

W l  W1 W I  W1 

Staţionarele Podişului Sucevei: L - liteni; V - Văşcăuţi; R - Rădăuţi; 1 - lţcani. 
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- Rădăuţi: două specii edificatoare - W5,4 - sunt comune celor doi ani de 
colectare a materii u lui entomologic: Adalia 1 O punctata L., Propylea 14 punctata 
L. în 2002, cu acelaşi caracter se mai adaugă specia Coccinella 7 punctata L., care 
în 2003 devine specie influentă - W3 . Adalia 2 punctata L., este însoţitoare - W 1 -
în 2002, l ipsind în 2003 . 

- Iţcani :  există 3 specii edificatoare - W4 - comune pentru cei doi ani de 
colectare a materialului entomologic: Coccinella 7 punctata L., Adalia 10 punctata 
L., Propylea 14  punctata L. Pentru fiecare an apare o altă specie însoţitoare - W 1 -
Adonia variegata Goeze. - 2002, Coccinella 5 punctata L. - 2003 . 

Din prezentarea comparativă a datelor referitoare la indicele de semnificaţie 
ecologică a coccinelidelor colectate din culturile de trifoi din Podişul Sucevei şi a 
datelor referitoare la acelaşi indice ecologic al coccinelidelor în alte ecosisteme din 
ţară, se constată următoarele (tabelele nr. 6 şi nr. 8): 

Tabelul nr. 8 

Indicele de seminficaţie ecologică al unor specii de coccinelide în diferite ecosisteme din România 

Pod. Pod. 
Nr. Taxonul Sucevei Moldovei Uzlina 

Jud. Botoşani llJ Iaşi 01 1 984 -
2002 2003 2004 2004 1 986 (2) 

T T p L vs CA 
I .  Coccinella septernpunctata L. Ws Ws Ws Ws Ws -
2. Coccinel/a quinquepunctata L. wl wl wl W2 w, -

3 .  Adalia decirnpunctata L. Ws Ws wl W2 Ws 
4. Adalia bipunctata L. w, wl Ws WJ Ws -

5 .  Propylea quatordecirnpunctata L. Ws Ws w2 .  WJ Ws -

6. Hippoadarnia tridecirnpunctata L. wl - W2 w W2 -

7. Anatis ocel/ata L. wl - - - w, -

8. Adonia variegata Goeze. wl - WJ w4 Ws -

9. Thea 22 punctata L. wl - - - - -

Tipuri de ecosisteme: T - trifoi; P - porumb; L - lucernă; VS - vegetaţie spontană; CA -

diferite culturi agricole. 

Pe Zea mays (Carmen Prelipceanu, 2004) - o serie de coccinelide ce au fost 
comune celor două tipuri de plante de cultură, au următoarele caracteristici : 
Coccinella septempunctata L. - este edificatoare (W5,4), pe când în culturile de 
trifoi este de obicei edificatoare (W5,4) sau influentă (W3); Propylea 
quatordecimpunctata L - este accesorie însoţitoare (W2), pe când în culturile de 
trifoi este în cele mai multe cazuri specie edificatoare (W5,4) sau influentă (W3); 
Adonia variegata Goeze - este influentă (W3), pe când în culturile de trifoi poate 
fi specie însoţitoare (Wl )  sau uneori nu a fost colectată; Adalia bipunctata L. - este 
edificatoare (WS); Adalia decempunctata L. - cu puţini reprezentanţi colectaţi, este 
specie însoţitoare (Wl ), pe când în culturile de trifoi, această specie este 
edificatoare (WS). 
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Pe Medicago saliva (Carmen Prelipceanu, 2004) - situaţia coccinelidelor se 
prezintă astfel :  Coccinella seplempunclala L. - este specie edificatoare (W5); 
Propy/ea qualordecimpunclata L. - este specie influentă (W3), pe când în culturile 
de trifoi, este de obicei edificatoare (W5 ,4); Adonia variegata Goeze - este 
constantă edificatoare (W4), pe când pe trifoi este specie însoţitoare (W l ); Adalia 
bipunclala L. - este influentă (W3); Adalia decempunctala L. - devine pe 
Medicago saliva specie însoţitoare (W2) pe când în culturile de trifoi, colectându-se 
un număr mare de exmplare, coccinelidul este edificator (W5). 

Pentru materialul entomologic colectat de pe vegetaţia ierboasă spontană, de 
pe arbuşti, arbori (Sorina Octavia Andriev, 2004), s-a constatat că dintre speciile de 
coccinelide, edificatoare (W5) sunt Coccinella septempunctata L. şi  Adalia 
bipunclata L.; acestea, în culturile de trifoi, fi ind specii edificatoare (W5) sau 
însoţitoare (W 1 ). 

Adonia varigata Goeze este constantă (W3) şi edificatoare (W5) comparativ 
cu situaţia din culturile de trifoi în care este doar specie însoţitoare (Wl ); Propylea 
quatuoredecimpunctata L., este în cele mai multe cazuri specie edificatoare (W5) 
pe când în culturile de trifoi, devine specie edificatoare (W5,4) sau influentă (W3). 

+ Concluzii 
În cazul ord inului Coleoptera, familia Coccinellidae a fost reprezetată de 7 

genuri şi 9 specii ,  cele mai bine reprezentate fiind 3 specii - Coccinella 
seplempunctala L., Adalia decimpunctata L. ,  Propylea qualuordecimpunctala L. -
însumând 7 1 2  exemplare dintr-un total de 73 1 ,  reprezentând 97,40% din totalul 
materialului colectat. 

Aceste specii sunt eudominante (D5), euconstante (C4) şi edificatoare (W4) 
în agrobiocenozele de pe care s-a colectat material entomologic din Podişul 
Sucevei. 

Analizând comparativ datele obţinute din calcularea indicatorilor ecologici 
pentru coccinelidele obţinute prin colectare d in culturile de trifoi roşu din Podişul 
Sucevei, cu o serie de date bibliografice, s-a constatat că există variaţii ale indicelui 
dominanţă pentru aceste coleoptere în cazul diferitelor asociaţii vegetale. 

Dacă speciile Coccinella septempunclata L., Propylea quatuordecimpunctata 
L., datorită numărului mare de exemplare colectate de pe diferite plante de cultură 
(Trifolium, Zea, Medicago) sau de pe vegetaţia spontană, rămân eudominante (D5) 
sau cel puţin dominante (D4), în cazul speciei Adalia decimpunctata L., situaţia se 
modifică. Acest coccinelid, în culturile de trifoi este eudominant (D5) sau 
dominant (D4), dar pe alte plante de cultură sau pe vegetaţia'spontană, devine chiar 
specie recedentă (D2), accidentală (C I )  şi însoţitoare (W l ). Modificarea indici lor 
ecologici ar putea fi un indiciu referitor la preferinţa acestui prădător pentru afidele 
prezente pe plantele de trifoi, afide reprezentate în cazul acesta în cea mai mare 
parte de specia Acyrlhosiphon pisum Harr. 

Alte situaţii în care apar modificări majore ale valorilor indicilor ecologici 
sunt cazurile speciilor Adalia bipunctata L. şi Adonia variegala Goeze. În culturile 
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d e  trifoi, aceste specii sunt subrecedente (D 1 )  sau rareori recedente (D2), 
accidentale (C 1 )  şi însoţitoare (W1 ). În culturile de Zea, Medicago, pe vegetaţia 
spontană, aceste specii devin eudominante (D5) sau dominante (D4), constante 
(C3) sau accesorii (C2), edificatoare (W5,4) sau influente (W3), reflectând 
importanţa redusă a acestor coccinelide în limitarea numerică a afidelor în culturile 
de trifoi şi  preferinţa lor pentru alte tipuri de culturi sau pentru coloni ile de afide de 
pe vegetaţia spontană. 

Coccinelidele colectate într-un număr de exemplare în culturile de trifoi roşu 
din Podişul Sucevei (Coccinella quinquepunctata L. ,  Adalia bipunctata L., 
Hippoadamia tridecimpunctata L., Anatis ocellata L., Adonia variegata Goeze., 
Thea 22 punctata L.) sunt în majoritatea cazurilor specii subrecedente (D 1 ), 
accidentale (C 1 )  şi însoţitoare (W 1 )  în acest tip de agroecositem. Modificări ale 
indicilor ecologici apar de exemplu în cazul speciei Adalia bipunctata L., care în 
culturile de lucernă şi de porumb din j ud. Botoşani, devine specie accesorie (C2), 
eudominantă (D5) sau subdominantă (D4), edificatoare (W5,4) sau influentă (W3). 
De asemenea, coccinelidul Hippoadamia tridecimpunctata L., în culturile de pe 
terenurile n isipoase de la Uzlina, devine specie euconstantă sau constantă (C3 ), 
eudominantă (D5) sau dominantă (D4). 

Modificarea indicilor ecologici în cazul coccinelidelor colectate de pe 
culturile de trifoi din Podişul Sucevei are drept cauză modificarea condiţiilor de 
mediu de-a lungul perioadelor de colectare a materialului entomologic, cele mai 
numeroase exemplare colectându-se în perioada iunie - iulie a celor doi ani luaţi în 
studiu, perioadă care a coincis cu dezvoltarea masivă a colonii lor de afide pe 
plantele de cultură. 

Valorile indicilor ecologici se modifică şi în cazul coccinelidelor luate în 
studiu pe alte tipuri de culturi agricole sau pe vegetaţia spontană, manifestând 
preferinţe pentru anumite specii de afide, care la rândul lor preferă ca sursă de 
hrană un anumit grup de plante. 
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Academiei Române, p. 83-89. 

Voicu, M., Nagler, K. ( 1 988), Chrysopidae, Coccinellidae şi Syrphidae prădătoare in coloniile de 
Schizaphis graminum Rond. din unele agrobiocenoze din România, în "Studii şi cercetări de 
biologie", Bucureşti, Editura Academiei Române, p. 22-27. 

Voicu, M. ( 1 988), Contribuţii la cunoaşterea neuropterelor şi coleopterelor prădătoare ale 
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Academiei Române, p. 4-8. 

Untersuchungen iiber einige Arten von coccinelida (Coleoptera), 
die in den roten Kleekulturen in der Hochebene Suceava anwesen sind 

(Zusammenfassungen) 

Die Hauptarten von coccinelida (Coleoptera), die die Entwicklung der Kolonien von 
Acyrthosiphon pisum (Homoptera, Aphididae) begrenzen, die in den Kleekulturen in der Hochebene 
Suceava leben, sind: Propylea qatordecimpuntata L., Adalia decimpunctata L und Coccinella 
septempunctata L. Abhăngig von den gerechneten okologischen Zeichen, konnen diese Spezies 
dominant (04), ader konstant (C3), aufkl!i.rend (W5,4) ader einfluJ3reich (W3) sein. 

Die Wertenănderung der okologischen Zeichen angesichts der Arten coccinelida, die man in 
dem Studium behandelt hat, konnte in verschiedenen Arten von landwirtschaftlichen Kulturen aus der 
Hochebene Moldau, ader in der spontanen Vegetation in verschiedenen Zonen des Landes erscheinen. 
Sie zeigen den Vorzug verschiedener coccinelida fur gewisse Spezies, die als Nahrungsquelle 
verwendet sind, aber auch den Vorzug fUr verschiedene klimatische Bedingungen angesichts des 
Wachstums, Entwicklung, Nahrung und Fortpflanzung. 
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CONTRIBUŢII ALE BIOLOGILOR DIN BUCOVINA 
LA CERCETĂRILE HIDROBIOLOGICE 

PETRU BEJINARIU 

Cercetările hidrobiologice au început la noi cu observaţi ile şi constatările 
savantului Grigore Antipa asupra vieţii din fluviul Dunărea şi Delta Dunării şi, 
u lterior, d in Marea Neagră. Studiul vieţii din apele continentale (l imnologia) şi din 
apele marine (oceanologia) s-a desfăşurat deopotrivă în cele două medii acvatice 
complexe şi, ca urmare, Grigore Antipa este socotit precursor al ambelor ştiinţe1 • 

Preocuparea pentru cunoaşterea importanţei apei a căpătat dimensiune mult 
mai târziu şi afirmaţia lui Ludovic Rudescu: "Apa este purtătorul vieţii şi fără 
aceasta nu există viaţă", a căpătat sens şi demersuri concrete. De-a lungul timpului 
s-a individualizat hidrobiologia - ştiinţa care se ocupă cu studiul formelor de viaţă 
şi relaţiile acestor forme cu mediul de viaţă din apele continentale şi marine. 

În prezentul articol ne ocupăm de cercetările hidrobiologice efectuate de 
biologi din Bucovina. În România, primul cercetător al vieţii apelor continentale a 
fost Grigore Antipa, eminent reprezentant al ştiinţei l imnologice mondiale. 
Dezvoltarea cercetărilor privind biologia şi ecologia apelor continentale a condus la 
formarea, între cele două războaie mondiale, a unor adevărate şcoli de l imnologie. 
La Iaşi, bunăoară, şcoala l imnologică i-a avut ca reprezentanţi pe: Paul Bujor, Ion 
Borcea, Constantin Motaş şi Mihai Băcescu2• 

Născut la 28 martie 1 908, la Broşteni, în familia Eugeniei şi a lui Constantin 
Băcescu, Mihai a urmat şcoala primară la Fălticeni şi liceul la Chişinău. În anul 
1 928 s-a înscris la Facultatea de Ştiinţe Naturale de la Universitatea din Iaşi, pe 
care a absolvit-o în anu l  1 933 .  Ca student a fost remarcat de profesorii Paul Bujor 
şi Ion Borcea. Sub îndrumarea lui Ion Borcea, la Staţiunea din Agigea, a pătruns în 
domeniul faunei Mării Negre. După susţinerea tezei de doctorat, cu tema 
Mysidaceele din apele româneşti. Studiul taxonomie, morfologic, biogeografic şi 
biologic ( 1 93 8), cu o bursă de studii a plecat la Paris şi a lucrat cu profesorul Louis 

1 Emil Pop, Radu Codreanu, Istoria ştiinţelor în România. Biologia, Bucureşti, Editura 
Academiei R.S.R, 1 975, p. 1 47. 

2 Radu Iftimovici, Creaţie românească în biologia universală, Bucureşti, Editura Albatros, 
1 977, p. 1 90. 

Analele Bucovinei, XIII, 2, p. 69 1--695, Bucureşti, 2006 
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Fage. În anul următor a lucrat la Staţiunea oceanografică Roscoff, apoi la Staţiunea 
Banyuls-sur-Mer şi la Institutul Oceanografie din Monaco. 

La solic itarea savantului Grigore Antipa3, în anul 1 940, a venit la Bucureşti, 
iar din anul 1 94 1  a început lucrările în laboratorul Institutului de cercetări 
piscicole. În anul 1 944 a publ icat lucrarea Urme de faună marină în apele Dunării 
la Cazane şi Porţile de Fier. În perioada 1 947-1 949 s-a dedicat cercetării faunei 
Mări i Negre, publicând lucrări deosebit de importante pentru acest domeniu: 
Mysidele panta-caspice de pe coastele Anatoliei; Fauna carcinologică a Mării 
Negre, Cumaceii din apele româneşti ş. a. Timp de patru ani, Mihai Băcescu a 
condus Institutul de cercetări piscicole. A participat la multe manifestări ştiinţifice 
naţionale şi internaţionale: Congresul al XII-lea al Asociaţiei Internaţionale de 
Limnologie de la Helsinki; al VII-lea Congres Internaţional al ICOM în cadrul 
UNESCO ( 1 965). A fost membru al echipei de cercetători de la Institutul de 
Oceanografie din Washington în expediţia din Pacificul de Est; membru în echipa 
schimbului ştiinţific dintre Academia Română şi Academia Cu bei ( 1 968) etc. 

Mihai Băcescu s-a dedicat cercetărilor de ecologie marină4 - fauna rel ictă, 
fauna predeltaică, viaţa unor grupe de crustacee -, dar şi studiului faunei din 
adâncurile Dunări i .  S-a ocupat de influenţa lucrărilor h idrotehnice asupra vieţii 
apelor litorale ale Mării Negre ş i  de biocenologia etajelor periozoice. O contribuţie 
deosebit de importantă pentru zoogeografia l imnologică de la noi a fost 
descoperirea relictelor ponto-caspice în oaza de faună de origine marină din 
adâncurile cataractelor Dunării ,  la Porţile de Fier. Această descoperire aparţine 
h idrobiologului Mihai Băcescu şi biologului Radu Codreanu. Primele cercetări 
limnologice asupra lacului Grecea din zona inundabilă a Dunării aparţin lui Mihai 
Băcescu, iar studiul misidelor reprezintă pentru acest om de ştiinţă o cercetare 
monografică de primă mărime în domeniul zoologiei marine. În acest domeniu a 
întreprins cercetări Sergiu Cărăuşu, cu deosebire asupra gamaridelor de origine 
sarmatică. 

Un alt cercetător din Bucovina care a făcut studii l imnologice în lacurile 
Tăbăcărie, Siutghiol, Sf. Ana şi unele râuri din zonă, a fost Iosif Lepşi. Născut la 
Rădăuţi, la 1 septembrie 1 895, Iosif Lepşi urmează şcoala în oraşul natal, iar 
studiile superioare la Facultatea de Ştiinţe de la Universitatea din Cernăuţi . După 
absolvirea facultăţii, a lucrat ca profesor şi director la G imnaziul Cavarna şi apoi la 
Şcoala Normală. La vârsta de numai 3 1  de ani, în 1 926, tânărul biolog Iosif Lepşi a 
participat Ia o expediţie ştiinţifică în Egipt, Palestina, Siria şi alte ţări din zonă, iar 
după patru ani a trecut la studierea muzeelor ştiinţifice din domeniul biologiei din 
Viena, Paris, Londra şi Monaco şi tot atunci a organizat Laboratorul de biologie 
marină din Roscoff. Format la şcoala lui Eugen Botezat de la Universitatea din 
Cernăuţi, Iosif Lepşi s-a ocupat de "civil izaţia nevăzută" a animalelor protozoare, 
dobândind pentru rigoare, profunzime şi gradul de extindere a cercetărilor sale o 

3 Constantin Motaş, Figuri de naturalişti, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1 960, p. 289. 
4 Petru Bejinariu, Biologi de seamă din Bucovina, Suceava, Editura "Ţara Fagilor", 1 994, p. 1 1 7. 
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anume faimă europeană. În lumea protozoarelor a descoperit specii folositoare, 
dăunătoare şi relativ neutre, propunând măsuri adecvate în conduita oamenilor în 
raport cu această lume. Studi ind protozoarele, Iosif Lepşi a elaborat diferite studii 
de sinteză privind morfologia, fiziologia şi  etologia acestor organisme. In studierea 
protozoarelor l ibere a scris două importante monografii :  Enamoebidea în fauna 
Republicii Populare Române ( 1 960) şi Protozoologia ( 1 965). În zonele Dobrogei a 
făcut ample cercetări de hidrobiologie, faunistică şi geografie. De-a lungul 
strălucitei sale cariere, Iosif Lepşi a îndeplinit ş i  funcţii de interes public: director 
al Muzeului Regional al Basarabiei; preşedinte al Comisiei regionale pentru 
protecţia monumentelor naturi i; membru al Asociaţiei Internaţionale pentru 
Limnologie etc. Meritele sale ştiinţifice i-au fost recunoscute şi prin titlul de 
membru corespondent al Academiei de Ştiinţe .  

În anul 1 956 s-a înfiinţat sectorul de hidrobiologie din Centrul de Cercetări 
Biologice al Academiei, creându-se posibil itatea/obligaţia ca institutele de cercetări 
l imnologice să servească producţia. După anul 1 956, conducerea Institutului de 
Biologie "Traian Săvulescu" a reven it lui Ludovic Rudescu, aflat în bună 
colaborare cu profesorii :  N. Gavri lescu, C. S. Antonescu, Al. V. Grossu, 1. T. 
Tarnavschi5 , C.  Moruzi, V. Curea, Gh. Bârcă ş.a., care s-au ocupat de limnologia 
Deltei, a lacurilor salmastre şi a avandeltei. 

D imensiuni cu implicaţii practice au căpătat studii le efectuate de Ludovic 
Rudescu şi V. Marinescu, asupra influenţei reciproce dintre Dunăre şi Marea 
Neagră. Importante rămân şi cercetările l imnologice privind stufăriile Deltei, 
biologia şi eco1ogia stufului, materie primă pentru industria celulozei .  Ludovic 
Rudescu, Georgeta Popescu, M. Tocan, M. Godeanu, L. Roman şi Liviu Hnidei au 
studiat, la Staţiunea experimentală stuficolă "Delta Dunări i" de la Maliuc, bogăţia 
plantelor de mlaştină. Din aceste cercetări şi cu apl icarea lor a rezultat, cu timpul, 
un domeniu economic, de anumită dimensiune, stuficultura. 

Născut la Cernăuţi, la 25 mai 1 908, Ludovic Rudescu a urmat cursurile şcolii 
primare la o şcoală din Viena, cursurile secundare la Liceul german nr. 1 din 
Cernăuţi, iar pe cele superioare la Facultatea de B iologie de la Universitatea din 
Cernăuţi. 

Încă din anii de l iceu şi-a manifestat interesul şi pasiunea faţă de formele de 
viaţă, realizând multe colecţii de lepidoptere şi coleoptere. 

La Universitatea din Cernăuţi 1-a avut ca profesor pe biologul Eugen Botezat, 
la şcoala căruia s-a format ca adevărat specialist. Tema lucrării de doctorat, 
Sistematica, ecologia şi răspândirea geografică a rotiferelor din Bucovina, a fost 
pregătită sub îndrumarea acestui mare om de ştiinţă - Eugen Botezat. 

La Şcoala de biologie creată de Eugen Botezat s-au format şi alţi biologi, 
între care îi amintim pe: Mihail Guşuleac, Iosif Lepşi, Alexandru Roşea, Orest 

5 Aurel Ardelean, George Nedelcu, Gheorghe Mohan, Profesor dr. docent Ion T. Tarnavschi 
(1904-1989), 1 00 de ani de la naştere, Arad, "Vasile Goldiş", University Press, 2003. 
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Marcu, Emilian Ţopa, Fi l imon Cârdei, Ion T. Tarnavschi Traian Ştefureac, Emilian 
Săhleanu ş.a.6 

Ludovic Rudescu a lucrat ca cercetător la Institutul de biologie 
"Traian Săvulescu" din Bucureşti. În perioada 1 936-1942 a urmat studi i  de 
specializare la Institutul Oceanografie din Mamaia, la Institutul de Zoologie marină 
Agigea şi apoi la institute de specialitate din Berlin, Lunz, Kaisrmulen, Stokholm, 
Lund, Uppsala, Goteborg ş. a. Între proiectele cele mai importante realizate de 
Ludovic Rudescu, menţionăm colaborarea cu specialişti din Irak şi Pakistan privind 
valorificarea stufului din Mesopotamia, deltele din Tigru, Eufrat, Hindus, Gange şi 
Bahmaputra, colaborarea cu Academia de Şti inţe a U.R.S.S.  în studiul deltei 
Niprului şi delta fluviului Volga şi colaborarea cu specialiştii din Cehoslovacia şi 
Polonia în studiul macrifitelor acvatice. 

Ca o recunoaştere a meritelor ştiinţifice, Ludovic Rudescu a fost invitat şi a 
participat la numeroase manifestări ştiinţifice: Congresul naţional al biologi lor din 
Bucureşti ( 1 934); Congresul internaţional de l imnologie; sesiunile anuale ale 
Colocviului internaţional de omitologie etc. Rezultatele cercetări lor sale s-au 
adunat în peste 200 de articole şi studii, patru monografii faunistice despre rotiferi, 
gastrotrichi şi spongilide, o monografie a biologiei stufului românesc şi una a 
stufului din alte ţări. Ample studii a realizat asupra hidrobiologiei, ecologiei, 
ornitofaunei şi  cinegeticii Deltei Dunări i .  Ludovic Rudescu a dezvoltat, în premieră 
la noi, creşterea artificială a şalăului şi sturionilor şi, tot în premieră, a dezvoltat 
metode de stuficultură şi cultură mixtă stufo-piscicolă. 

După cum se cunoaşte, cercetările oceanologice au pornit prin activitatea 
ştiinţifică a biologilor Emil Racoviţă şi Grigore Antipa şi au continuat cu cea a 
biologilor Ion Borcea, Sergiu Cărăuşu, Adrian Antoniu-Murgoci, Radu Codreanu ş.a. 
Începând cu anul 1 950, după stagnarea provocată de cel de-al Doilea Război 
Mondial, cercetările oceanologice sunt reluate. Aceste cercetări s-au efectuat în 
cadrul Institutului de biologie "Traia Săvulescu" şi a Institutului de cercetări 
piscicole, ambele conduse de Mihai Băcescu. În această perioadă s-au desfăşurat 
cercetările asupra biocenozelor Mării Negre, asupra variaţi i lor lunare ale factori lor 
şi vieţii pontice şi asupra dinamicii sezoniere a planctonului . 

Un alt specialist al domeniului, Liviu Hnidei, s-a născut în comuna 
Frătăuţii Vechi, la 1 0  noiembrie 1 9307 • După absolvirea şcoli i  generale în comuna 
natală, a urmat cursurile secundare la Liceul "Eudoxiu Hurmuzachi" Rădăuţi şi 
Facultatea de Biologie Ia Universitatea din Bucureşti. A fost atras de admirabilul 
peisaj al Deltei, de varietatea ecosistemelor ş i  de bogăţia speciilor de plante şi de 
păsări . Teza de doctorat, cu tema Importanţa hidrobiologică a Typhaceaelor în 
Delta Dunării, a fost susţinută în anul 1 975 la Institutul de ştiinţe biologice 

6 Petru Bejinariu, Eugen Botezat şi Şcoala de biologie de la Cernăuţi, Rădăuţi, Editura 

"Septentrion", 2005, p. 38-57. 
7 Ştiinţa în Bucovina. Ghid biobibliografic, nr. 2, Suceava, 1 983, p. 1 02. 
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Bucureşti. Liviu Hnidei a studiat biologia stufului, una din bogăţiile Deltei, papura, 
feriga de plaur, chimismul apei şi a solu lui, procesele de mineralizare a terenurilor 
inundabile ale Deltei Dunării precum şi vegetaţia acvatică şi palustră d in aceste 
zone deosebit de interesante şi biologic. A real izat studii aprofundate 
h idrobiologice privind lacurile din România. A colaborat la publicaţii cu caracter 
ştiinţific din ţară şi străinătate, între care amintim: "Celuloză şi hârtie", 
"Hidrobiologia", "Buletinul de cercetări piscicole", "Newsletter-Asociation of 
Aquatic Vascular Plant Biologists" etc. Menţionăm câteva din lucrările publicate: 
Probleme noi în biologia stufului; Aspecte ale concurenţei biologice dintre stuf şi 
papură în zonele amenajate din Delta Dunării, Dinamica chimismului apei în 
regim hidrologic dirijat din U S. Rusca; Aspecte privind evoluţia stufului din 
incinta Pardina după amenajare; Contribuţii la studiul biologic al ferigii de plaur 
din Delta Dunării ş.a. 

Aşadar, hidrobiologia a avut, în biologii bucovineni, un important sprij in, 
chiar cu momente de pionierat în domeniu. Amintind numai numele 
h idrobiologilor Mihai Băcescu, Iosif Lepşi, Ion T. Tarnavschi, Liviu Hnidei şi 
Ludivic Rudescu, putem vorbi de contribuţia biologilor din Bucovina la cercetările 
limnologice şi oceanologice. 

Biologische Beitrage aus Bukowina 
zu den hydrobiologischen Untersuchungen 

(Zusammenfassungen) 

Das Studium Biologische Beitrăge aus Bukowina zu den hydrobiologischen Untersuchungen 
beschaftigt sich mit der Tătigkeit der Wissenschaftler: Eugen Botezat, Orest Marcu, Traian Ştefureac, 
George Bujorean şi Mihai Băcescu. Fiir jeder Biologe wurden die Forschungsgebiete und die 
verăffentlichten Biicher, die als Subjekt die Verarbeitung der okologischen Probleme aus der Zone 
der historischen Bukowina hervorgehoben. 

Die Forschungsgebiete, die ausgezeichnete Leistungen haben, gehen an die Jagdkunst, die 
Nadelholzerschădlingen, die Dynamik der Vegetation auf den Wiesen, die okologische Geobotanik 
und die Schutzgebiete heran. 
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GEOLOGIA BAZINULUI SUPERIOR 
AL PÂRÂULUI PUTNA (MUNŢII BISTRIŢEI) (I) 

OVIDIU BÂTĂ 

1. Alcătuirea geologică 

Regiunea studiată se înscrie pe un tronson restrâns d in ceea ce este cunoscut 
în l iteratura geologică sub denumirea de zona cristalino-mezozoică a Carpaţi lor 
Orientali .  În cadrul acestei regiuni, situată în partea nordică a Carpaţi lor Orientali, 
au fost puse în evidenţă mai multe tipuri de formaţiuni geologice care au fost puse 
în loc în perioade de timp diferite. 

Pe cea mai mare parte din suprafaţa regiunii cercetate se desfăşoară 
formaţiuni metamorfice. Pe areale mai restrânse din cadrul regiunii, se întâlnesc 
formaţiuni sedimentare şi formaţiuni magmatice. 

Formaţiunile metamorfice au luat naştere în intervalul Proterozoic mediu -
Ordovician inferior şi sunt constituite din mai multe entităţi l itostratigrafice, cutate 
şi metamorfozate în diferite condiţii de presiune şi temperatură. 

Formaţiunile sedimentare au fost puse în loc într-o perioadă de timp mai scurtă, 
ce se desfăşoară pe intervalul cuprins între Triasic şi Jurasic inferior. Acestea 
alcătuiesc cuvertura sedimentară a formaţiuni lor metamorfice, fiind cunoscute în 
l iteratura geologică sub denumirea de "cuvertura mezozoică a cristalinului". 

Ş i  pe acest sector al zonei cristalino-mezozoice, masa de ş isturi cristaline este 
străbătută de formaţiuni magmatice, reprezentate printr-un sistem dispers de filoane 
subţiri, denumite generic lamprofire. 

1. 1. Formaţiuni metamorfice 

Pe măsura studiului ş i  evoluţiei cunoaşterii formaţiunilor metamorfice, 
cercetătorii au încercat să creeze diverse modele după care să se poată face o 
divizare şi o încadrare, cât mai corectă, a acestor formaţiuni. S-au exprimat, în 
acest sens, mai multe ipoteze referitoare la modul de formare, vârsta şi structura 
formaţiuni lor metamorfice (Popescu-Voiteşti, 1 929; Kober, 1 93 1 ;  Săndulescu, 
1 967; Giuşcă et al. , 1 969; Mureşan, 1 976; Bercia et al., 1 97 1 ,  1 976; Bal intoni, 

Analele Bucovinei, XIII, 2, p. 697-7 1 1 ,  Bucureşti, 2006 
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Gheuca, 1 977; Bal intoni, 1 98 1 ;  Săndulescu et al., 1 98 1 ;  Săndulescu, 1 984; 
Balintoni el al., 1 98 1 ;  Vodă, 1 982; Balintoni, 1 997; Vodă, 2000). 

Unul dintre modelele, frecvent util izat, de clasificare l itostratigrafică a 
formaţiunilor metamorfice din Carpaţii Orientali şi încadrarea acestora în scara 
stratigrafică şi geocronologică, a fost elaborat de Krliutner ( 1 980) şi Krliutner în 
Săndulescu el al. ( 1 989). Clasificarea propusă de autor cuprinde: 

Supergrupul Carpian, ce include grupul Bretila (Proterozoic mediu) şi grupul 
Rebra (Proterozoic superior) - metamorfism regional proterozoic, ± 800--850 m. a. 

Supergrupul Marisian, constituit din grupul Tulgheş (Cambrian - Ordovician 
inferior) - metamorfism regional caledonian (faza sardă), 475 ± 5 m. a. 

Supergrupul Variscan, alcătuit din grupul Repedea (Silurian), grupul Rusaia 
(Silurian), grupul C impoiasa (Devonian - Carbonifer inferior) şi formaţiunea de 
Ţi bău (Carbonifer inferior) - metamorfism regional varistic, 3 1  O ±  1 O m. a. 

Supergrupurile au fost divizate, la rândul lor, în grupuri, formaţiuni, membri, 
orizonturi. 

Balintoni ( 1 997) a propus o clasificare l itostratigrafică in formală, pornind de la 
liton, ca subdiviziune petrografică elementară, şi l itozonă, ca unitate litostratigrafică 
fundamentală. Această clasificare a fost determinată de faptul că succesiuni 
l itologice diferite sunt cunoscute sub aceeaşi denumire în diverse unităţi tectonice. 

În acest sens autorul defineşte următoarele noţiuni :  
- Litozonă - secvenţă nedivizată d intr-o anumită unitate tectonică, sau unitate 

l itostratigrafică fundamentală comparabilă formaţiuni i .  
- Lilogrup - secvenţe cu litologii şi istorii metamorfice comparabile din toate 

unităţile tectonice circumscrise într-o perioadă de timp determinată. 
- Sublilogrup - suma l itozonelor aparţinând aceluiaşi litogrup, dar fără să-I 

reprezinte în totalitate, cantonate într-o unitate tectonică oarecare. 
În zona cristalino-mezozoică din Carpaţii Orientali, după anul 1 990, 

cercetătorii utilizează tot mai frecvent termenii de "grup" în Jocul celor de "serie", 
"l itozonă", "litogrup". 

1. 1. 1 .  Grupul Brelila 

Formaţiunile mezometamorfice din regiunea cercetată au fost prezentare al 
rocilor - extrem de !aminate şi  alterate - d in această zonă a ridicat serioase probleme 
de încadrare stratigrafică. Într-o primă fază, aceste formaţiuni au fost separate 
(Bercia el al., 1 975,  Harta geologică se. 1 :50 000, foaia Vatra Domei) ca "Seria de 
Tulgheş neorizontală" (şisturi cuarţitice sericito-cloritoase) ± muscovit ± biotit, 
sisturi clorito-sericitoase cu porfibroase cu profiroblaste de albit). 

Bali ntoni ( 1 98 1 )  este autorul care, pe baza poziţiei spaţiale şi a conţinutului 
petrografic şi mineralogie, atribuie metamorfitele situate sub sedimentarul 
mezozoic din ferestrele tectonice de la Valea Putnei, grupului Bretila. 
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În regiunea studiată, formaţiunile cristal ine ale grupului Bretila aflorează pe 
pârâul Hău, în versantul drept al pârâului Putnişoara, în mai multe ferestre 
tectonice din versantul drept al pârâului Putna Mare, pe pârâul Sterparu, pe pârâul 
Sapelor şi pe pârâul Fierul .  

Rocile sunt reprezentate prin micaşisturi puternic retromorfozate şi alterate, 
de culoare argintie pe feţe, ruginii în spărtură, gnaise şi cuarţite muscovitice de 
culoare alb-gălbuie, în fereastra Putna Mare - Iacob. În fereastra Valea Putnei -
gară rocile sunt reprezentate prin micaşisturi şi gnaise [aminate, puternic 
retromorfozate (micaşisturile au patină ruginie, specifică rocilor retromorfe) . 

Pe versantul drept al pârâului Putnişoara şi în fereastra de la confluenţa 
pârâului Cnavenu cu pârâul Sapele au fost întâlnite paragnaise [aminate, 
micaşisturi retromorfe şi micaşisturi retromorfe cu granaţi. Tot în versantul drept al 
Putnişoarei, am pus în evidenţă un nivel de gnaise oculare de tip Rarău, în grosime 
de circa 30  m (Fig. 1) .  Micaşisturile cu granaţi şi gnaisele oculare de tip Rarău sunt 
citate pentru prima dată în regiune. 

In taluzul drumului din versantul stâng al pârâului Nistor aflorează două 
nivele de amfibolite intercalate în micaşisturi retromorfe [aminate (Fig. 2). Acestea 
nu au putut fi urmărite pe direcţie deoarece zona este foarte acoperită. 

In ceea ce priveşte metamorfismul, se remarcă uşor caracterul polimetamorfic 
al formaţiunilor grupului Bretila din regiunea studiată. 

În urma observaţii lor microscopice efectuate pe amfibol ite, micaşisturi şi 
paragnaise (probele 1 0 1 ,  1 1 7, 1 25 ,  1 30, 1 3 5), am identificat asociaţii mineralogice 
în care sunt prezente hornblenda şi granaţii .  

D in  aceste parageneze minerale, rezultă că  formaţiunile grupului Bretila au 
suportat un metamorfism cel puţin în condiţii le amfibolitelor cu almandin . Rocile 
grupului au fost însă supuse unui retromorfism accentuat. Acesta este trădat de 
fenomene retromorfe caracteristice, sesizate atât macroscopic cât şi în secţiuni 
subţiri. 
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Fig. 1 - Coloană l itostratigrafică în formaţiunile grupului Bretila din versantul drept al pârâului 

Putnişoara. Grupul Bretila 1 .  Micaşisturi retromorfe ± granaţi; 2. Gnaise oculare de Rarău. 
3. Dolomite triasice. 4. Planul de şariaj al pânzei de Rarău. 5. Limită de discordanţă. 

6. P 1 3 5 - Poziţia probei, analizată palinologic. 
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Fig. 2 - Sectiune geologică prin grupurile Tulgheş, Bretila şi Rebra, din versantul stâng al pârâu lui 
Nistor. 1 .  Drum. 2. Planul de şariaj al pânzei de Rarău. 3. Planul de şariaj al unitătii de Rodna. 
4.  Limită discordantă. Grupul Tulgheş - 5. Şisturi cuarţitice sericito-cloritoase. Grupul Bretila -

6. Micaşisturi retromorfe. 7. Amfibolite. Grupul Rebra - 8. Dolomite şi calcare cristaline. 
P 1 26 - Localizarea probei analizate. 

Macroscopic se observă că micaşisturile sunt extrem de )aminate, aduse la 
stadiul de şisturi verzi la care se mai pot identifica cel puţin două şistozităţi . 

Microscopic s-au distins, în micaşisturi şi paragnaise, granaţi cataclazaţi, 
rotiţi �i pariţial cloritizaţi. 

In Munţii Rodnei, unde formaţiunile grupului Bretila au o mare dezvoltare şi 
unde s-a stabil it stratotipul, Krăutner ( 1 968) şi, u lterior, Bercia et al. ( 1 97 1 ,  1 976) 
au evidenţiat că primul metamorfism regional al grupului, însoţit de migmatizare, 
s-a realizat în condiţiile faciesului amfibolitelor cu almandin, de tip Barrovian, în 
timpul căruia au fost generate paragenezele cu disten, staurol it, almandin, biotit, 
muscovit, feldspat potasic, plagioclaz (25% An). 

Spre deosebire de situaţia pusă în evidenţă de Krăutner ( 1 968) în Munţii 
Rodnei, în regiunea cercetată formaţiunile grupului Bretila au suportat un 
retromorfism evident. În cadrul acestor formaţiuni am remarcat, atât macroscopic 
cât şi microscopic, mai multe şistozităţi şi o )aminare intensă care a condus la 
zdrobirea şi cloritizarea granaţilor. 

Rezultă, din situaţia prezentată, că metamorfismul iniţial precambrian a fost 
urmat, probabil, de un metamorfism regresiv hercinic. La partea superioară a 
formaţiunilor întâlnite în regiune am observat, în special la l imita planului 
bucovinic, ş i  urmele unui metamorfism dinamic alpin reprezentat prin laminări 
(în versantul drept al pârâului Putnişoara). Intensul retromorfism la care au fost 
supuse rocile grupului Bretila a condus la aducerea acestora la stadiul de şisturi 
verzi, fapt pentru care au şi fost confundate cu roci ale grupului Tulgheş. 
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Compoziţia granaţilor piralspitici, determinată de Erhan ( 1 974), arată că 
principali i  componenţi i (pirop, almandin, spessartin) se proiectează în câmpul 
amfibolitelor cu almandin (Fig. 3). 

Balintoni ( 1 997) arată că, din perspectiva conceptelor tectonicii plăci lor, a 
contextelor bazinale şi settingurilor geotectonice, evoluţia metamorfismului 
grupului Bretila cuprinde: 

- Metamorfism iniţial la 1 090 ± 50 m. a., de grad mediu, generat în regim 
subducţional de col iziunea dintre o prismă de acreţie şi un arc insular. 

- Un al doilea metamorfism regional la 675--665 m. a., de grad mediu spre 
scăzut, penetrat în crusta sialică subplacată, eveniment de care se leagă migmatizările. 

- Retromorfism varistic la 328-320 m. a., deosebit de intens, legat de 
punerea în loc a pânzei de Rarău, observabil în baza pânzei din soclul cristal in 
bucovinic. 

- Retromorfism alpin, exprimat numai în pânza subbucovinică şi în cele 
infrabucovinice. 

Pe baza determinărilor palinologice, vârsta metamorfitelor grupului Bretila 
este considerată Proterozoic mediu (Krăutner, în Săndulescu et al., 1 989). Vârstele 
radiometrice citate de acelaşi autor indică următoarele valori : 840 m. a. Rb/Sr (pe 
biotite), 700 m. a. K/Ar, 850 ± 50 m. a. izocrone K/Ar. 

Oniceanu, Olaru, Enciu ( 1 974), într-un studiu asupra grupului Bretila din 
Carpaţii Orientali (anticl inalul Bretila de pe valea Rusaia, Munţi i Rodnei), au 
identificat 43 de specii de acritarche atribuite Proterozoicului superior şi consideră 
că vârsta roci lor cristalofiliene din grupul Bretila ar fi Proterozoic superior. Ca 
argument în sprij inul acestei vârste, autori i  prezintă o asociaţie protistologică cu: 

ALMANDIN 

Fig. 3 - Proiecţia granaţilor în diagrama almandin-spessartin-pirop 
(după Erhan, 1 974) .  
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Leiominuscula minuta Naum., Lophominuscula prima Naum., Trachyminuscula 
rugosa Naum., Archaeopsophosphaera asperata Naum., Archaeopsophosphaera 
pussila Naum., Granomarginata notata Naum. 

1 . 1 .2. Grupul Rebra 

Stratotipul grupului Rebra a fost stabilit de Krautner ( 1 968) în Munţii Rodnei 
şi cuprinde o succesiune petrografică constituită din micaşisturi şi paragnaise, 
calcare şi  dolomite cristaline, amfibol ite şi  cuarţite (Fig. 4). 

Grupul Rebra a fost divizat în mai multe formaţiuni de Krautner ( 1 982), 
denumite, de jos în sus, astfel :  

- Formaţiunea gnaisică cu micaşisturi de Izvorul Roşu (Rb1 ) - alcătuită 
dintr-o alternanţă de paragnaise micacee şi micaşisturi, care pot conţine staurolit, 
disten, si l l imanit, la care se adaugă, subordonat, intercalaţii de cuarţite şi strate 
subţiri şi discontinue de calcare sau amfibolite. 

- Formaţiunea carbonatică de Voşlobeni (Rb2) - reprezentată printr-o stivă 
groasă de calcare marmoreene şi dolomite cristal ine, în care se pot intercala 
micaşisturi, paragnaise şi cuarţite albe sau negre. Atât la partea inferioară cât şi la 
partea superioară a formaţiunii pot apare intercalaţii de amfibolite şi gnaise. 
amfibol ice. 

- Formaţiunea micaşisturilor cuarţoase de Ineu (Rb3) - constituită dintr-o 
stivă de micaşisturi cuarţoase în care se intercalează, la anumite nivele 
l itostratigrafice, calcare, dolomite, amfibolite, cuarţite negre, gnaise leucocratice. 

1 . 1 .2 . 1 .  Formaţiunea carbonatică de Voşlobeni (Rb2) 
Pe cuprinsul suprafeţei cercetate, rocile din această formaţiune au cea mai 

largă dezvoltare în versanţii pârâului Hău. O succesiune caracteristică, de 
aproximativ 250 metri grosime, se individualizează în versantul stâng al pârâului .  
Aceasta cuprinde o stivă de micaşisturi retromorfe în care se intercalează, în bază, 
un nivel de dolomite iar spre partea superioară două nivele, cu bună continuitate, 
de calcare cenuşii (Fig. 5). 

În versantul drept al pârâului Hău predomină secvenţa carbonatică, 
reprezentată prin dolomite la care se adaugă şi n ivele subţiri şi discontinui de 
calcare şi cuarţite albe. Întreaga succesiune este limitată, atât în partea inferioară 
cât şi în partea superioară, de suprafeţele de şariaj ale planului bucovinic, respectiv 
ale planului pânzei de Putna. 

Olaru, Oniceanu ( 1 984), Olaru ( 1 985), Olaru, Oniceanu ( 1 986) consideră, pe 
baza datelor pal inologice, că aceste dolomite cenuşii aparţin formaţiunii de Ţibău şi  
sunt de vârstă Carbonifer Superior (Westphalian). Autorii menţionaţi argumentează 
cu o serie de asociaţii palinologice - provenite din diferiţi membri ai formaţiunii de 
Ţibău de pe valea Bistriţei, pârâul Ţibău, Valea Putnei, pârâul Hău - că vârsta 
acestei formaţiuni este Carbonifer superior. 
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1 .  M icaşisturi şi paragnaise; 
2. Roci carbonatice (calcare şi dolomite); 

3. Amfibolite; 4. Cuarţite; 
5. Gnaise cu mobilizări pegmatitice; 
6. Gnaise oculare; 7. Cuarţite negre . 

Fig. 4 - Coloana litostratigrafică a grupului Rebra în valea Rebra din Munţii Rodnei 
(după Krliutner et al., 1 989), scara 1 :20 000. 
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Secvenţele carbonatice apar înşiruite la limita planului bucovinic cu planul 
pânzei de Putna în versantul drept al pârâului Putnişoara, în versantul drept al 
pârâului Putna Mare - pe zona situată între gara Valea Putnei şi confluenţa pârâului 
Putna Mare cu pârâul Putna Mică, în ambii versanţi ai pârâului Putna Mare -, pe 
zona dintre confluenţa pârâului Putna Mare cu pârâul Putna Mică şi zona de 
confluenţă a pârâului Sterparu cu pârâul Sapelor, în ferestrele tectonice de pe pârâul 
Sapelor şi de pe pârâul Sterparu. 
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Fig. 5 - Coloană litostratigrafică în cadrul formaţiunii carbonatice Rb2 
a grupului Rebra, din versantul stâng al pârâului Hău. ! .Planul de şariaj al pânzei de Putna; 

2. Planul de şariaj al pânzei bucovinice; 3. Micaşisturi retromorfe; 4. Dolomite cristal ine; 5. Calcare 
cristaline cenuşii; P 1 23 - Poziţia probei anallizate analizate. 

O parte din succesiunea caracteristică a acestei formaţiuni a fost pusa m 
evidenţă în fereastra tectonică de la izvoarele pârâului Sterparu. Aici, la partea 
superioară a unei stive cu micaşisturi retromorfe în care apare intercalat un nivel de 
calcare, aflorează şi un nivel de amfibolite, l imitat tectonic de suprafaţa de şariaj a 
pânzei de Putna (Fig. 6). 

Metamorfismul iniţial precambrian, al grupului Rebra, de tip Barrovian, s-a 
desfăşurat în condiţii le faciesului amfibolitelor cu almandin şi a generat parageneze 
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cu disten, staurolit, almandin, biotit în rocile de provenienţă pelitică, şi asociaţii cu 
homblendă şi  d iopsid în roci le bazice şi carbonatice (Krautner, în Săndulescu et al., 
1 989). 

sw 

/.· . 

N E  
L E G E N D A  

fcx:occx:9 s 

Fig. 6 - Secţiune geologică în lungul văii Sterparu. 1 .  Grupul Bretila - mica.şisturi . 

� 4  
t,><L 
W&l 2  

2. Sedimentarul mezozoic - dolomite triasice. Grupul Rebra - 3 .  Micaşisturi retomorfe. 
4. Calcare cristaline. 5. Amfibolite. Grupul Tulgheş - 6. Şisturi cuartitice sericito-cloritoase. 

7. Plan de şariaj alpin. 8. Plan de şariaj prelpin. 

Ulterior, metamorfitele au fost afectate de un metamorfism retrograd regional 
varistic, pus în evidenţă de Krautner ( 1 968) în Munţii Rodnei, manifestat prin 
cloritizarea biotitului şi granaţilor şi sericitizarea muscovitu lui. 

Efectele unui metamorfism dinamic alpin se observă în zonele din apropierea 
planelor de şariaj alpine, unde metamorfitele sunt extrem de !aminate, cataclazate. 

Un fenomen caracteristic, rezultat în urma metamorfismului dinamic, a fost 
sesizat de Vodă et al. ( 1 989) şi este reprezentat prin talcizări în cadrul dolomitelor 
albe şi  calcarelor cristaline din formaţiunea carbonatică. Fenomenul s-a manifestat 
şi în cadrul formaţiunii carbonatice din regiune, fiind pus de noi în evidenţă în 
cadrul dolomitelor din cariera situată în versantul stâng al pârâului Valea Putnei, 
aval de pârâul Timiş, cât şi în unele aflorimente situate pe versanţi i de pe cursul 
superior al pârâului Putna Mare. 

Balintoni, Gheuca ( 1 977), Balintoni, Bindea ( 1 994 ), Bal intoni ( 1 997) descriu 
două evenimente metamorfice precambriene, cu trăsături proprii mineralogice şi 
structurale, în cadrul grupului Rebra din Munţi i Bistriţei .  Acestea s-au desfăşurat în 
condiţii termod inamice de metamorfism regional. Primul eveniment (M 1 ), la 675-
665 m. a., de tip Barrovian, este de presiune medie şi este caracterizat de prezenţa 
mineralelor index staurolit şi disten. Cel de al doilea eveniment (M2), la ::::: 505 m. a., 
local, de tip Abukuma, de presiune scăzută, a condus la transformarea staurolitului 
şi distenului în andaluzit şi cordierit. 

În legătură cu vârsta succesiuni lor carbonatice din regiunea studiată şi din 
zone adiacente acestei regiuni, s-au exprimat, de-a lungul timpului, diferite opini i .  
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Într-o primă etapă, pe baza asociaţi i lor pal inologice determinate de ll iescu şi 
Codarcea-Dessi la ( 1 965) în calcarele cenuşii cu aspect rubanat de pe pârâul Valea 
Stânei (între Iacobeni şi Cârlibaba) - asociaţii cu Leioligotriletum minutum 
(Naum.) Tim., Trachyoligotriletum sp., Trachyoligotriletum multangulare Tim., 
Trachyoligotriletum obsoletum Tim. -, formaţiunile carbonatice au fost atribuite 
Precambrianului superior. 

Determinările palinologice ulterioare au pus în evidenţă şi asociaţii 
palinologice de vârstă mai tânără - Protosphaeridium sp. , Synsphaeridiwn 
conglutinatum, Trachysphaeridium sp. , Pseudozonosphaeridium sp.-, fapt pentru 
care acestea au fost atribuite Cambrianului inferior (II iescu, Krautner, 1 975), sau 
Cambrianului superior (Olaru et al., 1 985).  

Oniceanu, Olaru ( 1 977) au analizat calcarele cenuşii slab cuarţoase colectate 
de pe cursul mij lociu al pârâului Gaja (Munţii Rodnei) şi au determinat un număr 
relativ redus de specii - Lopholigotriletum grumosum Tim., Archaeosaeculina 
salebrosa Pych., Stictosphaeridium implexum Tim., Lophominuscula prima Naum., 
Protosphaeridium tuberculiferum Tim., Margominuscula rugosa Naum., 
Margominuscu/a regularis Naum. , Trachypsophosphaera minutissima Naum., 
Psophosphaera obscura Pych., Archaeopsophosphaera cf simplex Naum. ,  
Spumosata simplex Naum. Dintre acestea, unele au o largă dezvoltare în intervalul 
Infracambrian - Cambrian inferior, altele (cu număr mare de indivizi în probe) sunt 
caracteristice Infracambrianului iar altele (cu număr mic de indivizi) sunt caracte
ristice Precambrianulu i .  

Din calcarele şi dolomitele cu talc recoltate din zona Drăgoiasa - Bamar, Olaru 
şi Oniceanu ( 1 983) au detenninat acritarche care caracterizează Proterozoicul superior. 
Unele fonne aparţin Rifeanului - Protosphaeridium jlexuosum Tim., Proto.5phaeridium 
scabridum Tim., Kildinella hyperboreica Tim., Kildinella sinica Tim., 
Lophominuscula rugosa Naum., Archaeosacculina atava Pych. - altele caracteri
zează intervalul Rifean-Vendian - Protosphaeridium densum Tim., Protosphaeridium 
tuberculiferum Tim., Stictosphaeridium implexum Tim., Stictosphaeridium 
sinapticuliferum Tim., Favosphaeridium favosum Tim., Spumosata prima Naum. -
iar unele caracterizează numai Vendianul - Lophominuscula orbillata Naum., 
Margominuscula minuta Naum., Lophosphaera truncata Naum., Leiopsophosphaera 
microrugosa Naum., Granomarginata notata Naum., Archaeosacculina rugata 
Naum. Pe baza prezenţei sporomorfelor vend iene caracteristice, autori i  
concluzionează că vârsta grupului Rebra trebuie considerată Vendian . 

Vârstele radiometrice Kl Ar, Rb/Sr indică valori cuprinse între 500 şi 850 m.a. 
(Krautner et al., 1 976; Krautner, 1 980). 

Determinările radiometrice ulterioare (Zincenco, 1 995) efectuate prin metoda 
plumbului comun din galene, recoltate din minereuri le piritoase plumbo-zincifere 
de la Valea Blaznei (Munţii Rodnei), înscriu vârsta grupului Rebra în intervalul 
603-7 1 5  m. a. 
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1. 1 .3. Grupul Negrişoara 

A fost separat şi definit ca "Formaţiunea de Pietrosu B istriţei", pentru prima 
oară, de Balinton i  şi Gheuca ( 1 977), ca o succesiune de roci retromorfe atribuite 
unităţi i tectonice de Pietrosu Bistriţei . Din componenţa acestei succesiuni, 
constituită dintr-un singur etaj structural, s-au separat ulterior (Balintoni, 1 997) doi 
termeni l itostratigrafici: 

- Formaţiunea de Pinu, la partea inferioară, alcătuită din micaşisturi şi 
paragnaise cuarţitice cu biotit, gnaise albe, cuarţite negre şi lenti le subţiri de roci 
carbonatice, asemănătoare mult petrografic cu partea superioară a grupului Rebra; 

- Gnaisele porfiroide de Pietrosu, la partea superioară. 
Autorii consideră că metamorfitele acestei unităţi au avut o posibilă poziţie 

in iţială la partea superioară a "seriei" de Rebra. 
În regiune, gnaisele porfiroide de Pietrosu au fost recunoscute şi descrise de 

Erhan ( 1 974) şi Bercia et al. ( 1 975). Semnificaţia tectonică a fost înţeleasă de 
Balintoni ( 1 98 1  ), care le atribuie pânzei de Pietrosu Bistriţei .  

Termeni i  petrografici ai grupului Negrişoara au fost puşi în evidenţă în 
bazinul superior al pârâului Putna Mare - pe pâraiele Putna Mică, Ciungi Drept, 
Ciungi Stâng, Dranca, Sapele, Sterparu. 

Pe pârâul lui Dranca aflorează ambii termeni litostratigrafici ai grupului 
Negrişoara - formaţiunea de Pinu şi gnaisele porfiroide de Pietrosu (Fig. 7). 

p 1 65 

p 1 51 

p 1 27 

L E G E N D A 

• p 1 27 

� 5  
E3 4  

1 .  Fonnaţiunea de Pinu. 
2. Gnaise porfiroide de Pietrosu. 
3. Formaţiunea Tg2• 
4. Plan de şariaj prealpin. 
5. Falie. 

• P 1 27 - Poziţia probei analizate. 

Fig. 7 - Coloana litostratigrafică a grupului Negrişoara de pe pârâul lui Dranca. 

Am trasat planul de şariaj al pânzei de Pietrosu Bistriţei la partea superioară a 
retromorfite1or atribuite grupului Rebra. Nu este exclus ca cel puţin o parte din 
rocile retromorfe atribuite grupului Negrişoara să aparţină tot grupului Rebra. În 
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aceste condiţii, planul unităţii de Pietrosu Bistriţei se situează undeva în cadrul 
secvenţei retromorfe atribuite grupului Negrişoara, greu de sesizat datorită 
caracterului foarte !aminat al acestei secvenţe. La partea superioară, unitatea de 
Pietrosu Bistriţei este l imitată de suprafaţa de şariaj a unităţii de Putna. 

1 . 1 .3 . 1 .  Formaţiunea de Pinu 
Limita inferioară este dată de planul de şariaj al unităţii de Pietrosu B istriţei 

iar cea superioară se situează la baza gnaiselor porfiroide de Pietrosu. Limita 
inferioară se cunoaşte doar pe pârâul Sterparu, în rest ea se află undeva sub nivelul 
de eroziune. 

Am definit ca aparţinând formaţiunii de Pinu asociaţia de roci retromorfe 
constituită din paragnaise !aminate ± biotit, cu sau fără granaţi, cu rubanare 
evidentă, gnaise fine cu biotit rubanate şi micaşisturi retromorfe foarte !aminate. 

Apariţia fragmentară a formaţiuni i  de P inu, grosimea relativ mică şi 
monotonia petrografică nu au permis separaţii l itologice şi stabi lirea unei 
succesiuni l itostratigrafice concludentă. 

Analiza pal inologică a unor probe recoltate din formaţiunea de Pinu de pe 
valea Bistriţei (paragnaise) a avut ca rezultat determinarea unei asociaţii de 
acritarche care atestă vârsta Vendian, posibil Cambrian inferior pentru această 
formaţiune litologică (Olaru, informaţii verbale). 

1 . 1 .3 .2 .  Gnaisele porfiroide de Pietrosu 
Sunt l imitate, la partea inferioară, de retromorfitele formaţiuni i  de Pinu, iar la 

partea superioară de planul pânzei de Putna. 
Aflorează secvenţial în bazinul superior al pârâului Sapele, în bazinul 

superior al pârâului Sterparu, în bazinul superior al pârâului Putna Mică, în 
versantul drept al pârâului Dranca. Dezvoltarea maximă se evidenţiază pe pârâul 
Sterparu. 

Sunt situaţii, ca cea de pe pârâul Sterparu, în care porfiroidele pot fi 
recunoscute cu uşurinţă, ele prezentând aspecte masive, dure, compacte, cu 
fenocristale de cuarţ albăstrui sau violaceu, feldspaţi şi biotit, având structură 
gnaisică evidentă. În rest, deşi pe alocuri păstrează aspecte tipice, sunt intens 
!aminate, caracterele specifice fiind complet şterse uneori. Se mai observă numai 
rel icte de cuarţ violaceu, foarte alungite după planul laminări i .  

Pe pârâul Scăldători, afluent de stânga al pârâului Sterparu, porfiroidele se 
asociază cu gnaise biotitice, care apar atât în bază cât şi la partea lor superioară. 

Istoria metamorfică a grupului Negrişoara, în opinia autorilor primelor studii 
(Balintoni, Gheuca, 1 977), este în cea mai mare parte asemănătoare cu cea a 
grupului  Rebra (a părţii superioare a acestuia), având suprapus un puternic 
retromorfism, rezultat al şariajelor prealpine şi alpine. Metamorfismul iniţial, de 
grad mediu, a fost interpretat de autori prin prisma următoarelor parageneze: 
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- plagioclaz (An 25--45%), biotit, almandin - în paragnaise; 
- plagioclaz (până la An 45%), biotit - în gnaisele porfiroide de Pietrosu; 
- hornblendă, plagioclaz (An 30-35%) - în amfibolite. 
Influenţa retromorfismului hercinic a generat paragenezele cu clorit

muscovit, în paragnaise, şi muscovit-albit-epidot, în gnaise porfiroide. Efectele 
acestui retromorfism, manifestat deosebit de accentuat, au constituit un motiv 
pentru care formaţiunile grupului Negrişoara au fost dificil de separat de cele ale 
altor grupuri şi ,  nu rareori, confundate şi atribuite grupului Tulgheş. 

Vârsta absolută, determinată prin metoda radiometrică Rb/Sr pe gnaisele 
porfiroide de Pietrosu (Zincenco et al., 1 996), este de 675 m.a. pentru metamorfismul 
iniţial al grupului Negrişoara, în acord relativ cu date pal inologice prezentate de 
Horaicu (2000), care descrie acritarche predominant vendiene. 
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Die Geologie der Oberbecken des Baches Putna 
(Das Bistriţa-Gebirge) 

(Zusammenfassung) 

Der Becken des Baches Putna (Bistriţa-Gebirge) dehnt sich auf einem Gebiet aus, das in der 
geologischen Literatur als die kristal linisch-mesozoische Zone der Ost-Karpaten gekannt ist. 

Auf dem grtlBten Teil der Oberflăche der schon untersuchten Region entfaltet sich 
metamorphische Strukturen. 

Diese entstanden in der Zeitstrecke Mittelprotozoikum-Anfang Odovizium und wurden von 
mehreren gefalteten Entităten, die wegen verschiedener Luftdruck- und Temperaturumstănden 
verwandelt werden. 

Auf kleineren Oberflăchen befinden sich sedimentăre und magmatische Strukturen. 
Im ersten Teil des Studiums werden die Bretila-, Rebra- und Negrişoara-Strukturen aus 

petrographischer, metamorphischer Hinsicht, aher auch mit Alterbezug, vorgestellt. 
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AREALE POPULATE CU FRITTILARIA MELEA GRIS L. 
DIN ZONA DEPRESIUNII RĂDĂUŢI 

SORIN TRELEA 

Introducere 

Genul Frittilaria cuprinde peste 1 00 de specii, răspândite în zona temperată a 
continentelor nordice. Un interes aparte îl reprezintă Frittilaria meleagris, 
monument al naturii ,  căreia i se mai spune popular căldăruşă sau bibil ică, datorită 
coloritului şi formei perigonului. 

Deşi specia este semnalată în multe locuri din România, în anii 2005 ş i  2006 
ne-am propus să Iocalizăm ari ile din Depresiunea Rădăuţi şi împrejurimi, unde 
aceasta prezintă concentraţii semnificative în vederea punerii lor sub ocrotire. 

Metoda de lucru 

Evaluările iniţiale s-au făcut prin deplasarea în teren, în anul 2005, în locurile 
citate de l iteratura de specialitate, pentru a separa zonele cu apariţii sporadice şi 
concentraţi i mici de cele unde specia are o prezenţă aproape dominantă. Acestea 
din urmă au fost delimitate geografic şi s-a stabi l it statutul juridic al terenurilor. 

În anul  2006 s-au luat în studiu cele două zone, care fac obiectul prezentului 
studiu, respectiv Bahna spre MăQeuţi (com. Horodn ic) şi Bahna din satul Iaz (com. 
Dorneşti) .  Deplasările s-au efectuat în lunile apri l ie, mai şi iunie, concentrându-ne 
asupra densităţii exemplarelor de Frittilaria meleagris, a speciilor de plante ce 
cresc în asociaţie, a datelor privind cl ima precum şi asupra presiun i i  antropice şi 
factorilor de risc. Tot în anu l 2006 s-au vizitat şi ariile citate de literatură, cu mulţi 
ani în urmă, unde specia este sporadică sau a dispărut. 

Descrierea fizico-geografică şi climatologică 
a Depresiunii Rădăuţi 

Depresiunea Rădăuţi se dezvoltă în sectorul mij lociu al văii râului Suceava, 
înaintând tentacular, sub formă de golfuri, până la contactul cu Obcina Mare (Straja 
pe râul Suceava şi Voievodeasa pe pârâul Suceviţa). 

Analele Bucovinei, XIII, 2, p. 7 1 3-7 1 7, Bucureşti, 2006 
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Dominată cu 1 00- 1 50 m de unităţi le vecine, corespunde cu cele mai coborâte 
trepte ale piemontului carpatic (altitudine medie 360 m) şi  cu aria de desfăşurare a 
conuri lor-deltă ale râului Suceava şi pârâului Suceviţa. În dreptul oraşubi Rădăuţi, 
conurile aflate la marginea expansiuni i lor estice se întrepătrund, fiind paraz1tate de 
conul pârâului Pozen. Depozitele de aluviuni au grosimea cuprinsă între 6 m (în 
conul râu lui Suceava) şi 1 O m (în conul pârâu lui Suceviţa) şi conţin ape subterane 
bogate, cu nivelul freatic foarte aproape de suprafaţă, ceea ce provoacă înmlăştin iri, 
datorate şi complexului argilo-marnos de la suprafaţa şesurilor. 

Depresiunea Horodnicului este mai legată de munte decât cea a Rădăuţiu lui, 
are un rel ief frământat ş i  secţionat adânc de reţeaua h idrografică. Regimul apelor 
de suprafaţă este foarte variabi l .  

Reţeaua h idrografică a Depresiunii Rădăuţi este bogată, aceasta având ca axă 
principală râul Suceava, care o străbate de la vest la est, pentru ca din dreptul 
localităţi i  Dorneşti s-o flancheze pe latura estică. 

În strânsă legătură cu repartiţia covorului vegetal se desfăşoară şi învelişul de 
soiuri, care se încadrează în trei mari etaje: soiuri argilo-iluvionare, soiuri 
cernoziomice şi etajul  solurilor intrazonale şi slab evoluate. Acest înveliş se succede 
în cadrul Depresiunii, de la vest la est, începând cu etajul solurilor argilo-iluvionare, 
ce prezintă intercalaţii cu cel al podosolurilor, mai reprezentative fi ind podosolurile şi 
soiurile brune acide. Sunt soiuri evoluate, cu mare grad de aciditate, sărace în 
elemente minerale, uti lizate pentru fâneţe, silvicultură şi diverse culturi agricole. 

Climatul este de tip continental-moderat, caracteristic ţinutului de podiş, cu 
depresiuni largi. Este influenţat de circulaţia maselor de aer, care se canalizează pe 
axa râului Suceava. Fiind situată în estul Carpaţilor Orientali, Depresiunea Rădăuţi 
se află sub influenţa aerului de origine sibero-asiatică şi nord-atlantică. 

Temperatura aerului are o medie anuală relativ scăzută (8,8°C), cu 
amplitudinea medie anuală de 2 1 ,6°C. Verile sunt scurte, debutând cu primăveri ce 
au de multe ori îngheţuri târzii şi terminând CJ.l sosirea timpurie a toamnei. Un 
element caracteristic zonei depresionare Rădăuţi este cel al variaţii lor diurne din 
perioada sfârşitului de primăvară şi  începutul toamnei când, între minima şi 
maxima zilei sun uneori variaţii de peste l 6°C. Stabil itatea aerului rece este 
menţinută şi de prezenţa apelor freatice de suprafaţă. 

Precipitaţiile sunt uniform repartizate şi mai bogate în anotimpul cald, 
cantitatea acestora variind mult de la un an la altul .  Seceta este un fenomen extrem 
de rar datorită nivelului ridicat al apelor freatice. 

Descrierea plantei 

Plantă perenă, Frittilaria meleagris are în pământ un bulb tunicat de mărimea 
unei alune, format din frunze cărnoase. De pe bulb se desprind rădăcinile firoase. 
Tulpina este ierboasă, cilindrică, dreaptă, ajungând până la 30--40 cm. Cele 3-5 frunze 
alteme, liniar lanceolate, lungi de 7-1 2  cm, sunt sesile. În vârful tulpinii, cu vârful 
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aplecat, se găseşte o floare solitară, în formă de cupă. Perigonul, roşcat, violet-purpuriu, 
având cele 6 petale cu pete pătrate alburi i, are înfăţişarea unei table de şah. 

Florile sunt inodore şi au glande nectarifere aşezate la baza foiţelor 
perigonului . Cele 6 stamine libere, mai scurte decât pistilul, au filamente albicioase 
sau purpurii şi anterele galbene. Pistilul este format din 3 carpele, având un ovar 
cilindric, stilul  cu stigmat trifid. Polenizarea este entomofilă, plantele fi ind vizitate 
de albine şi bondari. Fructul este o capsulă triloculară, triunghiulară. Seminţele sunt 
turtite şi plate. Modul obişnuit de înmulţire este cel pe cale vegetativă. 

Perioada de înflorire diferă de la o regiune la alta. În zona Depresiunii 
Rădăuţi înfloresc după 1 5-20 april ie şi durează aproximativ 1 5  zi le, uneori mai 
mult. Răspândită în locuri umede şi mlăştinoase, dacă timpul este ploios în 
perioada înfloririi, prezenţa ei trece neobservată. 

Zona Bahna spre Măneuţi (comuna Horodnic) 

Terenul populat cu Frittilaria meleagris din comuna Horodn ic, numit Bahna 
spre Măneuţi, este amplasat vis-a-vis de halta Horodn ic, la o distanţă de 
aproximativ 1 ,5 km NE de aceasta. Suprafaţa intens populată este de aproximativ 
3,5 ha, fiind semimlăştinoasă şi având împrejur terenuri agricole pe care se cultivă 
cartofi şi porumb. 

Terenul ar fi trebuit să fie atribuit unei persoane care 1-a revendicat, dar aceasta a 
cerut, în compensare, un alt amplasament întrucât este impropriu pentru a fi cultivat. 
Primele exemplare de Frittilaria meleagris înflorite în 2006 au apărut pe 1 8  aprilie, 
datorită faptului că masa de aer rece, însoţită de precipitaţii abundente, a staţionat în 
această perioadă peste Depresiunea Rădăuţi. Perioada maximă de înflorire a fost între 
2 1  apri lie - 7 mai, când s-a determinat o densitate medie de 82 exemplare/1 00 m2, cu o 
distribuţie neunifonnă. Ultimele exemplare înflorite au fost depistate în data de 1 6  mai, 
acestea remarcându-se printr-o talie mai mică şi flori mici. 

În timpul observaţi ilor, care s-au extins până în luna iul ie, au fost determinate 
următoarele specii de plante ce cresc în asociaţie cu Frittilaria meleagris : Galium 
mollugo, Ranunculus polyanthemus, Cirsium arvense, Sanguisorba officinalis, 
Lysimachia vulgaris, Veronica chamoedrys, Ajuga genevensis şi Rumex acetosa. 
Densitatea acestora este variabilă şi neuniformă. 

În timpul observaţiilor, deşi pe terenurile învecinate se efectuau diverse 
lucrari agricole, nu am sesizat un interes deosebit al oameni lor pentru căldăruşă. O 
singură dată am depistat o femeie în Piaţa agroalimentară Rădăuţi, care era la 
vânzare cu plante înflorite din această zonă şi pe care am lămurit-o să înceteze 
colectarea acestei speci i .  

Zona Bahna, satul Iaz (comuna Dorneşti) 

La 1 ,2 km nord de satul Iaz, corn. Domeşti, în dreapta căii ferate Domeşti-Vicşani, 
pe o suprafaţă de 4,5 ha, se află cea mai însemnată zonă, ţinând cont de suprafaţă şi 
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densitatea exemplarelor, populată cu Frittilaria meleagris. Aria este împărţită în 
două de pârâul Ruda şi se găseşte pe fundul unui iaz artificial, desecat în anul 1 872 
pentru a face loc l iniei ferate. Terenul se află în proprietatea Primăriei Dorneşti. 

Între pârâul Ruda şi calea ferată se găseşte o zonă mlăştinoasă de aproximativ 
2, 3 ha, unde am determinat densităţi de peste 1 32 exemplare/1 00 m2, cu plante 
viguroase şi un colorit viu al florilor. Primele exemplare înflorite au apărut pe data 
de 1 5  apri l ie, zona fiind la marginea Depresiunii Rădăuţi şi, în consecinţă, ferită de 
aerul rece nocturn caracteristic unei zone depresionare. Ultimele exemplare 
înflorite au fost găsite şi în data de 23 mai, ceea ce demonstrează că terenul este 
extrem de favorabi l  acestei specii .  

În această arie au fost determinate, în asociaţie cu Frittilaria meleagris, 
următoarele specii :  Caltha laeta, Barbarea vulgaris, Sparganium erectum, 
Cardamine pratensis, Galium mollugo, Veronica chamoedris, Filipendula ulmaria 
şi Urtica dioica. Distribuţia acestora în teren este neuniformă. 

Pe partea stângă a pârâului Ruda, pe un teren mai ridicat, semimlăştinos, pe o 
suprafaţă de peste 2 ha s-au depistat căldăruşe având o densitate de aproximativ 
48 exemplare la 1 00 m2. Densitatea mai redusă s-ar expl ica prin compoziţia diferită 
a solului, la care se adaugă şi faptul că acesta este mai uscat. 

Zona numită Bahna de la Iaz este izolată, departe de local itate şi, un alt 
avantaj ,  în jur sunt numai fâneţe utilizate pentru păşunatul oilor. În consecinţă, 
presiunea antropică este relativ redusă. 

Prezenţa frittilariei meleagris 
În zona Depresiunii Rădăuţi şi Împrejurimi 

Ultimele estimări în teren privitoare la prezenţa Frittilariei meleagris din 
judeţul Suceava au fost făcute în anul 1 969 şi publicate de Pintea Socaciu în 
"Studi i  şi Comunicări de Ocrotirea Naturii" în 1 970. 

Tabel 

Prezenţa Frittilariei meleagris în zona Depresiunii Rădăuţi şi împrejurimi 

Localitatea Locul Prezenţa 

Burla Gârla Burl i i, Gârla Morii Sporadică 
Costisa Pârâul Rusului Sporadică 
Frătăutii Noi Câmpul Mare Dispărută 
Gălăneşti Brădet Dispărută 
Horodnic Bahna spre Măneuti Prezentă intens 
Milisăuti Lunea Dispărută 
Putna Putnisoara Dispărută 
Vicovu de Jos Lunea Sucevei Dispărută 
Dornesti Bahna Iaz Prezentă intens 
Rădăuţi Temnic, Ochiuri Dispărută 

Jalcău Prezentă 
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D i n  l ista d e  prezenţă a speciei apropiate Depresiunii Rădăuţi am vizitat mai 
multe locuri, constatând că în multe dintre acestea specia a dispărut sau este 
prezentă prin puţine exemplare. 

Concluzii 

În zona Depresiunii Rădăuţi, Frittilaria meleagris, monument al naturii, are o 
tendinţă accentuată de scădere a ariilor de răspândire, precum şi a numărului de 
exemplare. 

Tendinţa descrescătoare se datorează acţiunilor de desecare a terenurilor, prin 
lucrări hidrotehnice, care au culminat în ani i  1 970 şi care au încetat începând cu 
1 990, precum şi datorită lipsei de interes pentru protecţie, plantele cu flori fiind 
comercializate la d iscreţie. 

Cele două arii relativ întinse ca suprafaţă şi densitate a plantelor, respectiv 
Bahna spre Măneuţi (corn. Horodnic) şi Bahna din satul Iaz (corn. Dorneşti) pot fi 
considerate două insule stabile şi cu o presiune antropică neglijabilă în care 
Frittilaria meleagris poate fi conservată. 

Ambele arii vor fi propuse Agenţiei de Protecţia Mediului Suceava şi  
Comisiei Monumentelor Naturii a Academiei Române pentru a fi declarate "arii 
floristice de protecţie specială". 

BIBLIOGRAFIE 

Socaciu, Pintea, Fritti/aria me/eagris L., monument al naturii, în "Studii şi comunicări de ocrotirea 
naturii", Suceava, anul VI, nr. 6-7, I970. 

Trelea, Sorin, Avifauna Depresiunii Rădăuţi, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2002. 

Gebiete aus der Depression Radautz, 
die mit Frittilaria meleagris bevOlkert sind 

(Zusammenfassung) 

Das Studium wurde in zwei Gebiete geleistet, bzw. in den Ortschaften Horodnic de Jos und 
Iaz, wo Frittilaria meleagris - ein Naturdenkmal - konzentriert sich auf Flăche von etwa 3-5 Hektare, 
und in Zusammenhang mit anderen Spezies lebt. In der Zukunft wird es vergeschlagen diese schon 
genannten Gebiete, als "besondere Schutzzonen" erklărt zu werden. 
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SCRISOARE DESCHISĂ LA O ANIVERSARE 1 

Domnului prof. dr. Anghel Popa 
Câmpulung-Moldovenesc 

Dragul meu coleg şi prieten, 

OPINII 

Vestea că ai rotunj it, la Bunavestire, şase decenii, m-a luat oarecum prin 
surprindere: aşa de repede, perfid de repede, s-a furişat timpul printre zilele şi 
săptămânile vieţi i !  În adevăr, sunt patru decenii de când, în toamna anului 1 966, 
ne-am cunoscut în săl ile Facultăţii de Istorie d in Iaşi - pe atunci, una singură: cea a 
Universităţi i  "Alexandru Ioan Cuza" - pentru a rămâne împreună vreme de cinci 
ani .  Am primit, în acel răstimp, ce ne-au dat profesorii noştri şi ne-am adunat, 
fiecare, comorile pentru un viitor care ne apărea învăluit în ceaţă. Şi drumurile 
noastre s-au despărţit. 

Ai fost - şi ai rămas - entuziast, stăruitor şi devotat meseriei de istoric. Ştiu 
că elevii din multele generaţi i cu care ai lucrat ţi-au păstrat o amintire plină de 
respect şi din relatările unora dintre ei am înţeles cât de mult te-ai străduit să le 
transmiţi, odată cu informaţiile aride ale manualelor, dragostea pentru trecutul 
nostru, ca temelie pentru o educaţie în care dragostea pentru pământul ţării trebuie 
să stea în linia întâi .  

Această strădanie a ta se vede cu limpezime şi în lucrări le pe care le-ai dat 
obştii istorice româneşti .  Rememorând, acum, contribuţia ta de istoric, constat că 
trei direcţii mari adună şi explică munca ta în aceste deceni i .  Te-a pasionat, mai 
întâi, renaşterea noastră naţională şi - dat fi ind şi locul unde îţi desfăşurai 

1 "Analele Bucovinei" publică în numărul 1, 2006, în cadrul rubricii Aniversări, articolul 
Anghel Popa, semnat de Ion Filipciuc. Lucrările de pregătire a acestui număr se încheie la sf'arşitul 
trimestrului 1 .  Prin adresa nr. 65 din 3 aprilie 2006, redacţia trimite întregul sumar la Editura 
Academiei Române. Cu scrisoarea din 1 7  aprilie 2006, profesorul Anghel Popa, doctor în istorie 
( 1 982), trimite redacţiei "Analelor Bucovinei" două materiale, cu rugămintea de a se publica: 
scrisoarea prof. univ. dr. Ştefan S. Gorovei şi o Bibliografie selectivă. La rugămintea sa, publicăm 
aici amândouă materialele, ca alt fel de consemnare a unei aniversări, desprinsă de canoane şi 
stereotipuri. Supratitlul este cel sugerat de istoricul Anghel Popa. 

Analele Bucovinei, XIII, 2, p. 71 9-722, Bucureşti, 2006 
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activitatea didactică - ţi-ai îndreptat atenţia spre oştire. Arhivele ţi-au oferit un 
material bogat, pe baza căruia ţi-ai alcătuit teza de doctorat. Ai fost, din promoţia 
noastră, primul care, la puţini ani după l icenţă, ai obţinut titlul de doctor în istorie. 
A doua direcţie pe care o discern în activitatea ta priveşte cultura bucovineană. Ai 
răscolit, cu pasiune şi stăruinţă, prin felurite fonduri documentare, scoţând la 
lumină informaţii folositoare pentru înţelegerea exactă a contribuţiei bucovinene la 
făurirea României Mari. Lucrările pe care le-ai consacrat Societăţii Academice 
"Junimea" din Cernăuţi însumează multă muncă şi exprimă frumos ataşamentul tău 
pentru crezurile şi lupta bucovinenilor de altădată. În fine, ai consacrat un şir de 
cercetări, în arhive şi biblioteci, pentru a reconstitui cât mai fidel cu putinţă, chipul 
în care poporul român a omagiat pe cel mai strălucit dintre eroii săi, Ştefan cel 
Mare. Ai înţeles că serbări le care i-au fost închinate - începând cu aceea din 1 87 1  -
nu au putut fi l ipsite de o componentă militantă (ocultată uneori de oficial itate), 
destinată contemporanilor şi ţintind, viguros, viitorul .  

Toate aceste cercetări au însemnat, pentru tine, jertfe mari - de timp, de 
energie, de bani .  Sunt convins că ele ţi-au atras aprecierea deosebită a celor din 
jurul tău, după cum sunt sigur că nu ţi-au adus avantaje de nici un fel .  Ai avut, 
mereu, puterea de a stărui pentru a duce lucrul până la capăt, aşa încât ai adunat 
rodul acestor jertfe între copertele unor cărţi care îţi vor înveşnici numele. Şi 
aceasta este cea mai frumoasă moştenire: "un nume adunat pe-o carte", vorba 
poetului . 

Dar şi  strămoşilor tăi le-ai adus un prinos de recunoştinţă şi  de dragoste. Ai 
fost mereu atent, în cercetările tale, la urmele aromânilor, care, cum ai spus, "au 
năzuit ancestral spre Ţările Române şi, mai târziu, spre România, ca spre ţara lor de 
origine". Urmaş, tu însuţi, al acestei "eterne diaspore", ai ilustrat, prin realizările 
tale, calităţile recunoscute ale aromâni lor. 

Dragă prietene, 

Cei 60 de ani pe care i-ai împlinit deunăzi nu marchează locul unei opriri : în 
meseria de istoric, "staţia terminus" este, de regulă, la sfârşitul vieţi i .  Mai ai mult 
până atunc i !  Vei întreprinde, şi de acum încolo, cercetări care să conducă la lucrări 
folositoare şi vei şti să fii, prin munca ta, un exemplu pentru cei mai tineri, colegi şi 
prieteni, preţuitori ai râvnei şi ai trudei care ţi-au ilustrat viaţa în deceniile 
maturităţii .  Să fi i  sănătos şi să crezi, în continuare, în biruinţa gândului curat şi a 
muncii oneste. 

LA MULŢI ANI !  

Iaşi ,  2 9  martie 2006 Ştefan S .  Gorovei 
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[ANGHEL POPA.] BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ2 

Cărţi 

1 .  Renaşterea armatei pământene În Moldova, 1829-1859, Câmpulung-Moldove
nesc, Biblioteca Municipală, 1 996, 1 40 p. 

2 .  Societatea Academică "Junimea " din Cernăuţi, 1878-1938, Câmpulung-Moldo
venesc, Fundaţia Culturală "Alexandru Bogza", 1 997, 1 75 p. 

3. Între fronturi. Bucovineni În România Primului Război Mondial, Fundaţia 
Culturală "Alexandru Bogza", 1 998, 95 p. 

4 .  Aromânii În Bucovina, Câmpulng Moldovenesc, Fundaţia Culturală "Alexandru 
Bogza", 2000, 1 68 p. 

5 .  Serbările naţionale de la Putna, Câmpulung-Moldovenesc, Fundaţia Culturală 
"Alexandru Bogza", 2004, 222 p. 

Studii şi articole 

1 .  Contribuţia Iaşiului la Serbarea de la Putna În lumina unor documente inedite, 
în "Almanah «Convorbiri l iterare» 1 98 1  ", Iaşi, p. 29-3 1 .  

2 .  Date noi despre Serbarea de la Putna din 1871, în "Mitropolia Moldovei şi 
Sucevei", Iaşi, anul LIX, nr. 1-3,  ianuarie-martie 1 983, p. 90-94. 

3. Oştirea naţională În proces de reorganizare (1834-1849), (1), în "Anuarul 
Institutului de Istorie şi Arheologie «A. D. Xenopol»", Iaşi, tomul XXI, 
1 984, p. 2 1 7-228, (Il), ibidem, tomul XXII/2, 1 985,  p. 497-509. 

4 .  Evoluţia armatei moderne din Moldova În perioada 1849-1856, în "Anuarul 
Institutului de Istorie şi Arheologie «A. D. Xenopol»", Iaşi, tomul XXIV /1, 
1 987, p. 1 97-206.  

5 .  Un moment din lupta poporului român pentru unitate naţională - inaugurarea 
statuii lui Vasile Alecsandri din Iaşi (1906), în "Anuarul Institutului de Istorie 
şi Arheologie «A. D. Xenopol»", Iaşi, tomul XXV/2, 1 988, p. 2 1 9-225 .  

6 .  Dosar: Vasile Alecsandri. Istorie săpată în metal. Medaliile comemorative, în 
"Manuscriptum", Bucureşti, anul XIX, nr. 4 (73), 1 988, p. 1 78- 1 8 1 . 

7 .  2 iulie 1904: Bucovina cinsteşte memoria lui Ştefan Vodă, în "Magazin istoric", 
serie nouă, Bucureşti, anul XXV, nr. 7 (292), iulie, 1 99 1 ,  p. 44-46. 

8.  Ion Nistor - Profesor universitar, în "Magazin istoric", serie nouă, Bucureşti, 
anu l  XXVII, nr. 3 (3 1 2), martie, 1 993, p. 76-77. 

9.  Aspecte ale istoriei militare a poporului român în Revoluţia de la 1848, în 
"Anuarul Institutului de Istorie «A. D. Xenopol»", Iaşi, tomul XXX, 1 933,  
p. 403-4 1 0. 

2 Dactilograma Bibliografiei se/eclive, redactată de Anghel Popa şi anexată scrisorii reprezintă 
un "instrument de lucru" folositor tuturor celor interesaţi de cercetarea ştiinţifică privind Bucovina, ca 
subcâmp cultural al lumii româneşti. La tehnoredactarea computerizată a acesteia, am aşezat cele 
două compartimente ale bibliografiei în ordinea impusă de practica academică. La fel am procedat şi 
în cazul unor precizări bibliografice. 
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1 O. Universitatea din Iaşi şi aromânii, în "«Deşteptarea». Revista aromân ilor", 
Bucureşti, anul IV, nr. 1 (34), ianuarie, 1 993 , p. 5-6. 

1 1 . Aromânii: eterna diasporă, în "Curierul românesc", Bucureşti, anul V, nr. 2, 
februarie, 1 993 , p. 1 4-1 5 .  

1 2 .  România sprijină învăţământul la aromâni, în "«Deşteptarea». Revista 
aromâni lor", Bucureşti, anul IV, nr. 9 (42), septembrie, 1 993 , p. 5 .  

1 3 .  Putna 1904 - Comemorarea a 400 de ani de la moartea lui Ştefan cel Mare, 
sub semnul unităţii naţionale, în "Teologie şi viaţă", serie nouă, Iaşi, anul IV 
(LXX), nr. 1-4, ianuarie-aprilie, 1 994, p. 6 1-�2. 

1 4 .  Societatea Academică 
"

Junimea " şi 1'vfarea Unire. 
"

Pentru ziua mare a 
reajlării noastre ", în "Magazin istoric", serie nouă, Bucureşti, anul XXVIII, 
nr. 4 (325), april ie, 1 994, p. 7-9. 

1 5 . Contribuţia Iaşilor la comemorarea a 400 de ani de la moartea lui Ştefan cel 
Mare (1904), în "Anuarul Institutului de Istorie «A. D. Xenopol»", Iaşi, 
tomul XXXI, 1 994, p. 3 85-393 .  

1 6 . Informaţii genealogice În Arhiva Societăţii Academice 
"

Junimea " din 
Cernăuţi, în "Arhiva Genealogică", serie nouă, Iaşi, tomul I (VI), nr. 1-2, 
1 994, p. 26 1 -268. 

1 7 . Contribuţia Societăţii Academice 
"

Junimea " din Cernăuţi la făurirea 
României Mari, în "Revista istorică", serie nouă, Bucureşti, tomul V, nr. 1-2, 
ianuarie-februarie, 1 994, p. 1 1 7-1 28.  

1 8 . Societatea Academică 
"

Junimea " din Cernăuţi, în "Revista istorică", serie 
nouă, Bucureşti, tomul VI, nr. 5-6, mai-iunie, 1 995, p. 543-553 .  

1 9 . Societatea Academică . .  Junimea " din Cernăuţi. Corespondenţa dintre Arcadie 
Dugan şi Christea Geagea, în "Revista istorică", serie nouă, Bucureşti, tomul 
VI, nr. 9-1 O, septembrie-octombrie, 1 995, p. 859-874. 

20. Aromânii şi societăţile academice "Arboroasa " şi 
"

Junimea " din Cernăuţi, în 
"Arhiva genealogică", serie nouă, Iaşi, tomul III (VIII), nr. 3-4, 1 996, p. 
1 67-1 74.  

2 1 .  1812-1912. Centenarul anexării Basarabiei şi implicaţiile sale asupra naţiunii 
române, în "Revista istorică", serie nouă, Bucureşti, tomul VII, nr. 9-1 0, 
1 996, p. 747-755 .  

22 .  Un document inedit despre organizarea primei şcoli româneşti la aromânii din 
sudul Dunării, în "Revista istorică", serie nouă, Bucureşti, tomul VIII, nr. 
1 1- 1 2, 1 997, p. 779-782. 

23 . Ilie Dugan-Opaiţ şi George cavaler de Rosticki, în "Glasul Bucovinei", 
Cernăuţi-Bucureşti, anul  V, nr. 1 ( 1 7), 1 998, p. 43-46. 

24. Două documente inedite despre fraţii Gheorghe şi Alexandru Hurmuzachi, în 
"Revista istorică", serie nouă, Bucureşti, tomul X, nr. 5-6, 1 999, p. 529-532.  
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DOCUMENTAR 

REVISTA "ICONAR", LA RĂDĂUŢI 

Presa rădăuţeană înscrie în climatul cultural din perioada interbelică, cu care 
ne-am ocupat în studiul Mişcarea literară bucovineană interbelică şi presa 
rădăuţeană, întemeierea aici a revistei "lconar", în 1 935 ,  publ icaţie a noii generaţii 
de scriitori bucovineni. Colecţia revistei este incompletă în bibl iotecile noastre şi 
l ipsesc primele trei numere. O întâmplare face ca aceste trei numere - septembrie, 
octombrie, noiembrie - să fie descoperite într-o arhivă particulară. Aceste trei 
numere poartă imprimat pe copertă anul editorial, numărul şi anul calendaristic, 
fără precizarea zilei şi a lunii, precum şi preţul .  Pe ultima pagină se înscrie locul 
tipăririi revistei :  Tipografia Văd[uvei] Blondovschi, Rădăuţi. O dare de seamă 
despre apariţia revistei găsim în "Glasul Bucovinei" din 1 7  octombrie 1 935 ,  în care 
se prezintă nr. 2/1 93 5 .  Darea de seamă este semnată Cronicar şi foarte critică, cum 
am arătat în studiul amintit mai sus, la adresa lui Liviu Rusu, I .  Macrin, Barbu 
Sluşanschi şi Mircea Streinul. Barbu Sluşanschi răspunde la aceste critici în 
"Glasul Bucovinei" şi le apreciază "înverşunarea" împotriva revistei tineretului 
bucovinean. 

Vasile Schipor, secretarul ştiinţific al Centrului de Studi i  "Bucovina" ne pune 
la dispoziţie cele trei numere în copie xerox, însoţite şi de o scrisoare din care 
reproducem partea privind aceste numere tipărite la Rădăuţi. Cu numărul 4/ 1 935 ,  
revista se  tipăreşte l a  Cernăuţi. 

Tipărim integral cele trei numere în reproduceri fotografice, acestea fiind 
între rarităţile presei rădăuţene şi ca o completare la activitatea l iterară a lui Mircea 
Streinul, Iul ian Vesper, Vasile Posteucă, Teofil Lianu, Aurel Putneanu, Ion Roşea. 

D. Vatamaniuc 

Analele Bucovinei, XIII, 2, p. 723, Bucureşti, 2006 
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[PERIODICUL "ICONAR", ANUL 1, NR. 1-3, 1935, 
SE AFLĂ ÎN BUCOVINA] 

Domnule Director, 

Rădăuţi 
28 octombrie 2005 

Periodicul cernăuţean "Iconar" se află în mai multe biblioteci din România în 
colecţii incomplete. Din colecţia aflată în Fondul de Periodice al Bibliotecii 
Academiei Române, sub cota P Il 7 674, l ipsesc numerele 1-3 din primul său an de 

• • 1 apanţ1e . 
În Fondul documentar "Dr. Ştefan Bucevschi" al bibliotecii Societăţii pentru 

Cultura şi Literatura Română în Bucovina, Rădăuţi, Piaţa Unirii, nr. 67, cam. 35-3 8, 
cuprinzând cărţi şi periodice neprelucrate încă, într-o colecţie a revistei "Iconar", 
am descoperit primele trei numere care l ipsesc din colecţia aflată la Biblioteca 
Academiei Române din Bucureşti. Datorăm existenţa acestor exemplare unui 
donator generos, originar din Bucovina, Ştefan-Gheorghe Bucevschi, medic, 
scriitor şi publicist. Acesta s-a născut în Sadagura-Cernăuţi la 1 7  april ie 1 920. Este 
absolvent al Liceului "Aron Pumnul" din Cernăuţi şi al Facultăţii de Medicină 
Cluj ,  promoţia 1 944. După absolvirea facultăţii este încorporat şi participă la 
operaţiunile mil itare de pe Frontul de Vest, apoi funcţionează ca medic la Sibiu 
( 1 945-1950), medic primar în specialitatea obstetrică-ginecologie la Bârlad, până 
la pensionare ( 1 992). Medicul Ştefan-Gheorghe Bucevschi se afirmă în viaţa 
medicală printr-o bogată activitate ştiinţifică: peste 320 de lucrări publicate în 
periodice de specialitate din România şi de peste hotare, participări la reuniuni 
ştiinţifice. În viaţa culturală şi publicistică locală se afirmă ca redactor la periodicul 
"Coordonate bârlădene", îndrumător al cenaclului literar "Ferestre spre lumină", 
autor al unor piese de teatru interpretate de d iferite trupe de artişti şi colecţionar 
pasionat de icoane şi documente bucovinene. În 1 988 publică volumul de versuri Şi 
despre dragoste. Mai interesante sunt, însă, lucrările rămase în manuscris: Bârladul 

1 Vezi şi I .  Hangiu, Dicţionarul presei literare româneşti. 1 790-1990, ediţia a II-a revizuită şi 
completată, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1 996, p. 232-233; D. Vatamaniuc, 
Mişcarea literară bucovineană interbelică şi presa rădăuţeană, în "Analele Bucovinei", Bucureşti, 
anul Ill, nr. 2, 1 996, p. 3 1 9-320. 

Analele Bucovinei, XIII, 2, p. 725-727, Bucureşti, 2006 
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odinioară şi astăzi (monografie), Istoria romanţată a Bucovinei, o tetralogie: voi. I ,  
Cuţitul de aur; voi. II, Minciuna; voi .  I I I ,  Ce vină a avut săracul Stalin; voi .  IV, Un 
târg la graniţă. Mai puţin cunoscute sunt colaborările sale din ani i  de l iceu la 
revistele "Freamătul l iterar" (Siret), "Iconar" (Cernăuţi), "Poetul" (Chişinău), unde 
publică versuri. Cunoscute într-un cerc restrâns dar nemenţionate în dicţionarele 
biografice din Bucovina sunt şi colaborările la "Septentrion", periodicul Societăţii 
pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, fondat, la Rădăuţi, în 1 990: 
Câteva cuvinte despre hotarele Bucovinei, anul II, nr. 4-5, 1 99 1 ,  p. 5; Un 
remember necesar (pledoarie pentru reluarea cercetărilor istorici lor bucovineni, 
români şi austrieci ,  de la sfârşitul secolului al XIX-lea, pledoarie animată de 
convingerea că "Bucovina nu a fost o ţară pustie şi că băştinaşi i  ei, românii ,  erau de 
rang şi cu drepturi asemănătoare sau chiar egale cu toţi nobil i i  din Imperiul 
Habsburgic şi  de aiurea"), anul III-IV, nr. 6-7, 1 992- 1993, p. 1 2-1 3 ;  Onomastica 
feminină În Bucovina, anul VI, nr. 1 0- 1 1 ,  1 995, p. 1 ,  3-4. Nemenţionată nicăieri 
rămâne şi lucrarea sa Răzeşi, răzeşie În nordul Bucovinei, Rădăuţi, Societatea 
pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, 1 993 , 1 1  pagini, cu bibliografie 
şi o planşă cu moşi ile răzeşeşti, realizată după Erich Beck, Bukowina Land 
zwischen Orient und Okzident. Medicul bucovinean Ştefan-Gheorghe Bucevschi se 
stinge din viaţă în Bârlad, la 26 aprilie 1 9992 • 

Numărul 1 al periodicului bucovinean "Iconar" are, ca şi celelalte două 
numere, 8 pagini .  Articolul-program, Drum de nelinişte, este semnat de Liviu 
Rusu: "Expresia raportului lui mimeistai - a face chip după asemănare - o prindem 
şi în cuvântul icoană. Iar iconar în sensul acesta are înţeles de creator de artă. 
Cuvântul ales să devină lozincă şi simbol de activitate înseamnă afirmarea unei 
concepţii de artă, în care întoarcerea către icoanele sufletului se lămureşte din 
nădejdi spirituale" (p. 1 ) . În acest număr semnează articole Leon Ţopa, Permanenţe 
româneşti, p.  2-3 ; Barbu Sluşanschi, Politica literară, p. 4-5 ; G. Macrin, 
Atmosfera suferinţei, p. 5. "Iconar" publică aici şi versuri: Teofil Lianu, Curcubeu 
peste ţară, p. 2; Aurel Putneanu, Înche[i}ere, p. 6; Vasile 1 .  Posteucă, Epigrame, 
p. 6. Un grupaj de versuri adună, sub titlul Lacra culegătorului de stele, fragmente 
din poeziile lui Aron Cotruş, Radu Gyr, N. Crevedia, C. Miu-Lerca, D. Ciurezu, 
Vladimir Streinu, Emi l  Gul ian, George A. Petre, Teodor Murăşanu, Paul Sterian, 
Virgi l  Gheorghiu (p. 6). Mircea Streinul şi Mihai Cazacu semnează cronici, p. 7 .  
Însemnări pe marginea revistelor fac Mircea Streinul, George Macrin şi  Leon 
Ţopa, care semnează cu iniţialele numelui. Numărul 1 mai cuprinde citate din Emil 
Cioran şi Const. D. Ionescu şi o notă redacţională: "Cărţile, revistele şi 
manuscrisele pentru ICONAR se vor trimite pe adresa d-lui prof. Liviu Rusu, 
Cernăuţi, str. Eminescu 1 5" (p. 8). Tot aici, jos, este precizată imprimarea 
periodicului :  Tipografia Văd. B londovschi, Rădăuţi . 

2 Vezi şi Emil Satco, Bucovina. Contribuţii cultural-ştiinţifice. Dicţionar, vol. IX, Suceava, 
Biblioteca Bucovinei "I.G. Sbiera", 2000, p. 55-56; Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, vol. 1, laşi
Suceava, Editura Princeps-Bibl ioteca Bucovinei "I.G. Sbiera", 2004, p. 1 60. 
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DRU M de NELINIŞTE 
Cil!lrl. pentru iolăia o:�ră, omul u 

privit cerul, cu dcsoiideiden •uilet11l11i 
iuchegal in lut. �iuldul in!iorat a pus 
chenar de slca Ininturii de cer, ln
chi9:t in el cn într'o culi<!' rle măta!\e, 
prdncâcd-o in ico;::mi\. 

Pov.,tc:. poate li liilmAcili şi all
td. ln lumin� unei teorii despre orUt., 

d·· pild�. 
Să nt Cimdim lo vechii Greci. La 

in�enmâlaloo, pe eaTe o .aveo, in 'Y;ea\a 
lor inalt�, cuvitntul , gnndil In lega.tur:l. 
cu procesu l de crcnţiunt: orlistici, 
mimc•is. ) Sensul larg ce·l prin•e,Le 
la Pla lon !i Ari•lolel, iachoo.�ă un i· 

LiJl�tei und teorii estetice, căre nu ex
dudt� cl.:::l" ..:x.i-Jlicolrc nici mu�co., arta 
ceH mai depArtatA de inţcle�tarea ime· 
di::Ui u no\iunii. E"presia rapor tului 
h.ti 1\limcistai !1 lac\! ..:JUp dupa &1• 
�emAnare -- o prindem şi in Cu'lialu) 
�tO\IDă.. lo.t· iconnr in sensul ti.Ce&ta are 
in!;: lcs de <.�re.ator de artă. 

Cu·; intul ale• sli devină lozincă şi 
!imhol de nctiviţatc, tnscamnA afirma· 
r·.:.J. U!'lci c:onc!!pliL de arUi., ia core in'"' 
lourcc•·e• clil1·e icoanele sullelului se 
litmlll'eşle din nădejdi spiritua le. Din 

primei� po�!zii ilie ico:1o.ril ,r J:e dc:s

prindc nu şliu ce (rH.mănla:e a lutului 
ct1lrc cer, c;1 o n�linişle LI. veacului. 

(,, d-mi crO:I.ICA \';sul ea un lujc-:-. drept 
n�.�· .. ,·dc�o\: iu IIIJo�J.Jlto: c.r'n iruuza.l.: c�rb i . . . . 

(10!\ HOŞCA. Nc:ol . .-.ldu-::easc6. A�v. O,.lonl 
În lumc.J. a ·.:t!z.ărilor muleriale faptul 

�' ;tpărul {;u·ll iulcles şi dcm•\ de ze· 
l it..' ll li.';\ r�t:mg:. ; d�1r :a inchc:;_!at ,  prin 

i •.olar4.!, comunit;.l lc,n iconarilor in nu· 
l:h:u de 9pu·ilmalilnle. 

lllC�pulul �� pus semn de moarte. 
A muril 1 o n R o  ş c a. Si. poalc, otl.:... .. 

la cu inirigurarea morlii, !lac:lul ico-

'J A Fr1!nki"n. Min:"'i� şi f\.\u,icu. Ccru�utl 
1 �32 

nar a strivit inlre gene o lac
.
rimil, care 

a oglindi!, din cea dill urmă luminA 
a viei ii Iru pul svelt de ciu la al uuci 
mănAsliri bucovinena peale . ua !u�dal 

d� cer şi codru verde. 

Prin moartea lui 1 o n R o ş c a ,  pri· 

vilă nu ca o clislrugero o lui, ci ca o 
trecere dillcolo de alele, grupul icnnar 
şi-3 Insemna\ drumul unei spiritualitA\i 

creşline, inscriind ia haosul material 
o alti aripll d� rec1 udescenli rumâ
uen,cl. 

Casa iconarilor a rlhnaa cinstiUI 
gindului ei. Azi, când zirile par <1 se 

limpe:LeoscA., trebue aS facem o măr� 
turisiru, cure nu vu i��D.i pc nimeni. 
C�cacc a lacul ca g6năirca iconarA o4 
slrAbat4 tara, delo un cor!t la altul, 

a fo�t numai mnnca şi credinţa citorva 
tineri. Bâc\ii n�.eşlia ,i·ilU rupt bucala 

de pline delu Qurll, ca oă-şi poalA li
pui cvle cateva plachete de versuri, 

de Cllre avcll sl 1e impiedece gâadul 
nepu tincios al criticilor improvi·,a Ji. 

Lucrurile •• l3mureoc dela sine, 

prin o fatalitate care e a  lor, pen truca 
noi privindu-le, lii.murilc, oii vedem 
mai-bine drumul ce •• deochide Inainte. 

Mul\i din cei ia cari am crezul, 
poate, şi cori tau pora.il odall cu .noi, 
11u ne mai su'1.t nlrLluri, pentrucă n'n1.1. 
urmiril ,i inţeleo drumul nostru. Ne 
pare bine ci s'a lnlâmplal ce s'u in-
1:\mpln l 'i eli am râmoo pu\ini pcaii'U 
credinta viitoare. Su!lelu l noslru va 
sta dovadA inaiolcu lui Dumnezeu şi 
o oameoilor. Prin el chtigiim, azi, no11i 
lovoril,i, pentru luplil dăr�A, in vieata 
de L'llmpli.na u spiril11alil.ă\ii rumăncşti. 

Porne1te o acllnişlc uriaşe peste 

laone ,; \ori. Uodeva In adâocnri por'c:i 

sa rupt ceva, despro care nimeni nu 

�tic cuvânt. Şi, din nou, lnlrijfural de 
• :.,gurâtale oc lror.cşlc omul pămân-

\ului. Tinerii cauiA pe Dumnezeu. Pe 
care I-au pierdut parinJii . .Şi părinlii 
prigonesc copiii ce cauUi pe D11mnet.cu 
ucis da ddnşii. 

Şi ulii se poate spune alt!el. Peo

lruci lot cC spunem noi se potate spu� 
ac ia mo1i multe feluri. 

Acestei lrlmilniAri spiriluulc, acc•
tei nelinişti omeneşti, Doi li spunem 

renaştere i sau tntoilrcerc la pami\nl 
şi 1 .. cer, la vieaţa morlilor, la crc
dinlJ., la metafizicA şi, iarăşi, •chim

bare câlre o a r s n o v a. l�ll o mul
lime de elemente, !eţc de cristal in 
lumina unei noui spirilualiUi.ti. 

Dor e mai bine să dâm lucrurilor 
un i:l\�1�!1 o.!'cun�. Sa le inv:Uuim in 
taină. Cu aceo1t�:L oe DlJl'Opricm de 

minune, al cărei oem adAnc, de ne
pretuit penlru pulerile """•Lre de in
lu.ilie, 1-oo> pierdut. Şi am dev�.·1il  •lcrşi 
tl seci asemeni pictrclur slilrfurnalc in 

drumul car-.lor. 

Dn1mul de ·nelini�Le trec" pc l!n· 

gă minune. Să %idim din ca, cum se 
zidesc di11 pio lrll. bi•erici, vicato su

fletului no•tru. 
Arta, arta rumâ.,crasrli., i'l ce lc

gllturA ALA laiii de minune 1 

Peste câmpii, In inlimm l  �- ăpczilor 

dobrogene, lrb.e,Le la ·umbri de veac. 
!!alu.l rumănesc : 

Cilin�:l..:, t:ilioară., dnt;:.ii L.,·r, 
Vlnc 1nnrct:"l lurbur:tll, 

Cilin�:h:. citiuară. dror�k 1.-.:r. 
Un cerb 1n:..rc Chrc'nuitt�. 
Cili.n.elc. cil:oar.l, dr01Q.6 Lcr. 

Orice iconnJ. �e despl'inde, in !e lul 
�ces\a, din su!l�lul aşctiirilor ruma · c�li, 
est'! o minune. 

Şi drumul de neliniflc oi iconari

lor trece pe lângli nce�Atii mare mi· 
nuoc, cure esle a.t'li:l. populară rumăp 

neasc3 . 
L I V I U  R U S U  

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



2 

Curcubeu peste ţar6 

fJnrm Îll dt'(lf şi drum li1 l'ulr, 
brin dt .i!rit". drum frumns. 

Orwll!!! cit' la somn i11 )U$, 
fard r:!nlt'f". far.i jn/(. 

Trrwui, uu mnmwd1i dr llnlbr. 
r:Jpc :;turrd,· 'n lil•tzi. 
C.iud '-'�,,. _1i' p,· ,JCI!i znpt·zi, 
''' /ert;li. ;!nrJIP dnlbc. 
Crrd in ape $i '11 �resu ri. 

cred in luna. Lrrd in lut. 
Suf!rltd tir m'a ;i:uut, 
l-am ftirmnr Cll l'ÎIIfC '11 l-'ersuri. 

Ponff-o sd mri ştie-un codru 
aiud tld mizga •,. tr(llgi d� com. 
cn pr lumi' sri mit 'utoru, 

rw-i nici tn!e, 1111-i nici modru. 

:Hnma pQate o sâ 'usaumr 

mundt�·mi /IL' trup de Jlllt". 
C11 In ind sri 1111 mti dur, 

Vdcrim # l'dtr-Duanl/l(', 

â. ia rai, 11/1 rai cu mfrii 
mari in flonn· $i ar.,fillt. 
Crmgilr /JIÎII In plimilll, 
!Ui mă 5/Jlli( Jlfinul -..crii. 

Permanente 

11 
De pc rotim wste sat, 
t>loile d( triu pliuil, 
armit-au orruit, 
mrct�/Jcu Jc• ca rotr. /. 
Cruce ll(tiJIÎ 'u /un dt gdu 

:;'a uitnt In rfisilrit. 

Oras Iri/oi n 1/{i{JIIiltl 

s'n trrscut pinii tn briu. 

Lu/111 cald a min.f!iiar 
falp(i Q$(/Td efe roiiiÎII. 
Pti.'îriri a11 hriut di11 ]ilt 
llltlllni n·ru/ rourul. 

III 

Smm se protJtrşle stO,!f. 
Ciulli lutul in poloff. 
Eu, la !ttnd-nm sti mă rol{ 
/oale s•·ril.e, milo/(. 

Sti·t:li sâdroscă '11 paluu· mir, 
in pirioarr, trnndnjlr 

şi iu s:'ll;.tl.', nur-}ir, 

mdi. ru sin.![nr wi mă mir. 

Sa ma <;mie vrarului, 
l't'nm/ui 'Mpr!mlltlt:i, 
sti vfld dmpul ruiu!ui, 

Iau dt j/;Jtiltll suarti;u. 
TEOP'IL LIANU 

româneşti 
M I H A I  E M I N E S C U  

Filoaolul mclaforelor lnalle nwni 
răsboiul lalăl lului'Dr lucrurilor. De 
a lunoi totul inc•pu aă curgll. nes!Ar,it, 
plcclind şi revellind ca pe mari va
lurile pline. In unde, mari plecAri şi 
iatoarceri se succed, de-alunci pre
deoliaate spre continua lrlmll.ntare. 
Nu trecu mult şi veni alt filo•ol : ÎD· 
toorsc oglinda : vhu deplasarea opd4, 
:Uiri cum mişcarea lacremcaeşle du
micnlă in clipe, cum drumul •• In
chide prin sloi de l!ilillă· Zise : .Ni
mic nu esle iD a(ară de c e e a  c e  
ede". Toate se oprirA pentru vecie, 
de-atunci, loate se prelăcură In sub
lime tăceri, durând peste morminte 
şi llori. S;, aşa, douA lumi sLau alături : l u
mea soarelUI docotitor de par! şi lu
mea nobilă, dor moarlâ de Ing'· el a 
lunei. 

Pe malul lor lilosolii •tau !i se 
ccnrUi. 

Ace••la nevioovală Incintare de 
inceput e menilă 11.1. ne fie lreaplâ 

pentru lolele!ul .permanenlei romă
nevli". Resfirarea popoarelor in lorgul 
pă1odotului şi lacheg.!.rile lor de vieal� 
rualerloiA şi spiritual! apar ca mari 
procese ale (luidului universal, luând 
forme 1nereu noui, dupA locuri şi du
pA vremuri. In acea•li deolăşurare de 
lumini, culori şi sanzle, de simlirc: şi 
gând, apo.r crislalizări unic•, oprind 
parci mişcarea, ogEodind tot ceeace 
osle. Spunând : ce c in afara de uoi· 
au există. In aceste crislalizări, cele 
două lumi, pe malul clrora oe islo
,·esc filosofii, se ln1preu.n.i. esential 'i 
armonie. Astfel apare lumea marilor 
creaţii. 

Si, lotuşi, lilo•ofia stă ia lrunlea lor. 
Permanent:l romAneascA ne pare 

a li creali• alimentată din procesele 
intime ale naliuaii roTiDefti. ridicalâ 
la valoare şi simhol ; devenin" ea în�aşi fnclor constitutiv In exiaten\:� ro
m6.aeaocl, fie pe plan material, lie pe 
plan spiritual. 

Din lncadr.�rea adAnc.i a aceslor 

crealii In curgerea vie1ii na\ionale, 
cil.ci ele izvodesc din şi peotru aceasta, 
se desprinde scn�ul pcrwam:n\ei ro
miiDeşti. Căci $tefan cel �lor<, �\iori\a , ,·c
chi.Je măaăslirl muldo\'.:ncşti 'Ji.I.U munp 
leneşii, r.volu\iile pentru dreplotea 
române:uci, pornite d<.: Horia sau de 
T. Vladimirescu, r.!.oar ca lumini mari 
străiuind drumul no tiunii. E.le r.uliaza 
in jurul lor, devin incepulW'i de crea
tii noui, fecundand prezentul, indicănd 
viitorul. 

Sub raporlul vie \ii cullur.�le-ooci .. le 
din zilele aoaslre permaoenla roma
neaiC!ll cale desconsideratl, igoor�lă. 
Lwuea se vrea ooui, de oriunde ar 
li, diu orice s"ar zămi!lli. Căci ea se 
crede Dumnezeu sau .aproape de el, 
creând din nimic s.o.u arroape dln 
nimic. 

Bralcle se deschid lulW"or simili
valorilor cu blazoane de impnrl, ve
nin� cu surle şi tobe. 

Crealia unui more ta lent, crea1ia 
geuial!, depăşe$te momentul i�loric 
prin sincerit.alea .U, prin simbolul •• 
artistic, cultural. Se intâmplli in•� a
deseori ca mediul iotoric să fie polriv
Dic U!lei odevărale sincerităli, silind 
pe creator 8.\. se toarne in a lle tipurc 
decât cele proprii viclii şi cooceplioi 
Slllc. Si J>eatru Eminescu •e puoeo a
ceasll problem�. Cre,, tia lui Eminescu 
esl\: insA profund o:incerA, deşi mediul 
nu i-a fost favorabil .  Deaceea Emine•
cu, c3 permot.!lcoţă rom.âne.o.�că, lr.::buc 
privit nu numai ca creator artistic şi 
cugeUlor fllo•ofic-,;ocial, ci şi ca re�. 
liz01rc cticol, prin vic:Oli.:J. s.:t. de :tbu
dum, de c..T�alie chinuită inlr'u 1 ml"!
d;u arllolic neprogJtit, intr'o ·SOcietate 
nrtific.iolă, opusA vcderaor liale politi
ce, intr'o vieaiA cu ltura lă ridicol:\ ;, 
fardurile ei. Dar nola clică (ace parte 
inte�rontil. din opora sa. L<!{ălura cu 
solul romAnesc dia care !şi lrag seve
le crea1ille B:lle cele mai m<1ri, roman
tiomul uu idcalizator, forma de"enlii 
n 11Cr;eriJor, energica lor combativitate, 
se imhiaă armoni;: cu cslclicul iulr'un 
tol d� crea.\ic adeviral umaoă. 

Accaotă perspectivă a oemailica tiei 
elice eminesciene a fost de multi iu
teo lio�at ig:�oratA, ca !Jud un punct 
de ve.:lcr<! .,primitiv" in valorificaren 
poetului (G. Calinescu). Unii işi lac o 
glorie di� a ar!la cill de puţin elicA 
e,:;te operll sa, ccrcclSnd-o cu ,.melodc" 
de ultimă moda iudaică : psi�au11li••· (C. Vlad) 

Sub trei lalur�, cnri se armon.i�ea·�ă., 
apare M. Eminescu ca valoare p�r
manenl românească : latura etica, ar
lislicll şi polilica-doclrinnrii. Conside
răm •iacerita lea coodilie luadnm<nlaiA 
pentru renli1.area deplini • unei opero 
durabile. Această siocerilute o inlele
gem ca expresie deloc lorla� nu de 

I 
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,u·t1li�·�i n\111\tt'rt1l� a sunOrji �1 a id�i� 
1,1, ,zv\'ril.�.: elin 0"\,:r;:urludlc cutime :de 
,·r�u torul\•• 

Pv�:sia em.iocs�ia,IO. dre aceastA 
<tclâuo..!ă ovUi de creatj-e siocerA in Cfl'.ea 
t'e G Ibrăileanu numi�c adecuArea for
tuei la fond. Poesiile lui F:minesco in
IAu\uetJ<: orl!•nic cuvâofnl �u gti..ndul, 
pdn urmuni<� lor iotcriondi., prin soli
ct.i.Lal�a ltu iJrhiteclonicA. Peste- vllrie� 
1:\ica tcmclnr podicc pluteşte :�ce.;:uth'i 
rw111ouir ;J cuJu:ordan��j dintre formA. 
�( fond. AnRlize •ubtilc ale acestui 
fr.nCni1C'D dcnr:llue m�lodil in ritmul 
po��lci, tld.i.ncimi dt inlui'jj artiP.lice 
�i Q �xtl'aordinară t\?hni<'ll de vers. 
F onduJ pllcsiei emincs�.-iene este de 
respiratii largi ; senlimenle puternice 
slan la ha r.u ei, dindu-i �xprciric de 
malur4 şi masivă crealie poetici. Con
\inutul se alimculea:ui •incer, din in
cinlările vie(ii puelulul în cUpele sale 
de iubire h·isfA, iu �riie de meditatii 
>mh dar de lună, din mireRoma bra;z:. 
d.ci •·ombueşti, din E=uspiuul romantic 
dupA lrecnt O h�•t•l• lin� ca �i re
gretul ·al."spt1F iuvălu� chipul visurilor 
ul�t po�lice. llu�:ori melodia minorA 
iz.bucueştc: 1J.nnultno11 lo acde poesii 

mult inlluent•lc de filooolia tim
pului - CBri rll.vAş(>.SC parcă rosl11rilc 
vieli.i s1 ne fac :lă iutelegem că poetul 
.. c v• "'�"' nd• ti eli� ză�azuri. Dar 
.� ... . t: •. : ..''-':' vol'beşlc \.11\ ;,.I l  ghtt), wa1 
f"nternic, lumiuit.nct cre� l-i� m:u�lui poet 
prin inspir:t li.. etnicului ca o înflorire 
JWnă : l'ău lo t"•:':a Lro.�l·ulului, doiuirca 
prezenlului şi ch�mor<a M�riei St.le 
de la Pnln•. chipul viitorulw. 

Arta emiuesci•nli r�mânc o �tigao
ti<"ă apariţie n Lrecutultti, o revelaţie 
penlru prezenl. Permanenta lui E;r,i
ne8cu in art4 consist4 In nota amanA 
a operei sale, in �c�r.itatea ei, 1n 
inspir• \i• fibroasă a pămănlttlui ro
nll\nesc. Sub acest senin opera lui 
Eminescu n'a fool depl.şiiA. pâ.nl azi, 
de nimeni, iu arta literar! româoeascl. .,Sti ne in toarcem la Emiae�cu.. o.u 
scr.is nnd�i. Nu. E greşit. Clei noi uu 
1-""' depă�ir pe Eminesc11. Iar dac5 
nl"-Dm depArtat de el ··- şi acessta e 
rco:dital\:a -· atuuci nu ,,Sa u� intoar .. 
t:�m la Eminl'!l1C11u, ci �  S!L cr�dem in 
Emines"·u, iu nrl.o, fo vlea la, in cull,e
(,..,r�it �m. N�Ji uu m�i pnlem imita ver
�ul '!mioll'�do•n. m• mAi putem plugii\ 
î.df'.il«.� �ă.nditorulni. d;,_r lll'i pulem re
ldti vnlrJHre<� �.�.minesdanA �rE>�&nd in 
p�n"'l?"nentn l�i. Si :�tnnci �( .:1rtn şi 
).{:i.ndir'Cil UflttYtr.B O/Of �IYc.:.t 8Î�iliuJ per
monrntei r0mo\1J�titi· 

Aclivitnte� :t.iu.rislir::ă a podului, 
c;J prilt�iul cilreio el şi .. ;:t aşleruut pe 
h.irfie vucicdle sale politjce, cu vigu
roa:lă �i. iulrausigeuta U.Out!, u pus 
p.rohlem11 .,ctutag()uismului t"mioettcian·•. 
s·" Y.i!t :  Intre cugeta,.��u teoretici, poe
!tia filo�nficA pesil'lli!llit 11 poetului şi 
11\tn.' lr.f)ri:J politic� s:n�ţinuU dr ,�r 
1 ---------

�u�tA. o cuutra.�\:�re. ::;·�,� c61.1\at l'C ·· 

?.oh·�r�• •cealei probleme. t:unontlem 
rnonouraliile deapre EmineO<'U [In oltll 
pori� m.U pe lart despre fiecare] : 
1. Scurt11, N. Zaharia, N. Petratcn, 
G. G�tlaclion, G. C!lineacu, C. Vlad, 
iuclua.iv ooln\ia aceste.i probleme, pro
pusA de d-nul prol. 1. Petrovici. 

Credem tolufi �! iub·• t·de donA 
planuri de manifestarr emineaciau.i oa 
e-xi1tl conlraz:ic�l'e, ci deo1ebire de 
nuanţe. Căci Eminettcu osle peainliot 
in •mbele domenii, deti a scria ti 
dospre .,progresul social". -- ÎD filo
sofia teoretică Eminesetr este de-WI 
pe•imism liloso!ic romantic, firi a li 
cougruent cu pesimismul YChopenhau
rian, in filosofia 811 practici (socială, 
politici) EmineiiCU oote de-nn peoi
lnism 6loaofic pc Cllrc-1 vnm numi cla
sic. CAci lilooo6a aa pructicl se opu
nea cu toatl. puterea oplimismWui 
ralionalist. tat41 liber&liotunlni şi al 
concep(;ei contractualiolc deapre stol. 
Sub acest raport Enliuucl! este pe
sirni•l clasic, acceptli:ud realitatea oo
ciaiA " nmaul "" o crea li• nalurall, 
cu legi ineKorabile, in care viea\8 ln
rlividullli oe incadreazA in marile pro
cese ale ru1liunii, valorilicindo-se prio 
acesleL ') 

Teoria politicA In Em.ineocu �i gl,.,,. rAdAcini ;n rA!uAntul ��rii l"OmA
neşli, de care el oe oimlea acl4nc legat. 
Realitatea n:. tiu nil, pe.ulru Eminescu, 
era mw pnlpabiiA decâl cea a statului. 
Statul roman prin concepţia din care 
de1·ivo, prin organi<llrea oa eapeliici.Jl, 
prin oamenii sl.i [pAtura superpud), 
rlU pnteo saliR!ace nevoile naţ;_(lnale. 
Rara romAnoucl pe care Emine"'-'U o 
vedea svârcoliudu-ae wb invazia tw
reiascll, 1lnrr:ând claaa lirăneaocl fÎ 
coruphul oultora nationalA a.e cerea 
reorganizall pe alte baze. Atunci cind 
marele poet .; gânditor opuoe : .Ro
uilnia llre nevoe de-o monar�ie miii-

"J Paimi•mul lilonrl.: nn lrebut; cllnfund.t 

nlcioda&J CU fat11JiamuJ .:IAU C:U ,.pe!limÎIIUUJ• 

paiholofic. cotidian. individual. Vni In leil
hm' en I'INIUh\ io.troduuru lui G. Sorol la 

,.Rli'JICitllllulo;:; l�upr!\ \'IIJieate-1 .. sau şi lkrdiacl 
talunci dnd In .. �pirit �i libHiolt'' "'l'':rt? el 
oric:� I:Onr.Gptit' adinc.i dt'lipn�. vi.o=-!� hcbur. 
d. nlbl o nvtl pcslmltiA. ProlrUile ert-ştine 
despre HOAl'ht. ontalui pv n c t!t t plm.Ant �i 
clupn� lermlnnrea violii d ,. " c i  sunl pe.,.i� 
misle. OmuJ •� na,Le cu plcal R111tionaiDmul 

nplinitr crede ci omul " nn1t• hnn. Aatl•l 

prCih�IM iclealieU " tnA.ntuiril D1!.�$i Q�lc 
nici un ec:ne nti. M.Lttarel\ eoclaJI de dreapta. 
InceputA cu luc:amul. nu dvrlvl dintr'o •lilu. 
d:ue opUmidi uupn "letli. U ac m••niJutl 
c:. n atitudi.De uo;d.. dt luptA In ln:a n�atl'la. 
Din punct d .. ved.,. p1iholQ�ic acaull •lilu
dint ind dallntur un optlnlilm creator vlr� 
ti�ntt!'l. tnC'rn.l'i, C'A nu plud d•l• pr�tmiu rn. 

uumlie oJpliw.itrLc. 

3 
lllră mai mnl l !!ali mai pu\in ab�olulli", 
in cnulerin\11 !o8 tinnl� la ,lunimell, cei 
mni. rnul ti nb rAma:� n�dumeri,i. Emi
nescu, cn dtoseiJiU• vervA, r!spunse 
�J. &labilitatea Munteniei ii'!U a M�l
dovei n'a fost inllplultă decit de u.n 
Mircea cel Bltrin sau Ştefan cel Mo. 
re •i COII!inuA : .Liberalii şi pantalo
narii, lrlmlntltorii de idei şi ltubu
rllorii de temperament, pot să aduoă 
nenorocirea "-rii sub un r�gim de pu
rodie conetitulionala". (N. Znharia 
pag. 367) Ceeace trebue repnut şi •ci 
ca valoare permanenti, este atitudinea 
ne!Diricatll a poetului, care mw1cea 
!>Ani la IAnfler'""'· (.Aştept telegrame
le Havoa, ea al scriu, iar scriu de 
meaerie, scrie-mi-ar nnmele pe mor
mânt şi u'aş mai fi ajuns să lrăesc" .) 
Este aceastl ero.ic.!. zbdere izvorll6 
din conceptia, pe care şi-<> lonnase 
poetul Inel ID.aiute de-a veni la :.cita
rol TimpuL 

Exirtenla SUp<'.rioarl o na\iunii, sub
ordoDAnd individualul, creşterea şi des
vollarea oc�sleia fArA salturi, in mod 
nalurnl, prin ojulorul igienei depora
;citare, ridicarea p.!llurilor dnpa crile
rlul muncii � nu dupa privilegii, i•ll 
ciiteva puncle dia cile le aşteronse 
pe hlrUe. Scrierile lui Emineocu in 
ziaristică &unt fi aati'Zi de-(l r�<·�J'!i 
aclualitatc • 

Cele trei penpective, pa-in cari 1-om 
p1jvit pe M. Emitlescu gArind la fuu
damenlul crea[iilor aale sinceritatea, 
ae readuc imaginea dela care am por· 
ni t :  curgerea eterul elin care !'e d�s
pri.nd lumini nediulite trimilând r•�• 
perte limpurL 

SplrituaUiatea romăllească a tim
purilor uoarire, repre-zentaU. prin ti
nerelul românesc:, crede In pennaDen
\�l.e r'lmiuqli, 1e inrpirll. dela ele. Se 
cer lo.s� U1Ulte t·evizuiri- Deasupra a
devAratelor -valori na\lonale s'a aşezai 
un slrat de imparitltl efemere, de pre
tinol cre.a\ie artislicll ce Lnbue scoosll 
din templu, asemenea vlnzllorilor a
lungali de Isus. Eminescu uo sll pilcl4 
prin atitudinea vieli.i sale, prin t>rla 
"'· prin filosofia sa praclic.li. 

LEON TOPA 

Co&nd "' �!un .. ici ouno9Hn1a 
-de lllne in..a.l, -r.tnl or-•1 omo
dltlca directia •• cu,..ul e><lsten-

111 ....,, c6ncl la ao•••tili rilis
JNiintle - Intelege sili·•• Yalo
rlllco toate YlrtuaUt611le el In 
•-1 CIIMiorartl In marele ritm 
al latorlel, atunci acea natiune 
•• ••rotile ele rnontentul el ... 
-ntt•l. cl•oa nu de cul�nea sa.. 

E M I L  CIORAN 
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Politica literară 
Se pmt< \'Orbi la noi in uli irn:o 

l'.eme de o noliticA in liieratun!.. Sum 
semne alanname. indt te ne\·oesc s� 
le scrut�zi. Dece oare in c�a mai m:�re 
pane a prc;ei operele şi aitlndinile n�
tinnalist• din l i teratura românească sunt 
con�iUcr.1te de sui ca restud fosi lice 
ale unei epoci blrhare > Oare pentrue<1 
ele l"XJ.Hi un .s;Jiri! nccon[o:-111 inlcrC· 
su lu i inlrii)irii propoarelor ' Oa re de a
cec:� se i llsinu i.tzl stăruitor .,iuactuJ ii· 
tJ.te..t'' aLHor pt\lduse sp irituale româ
neŞti, pen iruc:, ele in·or�sc din simtul 
nostru dl' consc1 r;lrc llil\Îonali\? 
lllo: o poezie a lui Eminescu, .. 1..1 arme"', 
care c�prinde o inlătiş.1rc mai directn 
a L(lor UiucC'.Inoscutc rinduri dill 
.. Duină " :  

. . .  Din Doian l:\ Valr4 Dornii 
A umplut Oll\ida carnii . . . .  

.,: :mume : 
. .  lu tu. ln.mo:lft· Bucovina, 

Oiamaa.t d.ia atcraa lui $teiD.D, AjUD .. ai roobl fi cadi.a.i 
Pe mâini 10u.rd.are de ild4D . . .  

:>i"am citii-o niclliri, şi, dac[ o tin 
m inte. esi<! c� m·a inviltal-o tat�l meu 
in copil�ric. - Pne1.ia .,L1 arme"' mt 
este de găsit n ica iri in rcimprimarc 
recent�. Se aşterne şi peste e� un giul
giu ca indcm;inarc calcul�t. Polilicianii 
l iicrari vreau sl u itam dl t:mincscu a 
fnst Rom:in lnir� şi cA avea simtul 
cur�teniei ncamuhd sllu. Antis�milismul 
legat de prestigiul lui  Emine ;cu e prea 
mare a t o u t in mân� ooastrfi. --

Cine mai aminteşte azi .. Li pitorile 
Satelor"" alllel dedt pentru a releva 
defectele sau renrnt a swz.1 cu bnn�
voinll l i t>Sa de .,obiccth·ltnlc" sociall a 
lu i Alecsandri ' Od. ved�ti O-voastra. 
sunt pruoleme viia le romfineşii tinute 
la caranlinit. ci\rora nu le este ingăduil n 
l i  se da nici expresie l i terar5. lntelel{em 
acesi lucru in Bucovina dinainie de 
rr•zboiu. c;ind irupele de actori romim i 
in turneu trebuiau ;� inlercalez� in ,.Li
pilot·ilc Satelor'' un pasaj in care i se 
SJlUIIea lu i lvtois�vreul : .,incalte tu, 
evreu le, răm5i la noi , că tol eşti cum 
se cade, dar tu, Grec afurisit. ia-li ml
pnşita de unile ai venit . . .  ". F!lrii a
ceastă corcctur� cerută de cei interesati 
pri n politia au5lriad, ,.Lipitorile Satelor" 
ttu se puteau reprezenia la Cernauti. 

Asl[lzi, asupra intregii culiuri ro
�ni"mcşti s'a intins o corcctnri'i echivt1� 
lcnr:i, uneori, ch iar ccnT-ur!l preventivA, 
nu n umai atenuare posterioară. Asupra 
irecutu tu i se Inti nde o pfisl:l a t5cerii. 
prin c"rc oameni şi crcdinl� ies iilirate 
de tot ceeace �stc indemn de viata şi 
de luptă pentru Romlnul intreg de a,i. 
Este cineva care ar vrt:<l !'ii1 piară in 
noi conştiin\lt puritatii sJngelui şi su
ltciului :·nm:mesc, "şa cum veacuri de-� 
r�nc.lul ni sa i>ă>trat. Tot ce cxalll su-

flc:ul şi sflngde treţlUc ucis. profana\. 
Pân:• nu de mult în Germania editiile 
operelor complete �le lui Goethe apă
rt·:�u .. purillcatc" de pa!{inilt mulle şi 
profunde pe care cel c�re cnpilarisc 
in  Frankfurt-ul .eskena2il le scrisese 
spre neplăcerea semin)iei infierate. La 
noi sistemul a g5sit periection:lri. Ro
ntâni suspecti şi cozi de tnt>or :;'au 
cagulat in kimonou l esteiicei, in do
m ino-ul culturii europene şi in hala
tul analizei zise psihice. �i s'au iun;;at 
ncb5nuiti pânf• sub redutabila redull 
.a lu i Eminescu şi. p;in:l I'.ZÎ uepedtp
siti. işi înccarc� putet·ile, sl coboare. 
in mocirla lor orîginarft, intruparea 
providential5 a conşliintei româneşti. 
De unde i s'au pus la inrJem;1nă fon
duri pent111 o fătoasă iipăritur� perio
llică acelui docloraş vulgar, ind�t.'i dupA 
ce n incercat s5 ne Jlrofaneze aedul 
prin ducubratia lui  psichanalitica ? Şi 
dece admirahilul studiu de cercciare 
literar� şi de intuitie spiritual� al clu
jeanului Jura ,.Milul in poezia lu.i Emi
nescu", - studiu în care rentru int:iia 
dntr, se d:l c."plicara miracolului alfn 
de românesc in universalitatea lui. care 
este poetul nostru, - � r�mas înăbu
şit sub tkcre ? !o schimb grosolanele · 
grămezi de inierprel�ri filos(ofir.o-este
tice, paironat• de cdiiuri ştiute, r�t�
cesc cu bun5 şliin(!l băgarea de seam� 
a publicului dela ceeace este esenţial in Eminescu, filonul de etern românesc, 
şuvoiu de viaj:i şi cll�uzl! statorn ică a 
suflclului nostru autochton dinspre ne
ant spre etern. Domnul jura a arlhat 
că m itu l strllvechiu românesc, cu t"il
dăcinA dacic:., a intrat din pl in  in 
compozi �a cristalului lulger:ltor al poe
ziei eminesciene. şi atunci nu ne mi
răm cA din aceasiă carte unica ne ch ia
ma mereu duhul pAm[miUiui istoric. 
pentrucA Em inescu nu este o indivi
dualitate, ci m isionarul unei puteri ma
gice care vine d� mai departe şi trece 
dincolo de dănsu l. 

Dar politica noastr;1 l iterară are pro
gramul ei bine deliniat. Accsi Eminescu 
este subversiv şi periculos, şi ca � ne 
scăpăm de el, haide s!-1 psichanali1.ăm. 
s:t-1 pseudofilosofisim. să iac•m clacă 
pentru a-1 desbrăca de hlamida cultu
lui autochton, s.�-1 disec�.m rajionalist 
în elementele .. pr&daie" lilosofiei euro
pene, să-I infăti�m in goliciunea p�
catelor omeneşti . . .  A ştiui-o Eminescu. 
altfel nu ar fi scris satira 1-a cAtre care 
cu gârbaciul i-am mâna pe Vlazii şi 
C,lineşlii năruiti in patru labe pentru 
nimicnicia lor de renega!L 

Şi l iteratura de astăzi se bucură d e  
alen\ia patronilor cullurii pseudorom;\
neşti. Şti\i care este d•fectul mare al 
rormnulu i .. Crăcinnul dela Sil ivcstri" ?  
Că l a  pagina 20S u n  personaj vorbeşte 

tnluziast despre •l or.�ania!ic na(iu:1a· 
lisl� a tinerilor. Si atun�: c;lrie.1 " in
cewn s� dispar:. de :'rilt \"i trinclc ne
romilneşti. Puliticianii l it�r;1turi1  i ntr:rt:c 
CO\lS�ICT:H"f:!. ) itf'f:!.Trl 2. UJIOi ,i.;lftJ de 
problcm�. care cu c�l �un1 mai s;x�:
iice 5i mai gl!llC!al� cu atât mai mull 
irchu iesc ob;·octte. 

Bietul scciitur .. romin" Hcdner-Sc
b:tstian ştim cu lOii ce :: j).i{!!. Era din 
specia Tt·ivale. cvr<u infcc;al de idei 
r01i1âneşti şi s'a :tpurat �:1 ini�\iscze in 
romanul .. De doul mii de �ni"' ten:.· 
cilaiea autochtonbmul�i nostru iudift
rent şi impermcahil m;orl:liturilor lt· 
manitarc ale acelor tolerati. ;:a:·i 5ilh 
umil in)A pcrlidl ascund ,1 t�wrp.n;, 
obră1nicie de cuceri:ori. ·- Pen!ru a
ceasLl îndrăzneală i·fechicr a iusi oc
dcpsit, romanul a inlrilt in p;irnânt. cac;, 
deşi cu premeditare de a le cond:mmo. 
prea punea ,-;;�picat proi>lenrclc. de ���
fel furate dela D-1 Nae lonesc;1. -'-

lnsi:lrşit cunoaştem din  n�<irturisirilc 
pnblicate in .. Re1·ista Mea"" r�1nn i:1 
Domuişoarei Maria Ridulescu. O cu;. 
tur� evreascl elin flncureşit a ped<i15il ·u 
cu coniiscarea editiei unei c�rti de pu r:• 
l i ieralur� pentru vina c.1 lat�l nuioarct, 
u n distins savnnl şi profesor universi
tar din Cluj, şi-a declarat adeziunea :a 
curentul de dreapla . .,Pemrucă nu i n 
telegem s �  crccm ş i  intlrim o notn
riet.1te publicistic� şi literara ure s'ar 
p�lca, dupn exemi>lul L1tălui, s;1 se in
toarc� la un moment dat impoiri•·a 
no·astr!\'' zicea un polttician li terar dcl:.. 
anum ita editură. i'u <!Sle aşa ca avem 
dela cine invAta tertipuri le politicei l i
terare? Si Eminescu este o repuL11ic 
care se Intoarce impotriva ior şi 101 
anumita editură şi-a n�imit mcrcc:n:ui 
c.:a sA irnbătl!l.e această reputatie. 

Fie-ne ing�duil acum� s� ridicit m 
un colt din perdeaua c:tre Jcopere cea
lallil fată a anu rn ilei pulilice in litera
tură. faţa. in care ea se arati\ nu inhi
hiliv� ci propagatoare. Ne rezervam pc 
alt�datll. o cercetare mai amlmuntii� a 
prnblemei, cu analiza elementelor pro
pagate ş: disccrnarea direciivei. Aici ale
gem un sing-ur fapt, dar destul de 
semnificativ. 

De când itllre lt�li<� şi Germania, 
acum aniiseptice, un anumi t curcnl abea 
se poait strecura �pre noi ca dulml rău 
printre muntii ce se bal în capete, 1111 
oarecare binoclu rom;inesc mai virtos 
se imoarce. prin ingustu l Tirnl şi ptsic 
Geneva aloleuropeană, spre Paris. Şi 
ce vede binoclu! acela ? Cl romanul 
defetist al lui Louis Ferdinanct C�line 
.. Voyage au boul de la nu if" primeşte 
su fragi ile premiului Renaudol, şi a1>oi 
c� .. L1 condiiion humaine" .11 comunis
tu lui Malraux c distins cu premi ul 
Ooncoun, cel mai import;mi premiu 
l iher�r irancez. Pe dnd vi�urosul şi 
modcslu l .Charlts llraibanl cu al  slu 
.. Le mi dort" e pus la dosar. doar i>en-

I 
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ATMOSFERA SU FE_R I NŢI I 
Glasul din pa miini a vorb:t :  

,.Pe frunte de Corpa\i am păscut 
nile io ao�tre, iu ploi, in (urtuoi. Sâ. 
ou u1ă inlr�bl d;tră, dece 1ni-am pur
tai f luerul şi tolba, dece nu mi-am In
sat pistolul d•l� brau, cil eu nu şliu 
ce e pacea �i n'am avut p:ute să mă. 
••tur de mângâerea Jiberla\ii ; sA nu 
mă Intrebi. dece 1 Din bc'lii mei n'a 
curs o lilcrima de şovăialU., ci am cân

lat cum câota\i voi aub trăsnetele DA· 
poislu.lrilor slră..ine. 

Ce-a fost, a f ·.sl o ploaie de ovâr

coliri şi de durere numni eu 9Uu cum 
u trccuL Ttt R�tazi '\'eti f lorile ce-au 
r�shrit după ploaie. cine-ti dj dreptul 
să le calci in picioare, sa slrlveşli o 
pctalli sfânta măcar 7 Nu-i aşa cii a· 
supra lor oi datorii, nu drepturi 7 A· 
cestea suut c&nlecele mele, aceslea 
datinile melc, accsb e graiul meu, il� 
c crucea n1ea, şi iotl !ltelele mele : eu 
cu dăn9ele tun cr�scu ', ne-am hrănit 
impreun.ii, atiita moştenire i\i pol Iba 
\ie pentru urmaşii tai ca sa nu vii fo
celi vouă chip cioplit." 

Glasul, elin p&mânt a vorbit. Gla
�ul p1miLnlulu.i românesc ue 5pune I'U· 
J!.:lciuoen pc c>r'�-a au·cit-o in doua mii 
de ani, au iDvAţal-o Dunarea şi Car
p�\ii şi-o ştiu codrii verzi ai, Romii

nici ce V> să vie. E glasul ouleririţe
lor romilneşli, caii il aud ? Câ\i vreu 
sa-I aud!>. 7 

Atmosfera româneusca n [ost acea 
o plimâolului romă.oeoc atmosfera IU· 
Ierinţii. Toţi câţi au trAit romaneşie 
nu re!\plroi-o adânc. Tot cu a' o. cr,eiat 
mai românesc ,i mai frumos o purtat 
umbra ei. 

In această almoslerli • suferiojii 
româoe,ti au trait 1i au seri• toţi cro
nicarii, de ea nu losl lega\i loii poeţi; 
şi 5criitorii, in aceilltl ttlnlos(eră s'au 
petrecut ,. zilele de aur a scripturilor 
romd.ne.1' 

. IolA o porni! ceola cronicarilor. 
Unii In surghiun alţii pe eşafod, ne-au 
pă•tral prin sulerio\li. adeviirurilc slinle 
ale sulerin\Ii oeomulu..i ; dar Miron 
Co•lio şi-a dat du\ul ca uo adevarat 
boer. Pe urru:i o'o lu...at noapte. Tre

mura� codrii de doine �aiduceşti. Hai
ducii au căutat suferiola românească, 
n'au pliins-o. Aceia ne-uu pbtrol neu

. mul cu pistolul la brâu, ou cei ple
ca\! cu lruDLea'n \>râul!.. Se pa:ru ca 
poporul româa 11tl. obişnuit cu suf�
T"ia\a, căci 

Dela o vrente răul se (ace fire. 
simlireo amorleşte. 

Şi lrăe'Li In durere cu'n ele:neu
lul tau. 

Au venit Insii alle valuri şi furtuni. 
Mai eru pil.Dt'n ziwl. cind s'a •tin• 
pe pârmin l atrllin Nicolae Blllcescu, 
ispâşindu .. şi cum era necesar

" 
poate, 

pl>.catul drogoolei de larli. Aat.:izi • 
----------------------- ------------------

Politica literară 
trucă ,. cr�a1ie i>.vorită din iXJra scv� 
o t)�m5nlului iranccz. c s fJ r i t d u  
t c r r u i r, sau poa!e pentrucll dela un 
loc �par in c:H1e vre-o doi evreiaşi, 
llnJI ridicol prin arivism. altul p�c�lit  
ia : �nsilie de bunul simt tllrllnesc. Ce-şi zic� binoclu! .,romonesc"" Dad\ ""lele 
cinl:a (..! l ine şi Malrau:..: şi nu Braibanl, 
in,earnnit c;\ Gide ŞI curentul de slănl!a 
ex1rtm� dela ,Soll\·cJic Revuc Fran<;aise" 
c in bujor de 1 ig<.mrt. Ei nu se llitll 
c;l. aceasl!l prodH�\ie n'a pătruns ni1.·i· 
odai� in (On�1iin(a francez�. cu le!:!ând 
doar suira!! iu 1 boln:\1 icioşilor inLerna
!iOnali. lum i r�coniirmat de t�nărul 
sa1·ant francez llcau de Lom�nie intr'o 
confcrint� tinuti\ ast� iarn� la Cern;iuti. 
Politit"ianii liter<Jturii dela noi din wă 
au însă cuv�inl  de ordine, din produc�ia 
l iLcr.tri\ irJnn·za a anului tret.:LII au ales 
romamil comunist al lui Malraux. I-au 

lraclns iu romo"lllcştc, şi iutr'o admirabil:, 
executie li JYI.�Tafh:il in puternice car-
x ----------------

(llrmare din pav. 4) 
toane roşii-vişinii. i-au dat dnnnul pe 
piala românease<� pe un pre\ prea m ic 
spre a nu da de h!lnui \ !  Iar Gl dtlicius 
colac peste pu[JAd in aceastil conspi
ratie literari! prcfat� ediliei româneşti 
nu s'a g�;il s'o scrie altcineva ucciit 
d. F.u�:en Lovinescu ! ···· 

· Si astfel in 1imp ce prublemde rtl· 
m�neşti ince.11d s� fie scoase d in cir
Clllatic sau compromise, golul c um · 
plut  dup� un ;.w:mr c:dcul 1':\nd cu 
frivol i l.,ti pitigrilliste. când cu mclo
drame comuniste. spre edificarea na\ici 
rom:ineşti inl111 cultum universală. 

Polilica l i lcraturii csle una din in
l�tiş�rile problemei literare romoneşti. 
Daci acestea .lunt faptele, este falal s:i 

ne indemne la o doctrinA pozitivA lle 
lupii creatoare, şi lot odată defensiv�. 
tlenu·u statornicirca neprecupclitn a cu
!,!"emlni nostru ae<1s.' la noi. -

l!larbll Blu..,n•o:hl 

5 
inceput a răsări ooarele pe care el 
1-a a�teptat cu atâta lnlrigurare. Ca 
dânaul ceil�lţi, de drKgul acelu..iaş pa
cal, au răabll.tut .. muntele suferinţii'' : 
acolo au gllsil ei isvorul României 
adevărate 

Numai edteva clipe: pe urmi, un 
llăciou hoinar după ce a lndriigit zâ· 
riie intregului pământ dacic, undeva 
pc plaiurile Moldovii şi-a gasi t uo 
frate de cruce care totdeauna fll.cea 
haz de necaz, pe Ion Creangă. Pă
truns du e�. �t.ihui Eminescu oe lasa 
" ima�ne a sulerio\ei romime�ti aşo 
cum uu văzut-o Românii itttotdeuuna : 

Sulerin\ă, tu, dureros de dulce. 
E pesimismul lu..i Eminescu Schopca
hllurian sau e românesc 7 Inainte de 
a foce cunoşlin\A cu Schopenhauer, 
Em.ine&cu :1 (ost român �i 3ftl u. rAmas 
toală via\a lui. Nu llUmai traiul sbu
ciumat ci mai nles intuire3 suferintii 
romii.ncşti ou lermentat concep\ia ar
ti•licti o poetului. 

Via\o de calvar o lui Emineocu, 
Coola, Coşbuc, Vla�uţă, SL O. Io•il. 
Caro�iole, Cerno, Părvan, • celorlal\i 
- co sl au mai vorbim decM de cei 
duşi - a fosl impâozi lă de almodera 
sulerinţi româneşti, n ouferia\ii câli
loue şi creatoare moşlenite dela sira
bunii Doci. Viala e un calvar dar c 
o ,.datorie grea", eo tNbue trăită. In 
fa\K sulerinţU au se admil bocetele. 
Cât •untem vii si pri,•im suferinţa in 
lo\a. De sulerio\ii 

Cine-i viu &il rfldA . . • .  

Sa fie-uo boholit şi-un chiu 
Di..o ceruri pii.na 'o iad. 
Pulem lu urmfl urmei aâ nu mai 

credem Ln noi intine, dar e cel mai 
mişelesc lucru să pier7.i credin\:�'n 
neamul tău l 

Că se aflau pe pragul mormiotului, 
că 1e allau intre zidurile mucegăile 
ale Inchisorilor otrlline, scriitorii ro
mâni n'au pierdut oădejdea'n neamul 
lor. Aceştiu au lool cei 11111i mari ro· 
tişli ai neamului. 

Acum o venit diavolul cu neghină 
dlo llri strl.iae, str.!.inA de sufletul şi 
oulerlnţele noootre, şi-o imprăşlie zil
nic pe ogorul literaturii romăneşl.i. El 
prelinde, pentru neghina sa, stll.păni
ren ogorului. Se flăseac de•lui ticăloşi, 
cari slărue să i-o dăm. Noi n'avem 
nimic de lmpărţit. Dac'am eşit la se
ceriş vom olege grăul şi-1 vom aduna 'n 
hambare, iar negi1iaa von1 o.runca .. o Jn 
loc. latA grăul iocă n'a fost innăbuşit 
de negi,iaă 1 

Dor mai oprim o invlţAtură : Pe 
drumul odevara tei lileroturi româ11eşti, 
n'au exista! mese înflorite, nici bon
cheie nici ploi de confete, ci n fool 
drumul •pinos şi greu. Se cuvine ca 
cei ce plşeoc pe el astăzi, d plotreze 
pasul drepl şi frunte o 5e11ină. 

G. Mao:rln 
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L A C R A  C U. L E G Ă T O R U L U I  D E  S T E L E  
De jos 

Te-ai ridiCllt drept, pietros, vlj"o�os 
P�nlru Moti, 

Pentru ai siiroci si goi, pentru toţi . . .  
Şi o i  despicnt in doiUi istoria, 

ŢJiron de ueme11e 
Cum n'a fost ali1J/ sa-ţi senune, 

Horia 1 

Voevod d� gală, 
ucis in baladă, 
topit pe-o crinala 
goartui de zăpadă 

şi culcat in mine 
m lacrimâ noua, 
palid crai · de rouă, 
tânar domn de rouli. 

(Aroo Cotrutl 

(Rulu G,.,.: Domau l de Rou4: lr.) 

Tara odilmea, srlpald, 
Cuu balcic de bosmt'n More. 
Rtisdr�a " lună mare 
Şi-tu• luaafar d� zapada. 

(N. Cr.vodia: T 1 r m :  lr.) 

Pt crtt1sta indoe/.ilQr mă uau ateu, 
dar mâ rdsmile;c 
si mor 
i!t fiecare seard, CIJ Rdndul 
la OulllJIZZeu, 
stri.f!ttndu-1. 

(C. Mla-l.erca: D o t t o p l a r e :  lr.) 

Spre lint md inalt, SeJiill �i soaTf, 
Di11 mtina la strig, sujldul să bea . . . 
Stejar crrscut diu nemurirea la 
Cu fmnzărirea lumii ccildtoare. 

(0. Ciurnu � R u .: l c i u a e :  lr.) 

I N C H E E R E  
Niciuu mvâ111 nu-i de aur, 
Nicio irli111ă IIU t purcl :  
Regii /lira armttrtl 
Calc6 fi' utvilllt şi pe inimi. 

Cine ştie cii tăarea-i grai 
Stins sub osc11ţisul sâ/Jiilor, 
Clopotul tk-alarma al cortJ.bliJar 
Cu aur iu largul un11i ocean ? 
Victoriile 1111 mai slrdluctsc pe t-oi/uri, 
Cavalerii au murit sub scut 
Intr'o cruciadă In evul dispămt, 
Le-au rdmas doar fotografiile. 

Tmp11rllt se indoaie sub mu:i 
Cu uume ollmpice li1 tlalrai. 
Di11trc oammi inrti 1111 sa ridirot 

Niciun zeu si niciun profet. 

Alll'•l PUTNEANU 

Pc cal. şi in oţele ronstelat, 
Fireturi sub armurd ca un jur, 
A dus in inima-i d� rrudat, 
Dintr'un ltvDitl de nimburi şi-aroma(, 
Aa/ei cnre şold1tl imprejur 
In malilcoo• ca luna şi-a 'mbrăcat. 

Dar cdnd pe ridiCtJfelt pridvoare, 
Pri11 noapte 'n rdtăcilele CJJvurt� 
Sd-şi sune şi mai scumpete odoare. 
Aude /uminând o nerhezare : 
Pe c:alut alb cdde� e 'nailrte 
/11 trfimbiţele soarelui rasare. 

Tul{}ini Inalte p/eacd frunţi de crin. 
Din ur, tdcut, rod stre$inile scunde, 
Aale josle 'mbnJţi.şdri, dl!pli11, 
Pe trop ar urme de bre/e-i vin, 
Şi, dr�apld, in nopfi lnltrioare-ascunde 
Salt lin albiud su/J lu11ti cavalur. 

(VI.Oimlr Slninu : R o  ro a a t t c IIJ 
Std aşezat pe un tron de rau. 
Un rolan de vrajd locul im·inge. 
D1i o&ol cu calul Făt-Frumos şi plângr, 
Svonu-i dt vibraţie nu-l poate-atinge. 

In aJmaro oprită e un ochia11 de aur. 
Arolo a văzut Făt-FrumOS"/Jt Doamna 

"CIIiralina. 
Se legă nard ochii privind pe ape ' 11vinse, 
Şi palidt visuri îşi spustrli tumi11a. 

(Emil Gullao r Baomo, U) 
Nu s'oude, nu se vede, 
Dumnezm , numai milă. 
U11eori iu noi răsuna 
Ca'ntr'wr dopot de argilă. 
ICeort,e A. Pelre: La 1Uoga Dona n u. l u l :  (r.) 

E P I G R A M E  
Or&fU,Iui St-.qov, can are la
brici de uioaa�. 
(Zi.....,le larelllolr- kll mal 
dae accidente mortale da 

• ovtalle). 
Ai jabriri mari ele avioane, 
De asta toată lumea ştie, 
Noi te 'ndopdm ru milioan� 
Şi tu ne ronstmeşti . . .  sicrie. 

Putulnl Mlraea Stnlnul c-are 

ou poala cAplllo dola .Scrii· torii ruraw· pram.iul putna 
volumul: .ltlaHar cu uu:e'a. 
.. .. 

Ptntro creaţii meritorii 
Te p�miază .Scriitorii . . .  " 
Dar banii n ţi i-a11 promis 
Au fost c/asaţi . . . • anexri'n vis". 

\laelle 1 .  POSTI!'.Ud, 

Olindul tău doarmă-şi somnul mor
mliJzlu.lui, 

N11 caute spaima dintrt inalturi $i 
abis uri, 

Consume-şi in tai11d porţia de visuri, 
N'aude, nu vede, Ortul pdnuintului . . . ! 
(Teodor M.urlfa.nu : Greul  p l m ân l u l u. i  ... : lr.l 
Azi imbrcicnt-am anteriu! Je parada, 
Mi·am pieptetfat barba şi părul dtpc cap. 
Pusu-mi·ant <"Olfura! po/cap 
Şi tras-am in picere botjorit sroşi diu 
• Iuda. 
In fata mi'a Sf '11nl{ă tramlafir, 
Soata Domniei M�le, !lîngă noi. 
Fetele cinci, briieţii 1111111ai doi, 
Am rfindJJit ropiii noştri ·" şir. 
Şi-acum aşfrpttfm Oiudrfu/ CtJ sa vir. 
Ci 11irwnul elul 11oi nu .u sa fiL mari, 
Că ·n miini e•·lavioase insumi port 
Prea miindră cu /rei furie ctiiorie. 

(PauJ Stcrian: C l i  t o r  1 1). 

Rugaţi- vă pentru umilinta plugarilor 
Şi a aumtui - fugind cu soarele 

fării i11 riluri, 
Să nu palp11ie in colitre. 
Rugaţi-vă peniru uUinlll privin a că-

pitanului de bord, 

Car� va mdsura c.a. Uit fir de plumb 
Temeliile de cicoare a mdrii. 

Aprindcfi o lacrimă penim c6mpuriiP 
iujunghiate de tr�uuri, 

Pentru toale sufletele. cari nu pot 
•'eni pe ptimânl 

Să ue st�meascci. pe frunţile r�ci nw
şuroaide sfflelor. 

(Vi raii Ghoorahlu : P o o m  : lr.J 
s . 

._ ............ am--. ... 

Noroadele se inchaagl fi t,l tr6asc 

vlala lor printr'un duh tainic, care •• 
c!ldttt• deasupra lor, nev61ul dar slm· 

tlL intr'un emplreu do mloUc4 natlonol4 

M aduni, pe planuri ex:tra &Pallale ,1 

tempora.,.e, tot cugetul, toaUI slmJirao 

ti toalll volnlo lor de a 11. Daci natJIIo 

nu raaplrl prin oameni i  lor aplrlluL eu\ 
p•rlor al oxlot••l•l ti daca nu•fl •1· 

da•c lamp\ul credlnlelor carmultoore, 

ounl plerltaare ti dlopar ca norii alun· 

v•ll de gura w&nlurllor, Deaceea, oride· 

eltaorl Tncerclm 18 cluUim t11n1a eau 

rostul neamurilor, pornim pa drumurile 
core duc fni!Mrl&, acolo unde s'a formot 

oun.tul lor. 
CONST. D. ION�SCU 

I 
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c R o 
• Nu c QlmJc n�a.i des�u1lllor Cil o 
tinerel! vinduta pe arginU sun!tori. 
O imensA aclirbil. ne copleşe9le când 
gândim la tinerii, cari se ocol lo bâl· 
ciu, ca să le sune tobM patron.ilor de 
tarabA la urechi. laiii, ma gândesc lo 
nenorocitul P e  1 r u B e I l  u, oiaistrul 
., literat" al caselor cu anumite perdele. 
Ne doare c� trebuie .a ocriem astfel 
despre un tânAr, dar lă.nArul acesta e 
un spin, depe urma cll.ruia curge pu
roiul fetid oi "romanului" poruolog 
.. ApAra ren are cuvântul." Şi a mai scris 
inconştientul intre\inut al firmei Ig. 
Herl .,Ca·t.UI doamnei Prede•cu.'' Ui
ta\i-Vă la copertA. Ce cauti c r u c e  a 
pe coperta romanului pornogralic al 
bietului P e t r u  B e 1 1  u 1 A=im ci, In 
Bucureşti, lumea a reac\ionat prompt 
impotriva blas!emiei belliste. E un prim 
semn al revoltei publice contra neru
şinArii editoriale a d-lui Marton Herl, 
amcalecălor de otrăvuri. 

Fiindcă veai vorba de coperti : 
.. Goana dupA drago•tc" ,  romanul lui 
II. M a  n n, a apărut iu traducere ru· 
mă.neascâ:. Nu era ah9olut necesar al 
01pară in rominc.şte. La urma·unnei, 
putea sa se lip•ească şi literatura ger
mană de aberajiile fratelui lui T. M a n n. 
Dar :uta nu ne inlereseată deocam· 
dat&. Spunem .,deocamdatA", cAci, l a  
toamnâ, v a  opare o carte a noastrA 
care se va ocupa mai precis de pacea
lea titeraturii pornografice. Ceeace 
vrem să menţionăm, e ci ., Goana du· 
pă dr11gosle" a apărut cu o c!operta, 
care olenseaz> bunul oim\ al oricărui 
trecător prin !�\Il vitrinelor de librllrie. 
Atragem atenţia mini•terului instruc
\iuaii. O carte cu a•tfel de copertă e 
un ultragiu adu• aJoralei publice. Şi 
�il nu uitlim că respou811biEtatea ed.l
torilor ar trebui sA lie reală, căci in
con,tien\o lor propagii lermen\ii deo
lrăbUArii In rindurile elevilor şi a 
elevelor, cari v.l.d cArii de 1eapa .Goa
nei dupA drago•le" In orice Jibrf,rle. 
• Căr\ile de poezie, esseu şi teatru, 
apor, deobiceiu, In edituri!. proprie, 
căci editurile mari se ocupi, tot de
obiceiul cu scrieri mult m.U coa.veuu
bile, daca uu artei, cel pu\in punl!il. 
Evident, !o astfel de coodi\ii, autorii 
ou.şi pot difuza ciir\ile. N'ar 11 util ca 
.. Funda\iile" sii la asupra lor comer
cializarea operelor apărute in editura 
oulorilor respectivi 7 Supunem foruri
lor competoo.te aceast 1 suge1Ue. 
• În curând vom documenta cum o 
serie de publicaţii - reviste şi ziare 
- !şi bat joc de ceeace avem mai 
rom:lncsc in sulletul o.ostru. lJ rugam 
pe loii scriitorii români sii protesteze 
prin scrisori desc�ise, mo \iuni etc. im
potriva spiritului des\ructiv al W.con
ştienlilor, cari subm:neaZă VJ'•dnici> 

I 

N 1 c 1 
aceald �ri. 

Noi c:redem lntr'un destin romanesc. 
A•ta e tiria nuallră. Con,tiin\a cn 
vom conlinua Intotdeauna, orice urgii 
•. ar aba te asupra noastra, linia de 
jertfă ,i muncA a parin ,ilor no1lri, 
cui n'au cerut moo.edA pentru cuvin
tul lor românesc, ne dA incredere, 
mit.ndrie şi oatisl11cUe. Ştun el mandriW. 
hrubelor şi ca\llrii frontiopicillor ro1ii 
vor tlblri atupra noaatră. Ştim că 
aurul, pe care-I cizelllru, vo li aruncat 
In mlavtinile tllcerii lor conspirative . 
Ştim că oculta patroaată ele imbecili 
at!ngi aau slă.nllaci iti va scuipa balele, 
ca oi ne improaşte. D. r mai 1tim ce
vo : ovem şi prieteni. Şi oceştia vor 
rlilpunde mai bine e> noi. Nu ne te
mem. Prin sângele noatru n'o trecut 
aici un venetic, aici o protipencl.adh 
bizantini nu o'a aciuiat In el. De asta 
avem curajul ol ridicăm llomura. Şi 
azurul vo li mui lrumo• pe lrun\ile 
noastre - ale tuturor. 
• Ne ere,te iaima când vedem cum 
se atrăn�e temeinicia romilneaocă In 
jurul aoatru. Ori cât� prostie ar fi In 
unii oomeni, le-o iert.lm. Dar nu vom 
putea ierta răutatea - �-o vom ordta 
intotdeauna, s'o cuaoucd loii. 
• Eate o tinere\!, in care nu mal 
c:rede nimeni : tinerel& IoşA, ascunsA 
sub laldurile inlrigii, tinere\4 bârhirelă 
a vânclu\ilor, linere\A antiromaneatcd 
-·- o ingrozitoore tinere\ă lol•ft, core 
vrea s.!i pmn'i.D� cit mai &us, ca, apoi, 
al lmproaşte. Venin, bale şi aproxi
maţie In culturii.. 
• Spu•1 câ\iva câ nu avem tradi\ie. 
Dar cine auo\ine aata 1 Nenorociţi, cari nu a'au desprjns niciodatA de zi .. 
dai calenelelor, car! sunt perlec\i in 
cunoa,terea tuturor curentelor !iloao
i:ce, literare şi sociale din strilinll!ate, 
clar cari n'au habar de ceeace inse&'T· 
al a li romAn. de coeoce o ronilne�e 
b Iara msta. M i h a i l  R a l e a  opune 
cA • • . - lasA nu vreau t:l mii. ailili Il 
arii ce opu."e M i h a i 1 R a 1 e..o, pen
trucA omul cu acest nume ti-a aplecat 
o ru1inoalll palmll pe obra·' �. oricum, 
obra1.ul acestui nUme e româoeac. ca 
1i al lui T. T e o d o r e r c u - B r a n i ş 
t e, ca 1i al lui D e m o a t e n  e B o t e z.. 
• MAri.ile-Lor, domni ai spiritului ro· 
mânuc : Ştefan, Alexandru, Mi� ai, cti
lori de lumini, Brâncoveanul cre,ti
nAtă\ii uluile de tll.ria Lui aulleteascl, 
Bl.lcracu, oflintul B!lceseu, Horiu, cra
iul \Arl.nimii obijduite, Iancu! dreptA\ii 
calcate in picioare, Cu!a al Unirii, 

auflete, cât te bucuri 1 - Mihai 
EmineBCu -·· iuUI limba româ.neaacll, 
deplin � minunat cântec 1 N'avem tra
dilic 7 N'avem cui ne'ncbina 1 Al, 1 
Negativi,ţii . . .  bieli ticăloşi, cari urlA 
la rlapintii ea n'avem tradilie romi-

7 
neasci 1 Numele voevotilor cre•c ca 
nişte mua.ţi in amintirea nonslră. nu� 
mele cărturarilor sunt turle de luminA 
mereu vie. Negotiviştii cnd in extaz 
in fala Stuar!ilor sau nwi ştiu eu o cui , 
dar nu vid ct nici, intre plaiurile cor
pa line, o'a alcătuit dârzenia de gr11nit 
a unui popor mândru, care presirute 
cA e c!;iemat si mai cresteze semne 
de glorie pretutindenească. 

MIRCEA STREINUL 

:-.lu odai� şi nu de scurt (imp ;'a 
relevat incapaci(atca intelectualului  ro
m�n de a se fixa, de a se dedica. A 
mai fost acuzat de laşitate. de lipsa de 
coeziune su!leleascA a aceste i clase. de 
lipsa unui ideal. deci şi a unei prea· 
cut).lliuni mai inalte. reslrânKându-se 
toatA activitatea s.1 la viata cotidian�. 
Dar ceeace isbeşic pentru prima dat� 
pe orice ochiu n'"i atrnl. ce pri\'c;le 
societatea românea;c�. c tocmai un con
trast abrupt intelect ·- prcocupatiunilc 
intelectwtle şi  viala privaiA a ei (clasei 
intelectuale) 

Şi acestea !oale - licem noi -
iiindc� l ip;r;k n icra' hie  moral�. Lir· 
SPşte simbolul p·im al acc;tei �a(ii, mul· 
tiplicat de ;tspirotiilc indi\'iduale ale  
fiecarui ins in p.1rte. 1\:u l ips.1 unei  In· 
stituti i se resimte - dupacum prclin· 
dei\ cirll:\'a chiar JC!I Ill in ull imilc z!lt 
- ci lipsa de rtsr�ct i�l� de un ce 
inepllllahil. i mpo11Ctcr:1bil, mereu insl\ 
nrczent. l'are �!\ del im i teze şi s:l in�crie 
nou - valent:1. in demc-rsurilf' PP r:�ri 
le. ia. Lipsa ocdci singure unil�li de 
m�sura : criteriu unilar al inlrrgci na· 
tiu ni. 

in juntl cui si se pol a� i'·"zc aspi· 
rati ile şi energiile acestui neam ' Care 
este omul predE-"stinat jertiei, iH!Iorb::n 
de p,.oviden!�. a cArui aulurilate şi 
prc.·stiR"iH să nu i le rw:n'- nime-ni clr.;
minti 0 Iar umh,e:c 1rrcutului au pier
dut lladi:·n puriiicalnarc ce imbAia '"' 
lletele cu mireasma victorioasetor "rem i. 
rcJ.indu-ue libcrtntr.1 deplin:!. Dar l i 
bertatea viue cu r�spundcre şi noi si rn· 
tim grelllatea ei. f�r� s� putem inlăhl· 
ra r�catul. 

incep�ntl cu morm�nlul lui Ştefan 
deia Putna şi termin.ind cu cel al emu· 
J:ti IICCIInllSCUI, cine dinlre acei fii :t; 
::tce!=i1el JUtrii. \'ttnind in fat::t ace�tor 
altare. se .1propie p�tru11> ele <1 ad�nc� 
picla te ; pitnms de t.luhul rtli�riozitMii. 
conştient fiind de marea tain� a Jrrtlei 
şi a lradilici ce· zace snb piatra rece 
de mormfmt ? !  Profan<1rca şi siH.:rilegl\1 �  
su"t indispensabile. ns1ăzi. Şi dad to
luşi  a\·cm sărbăt()ri. i n  cari se cinsteşte 
memoria unni mare di$parul. ciad lil· 
tnşi se pun c.ummi. se ririic� busturi. 
etc. acestea toalt sunt snobismt şi con· 
,·�ntionnlisme slc:·ile. 

Ierarhie. iată ce nt" (rehuic ler.1rhic 
şi cultul ottmenilor mari. Rcl if,!iolit:,te 

MIHAI CAZACU 
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R E V 
Adevlrul literar ti artistic a aiuns pur 

1i ai�nplu. cabtlru(GJ. Nici mlcar croni<:llc -

din C'l! tn ce: mai l(ribite - ale d-lui G. C A
l i o. e s c u  nu rc�nc 1l ulvae faze: la aevaa .. 
torianl din mediocritatea nu tlim prin ee ml· 
ncol tolcnt6 de dtrc: patronii. ei. 

Azi, reorULD. dcr c;alegori.c pretUgiu a d-lor 
Z a h a r i a  S t a n c u  şi P e t r u  M a n o l i u. 
li rc:.:ap.\r1.1t de cur&nd. M�tlon&m c!l.. In ulti
mele numere. colabot.lrae tupir&loarc a.l�: ci
torva Wsi scriitori au disparut. 

Cuwantul liber cerc .,dnmcticirea ulUmi
lor proletari'". re:.O.Letrwea d-lui P. C a D.· 
s l a n  1 i o. • s c u  - 1 • 1 i la. lnvitlm�tul ru
perior 1i a.lle b"linrnc. Oom.ni.i dela ,.Cuvla
tuJ Liber" nu cruţi bi.D.ii. deci : cerouJ.a, plAi
vazul. ct:JCRic 1i malcri��.luJ formidabil do rc

cl&Jul, ca a.\ do ... cdcucl ro, VC alb el QC&• 

mul alu iti poalt permite orlce pe mo,ia 
romi.J.&eucl. O:uo "Cuvintul liber" vorbe,le 
LD. o.wuc:le UD.ei conviDI!eri 1 Da ti nu. V o r· 
b c 11 1:  la. num«le unei eoa."·inQeri eareligiooarii 
d.lui P a u  k e r. �:��i a u.  v o r  b r 1 c lo numele 
W\ci cOO\'LAetri. ci al statelor de plaLI, d-uii 
D e  m o 1 l e n e  B o l e a. T. T e o d o r e i C U· 
B r a n i , t c ti M i r c o a G r i t o r e i C \L  Pri
mii doi ruol iremediabil "coov.rtili" la. froa
lul plla.lr.crian. Pcolru ultimul. mai nom al
d�d.i. Nlde� el 1e va clu�;:e e&odn ln [uo

dul muliJor. d-ti boC'Uiel tlnereţu pierdutA 
l.o fe.ldurUc do bctoo ele 5.1riadondui - tl

oeretea vinc!ull pe banco.ole iHnoue ti cu Iz 
de audoan: IJ,.rlaCAIIcl. Oh 1 Uma.nitarlsrr�u.l 
burtos ti de paradA al .Cu,·iotu.Ju.i Iikr•, u.
manitari•mul �thihuitilor, al pro{aaatorilor $1-al 
cinicilor 1 · 

Aepor1er calci pe urmele" .. Cuvintului li
ber". A.c:eu,i �Oue 1 �:re•ti•i romlnqti. 
aau,i. nlllnflie in problemele mari c.le t 111• 

pului. D. H. S t. S 1 r e  i l m a n  - de·cAod cu 
u.n l'inQ:ur .n· la coa.dl ? - continui notele 
inlitulalc .. ale u.a.W a-politic .. - noi l-am .:1-
ce : .. ale unui a.cefaJ• -.._ OuhulDd adreoţele 
IUperlicialului 1cepticitm de mlaor fraoce-ln. 
po:r..le io.tercu..nl aeu 20 de: ani, dar compJact 
dc:plual la anul 19lS. Mai llltim obrl.tnici• 
- l6rl. precedent In publiclalica noutrl -

a d-lui AL R o b  o l, care, in .lJ.a.U.. ndcridlei 
1ale raa�. minie$b: lucruri ti chipuri. cari tre
buie si ne fie draii. ln rnt: nume perifc;,ricv, 
eondoc .a-j,(ramale''. Pr�tcî.JJm ci ,.al(nmll"' 
nu u c.'l:plid cdimolo{l�:e,la din numele 
G r a m  a, care 1.1.pnr1io.e dlrttclonduJ d".a Croo
ti•pfciul .,Reporterului". 

13 e uoa dia. cele 1nal tcrioiLie publlcoLil 
re:�tlonaJe. ConducAtorii el, d..nli P a v a  J N t• 
d c l c u, A l. C i l l n e 1 c u fÎ G e o r Q c  C a r  
muil4 omagiile lulw-or acriitariJor Uneri. A
colo am lat6lnit slml romlueu, taiRnt .-uten· 
tic 1i alitudine bollrUI Impotriva dl,.er,ilor 
Sebaatimi. O uonrv � cronica lauclativl uupra 
romanului "Urechea lai Dlony1" ti a clrlii de 
poeme .C4l.J.toric cu CUDic:ularuJ•, cAci, al.i.l 
d. V i  r 11 i J i u M o D d a, cii ti d. S a  1 a P a
a i, 1anl. poalc, doftori D.cccptablll. hul fn nici 
u.a caz •criilori. Dia aumarul ultimelor awnc· 
re, duprindt1n ,.Trepte", nuvela da lar111 elan 

Tipografia Văd. Blondovschi. R:id�uti. 

1 s T E 
epic a d-lul A p a a t o 1 1° u l • a, care ar tre
bu.l al apari '' In \·ola.m. 

VIaţa literari, can ae men,inc datoritl 
aaarWcillor d..J.ul L V a l  c r i a.  u, a Intr al ia el 
zecelea an de apui\ie - ceeace eon�Ub&ie un 

ade..-lrat record pe11trv. timpul nostru. 

Vremea. No lo.,ele((•m bine revl1ta d-lui 
V 1 a d i  m i  r A. 1. D o  n a 1 c n. C:Aret nu ader li 
la lllmic, menţjnA.a.du-1e lnlr'o nc�b-all\.ah: •u
ptrltoare - ruptritoare, evident. pentru ci

titorii ned.W11erill da colabourra d·lor F. 
A d e r c a. S e r l l u  D a n ti G e o B o i z ::a. 
complectAmente llrlln; de 1pirihll l(enc:ral al 
acului bebdomada.r. DupA ..o.rticolul d--IW V 1. 
A 1. D o u e  1 c u, nre a pua deal'ul de jusl, 
pe lapol problema avrc11sd. era de •1lc:ptat 
ca lolre:.ta clic& aderclo.ot si. se rdra,:.l. d.i.u 
coloanele .. Vremii". Dar adercli au rlmu. 
pe.ntrucl obralli li •'au lAcul de gumA &:t.U 

cauciuc vulea.aiz.a.t. 1a.r creerii de si.oea.ll. 11 
ruiflm pa d. V 1. A 1. O o n c: 1 c u  d. ne rh
pwull. romino!ilc• L\rll fiori de 1 Lil ,;. flr' 
contillul prealabil cu p4-n1Eii - nu perelil 
- di.a redactie :  ollre slovl\ plirinlclui G e u  r· 
g e A. P 1 1 r e  dela Oradia a'u 1la mal fnL. 
mo1 tu cha.nuele "Vremii" decll tabuul lli
li.Jtia al d .. JuJ G a o B a 11 z a, care-I put.i.teazl 
eu tupeu pe ·.Uja . Ehrubufi ? - oare proz ... 

tond N. C a o t o o i e r u  n'ar dnttl mal mult 
p••iGIJ• decit compUaturul adanieşc l e  r o
n i m  S e r b u ? - oare S i m i o n  S t o l n l c u, 
V 1 r l l l  G h e o r 1! h i u, S i  1 v i.  u C e r n e a, 
T e o d o r  S c. a r l a l  T e o d o r  �\ u r r • �
n u, M i h a i l  C h i r n o a ll! l. V. C a • i a n o· 
p u 1 ,1 alliJa .J'i 1criitorl de bun simt n'ar 
ocupa cu. mai mult lâle.ot fp41turilr deci\ gloa
ta ruburb1nl a frolmllar·? Nu poale H decit 
u.o aiallur rllpwu : .. Da 1" SI 1 u n  1 e m 1 i
Jl n r l, d. V l a d i m i r  A l. D o n e s c u  d 'fft 

apune odabl, rlaplcat, para:r:lţilor 1criaului ro

mlae�c. M. 8. 

Revl&ta Mea., l'i Conne.a.d un care tot 
mal 11lecl ti mal numcro1. Somne.Dd Dan JU. 
dule:scu. loo Ba.nu., Titm /t\alai, V•aile Marin. 
Radu Cyr. et('. In numArul trvcut, Revlr.a Mea 
o. propus JarmDrea uoul Iront penlru wUIIca
na doctrinei ti propa!Zanda.i uatian•liate prin 
preu roralneucl dia. prnlach!. Blnolnlelu, 
Reviata .Mea a primit dl� t.oal& plrţiJe ad� 
du.nl. No' oe 1lmtim lncoadratl dela Inceput (n 
acnl lrool. Rovltl& Moa viae da aalll dnll cu 

prec"zlri abaolul Qltaare ! E nevoe ln primul 
rind de o 1 p 1 r i t u  a 1 i l n 1 ea e o m  u n  A, 
care nu poate Il ddc6l 1pititualilatc-. romA· 
neaad urv.tl de momaotul idorlc. ..Atit in

dJ,.i� li el.\ •' popoarele 1:.:1. a.n•amblu, nu te 
mltcl ti ou purced Ja ro.i.lidri mari dcd.t 111b 
imboldul unui pulrrn.ic sentiment". Forta ma
toarl e seaUmeatu.l ti CTediaLa. ra'lu.oaa c u 

almpll. UDU..Iti. a a�:e��lei lorte. 
Mai departe : .. Cind 1cntimeatul ei unit -

la o e l  i l• 1 o c l a l l - ati.t de predomi.ual 
11npn tutw-ar celorlalte ID.cil 14 ft tata d.�i 
••criRcl tnato lntere1ele la.dNiduale ti •l(oisle, 
pi.DI. tl viA\A. 1cnt'mcntul ace.1La n.atur11l 11ub 
forma lui normali ('apltl c.nctcrol unei mi •· 

l i c a  U li , i Ono.Ji l. l c. E ele.�. f.ir!i. clit;i. I.U• 

ciaiA nu • posibili mlslica nation;:sli.sl.d. Ac.:ask 
�litl aaci..all e de-1il(ur ln lonnatie in tar01 

ooul;li. Pcnl.ru furmu� ci 1.n Ul�rl•lur,:i 111 
prc:al e oevoe de o del"mitan p:-cc:llk. t-:ici 
u.n scriitor râmin nu po.atc trece: parter. cea� 
lalti _a IJ)lrilualilitii iidovqti ti politicianiste. 
Cei cari 1ub pre:text d lac poal<r art.l pentru :u"tă 
conllnu.l. ti nlmie pc lin..ia lilcr.:aturii p�uL:c
Me. chiar ln cazul dr.d. zic ei. a

' au rUei i.n 
elia. nici la mia.acd cu Pauker. n'au c:e cAut1:1. 
1n iTontul literelor rOIIIi.Ct!.1li- Se ne ln'4:I�c1u 

si mai ales 11 n� cuncnste.m. G. M. 
lnsemniSrl sociologice. Ap.ariti" unei re� 

\'lale ,Wa\ilice la Cernlu(.i 1ub conducerfJl 
profesorului T. Brailnnc trebue insemn11ti c.1 

o dati. imporlan� D-L T Eriilcanu face: 
parte caletori• •de:vlra\.ilor u.cerdoţi ai sti:n. 
tei. Fie lmulicienP, mediului cuJtur:�l. fie con· 
&piralii bine OT�a:.U.z�:at.: au conlrihuit la ignfJ· 
ure.a ace:�lui savant român. Incontestabil că 
In !Oc:ioloJ!is romi.ncud T. Brii..ilt>:anu ,-.:. ra. 
ml.ae deplsiad trecutuL inlnmloiud prcunlul. 
"lm�mnlriJc tocioloJ2icc .. Anu-S socioloiîa in 
pl"f\6. uen.ll aocial4. Ele vor al..ineereo. cu. ..-it::l� 
sociali qa cum 1!. Stiinta sol.":a.lr. trebue :să 
de"�o·inl ti In o foril In activitatea .no:�.ştr;,. 
pnclic.i.. Ia numlrul prUn colaboreul : D. pruf. 
T. Brlileanu � Ce vom .,Insemna"' si .. Gre, ala 
ia.iJ.i.a.l!. G .lociolotiei". o. Lco.a Topa nRlu,ii'". 
O. Barbu Sl"fUl.ICbi. : .. Literatura 1i suciel.:ltu 
rombeucl", D. G . .M.a.crin : .Dilcip1Wa şi ea· 
m.araderia ca lorţ.c: pot:licc·. D. Ion T urc.��n : 
.,Ct.hl date tn sprijinuJ unei probleme", O. V. 
1. Poslcucl : .Dufiinl,area 1'e•tru.luî natirm11.l 
din CorU.uli"'. In a umArul :a.! doilea. ci lim �lu.· 
diul socioloiului fnnc·u. G�ston Rida::r.rd. di
reclorul ,.Revllte.l lnlc:nu\loaale de toc:olO!:ie" 
din Pa.rl1. trimis pmtTu ,.1a:semu4ri sociologi. 
ce· : ,.Cum a'ar putea Inlocui do"·ad:ll oxperi· 
mtnb.ll lo 1ociolugi.: 1" �\ai lc:mnc:a..z.a. : Traian 
Bdile.anu .. Şte-fan cel Mare 5l art.s de " gu. 
vo.ma", Guril loncacu .. Ccrinh:le no111lui drun1·· . 
G. MD.c:riD .,Statiatici ,i crime ... Urmcu.6 re� 
\"illa drlilor, revilta revidelor. L T. 

Ale��:andru Cantacuzino : Romanul de 
m61ne. Raportul d-lui A. C a a l :�. c u z i n o, 
l:ini.sl Ja confruu.l fencra.l alud�:n,csc dd• Crai. 
ova La. 193� aalc un. :adevlral Indreplar de 
uou4 vieatli. Aulorul plencl deha cousl�l�fl:ll 
cA. Europo esto DIL&&i lo. o r4ep1nt.lc:. Trăiw 
timpul In care D.&\hmih: 1«: divid ln douli : aiA· 
pl.aitaare tl cele de umili �upusi. NumD.i o 

transformare adineft a liin,el no111tre moleşite 

��;:�i�� sfto�:.,t·e.:l �:uf.,;i·:��i v
0
or 0�,�� 

bul d fie lnsufir"Jo Romiauului de m�ine ,,Ro
na6nul de mâine trebue s4 aib6 gu!lul �i <le
priodt�rc:o exisl�n\ei le"'Crt', dure, eroic\:, �li 
aib.l slmluJ eului colccliv ai � binc!ui na.\.ionttl 
ti sA anai aibt cele doua: iu.suşiri ,otă.l de zto· 
mol01 blcatemate az.i, 16. lie violeDL si .să l.ie 
,.e:rlremill". Seo.Umenlelc cari vor trebui t:ul. 
tivate in romăuul de m&.ine sunt : inh"om;iJ!entA. 
tonAc-itatea. mlndr:a. eurDjul, ambltiune::a, cinr;:. 
tea eue1lvt, draiuJ muncii, rltidih•h:u, vuin'R 

:�
c
.r�

i
i,nl'l�

a
J:.!,,i�'dea���;,l!J::::,�.�:,c� 

tinUmul ,1 aotHudai•mul". - L T-
"' . Clrt.ilr. re-vistele 'i manu1criaele rcr.tru 
lCONAR so vor lrianile pe adrcaa d.lui prol. 
Uvlu Ausu Cern6ull, str. Eminescu 19. 

I 
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I C O N  
Legea m u nc i i  

Soarele apuse demu lt in rau de 
sim�e. Peste coline se hna aripa s�rii, 
larga, l>oga la şi piinii de lai •c. Deo
parte muncitorii cu ochi aprinii pri
,·esc zarea. )\\uncitorii lac. O unduir� 
miRlcriooţ![t trece prin văzduh, adueâ.nd 
cu ca freamătul zilei de trudâ aprigă. 
şi culrumuratoaro. Adierea scrii iu
fjo:.ră inimi şi trupuri. Muncitorii nl\
•·alnici şi drepli par stane de granit : 
munciloril lac. 

Icoana muncii !Acute re,;ne ca o 
amintire depArtata, de peste linuturi. 
aprin71and lorla pentru oru solemnA 
a rugAciunii. Gănd11rile se !nlftnlue 
unul de altul, tol mai strănse, piui:! 
se opresc, inalte şi demne ca In lai• 
noui a har : muncă. şi tAcere. 

Si gil.udliri le ne duc spre incepu
turi le opocaliplice, in care omul peş
terilor, pen tru a incepe rll�Qoiul cu 
natura, porni nebun de selea cuceririi, 
se arund n�pn.znic şi elementar ca 
roslogolirea stă..ncli, ca el cllderea lrlis
oetulu.i. Curând, insă, il vea că C'uaoascl 
lorla duşman� . incercuindu-1 nemiloasă, 
aspra şi ucigit lonre. Vijelia inceputu
lui doborili, &a prcfocut in incleşlare. 
For\a o euno•cut pentru prima dată 
durere". Omenire-a a lrăit al1.1nci, poale, 
ccn mni mnre experien1:1. 

--- Durerea creslă unn! adănell, 
uepieriloart! urmă, clei, oprit in (a\a 
naturii cn in fala unui miracol, pe 
care il ignorase până acum, omnl se 
rcculcşc d·in adâ,,_curi �i t�cu. Clipa 
du•·erii nii•cu !�cerea. (Cine a spus că 
inc·1 nu '" născut nimic pe Iunie (liră 
durere ?) Şi, moment unic, oprire• for
l•i deslăn\uitc, Ulcerea , intari dumne
zceştc pe om : ea il lăcu rege poate 
Intreaga natur�. Pornirea oarbă de 
�ncrgic, ca prin farmec, cutremurdlli 
de durere, s(;n lild de crugul divin ni 
tăcerii, •• prefăcu in slor\are chib'zuit5, 
nobil:i iTJ avâ.nlul ei � munca. 

Munca : lupt-1 conliuuă cu forle le 
nH lurii. �\unea : riclicRre a omului prin 

ŞI a tăceri i  
sbatere neintrerupta. Munca : armă cu
ceriloar• a duvmanului de pretutindeo.i. 

De câ.rld se cunoaş{(: ceva. despre 
oameni şi loptelc lor, de a lunci se 
inşiruie epocile dupi mlll'ile munci 
sAvâr�itc cu unclle de piotrl, bronz 
sau fier. Proiecta Il ca o aratare unică, 
stă şi azi istoria Egiptului cu baino-i 
l:linlcK a morlii, din core risor uriate 
piromide şi temple, zidite in clipe de 
pioasli munci. Peste timpuri slăruie 
imal!înea marilor art)'lale, a vnnlor de 
pc mlri, conduse in tactul muncii co
lective. Mai apropiat de noi, lreamli
tul surd al uzinelor şi al labricilor, 
(umegă · roşu de alilare diabolic(. 

DiDlre darurile mari, cu cari se 
pul mindri oamenii, munca şi tăcerea, 
una cbemând pe cealaltă, ambele in
tovarâşindu-se Intotdeauna, eonstitue 
un element dinamic vi eoenlial in olruc
lura sulleteueă a on1Uiui. 

Tăcerea inloleasă ea o r3scolire 
profuodi prin �ten\ie lodreph lă inli.
unlru, Ulcereo intimelor reglt.iri şi 
inspiraj·li, tAcerea izvorului de elanuri 
e s larc creatoare prin delioi\ie. Cine 
cunoaşte fericirea inspiraliei artistice 
iubeşte tAcerea. Cine a muncit eu 
mintea sau trupul, se i.ncbinli in fala 
omului care ştie să tacă. 

Apostolul muncii şi al tăcerii, T h. 
C a r  1 y 1 e, vijelios şi 11spru aa van tu
riie Nordului, dur şi lăcui ca llordu
rile gheturilor aemişcale, iovuti o m  u 1 
m n r e  cu harul muncii �i al lăcerii. 
O m u l  m a r e, e r o u l ,  eote creatorul 
epoclor de cullură, In el se reslrânl! 
toate tendintele unei vremi. El a zidit 
istor-ia : prin muncă şi tăcere. 

Dar se privin1 acum pamiiatul nos
tru, mamA care ae-• ahcut. P�mân
tul l�rii noaalre geme, :cice cantecul. 
Din durerea plmânlului pentru ellde
rca omului roman a jil.şnit flacAri· de 
foc. FIHcara arderii şi a purific�rii. 
Văpai11 inoirii, lierul roşu al culreruu; 
riirii. Coloane dupA coloane 'se !nşiruio 

4 L e i  

tot m;li pulemicc pc drumul :de- re
naştere a sulletului romanesc. Ele sunt 
num�i voin\a, ne•tr.l.mutala vuinlă t.lc-a 
iavipge ori ce obstacol : 

'Dar dlliao�von• munLi din ltmelie 
Cu pieptul nostru rhri vom OJlri . . .  

O mii.rea\i. opcrli de  reconstruclăe 
nnjionali este porniti. ClAdire• tre
buie ridicalo nouă, din Le01elii. Revo
lul!a spirituală, In al cărei marş .,ioimi 
de viteji s'arată • ,  trebue să izvorucii 
din cele mai adlwci pături de sub
stonjll umană, pentru a li cu atât m•i 
românească şi moi nou_1. Se va clădi 
pe baza unei educalii aielemalicc, pă
trun%lnd ploii in inima lucrurilor, 
pentru a ridica edificiul r o m a n u l u i 
n o u.  

Ca un consens organic s e  impun 
- implucabile - nonnele de desăvlir
şire a societalii romane! li : 1 e g c o 
m u n c i i ; l e g e  a t ă c e r i i. F ormu
lnle de insu�i căpitanul sperun\ei ro
mâneşti, aceste legi sunt menite să 
devinl articulaliile de bazJ1 ale con s
Litu t,iei psihice a. româ.nulu.i nou, co.re 
se z.\mioleşte azi mucenicii, hulit şi 
ignorat mişeleşte. Trebue adânc anco
r .. tc In coleclivilalea romă..ncuscli a
ceste douA legi pentru a dăltui formele 
chipului viguros, drept şi nclalrical al 
oulletului românesc renllscut. 

Penhu prima datii in spiriluolitolen 
romltneasc!t sunl cilutecul cadcnlat ni 
muncii româneşti : 

54: 1linge vur, 11c ac:unls pialri Şl dlo plduri ee taie brui Si'n dntece leginnare 
LucreazA dr•JlÎI nmaraz.l. 

Să rena1lem prin muncă şi Uiccro l 
Vom creşte imens. Să ne regi\sim in 
orele de tăcere, sorbiud diu adăncu
rile fiin lei noastre energiile ce trebuie 
�� le d!ruim patriei 1 

Tăcerea bollilor l.nchisorii, tăcerea 
iolrigurării penh u o 1arl nouă, dreart� 
şi cinstita, tăcerea muncii In camera 
noastră umil&, tăcerea trudnicii • ta
berelor· de muccă şi a şant\erelor Iri!� 
buie oa cutremure munţii şi pădurile, 
văile şi apele pentru cu sâ se izba-
veaRCd a.ce1t neam. LEON TOPA 
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I O N  R O Ş C A  
(1908 - 1933) 

T R E 1 P O E M  E 
NEOHAIDUCEASCA I T I N E R A R  

- Inscripţie pe•o arlp6 ele aaroplan -
imi place sa tra�sr ca ptidureţii, vara, in ptldur�. 
m sujlrt acru, urcioplil şi dur, 
sr) mii lrrim�c cu p/vi şi vânt (suut $i zile pur�) : 
nnmai nr{!illl wflnt pe fond de-azur. 

Spre mlmi dNtzur un cJnlec nrcarca ne 'n/lori. 
ne imbicru li>ni rle cer 11/rit de dor, 
r'am npuraf cărarea sprr neajuns hotar, 
merw impinşi de duml de-a 1111 ne mai opri. 

Ca sa-mi creasca visul ro un lujcr. drept, 
mri 'Mrilesc CII nopti ca 'u fttutzare ccrbii: 
iar pe cer de .<crin semne, 11orii - IL$ftpf 
licrrrici s'aprinrtil sldc ·" roua lrrbii. 

R.ămnst '11 urmă drumuri, ue arborcw d1iemti.;i 
iu fiu/urare alba de ispitiri şi dvmri, 
tfar liP invinse setea beţii/ar de goluri 
şi ne-ame(i adliuw/ albastrri drpărfilri. 

Mă trezesc atunci din senin hairluc, 
Ilo( la drumul mort· (pe Colea Lactrr) , 
mil.sarâwi dtimirul, aur dJI sti duc 

Mai sus, swr (tirmuri jtlrli relr, 
să Jlopnsim, o, sujkt tfc·atmmri inst•tut, 
la iuccput de 110•1/lft, sub cer iuroural 

şi 'njudind de s/i'l(i ro 11onpffa 'n lor sti strr. să adormim pe-11n ma/dar de vise şi de stele. 
P R E L U D I U  
Slillfltrt lentă, cu popasuri albe, 
descri!Sftrt spre-o lume 1/0IIIi, ue •·a 'll/lori via fa in plallle şi iu romi 
şi aşa se va Îll/iripa desctituşnrro zilelor uoastre. 

Cântec va fllllsli in boabe şi' s1u�t de salbe 
va miji f11 /rlillturi de crtpl�mtl, 
timpuri trrmte vor aprinde minuscul 
uuiversul lor de singurătate. 

Cdudva vom poposi pe-o creastă de leal, 
vom aswlla curgerea slaba a orelor: 
apoi, vom urca mai departe 
suişul alb al norilor 
şi, iata, aşa •·a sbura 
ultima /ild din cartr.. 

Permanente româneşti 
VAS I L E P A R VA N  

(18811 - 11127) 
Se dAdeau la o parte nourii de 

furtun� pentru a desfunda limpe>imi 
noui. In fluviul de via\A al neamului 
se lăoau la fund, &pr� aeninul uitirli, 
sufletele cărute pe câmpul de lupt:!, 
ca oişte pietre grele de iubire. Şi, to
tuşi, zările erau tulburi. Pleavn, ridi
catll in lnll\irui de vil.ntul r.!l:<boiului, 
intuneca pinl şi sufletele dlite la 
temperatura luptelor dela Mărll.,eşti, 
acolo unde .s'a făurit din nou prin 
moartea incomparabilă, pactul vietii 
eterne al ruei noastre" (1). Cind s'au 
intors, ojeliji In lupte, şi erau gnta il 
ridice templul soarelui nou, glorioşii 
.. preoji ai jertfei" au găsit locul pus 
sub at.i.pâoirea intunericului.- Un cult, 
necunoocut spărgătorilor de lrouluri, 
se sirbAtorea ac•oă : .cultul hranei". 

Lumina soarehrl nou nu pntea r�sbi 
p;iDI In glia romineDOcă. Atunci, am 
simtit nevoe de lumi'llltori puternici, 
otrllulgerati de eternitatea românească, 
lranofigura\i de noui otrldaaii, necru
lltori, ireductibili. 

Aş:a, in zori de veac , a aplrut cOD· 
lurându-oe In pennanenlt românellsc.i, 
Vaoile Pirvao. 

Porni dintr'1,1n sat depe meleagurile 
Teeueiului, cu deprinderea de-a li pios 
şi a pune mlourl In toate, lnvlţat de 
maicl-oa sllinja penlnl lapte bune (2), 
şi, cltliglnd dela marii ducili ai tim
pului I!Wilul pentru mi!lilloaoe cercetări 
•LiinUfico, a aorbit l11 Şcolile Apusului 
lnvAţAtura antiehi141ll l!reco-latlne, dea
coperind rezonanţă ioiTe (!iindurile lui 
ti gi.nd.w·ile atrlmo,ilor (4). Rbboiul, 

wiaşA loclcştare de de forle şi jertfe, 
a sădit in Părvao 'peranja unei vie\i 
noui, purilicatli de tout3 umbra r�ului, 
slnleli'tbd personalitatea, lot wai de
plinA şi mai cupriooă de timpul ro
mânesc, n �ânditorului, a artistului şi 
a omului Pârno. 

Cel ce-a luat pe umerii săi crucea 
ae cuvi'le si o duca pinA pe muntelt: 
rAatignirii. Lupta cea de-a doua, era 
� fie mai grea decât cea dintai. Nu 
luplii. de suprematie fitică, ci birui.D ţii 
adlncli aRuprn aoimalilă\ii ce ne cop
Ie,ea. 

Dup! victorlo cea dU. tai se pu.o:�ea 
lniTebarea : ,.Cine va creşte oatiunea 
noastrA intru eroismul, ucliv, creator 
şi sigur de rootul jerl!ei sale ? Cine va 
alei lui acum noua generajie ? Cine va 
hotlri de găndul intraripat •pre cele 
vecinice ale acestui neam ? Preoţii 
hranei, ori preotii jertfei 7 Căci preolii 
hranei ,uu incinta mai iscusit turmele nevic.ovate da oameni s.1raci. cu duhul. 
Şi grava demnilnle cu care se impo· 
dobe!lc ei, e aşa de Impunatoare, ca 

---------------- 1 
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ei par a li in1işi Ingerii virtutii" (5). 
Pentru .. prco\ii br.nei" singurul scop 
oi \ie\ii < lericir<a indivizilor. Acesta 
a lo•t drumul cel mai nimerit. pentru 
rcintoarcer�• la animolitate. Despre 
ceilalti. daocP.Iul Pă.TVan spune : .. Pen
tru noi singur" biruirc a bestici din 
noi sio�urul scop al vie \ii - e lu
crarcm pentru aproapele : 5uprcma 
so.ncliHcarc a vie�ii e moarteu pcnlru 
aproap�le, cu a tât mai molt inait p�n
tru fiinta idenla, prin cxcele •\.'l •piri· 
luo:dă care <: pulrio : suprema ct:Lrîlblc 
e darea vietii tale spre n păstra via\u 
c.:l"lni iubit, ..:u atdt mai mull spre :1. 
păstra viata patriei tale'', 

Er01 o clip:t când şi cei ma; buni 
au pie1·dut ori1ice nadejde : .,In launtrul 
\:irii tale nu veli decăt necinste. ca\6· 
rarC' de9pcralii. către locurile cele mai 
d� sus, goană după avere, murdăr.i.re 
a tuturor numelor curntc de lupl�tori, 
Iară lric3 impotriva răului. uprobare 
stupidă a multimei da�1 nu celor care-i 
cer v1rtute ci celor ce-i laucb vi\iil2" (6). 
Salvarea ou pute" veoi decât tot dela 
nesecotul rer.en·or de ,-i�\i. al ruei 
noasln:. Părvnn era alâl de convina 
d� aceut lucru lnciil o considera cea 
mai nobilii depe pământ. En trebuie 
însă, sclpata de acca<tă .. clasll supra
pu'Jă.", cnr� o'a moşt�n.it nimic dela 
.. Gctii cei nemuritori "'. Dim.ic dela .. c
lcrna Rom4 ", fi o'a iov�\�t nimic din 
.. luptei� pentru libertate", purtate de 
rasa no3.slră. Prlotr 'o educaţie al\!usă, 
printr'un sistem propriu de erarhi<a.re 
ş: selec(ioonre ,·om iobuti să ocontem 
din sănul \llriinimii, conducători ce o.> 
lip•esc. •'\etodele iotrehuin(ate, insA, 
de fCORia româneo•cfi, i 1e par lui 
Pârvau deadreptul periculoase : .. Fie· 
c.re uul,iuoe, 'iceM el lo deschiderea 
cursului său In Universitatea d:n Cluj, 
trebuie să·$i aibt. uJelodu proprie de 
desanimalizare o mul\imilor ş; de ••
lo<'tionare " la lenle lnr şi J!eniilor. Copiii 
ţaTacului nostru, vioiu �i clar la minte, 
n'au oe\'oe de pisălog�ala uci��tor de 
melodic,'\, n.ătcodU. ca sistem educ01. liv 
de na!;ile areoaie la spirit pentru copiii 
lor molâi şi inceţi" Pân·an crede c5 
cea moi bun.i metoda trebuie sii revie 
unei că.l ntai serioase educalii inte .. 
lcctuale. Selectionarea şi erarhizare:� 
elcmcnlelor in trate in �coală se va face 
cu .piatra de incercare a Cultului 
ldcei". Ern ea len ce i se pâre" ce:� 
mai simpLi ş� mai polrivll:\ aceslui n1are 
iubi tor de �ilnduri. Mult nu s'a oprit 
Pârvan la pr�blema educ>tiei, totu�i 
a obs•n·ot, la timp, locul ce trdluie 
rejinul educa tiei voinţei şi •irn\irii :  
.. Oportunisme, locmeli, reducUbilita\i 
noua nu ni sunt r>ermiAe. Noi !runtcm 
preotii �qJri �i unei religii de purl� 
(îcnre. t\oi 9unlem chem11\i sâ Hm ire
duclihili ""li �• ne retragem din luptă. 
Caci :�.,.;upra aoastria ap�cti ră-.:puoderea 
inh·e�ii vieti a nn�unii ".  D•:.ceca 1:. 
� ---------

clădirea noului templu ou e nevoe de 
mul\i : .,Entusia•mul celor multi, nu tine 
decât pâni la primul obstacol, până 
la prima jertfi. T.iria de curacter -
singura noblete ad�v&rlllă in lumea 
muritorilor e o floare rarA. Iar IArA 
ea toatl invil.\4tura depe IWIIe, tol lo
lentul creator, e un simplu amuz"ment 
egoist". Astll.zi l.n!elegem bine acest 
lucru. Porni� utunci, au cbul, 5uu 
relraa in mod la, din luptă dintre cei 
mai buoi şi mai lalea t" \i, cari pimâ 
moi eri au deschi1 drumuri şi s'au voit 
pild�. 

Dar nu numai pr.i.u cuvânl, ci şi 
prin iolrea�a •• atitudine in via\A, a 
influenţat PâTVan a•upra tineretului : 
.. O inaltll. noblete morală, U făcea sa. 
acorde vieţii totul, in timp ce pentru 
el lnsu1i •• Impiedica oă :lftepte ceva. 
Ace.otll. atitudine eote virtutea capi
tală 01 pedagogiei lui Părvan" (7). Gân
ditorul P�rvao ne-a invă!al să pătrun
dem fericire• eteruilă\ii noaetre şi bu
curia biruinlii gindului omenesc a
supra i.aerUei coaw.i.ce. 

In Getica aa clddeşte dovadă isto
ricii n auperioritl \ii do.co .. romaoe ca 
rasă, a Nperiorit.\lii spiritnale. PArvan 
\inea sll demonstreze oriunde superio
rillltea spiritualului asupra materialului. 
Soarta un1aoitljii l'ttreJii ,; ooarta po· 
poarelor u fost boLiritd Intotdeauna, 
de spiritual. NUD!ai oeolo unde e su
perioritnte ep:rituald e i1torie. A pu
ne pre\ numai pe neceoilA�Ie exiatea
ll<i tn1eamn� " r�ctdea In animalitate. 
Dar nu numai Impotriva materiali•· 
mului, ci ,; lmpotrin sociuUsmului 
gregar se ridicA Plrvan. optind pen· 
Iru un ,.individualiom apărător al li
berlă\ii creatoare" ,  care de lapl pro
ecteaZi. spre noi tendin\0 de erarhi
rare şi disciplioore imanenLi noilor 
cerinţe. Binele aocial e superior bine
lui indi,�dual. Omul nu valorta<li ni· 
mic, lucrâ.od in afară de 1ocietatc. 

Deasupra raţiunii omeneşti exi•lă 
o Ratiune SuperioarA. care cond11ee 
toate. Viata ina4'i e o realitate ce ne 
depAşetle : .,e vibrareo şi ritmul lu
milor nes!drşite". Ne e re1.ervală. Ieri· 
cireo eli odatA 'i odatA omenirea sii 
devie contlientll de propria-i vibrare 
in ritmul cosmic. 

Artistul Vasile Pârvao i1.buteşle să 
toarne in Memorialele oale stilul aca
demic romAnesc cel mai distins. Fie
core lrar.A c 14pat.a cu dalta. Sunt gân
duri şi oim\iri căzute in ritm de vorbe. 
Păn·an credea In misiunea acriitorului 
'i 'n scrisul său, dar ou credcu ia 
ocriitori. (8) 1 �• �reau cu lojii prea 
mici la rullet şi nedemni de mi1iunco 
lor. Era impotriva artei libere, lip•ite 
de orice fond. Arta pentru el nu va
lam numai prin frumos, ci şi prin ade
var. Art.. trebuie să exprime sufletul 
ronuinesc ialreg. Cuvântul trebuie sa 
cacU In ritmul culletoac ul creatorului. 

3 
Dar cuvântul nu e niciodat.ii satis[ăcli
tor, de�ceea dragostea lui Pă.rvan pen
tru arta plaolică. Un simplu gesl tur. 
nat in m:�rmora poate spune mai mult 
decât toale cuvin tele. Nici gâadul :t· 
cesta, insâ, nu-l linişteşte : .,Nici moroa 
bucurie, nici marea durere nici l!!rl· 
cirea, nici moarteo., nu se po1 spune, 
In oici un mod sin•!il pip!it altwa . . .  
ce e comunicabil e, prin esenţa lui, 
comun, ohitnuit. M�rt:a iluminare in· 
leriourii � necomuoicabil• ". (9) Pesi
misntul lui Parvan, totu şi, ae opre şle 
In fa\" negaţiei " prlipastiei şi inlu· 
nericuJui,oddi.o.d punl� că lre Dumnezeu. 
E destul c6 suntem oameni. AdcYăratn 
via'ă nu se pog.h: exprim;a, a.devăral6i 
violA e tăcere . .. Tacerea c moartea 
vietii şi via\• mortii".  Si >sllol des· 
coperim in noi gi>.ndul pennanent ro· 
mineRe moştenit dela Getii oemuritori, 
gAndul morţii •eaine 1i liberatoare. 

Omul Pă.rvan era un singuratic şi 
un aristocr"l· Nu sa putut oiciodal� 
incadra, nici lllicar io via1a sa de toah:! 
:Lilele, josniciilor timpului. Ochiul lui 
vede:� num:�i trecutul cu ade,·irat slânl 
� viitorul pe care ai-1 vom face glo· 
rios. PierzAnd de timpuriu sotia şi sin
gura-[ leU\11., a ră.mos şi moi sin�ur, cu 
,liinta şi arta pe care a ştiut sa. le pue 
In olujba neamului. Oricât de genial 
ar li un om, in neslârtilul lumifor e l  
nu 'naeamnl nimic ; potrio fÎ r�sa ro .. 
mâoei1Sc3 fiind, Insa, rcalită\i ideale lor 
trebue a� ne supunem. 

Nu se 'nghesuia la onoruri. Pentru 
lot ce făcea ou cerea. ni1ulnuia nimic. 
Acela• siml superior 1-a lAcul s� re•· 
pingii propunerea de a li şef de par· 
tid. A ref11zat mereu sâ Iaca politică 
de partid. A refu1.at p!lnă şi scaunul de mitropolit primat, ce i s'a oferi t ca 
licen\ial In teologie. Vasile Părv"n " 
pătrun• pilda lui Chri•los, destainuie 
pretutindeni. dor ou se putea impaco 
cu creşliniamu.l oficial, pe care il  dorea 
lipsit de orice urmă de materialism şi 
oportunism. Să L:.ceru bine, fil.ră a cere 
ceva ln schimb, nici măcar fericirea 
viitoare. Nu J!lr.im o pilda "semănă
toare omului Pă.rvao, in toată istori:� 
litenturii fi filosofiei contemporane. 
Atât.& echilibru Intre vorbi şi laplli. 
la Yreme ce toată lumea, ae inchino 
vorbei goale, Păn·an ocrie acea nJe
morabilă odâ ticerii : U.uo Daedali : 
.. Tiicerea e centrul lun1ii. Spre 15cere 
oe aduci tna le co apa spre prfipaslia 
neagră. Se iodeasl lo\i imprejurul Ji. 
oişlei, •pre o-i (!lai inţelesul şi loii •• 
linişlcsc in jurul ei şi asupra tuturora 
oe aşterne stăpinitonre t.lcerea. Ta
cerea e Zeul Necunoscut" . 

Intreaga via \li a lui Pârvan e un 
imn laehiaat muacii. Muocii ialclcclu
alc şi manuale. Şcoala so. dela Ron1o, 
a .. lucrlltorilor maauali", lonna o cn
nmnitate de munca. din care au eşit 
o::an1cni ia to'lli putere� cuviulului. 
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Magi!trul Pârvao era coovins că numai 
prin munca vom putea demo.o.stra su
periori late::.. ooastrâ luturor. Şi Pârvo.n 
illirma .ilcest adevăr, car� e un principiu 
d• vi�lă al genera\i<i lÎllere româneşti : 
., Munca e ritmu i vietii. En dă, c:> şi 
libertate�, tarie şi frumusete şi caro.cle•· propriu fiinlei noo.stre. Ea aprinde in 
noi lumina aceea cerească de care se 
lumiDco.zA to\i cei mai slabi ill jurul 
nostru şi cari recunoscltori inconjurl 
cu iubirea lor lumino. mai putemică a 
sufletului nostru. Iar d. multa muncă 
a milioaDelor de lucrători harnici, lu
mioc.lz.;i omenirea ca soarele in 
amiaza.··. 

Pirvan era omul, care părc3 el 
vine diD altii lume. Putini !-au ill!eles. 
El ar f, vmt să-I io!eleagâ toţi . Si mai 
puţini s'au găsit in st.:1re să-1 urUlcl.e. 
Ci crea tia sa ştiinţi fiei e monumen t de 
slav� al nsei Doastre ill faţa lui Dum
DHeu � • lumii şi fir de wâDdzie ro
măDească tors iD noi spre veac. Slova 
scrisă de el ne pătrunde cu eheDar de 
di,·ine luminişuri. Din gi.Ddurile lui am 
cules fericirea eterDităţii DOas lre ca 
ne:�m , prcgătir� pentru zilele m01ri ce 
suat :..pro"pe ti masuri in avinhui. 
Omul Păn'aD o fost indreptar şi pildă 
pentru româDul ce vine. Pc dn!mul 
spinos al noului ideal, tineretul Il re
g1ocşte 3<1ii!i. 

Cel ce DU rcDuoţă la cr�zul 1:iu, 
nu poa te li biruit priD moartea fiicici\ 
ci sufletul, •upro.viejuitor, rlscoleşt� 
noui eDergii, c�ri se arunci peotru o
cela, crez, mai vertiginos, ma.i uelD· 
dupleco.t io luptă . .. Preojii jertfei" au 
rămo.s la datorie. DiD jertfa lor a iD
c�put să lic1<ea•cl mai tare operoDţo. 
D1o munca lor se ridică, iară, mlu4atiri 
şi celă\i şi iară se roagă popond 
Dumnezeului c:elui Preaic.::alt. Ci in 
prăp:lsliile din adâocul illluneric, se 
retrOJ.Jl ,, preo li i hr&�nei" . G. MACRIN 
Iti V. Porvon. Nemori•le. Duc. 1923 p. t25. 
121 E. �•n•itcscu. Y. P4rvon. Duc. t930 p. 7. fl) Tez:l de doclor.:at : Oie Natio11111litil der K::n,neule im rUn··•chon 1\aise.rreiche. Dru· 

:�li�-909. Cii.5.1Qri.e de 1ludii In fra.nJa ,; 

f-1) V. P"v4J.l. M. Allnliua Verue Cocnr t 

L. A. Commodu• Buc. t9Q9. 151 V Pi.rvan. ,\\emoriale p. 1 1 4  si urm. 
161 V. Pirv:an. Idei ,i for•na idoricl!' Buc. 192U 

p. 19. f7) T adar Vi o. n u .  Idealul omului dos,ic: Ruc. t9l< p. 135. 
181 G<n:lirc• VII. 9. Em. Bucufl. V .. ilc l'llr

nn al hmiulirii. 
191 G.lndirca XIII. 1 .  1\l. BusWoc�nu : P&irv"n 

G.i�.��ditond. 
----------------------

Supremul scop al luptei noas

tre e splritua lizarea vietii marelui 

organism social-politic, şi cullural 

creator, care e natiunea. 

VASILE PÂRVAN 

A u to p o rtret i m o r a l 
s o u  

confesiunea secretă a unui  arivist sincer 

MOTTO : 
.05.-i c.::lui co n'• ��ovul .:)l-i \'edu C'\: u':a.i vlu.ul ... 

Un ru...!ln d111 C6Un••lll Blslrltel. 
Totul este să-li �tii olcătui auto

biugm!ia. Din copilăr;a mea �u tuc 
mahalaua 1i ş•lia de baDdă ş lerpeli
toare şi >nh>cliloarc de pie ire, dnr 
pome.>eso cu evlavie 13lul de buştină 
de sub umbro curjii boereşti. U11cd se 
află că 03Lul e pripAşire venelica de 
alt neam, atunci repede mii 1'Up de el 
şi spun ci am str� moş slujbaş de curte, 
rod diD dragostea ru•lică a slăpâoului 
şi iat.a-mi batăr pe jumătate )van mol
dovac şi 01 boeresc. 

- M'am sAturat de lunga tinerele 
molcomA sub obladuirea ta. Mi-ni des
chis casa şi familia, ti depe lrcapl• 
asta um putut ajunge al tele. Acum 
dece te miri cA sunt cădăran 1 Nu te 
pot meDo.ja căci mii supârâ ce-li da
torez.. Te i.Dcumeli si te indiopui de 
n1ta ? Fii fericit că ai luat parte lo 
lnlilţarea mea. Accola e rolul Iau iD 
viajâ, şi dacă DU mii ajuli mai departe 
greşeşti, căci vinLJ ncreu1itef melc vei 
ii tu, şi mA voiu rAzbuna. 

- SuD! hotărît aă reuşesc iD ca
riera cu orice pre\. Vreau .a. liu bo
gat şi pulemic. Acuma inlatur cu 
pumDul şi iDtriga pc tovoraşii primej
dioşi şi ru.!. indes scl'V;I In ochii dă
tilorilor de pâDe. SuDt o p lantă car
n1voră care a :femeoeşte cu licoare 
dulce şi digereazil feroce ce a captura(. 

- Prietene, te volu lovi abea când 
Du-mi vei mo.i fi util. Dece fugi de 
mine depe acum, căDd incă-\i serveoc 
siropuri de mArturisiri, cari te o�li�i 
sli mă compatimcfli �i •4 mă prote
jezi ? Vreau si m4 n1ai vadă lumu 
alături de tille, iar că11d ma voiu crede 
slltal, iti voiu da singur cu piciorul. 

- Tovar.lşi, deee vA miihoili ? Dc
samăgirea vă viDe dia no.i\'ilalc. Cre
deti cll. am ven.t sa vi lmbr&lifez all
fel decât opre a vi porunci ? 

·-- Te-am rugat sll DU tipareili lu
crarea ta, ci sA mi-o dai so citesc 
ca s'o termio pe a mea, să le lrirni· 
tem deodatA. l1i mul tumesc eli 1u'ai 
servit. Numai aşa am putut să-mi ter
min lucnrea ti so trimit pe neşt;utc 
inainleo. ta, bunule lovaraş 1 

- Nu mă privi in fală, căci se ve
de asimetria de mujic. Priveşte-mi 
profilul de dictator, mai ales ciDd 
cobor eoljnl buzelor, scot falca şi mă 
iucrunt. 

- Secretul faimri este sa păDdetti tot ce se face in jur şi $..5. imHi cu 
otria:u 1113re. Eu sunt cameleon .,�scut 
�i am illalţ3t mimetiomu l in •i•tem. 

Vez.i volumol meu ? in ta� ::un tr.:�nspus 
un �utor germau, apo� ctilwa romd.ni, 
apoi unul fraDcez, ş .  dedesubt am is
ctilil lol cu. Emuli.i mei n 'aL& limp sa 
consacre o icoană nouă, tnda.U o co
piez exagerat, şi se crcdl: c.l-i a mea. 
Astfel e u  <unt e i  l o  li i m p r e u o ă. 
D�ce-i citeşti pe ei ? Citeşt�-m� pe 
nune, rezwna\ul lor. Cum sa nu fiu 
cel ma� mare creator, când LHn adu
nat totul delo loi i ? 

. ... Ca loii dilclaDtii. am o m•.-c 
admiratie pentru cul tura s;slematic�. 
lnsuşită pri.o studiu metodic. Eu mei
odată nu nti-llm putul supune minle:J 
di •ciplinei acestui fel de a-şi căşti�" 
cul tura, şi sun t uc ... ·oil si salvez. apa· 
renlele prin orice mijloc. Am decr�
tat h:1ioă :acumul<�re:�. ..:uooştiolclor pr;,u 
studiu, ,i crojcil descoperirea nojlor 
odev5ruri prin oăz.ir�ri ş& coi:l tcmpl�ri intuitive. V01lery m'�a inv!a\al să spun 
ca islorit.L e adunare de palavre Dl!
&emnificali.ve, iar coJlitajia �uhiectiv5 
e \'.l loar� absolută, căci e c r e  a t o a
r e. Astfel "" DeputăDdu-m.t conlrolo 
şi allii neocupăndu-oe de mino, o m  
şansă •a liu lillul de publ;c dzcpl 
creator şi cuget.\tor ongiDal. -

- Vrel Lll. lucrezi alaiuri de mine 7 
Te primesc incântat. T • voiu mliguli 
totdeauna intre palru ochi şi la ne
voie te \'Oiu iDduplec.l cu liDguşiri. 
ln schimb iti cer să-mi opui d u  m n e  a
v o a s  l r ă când c cinevo de b\l, 
să-mi lii p:.l tonul şi s�-wl deschizi 
uşa cand vreau s.l. ies. Pc 'll·ad� 
oA-mi vorbcşll cu pălări• in mâDă. 
Să-mi ara\i Inainte tol ce vrd s& pu
blici. şi, oriunde scrii şi vorbeşli, po .. 
nlencşte .. mâ co. şef al provinciei noas
tre culturdlc. De premil literar. oă uu 
pomeneşti, ca să se uite că mi·a lu.at-o 
inaile un nementic, rebel la iDdiscu
tabil& mea �efie. 

- E un deliciu sll fii obuiciv şi o
dios, Lerlcli'ld autorilor pudourea sub
alternilor. Eu imi iubeoc victimele 
pentru gâdilirea de amor propriu ce 
nu-o aduce exerci\iul puteri;. Dup4cc 
am terorita l, dau imbrăji�are pra,·o
sla\'nică ş; le refac moro lul. ln felul 
meu sunt recuuosciitor şi ierl&lor. -

- 1'\ânilc melc ounl de pălm"ş, 
noduroasc şi pa trate , iar unghiile to
cite; dar mănuşile sunt ostlhi de că
prior mal, dcusupra vicuui, inăuu.lru 
galbene, şi naslurelc e de sidef. 

-- ln,el mereu la joc. Mie DU·Illi 
pbr:e să pierd nici in vin ta aici in 
jocuri ti vreau să triumf oricum. in 
coz:atro\·erse an1 lolde:.ua.n drcplalc, 
ultimul ar�umeal e�le ne)!brea iucil
p:"',in::.t�. �triJ!! Hul $i lrftntirca n�ii. 

I 
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Orice m;j loc e bun ca sa fii cel mal 
taro. ;\u to •inch'"i de aluz;i b deli
catele >i civilizalie. Curcctitudine nu 
�xâ�tn şi lumea e un codru in care 
vfanezi cum poti, c� sâ domneşti. 

- - - Invidie• iemcilor dulcile arJ!u
mente irezistibi le ddite trupu lui lor. 
Ce uşor r.:uş\!.şlt in v�a '.i. ca leme� 1 
1\lă rese ::nez in destinul meu şi uzez 
de airihutele masoulin:tfi\ii, bru tali ta
tea drept ener�ic, nesimlirca drept 
sim�e rece. Dar cu cllt moi mul t pre
fer insinuările goleşe şi dulcele trafic 
al trupulu.i, navigare pe ""'rea placerii 
spre lin ta <iJ!ura ! 

Ducfa l!l'ai •·edea gol, ili zice 
c:t's hamal. Indesat şi cioturos, p:ore 
ca pâni azl numai v:1go:aoc :.aş fi dcs
� .... a-..:Oj l .  Dar d�pl! ume-ri raglao.uJ de 
cov�r-cGat englezesc cade impecabil 
t..: 1 u 1.! h e pc:sle Ol"�mJ!ulanul de sub el. 

Caracterul meu ore uu ochiu la 
sl:\nină şi unul la ' [;", ;,i. Eu scuip 
unde um lins >i liug uude am scuipa !. 
Îmi plac devotamentele voastre şi hu
nul meu plac. V� vrenu deşi nu mi 
\'fC,i, şi ma vo�u. �mpune nlăcur şi cu 
cilldiul cizmei. Avcli n ercd;n\:1 ? A 
mea c dubli, ,-rcau s!i. spun de două 
or; mai mAre. Ascultă-mi tai.na : eu 
cred eo şi tine, deşi sunt plă lit s�-li 
bo tjocore<c cre<Ln\a . Da1· din uolo 
lriicsc. D•-mi pntru mii pe lunii cu 
câ t ma v,\.nd alei şl vin cu tine şi 
isci.J.Ic:sc Lol ce-nU ceri. --

- Voiu cu,eri cu orice prel tab6ro 
vo:�.stră vrăjmaşa mie. Pc cei m:ui 
dinlrc voi li l3ud. P\! cei mai rw.c.i il 
clevetesc. V3 desbin pe unii de; nl\ii, 
,j.mi concj)jez: proptc le: intre VOi, DU 
c nş" ? Şi voi •un te li oameni, dacii 
vi1 laudă cine\'3, vă cucereşte. Eu laud 
dintre voi pc cei cori imi \'Or folosi 
şi odntA depe umerii lor voiu nimici 
reolul de nesupuşi. 

- Invidiez blocul verde pe care-I 
alcătulli laolaltă. Din adincul mlrun
laclor melc pc,.tri'e u;.i.zuie�c să liu cu 
voi. La El, !';li fierea meu e verde. dece 
nu mA primi ti in t�inA ? 

De totdc;.uno am fosl candidat 

E P I G R A M E  
Unui licentiat in Te�kvie 

li· felicit tlra_{!ul 1111'11 , 
. .t\111 oui..il c'ai luat iiti'n(r:. 
.�/'11111'•1·i ni 1111 ,. lJ:olillt'tt'U 
li 1/t'.(/i $i·tJi'lllllrt r•xisfr•IJ/11 .:, 

Unuia care vrea să se 
ocupe lumea d• el 

c;, s,; . . �trit tf(>1Jre tine 

tVtl s'apuoi L:ri şi âur. 
1\lumni rillf' ari' darn ' 
Lui \r',t.�t!c.· ,Hi/t/aru. 

GEORGE PITIC 

I 

la fericire coojugaiA. Mie imi plac fe
mei lrumoaoe , lnlpeşe, din familie cu 
legaturi şi hogate. Atunci când una 
din condi(it lipse,te, şovdi. Trat>tivele 
concrete trec pe plan spirillllll : in 
loc de casntorie vorbesc de unire mi•
lica şi In loc de carieră de nnulragii 
selllimentale. Fac c11douri de versuri 
copiale frumos şi primesc In schimb 
inele, ceasuri şi alte lucruri de pre\. 
Continui duet de suspine şi liirag:.ne1. 
concluzia praclicA. Ce greu e să fii 
barb:�l l Bărbatul, principiu activ, are 
sarciua inili•livei şi a răspunderii. La 
slrâmloarc, mă furişcz polt1·on şi afirru 
că dela inceputul unirii mistice am 
acceptat fatalitatea renun\olrii praclice. 
Aslfel, după dragoste literară, plan
gem impreună şi ne desplirJim 7.dro
hili. -

- Accsl pol'lrel in cr�io.o esle uc 
original de o abiiA ·desemnatoo1·e din 
Capitală . !li par inlrumuse\ol cu tenul 
neted şi privirea angelica de mlAdi\A 
ari•locralll ? Cu aliit mai bine. Vezi 
in peiaaiul fondului In •taogo o co ll
b� d� lut �i stuh 7 Vezi pe dreapta 
superbul castel 7 . . Ei, dacfi raportezi 
f.gura la fond. nu juri că descind din 
castel şi nu din colibă ?  

-- Aici mA ve7j pictol In ulei. Ob
servi mâna finA HfezatA degajat pe un 
album de siJlmpe japoneze ? TootA 
posleriloteo va fii In ce umbion\d aw 
cr .. cut, şi cu ce md ocupam de obi
ceiu in ore libere. -

-- Albumul jnponez nu e o legen
dă. L-am cumpărat de ocazie cu in
len\ia f11ricilă sA-I ofer inaltului meu 
proleclor. Eu dând şi el primind, am 
fost identic de mlguliţi ·si avem Intre 
noi un punct de contnct alU de exo
tic distins. -

- Sub ocrotirea oorbA a unui pre
decesor ilustru am pătruns in ocol. 
Imi dau ghes prin lume să-mi fac bă
t·ilura Inrg!. Succesul omului fAr! tre
cut ,i conţinut e in luncU• de obrăt
nicie. Am şi cu orgoliul meu. Ce plă
cuta c o lovitură de copilă dat!l cu 
se le 'i farll. alegere, după atâta vreme 
de răbdare şi umilire 1 

- Cwn fac sa. rnă creadă lumea 
de�tept ? Din •crisul ti!u aleg un pa
sD.gi.u tec:uoda.r şi afinu cu superiori. 
lat• cii e loc comun: caul o fra7.ă, 
opun cii nu e logică şi te corectez cu 
aer porintesc, ca să •e creadli că sunt 
loJiician. Scriu aşa de nerod, inciH 
lum2:. ��re pe tine te-:ar putea pri
cepe fiiocicii eşli clar, pe mine w.ă 
l ine drept prolund. Fii bun :i �xplicll
mi ideu ta, poate o utilizez rimdul 
viilor. -

-- Arta mea este ca de dup� uşl 
să vă vorbesc cu o oală goală lâng! 
Jlllră, ti atanci tot ce spun rlsuol a
dânc şi profund. 

Priveşte biblioteca n1ea plină de 
c�rli groase •i legate, cori fac impre-

5 
sie oricui imi calc! pragul. Le ating 
numai când ,terg praful. Dece nu ci
tesc ? Nu pot pierde timp să a•imi lez 
cu şir şi t12mci, cu aleg numai pinii 
imitabile ,i principii profitabile din 
autori la modă. Biblioteca e pentru 
ochii voştri şi spre plu.a.ireu. mea. 

Esenlialul ou este sA fii vo loare 
veritabilă, ci să puri otare. Totul .este 
părerea lumii despre tinef ou ceeace 
eşti in realitate. Cul livă cu ingrijire 
opinia favorabila (ie acolo de unde 
vrei să tragi folos, dar nu te Gs leni 
sa fii ceeace vrei să pari. fă-te dul
ceag să pari blând, slllpineşte\i hap
•ânia ca sti pari generos şi de•inte
re�nt, vorheşlc ce oai cilil ieri., ca să 
pari instruit, �buciumA-te zgomotos ca 
sA pari acth·, aratO.-Ie plec .. t ct. sâ 
pari modest. Când crezi cii ai cucerit 
i.ucrederea, lii brutal, mişel şi in�ilm
lnt. Reproşenza-le desamăgirca pe c:�rc 
o provoci, căci ncconsecven�i suol ci 
dacil-�i schimbă pArerea despre tine. 

Ştiricesc la dreap ta şi la ol:i.nga 
tol ce se vorbeşte. Nu este inre�is
ll'ator mai atent decâ t mine, deşi nu 
pilr. Mă auzi cum discul şi polcmi
zeL 7 Combat tol ce spune adversarul, 
două minu te mai lârziu sus�in c� idt!i 
pr_oprii ceeace a spus el , şi a doua 
zi public sub iscălituro mea acelaş 
lucru. Sunt cel mai mare via�lor de 
sugesW, de aceea am nevoie de an1ici 
mulji, cu inima neprevenit� şi cuaetu l 
lo.rg dtiruilor, ca.ci eu crccz, ca 3.1 nu 
zic tr4ie•c, numui prin ciocnire şi fre .. 
care cu ceilal\i şi singur sunt inert şi 
pierdut. Vino să te prid, sau de nu, 
leme-le de ura mea. 

- 'Ud•c •acceoele şi bună A tarea 
oricui, dacă nu-• ale 1nelc. Dac& le 
simt piedlcl in calea mea, mă prinde 
lurio diolrugerll sau lentalia de a mi 
le face util 1i atunci te li11�uşesc. 

- Nu n\ti vre li de bună voi e ?  
Voiu ajunge pesle voi şi in1polrivo 
poftei voastre, şi din senin voiu bute 
cu pumnu l in masă 'i voiu rAcni. Căi le 
drepte mi le baricada li, dor nu-a des
tule poteci stritmbe ? Voi n'aveli ne-

___ ________ -a ______ ___ 

Dela răstlgnlre lumea ştie că 

nu durerea sau bucuria ca atare 

sunt holărltoare pentru suferinla 

sau fericirea noaslrli i el atitudi

nea pe care p.ersonalltatea noas

tră spirituală o păstrează in fala 

lor. A�>lfel durerea lnsăş poate 

devenl lsvor de nesfârşită bucurie, 

dctcă ea indeplineşte u n  rost şi 

îşi capătă un sens in ancora rea 

noctstră inspre mântu ire. 
NAE ION ESCU 
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e --------------· 

C RO N I C I  
L I T E R A R E  
• R.�siomd stupida iituic� a g r � m �
l ă  a d-lui O r a m :a p u t ra sau l h 11· 
m a  p u t  r a. d�m de nişte note semnate 
.O. L e  m n a r  u" (Holzmann). U.sli.m 
1.:1-o-partc · faptul d. fiind de lemn. 
idei le d-tui L e m n a r  11 sun.'l a doa�:A. Desigur el astfel de idei plac la .. Re· 
poncr". Dar ne indignc.ua faptul _ca 
doh!to.:ui O. L e  m n a r u. de profcsm
ne calamhurgiu şi prost. indruncşle 
:iă·l ill de sus pc L u .: i a  n H 1 il g a. 
Cum de nu s·a tâsil in toal!l Clpilala 
mk:�r un singur um, care sa-I pnnil. 
la punct pt imbecil ? Ciudate morn
vuri literare la Bucureşti, unde mOilSUI 
B u n  B c n a r t s. tu al :i!u OOXX. 
t rid1cat la ranRul de maaaaare ro
mancier ! 
• [). 1 u i i  a GilrRăuni sau Cu perciuni 
sau Cric!lciuni .au . . .. d:lr mi-i ru�ine 
să scriu cum ii spun. pitoresc şi adecva1. 
cAii\-a gazetari din Bucureşti, s'a coco
\3t in umbra burn:i negre din pa!;;!giul 
Macca � face urii la camarazii sAi 
in1m eondeiu. In curând, m!l voin o. 
cupa pc larg de mâloasa tâni\A, cAreia 
i se-aduc ofrande de lămâie - de tA· 
milie, poate şi din cru� c1 i!illiiacul 
Crol.c5ciunL fiind mic şi gras, c na1ural 
sl şi pulă - de către bietii neisprAviti 
�i presei din Capilală. 

11 Intreb pc magi�'UI T u d o r Ar
& h e z i : ai uit.'lt de colaborarea. depe 
m:muri. la .,Cuvântul'' ? -- când senai 
minunil.!ii ca aSia : .Moş.(:rtkiun par· 
nrşte, V6ntul 11 opfY!Şit. ; Vtitdul ii 
imoura · !t�colo si 'trcoaa l Satrl<l, 
bildie: 

·
' Par'c'ar fi -- şi 1111 r ·- tot 

o jiU4riL 1 L1l r6Jtnld . de dru'!'.ur�. dnci vtlnturi, zrdma�d. : Sar sn-1 n· 
siproscd stdtle dill ladd . . .  • ? Dacă 
n'ai uitat, cnm de mai poti respirn la 
.. Adcverul literar", alaturi de peslilcn· 
Ualul domn 5 e v a  s t os?  Creionul râu, 
numai aur şi bruma. nu prinde mâ1.ga 
otrlvitoar.: Uinţă mlscla.rita 1trânsă cu 
.. Camione�a . . . (en sA oomplectez : 
.. . . . 1·erde", dar acenst1 culoare lr.u� 
moasă nu-i de nas11l lui S e v a  s 1 "  s ll f 
E po�ihiiA t�rer.entd, pc �ceeaşi 11a�in�. 
a lui T u d o r  A r !l' h c z i  şi-n panRii· 
carului - lurn de proslie - 5 e v a  s
t o s ?  
• Iar pe 1 u n  B a  r b u i l  intreb : cum 
se poate d.1 in SJ)t(tacC•I. ca o tatll. l't' 
teme cu totul neliternre, spre deliciul 
bilic\a$ilor dcl3 .. Fac!a". plictisiti de eli· 
durile verii şi d� m11şrelt' san M17Jiunii 
dela Ca�? CJrnJ�i. t-logea D :1 n 
ll a r b i l i :lll ! �u de alia. dar $t bu
�·ură peltzii $i robotii. >tuchi-i-:tr mâtele. 
• Monumentul indi:�n de mcdio<:ril<llc. 
burduful cu numele P o m p i 1 i u C o n· 
sta  n t i  n e s c u. uns critic de natvitalea 
lui E. Lu v i n e  s e u, n:livitalc cxploa
tatl comercial de d. P a u  k e r, e in
CIP,1bil sA lntek:ag� c� literatura e alt· 
�"CVa decit morfolcnll flrii gingii, d�
tilA cn apl de 7.ahftr. Polemica d-lui 
Constantin fril Po1npilcscu. critic şi 
profesor de limba romAni. - biţtii slti 
elevi ! --. cu d. Pu i u  O �  r e i n e a  n u, 
ne lntlreşle suficient alirmalia. Pompi· 
liu e mediocru. Nici 1n!car prost nu·i po� spune. Trebuie sll lnsemn aici, cu 
regret, că d. S c v a 5 1  o s  ii c superior 

c.\ci autorul .. Cnmionl!IPI . . .  " reu
şeşte, uneori. s!i fie prost pur, ceeace 
nu-i t.Uul la d. Pipid Canslanlinc:şcu, 
care prc1.intll l>ro;lia mllderatll a (!";in
SAcului obrn7Jlk şi tont. 

----------------------.... 
voie tie mine, dar cu am aevoit de 
voi ti vi voiu captura. Mai 11111rele 
vostru are copiii aubill. Din trei III 
trei zile ii calc pngul ti peltlc pe 
furiş de voi. Cu toati zetlru cuei 
voia pune măaa $1 pe voi 'i flltr'o zi 
voiu li uliu llllre porumbei. Plai •· 
lunci imi potoltiC pofta de lup ti 
pAtruD.Zliod pe hotarul votlru behlie1c 
ca mieii. -

- Ce "'ali el am jeslblt CAi 14 
milil4rie 1 OiiAria e sport nobil, mi
roa�e a aeam p a moşierie. Soob, 
incalce de impNmut ti deodaiJi Imi 
crqte statura ti mi arlt cavaler, fie 
şi III acceplia proprie a cuv6atului, 
cici aici mll:ur iD galop ou oper li 
aiualf la cea fqurau. 

- Daci ai fllsla bvorurile �!iei compozilorului, ai li COJIYÎDI ca miDe 
de frumuseţea compozitiilor lui. 

· Scumpa mea, lli cer IIIĂIIII ti te 
osil(ur că vei li faicill cu mine. Sunt 
omul cel mai ban, t�tuat supui fi re
cuooedtor. Ne vom inlcltfe de mi. 
r>uac daci bni laduri ummtireti, şi 

daci-mi rabzi mitoclaia. Cedeazi-mi 
totdeauaa buc:llicm cea buni, LI mu
ceaica bulpA""Jliclei mele lrupafti � 
victima ICirboşeaiei mele aullete,ti, 
•l·IJ \'OÎD fi devotat pi.Di Jn mOaTte. 

- F�li din calea iateretelor mele. 
Daci ali ,u ce rezerve de nlblllcie 
cuprinde imtinctul meu de parvenire, 
m'ati ocoli de depArte. Civilir.et 11 poti 
cere 11 lie celui mjuna ,i IDII4ril nu 
mie, eaTe-mi lac abea drum. ··-

- ODe a5Calli la uşi ? 1  Nu e o 
umbra U. �paiele meu 1 !  M'a aalit 
clueva 1 1 Ah, au 1 Vorbele la lfbd, 
la !alai, piltllat la hruba cea mai •· 
dinei a coa,liiallli- SA 'tiji voi aoli
loquiul meu m'a li bate cu harupnicul.
m 'ali Il vl1l III 11110&11. ti III pue de fAlei, ti m'aţi purta pe lllradi cu o IUnie de flL Apoi m'ali iocredia)ll 
locului, vbtului ti uitirii. ·- Nu m'• 
otni! aimall. Imi torc aorocul Intre 
voi, tp<e aenorocul vostru. Apir:a;i-\-a, 
daca puteti. 

p, conf. DARBU SLUŞANSCHI 

• 11 Intreb pentru a nu ştiu cii� oarl 
pc d. M. G. S a m o r i n c o n u :  când 
va· intelege d t: c;�ra�hiCJ� să mai mur
dlireasd �ginile .. Familiei' ru scribcnli 
(vorba lui Panli-Vo:rdc !1 .:;, d. c� III i !  
8 a I l  a z a r ?  t:-o impiet�te f:tta de m�
motia lui E m i n e s c u. �:arc. a onur:�t 
.,Familia" blând ului \" u l  c a  n. să-I pu
blici pc oric� neispr�wit e1:adat din 
ooxx al lui l' f \" n e  n J J o r in re
vista c11 numl· stnlomi<it in cultura ar
uclem�. Nu ti-i ruşine. DOMNULE 
M. O. S a m :o r i n i: a n u ?  Şi le ro( S:o 
nu-mi răs11Unzi c11 mici :nrnmii !oel"aS· 
Iosiene, ci româneşte, cum le '111rcb ! 
Dac� nu . . .  
• Ci!-ll r�mas din to.1tă l iieraiUra hi· 
per-inlra-supra-moJemisl!\ � d·lor 1:1 � l· 
t a z a r K a m "' l. l·i i l a � i e  V o> r o n o. 
H a 1. R '' h o t, F r o i  111 .\ d � r co. 
G e u  B o �.: n - f c l i 11 a r. C o n H  '\ i
s i  p e  a n  11 - R i n  i e l: i şi � :• � � P a '' : :r 
Vânt ! - şi iat1 .:� :c•: V. V o i  c 11 ! � >
c u, L LI c i a  n B 1 a g a  turi�ul. 1n.ucl<!, 
prolctul, omul cu mim.1 si:in� L u : i n n 
B l a ll  a !), A r a n  C o  t r  u ş . . . hulili 
de·alâla ori de ineptii Con�lamin�i 
pompilli ldell [IOIDpiliu- pompilie). sum 
exej(ctii sufletului nOSlru adevărat �i. 
dect. rom:inesc. 
• Zoolocic : c:Jnd mnscn a1·c numai 
două picioare, se n Jme$1e M i r c t a  
G r i g o r e s c u. 
• fiziologic : romanul .. Ambig�u" de 
d. O c 1 a v Ş u 1 u 1 i u se poate inti111l.1 
şi .. foiârlit.l de amhc sexe". 
• Un tiin�r bucovinean. d. R o  111 a n  
B o c a, a li Dă rit .. Pril'leal! cn c�n1l", un 
volum de poeme, cari justiiiai sperau· 
lele n<XIlitre. l'cstc minulescinnismul 
multor 1•enuri $i pesti! fronda tinerra�c:',, 
obositor de inc.�rcat.\ cu Jtdit.l\ii, se 
desln�u: un real laltnt. 
• Sinistnd M a  rt u n  1 1  c r t z ·-·· cel 
l'llre �·a 'njurat de mamfi . . . tu prOilri:o 
s.1 mamrr şi distins m�dular al unei fa
m ilii foar1c artistice, care numario un 
piar1ist mai mediocn1 c.1 m iue şi 11 
scui!!IOrit� nici c.�l M i r  c c a  T c :r r i  u c 
·- işi coulin11ă cu succ�• .opera eul· 
tual�-. [)urh'l P e t r e  ti c  l i  r: ·- ce 
nmne predestinat m<�rgii litcr:orc : · ,  
iată c:.'i .. editorul" $i·a 'mins 1.1hn pn
roa;a asu11ra lui B a r c a  r o i  u. r.wr, 
poate. ar mcril;r o s.:tarlă mai buu:'o, 
dacă . . .  Dar, acest d:ocă in�amn:r " 
1nnltime de lucruri. V� spun doui\': �,. 
IL'Iltnl şi d�cen�1. 

• il lntrcbăm respectuos pc d. O e
la v i  a n  O og a :  dupâ ce ld de criterii 
se tip;ire�c scriilorii I'Oilli:ni la .,Fun
datiile Regale" ? Ce caa� acol�:� Inima
dona S e r g i u  D a n  �i cclelahe �:enii 
dipi V��reşti ? /un dori s� se pnl'llice, 
sub oblrrdu irro d·lui O c t a v i a n  G o
lt a. şi ah ceva dcc.'il ce sullli d. 1 s n i  i a  
n ii r. ,\ c 1 u n i  in urechile l<1artc 11111Zi· 
calc ale J-lui 1� u se I l  i. V;o·si•·zicft : un 
domn T u il o r  ) o i m a r u  s.111 l:l o .r:
d a n A m a r  u pol a1l:ll'� r:oridnu, iar 

-------- x 
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talentele re�:ionalc tll N i r o  1 a i  C a  Il· 
l l l ll l e r u, \\ i h � i l  C h i r n o ag �. 
T c o d u r  M u r � � a n u, C o ' a  F a r a· 
g o. A u r c l  .\h l' i n, O • o r g e  A. 
P e  t l' e. A p o ; r o  1 F u  1 g a, P a \' e 1 
1\' e d e l � u. :\ 1 .  C â l i n � ; c u, G r i· 
x o r e  P o p a, V. B e n � ş. I o n e l  
:\ e a  m t 1. 11 ,  V ,. o n n e  R o s  s i  g n o n. 
N. M i r z ". R u m u l u �  D c m e l r t 6· 
c u  şi P n '  c 1 1 J a n nu. 'pentruc'l a
cc�ti:. sunt Rom:ini snt:i la �ma. 

Vrem sA ioc �tie- da os:lnz:1 int�ler
tual�. care c d. 1 ,; "  i i a  R it  c 11 c i  u n  i. 
nu ne puo-�le imprt-SÎt.JIIa �u nici o n
UI�niutare. Oricâl il vorbesc de bine 
c�tiva ,.;'mdu\i. cari se �xta�iaz� in h11a 
mocirlelor cuperciunitne, nni ştim ce 
;tim şi, la timtlul nostru. i-o 1'')111 spunt 
cu yâri �i 'ndcs.'l. A� ! 
' lninnttimd soai�le Car�ei. S i  1 v i n 
C e  r n e a, T c o d  o r S c a  r LI t �i V i  r· 
g i 1 C a r i a n u  p u  1 nu uilil Ci\ sunt 
români. 

De doi ani ducem campanie impol· 
ii\1a ucullci �criiluric�şli. l'nrt se f\RiU 
imn: 5ianndar �Î Capşa. şi � ��� toali\ 
durerea · m:murisim di nu to1i pric· 
lcnii din Bucureşti ne sprijilres� in a· 
ccast:i ;�ctiunc. ()ar hine, mlli b.,ic(i 
lşi-i admon<•slcz am ical �i pe .,cei lr•i'' 
d•la ,.Facla"), nu vede\i c�. la urmă, lo:>l vui o !':1 cr1tpa(i sub volumele lu i 
B u r y  B c u a r c s  �i F r u l m G u t a· 
I' H c a ?  Osul :mmca1 lui D a n  P c
' r n ş i  n c u  t un vierme intins in căr· 
ligul unditci. Păzea ! 
� Vl\d cum unii oamen i - 1n1 g-:tscsc 
alt tcrmc11 peutru ei ! - puu·czesc in 
di\'erse rn l�şlini, siluăndu-se .,ideologi· 
ce�te" Intre A c  r g s o n lll\a cu mutra 
imonali7.alil pt m•dalii � ) franci bu
c;ua) şi pcrim�t.1 vedetă .i la g:tr.;onnc 
E i  n s t c i  11 !tovarăş de gc11i"litatc cu 
O >  c a r  l c ot n a r  u. pompiliacul om
hilic corcsrmnllent al lui C o 11 s t il n· 
1 i 11 e s c 11 · 1' o m  p i 1 i a  n), pc cari i i  
inv<l\ă pap;�galiceşte, c u  nprnxirnatii in· 
<liscut:�bilc. l}itând cf1 :m iir de iarba 
rom:"u1casd\ atftl'l!t'l. mai �reu in .:mn· 
p:·ma ucdt OU(l ur lkrgS(lni, junii scri
hcnti !iar vorba lui l' .l n � · \' c r c.J c !) 
Sl" usuc;�: de l in�u:li·(.·. omiaiOilSiche'i cu 
wlpa l.t rc.ti:l . in tara romfmcasc�. ştiti, 
pra care le miroase r:tu domuiilor·lor, 
p�n truc;i pei<an i i  se iu�i�Jătinea7il sa 
n:ai prw t� ormci in In� de pantofi 
Del·k:l. 
·• Oameni buni - pentruc:. ICONAR· 
ul. CII exccp[l1 a. doi-trei s�;iric-brtmză. 
n� < citii dcc<Ît de oameni huni ! ---, 
dacn ati cunoaşte \'oi �nnctul de bo· 
r:�ngic al lăranului român ! Dac'ati şii 
că, sub viclen ia lui fată de boieri, c.ari 
l ·att Ira; mt•rcu pc sfo>L·ă, se ascumle 
s1:lkutl de stejar �1 lui Ştefan-cel-Mare, 
wntinual ;pirilu:�liceşte in inima ro
m,\ncasc� ! Oare a lr�cut t impul �a noi. 
sc:ii:orii. S�· l wgr;\vim cu cr�ionul no�
l�u I'Cim:l l lesr ' · :-iu ' C�c i noi n',wcm 
incn r, litcr:lllllli .1dcvlratli despre via\.1 

I 

titanica a satelor noastre. 5a.mlnMoris
mul b.\rbos �i lacrimo�en le-a contra· 
lacul piu1ă. la groll"SC. liaide, fratilor 
sc1iitori ! L'ls.1� pentru ana\ista paiata. 
Anton Holban =urile de conşliin(ii 
cari s• reduc, de obieeiu , la �im ple şi 
tridale bal ivernc. 55 se hoalbe la ele 
pân' o i�i cu 15 dioptrii �i � ne dc>
chidem larg ochii asupra mm;lnici o
hiditc şi escrocaic de-aiâtcl be;;tii ale 
vicli i nuilstre sociale : SA vedeli cum 
vi se va schimba in aur cuvânlul. cum 
fiecare rind de carte se va si\Jla .:a ·n 
piatra. Şi, alund, neliui'jtea n<lastrli 5e 
\'a nimba in mhguri de lumină. 
• A mai trecut nn an dela moartea 
lui I o n  R o ş ea, lmninAtorul p�durilor 
l'umine�i. pr cari, deşi injura! de bro>· 
cuii cu pleoape pnrulente �i cu snilet 
aşişderea, s'a incf!Pil\inat sf1 le duca in 
inima lui, ca 'nlr' un potir c.Je awr, 
StJre duda nroast!i a t)aiajt!lur mai mult 
snu mai �·utin literare. c:tri işi coniinull 
mizcra lor existentă prin toate ruptn· 
riie inguslimilor de inteligenti. Mor· 
m:intul lui 1 o n R o  ş c il se. risipeşte, 
alaturi de-al lui M i h a i  H o r  o d n i  c, 
la R.�d�ntii tuturor indiferentelor par· 
venite In scaune Inalte. llăgali de sea
mă � I o n  R o ş e a  n'a rost decAt 1111 
biet poet, Incurcat Intre l'iselc lui de 
dnmbmvă rum:îneasdi, nu fecior de 
bani IIHtR. F. prea mnlt şi morm:intul 
acesta sArltcllcios ! Sl i·l �, gangs!crii 
locali, s!l-1 Iacă vizuin� capm�ilii cu o
t�l. cA numai astfel nu-i va ajunge 
scuipatul n0$trn, drept in frunte. 
• lat.�. să vorbim de morţii noştri 
dragi, uesp1 e cari nu mai pomcnt�te 
nimeni in timpurile aştea de ur:lten ic 
sufleteascA. Doamne ! l i  v�d. aş.1 cun1 
ni i-au p�slrnt cru-tile . şi amintirea, pe 
M. T e l i m a n  şi C o n ş t a n t i n B e
ra r i u. dou1 culmi buco,�nenc. Nici 
unul. nici altul, nu se mai bucurâ de 
pomenire:� ceiM ce s'nn in1ruptni din 
l11cr�le lor cu nrgiut vechiu şi lucrat 
cn :nigală str;l moş.:asci\. Deh ! Pentru 
unii, mai bine erau arumti. decât :tr· 
ginl. C'�ş.1 e tic�loşenia omeut�scit ! 

f. 1oamnn şi. par' cit. doinele se-aud 
nt�i hine prin 1•ăsc.Juhul dar, in care 
mor, pcsk z.\ri, şi 1lltimii cocori. Tine· 
retea noastr� �e ridir� vijclio�s., !lfste 
indilcrenlismnl ucigmor al striuuilor de 
oril� Ici. L":ll'i se a1!:itr1 e1 'mr' o no;1pte 
v:tlilllrgic� lo nuwl cuvântului nostru 
siin(it de ncliuişli. Am vţnit sa s\n.>p
şim �omun l le2�nat al imbuil:>.,tilor şi
al şmecl.crilor poetici. �i se vor răs· 
cula, vor incerca să love11sc�. dar nu 
ne poale pAsa de vânlolcala lor ago
nie.\. Scri>�ll nostru e punctat de •lele 
- al lor, c.Jc lnmori mortale. Inima 
noastra cuprinde intrcat:a tar3 - a lor, 
ba ierele pungii. Sufletul nostru sc·al'Un· 
ca Jllltl!e lcrntect\�\, cale-a robi lor, căci 
robi ai dorului de bine romanesc sun
tem, spre limpezimilc muntcn•şti ale 
rum:n1ici - ni lor �c-:tfnnd� în diuo. 

7 
şenie şi stupidit;lle. Toate acestea, ptn· 
trud au uitai cli. sunt Rom:ini sau pen
tmctl n'au hm nicioda�t 

Ştim care e rostul nostru 1 
MIRCEA STREINUL 

M U Z I C ALE 
• Să facem o sfor(arc şi sA dcsprind�m 
profilul unei aciivităti muzicale rom:,. 
ncşli. pentru pmerea vietii noastre S[li· 
rituale de mâine. Nicaen nu au cotro· 
pit l�custclc paleslinien• 1111i �van O· 
gorul IWs!ru. Camuilarea suh principiul 
a ri �  p e n t r u  art:t este aşa dc abil:t, 
încât loti muzicmltii noştri servesc, cu 
buuil sau cu re� credint�. curente in· 
lcrnationale. Rc'ntoarccrea către o oxis· 
tcn\11 creşlina este $ingurul c.lrum al 
muzicii rnmâncşti. 
• M i h a i  J o r a  şi ucenicu l său P a u  1 
C o n  s l a n  t i n e  s c u  11rducrează. pen· 
IJ'll o p e r a  ro m � n �. Oi>Creta N o a r· 
1 e il S !. O h c o r g h • de T u d o r 
F 1 <) n d o r. Astfel, opereht, care a stră
luci! aş.1 de umil aci in Bucovina, \'a 
li " imbog�\ire a marelui repertrll'iu 
românesc. 
• C�tcva poezii de B a co v i a  şi-au 
t:ilsit o hain:! muzkală datorită d-lui 
l\1 i h a i  J o ra, un:• din cele mai proe
minente pcrsonal i�1li ale mur.icii noastre. 
• liturghia, in stil bisericesc, a lui 
D. l( i r i a c, rev:tzut:l de 1'. Co n s t a u· 
t i n e s c u, va. ap�rea la loamnli, fiind 
inceputul real al unei reforme a mu· 
1.icii corale hiserkcşti. Atragem atentia 
i\SUpra. accstd lucrări. 
• T e o d o r R o g a i H h i  a term inat 
o, uverturA cu coniinut simfonie, pentru 
S c r i s o a r e a  IJ i c r d u t ă  de C a r a· 
-'! � a  1 e. 
• Opem O n o a p 1 c f n r t u n o a s  ă 
dup� C a r u g e a l c  a lui P a u l  C o n
s 1 il n i  i n e s c u, cel mai rerrezcntath• 
creator al generatiei tinere. se va duta. 
la deschiderea stn,11 iunii  O p � r e i  r o· 
m ;i n e, irnrreunn cu un m i s t e r  de 
S a b i n  D r ă )l o i. Rolul lui jupfm 
D u m  i 1 r a c  h e cslt inrredinlal lui 
N i  c u l e s c u ·  H a  s u, care va avea 
astfel oozia unei creatii strălucite şi 
originale. I n  n e 1 P e r  1 e a  � prel i1R1 
conducerea mu�ical:l. 
• Vica(a tmuicall a Cerufllltilor se aiiA 
in [lrdlllll unei Mient�ri nou i, care lre
huie s� incline, insi;irşil, �prc o acti· 
vitale mai intensA. l'aima muzicală a 
urbei s'a rlispăndi l udată cu trislctea 
cotropirilor semilc. ;\devi\ratii. este miti 
mull iniurmalia ultimii. 
• D. O e o r g c P a  v e  1 şi-a luai a
supra-şi ri!Spunderea couduceri i cOn· 
scrv�torului din CernAuti. S.� a\'cm 
Incredere in puterea lui de muncă, in 
spiritul sliu de organi1..are. Dncă nu va 
li impicdecal in actiune, suntem si:;uri 
de reuşita primei şcol i de muzicll din 
Bucc.viua. 
' t.,, socier:ne.1 filarmonic� -- Musik· 
vercin - suut aproope numRi cl'l'ei. 

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



8 
De \·ur�nd ,1 f0$.1 num it direCh1r d. 
E 1 1  � ..:  h i � S .1 !! h j n. c�trl· este rom;m, 
T•J\ll;:ot lucruri il.· 1.1<11' St fie C:tmdu:-.t', cum 
.un r<:r:"r'a: in alr;1 rartt. m a i  depi1!1e 
dură v linie in t,•rnJiivnab. :-lu 11� crapa 
obr.lZul Jt ru�înt:. cf111d �i1 i 1a in .1.rllli1� 
rele: !-iOciet:ltii. unde ;tzi nu se �tic nici 
măcar !'OIHâUCŞ.l:.:, !1\.illH." iJ1: bO\:Ti I:VIIIâlli'J 
• A r m o n i a este era mai veche so
ri etate coral� din Ccm�t!Ji. Dece >c in
dcpll H:.:ua. de c{tnl�cuJ pupular? 
• T i 1 T :t r n :1 \' s � I t  i pregăte�te un 
recitol de )Ji.ln .  Condiliu:�i ial'orabilc. 
pualc:. vur permit.: ac�:sttu 11Hilicant 
:tdc;·;t:-:lt lll1 saccl's :-:ştcpt.Lt. dorit. 
• .\ ! c x a 11 d r u O ar a l1 o t şi D i
m i i r i c L" n g u r c" 11 11 vor nparc iarn.l 
actJ5tJ C:\ soli şti sub b�ghcta lu i  G C· 
o r g c P a l' c l  
• I l'  r o  s, l :1 v !\ i e �:: a s. i u c rs1c un 
,·ioloni;t !Jicn!at, pc -:are i l  prdcrlm 
tuturor j idi\n;.�şiloi i:upn.1vizati in pro
fcso:-i de muzic:l şi :oli�ti. 
" \" � � l �·\ O r :1 dlllil CII S\I(C�S lllii
ZÎt.."ă ro;nânească in Cehosh,v:trirt. Din 
Ce-rn,\uti, d. A. Z :t v u l  u \.' i c i ·"i ·a  aLI
ZÎ'i C<intccCJC J;\ f� a I.J Î U - () 1' a� il. 
• ();,re ce fosil� ctin lcmen ,.,, in
cerra s� aduc� societate� de c<Jnccrle 
anul accsla ? 

Ziarele româneşti au rornil o cam
panie impotri,·a programelor. d in ce in 
ce mai proaste. dcl" Il a d i  o. B u c U· 
r e �  r i .  C\nd era ,\\ i h :1 i u J o r a  di
rector al rrogramclor. imcresul lui cr.t 
ioane mare nu numai pentru imiJog�
tirea rrogramelor. d.1r �i pentru toate 
problcHtelc de muzictt radiofonica. 
• 1_� O r a d e a M a r  f se strădncşte 
peniru :m.t muzicii C 'J r n c 1 O i \' u-
1 c s c u. De curând a tipitrft 30 de colin
de. annoni7.ate remru cor b�rb�tcsc. 
• Societatea T u d o r  F l o n d o r  din 
Ccrnăuti 5e mclt{ine p� l inia muzicii 
de operetă române.,scl. D. C o n  s l a n
I i n  Ş > n  d r u cslc u11 wcdnic ani mator. 
• Aşteptam dela v i itorul mitropolit al 
Bucovinei orglmiz:treJ unei serioase 
şcoli de muzici bi>ericcJSdi. in nid <' 
parte :1 Jării cânrarca bisericei nn este 
aş.1 de lăsat� în p.uaginl de către o
sârduilori ca în [luwvina. 

l'estc c;imccele culese de A 1 e x a  n
d r u V o c- ._. i d ca se aşc:t.Lă, tvt mai 
gros. prarul .  Nimeni nu :>c sinchiseşre 
ct,� rk. :\u este aceasla un semn  de 
dc5i:Olll puncrc, <trun..;;\l şi asupr.1 nm
zi�ii rumăncşti ? 

LIVIU RUSU 

------------------------
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odrturll .,C•981oreo"': p.ICJ.orll ae ••••0 ... 16 111b'ttentd 
or11ollc4 : V I. H l c h l t o • l c l  ti L e o n  " " " ' c a :  
Teo1r1.11 Notloool Clln C.rn0u11 " cmorlla oroiH••• 
culluralO la ordl,...... eliel. 

= O. L • o n T o Do aro •ub IIIMr, In olflluro So
Ciottlllli OOtUf'U Cullur� din Cerolllluji, luc1'11rea: Uo� •ersuawa llllrOfleoa.co - teorio 11 oroctlco oi. cu o prolo\0 41• d. prol. T r o 1 o n  8 r O I I o o n u. 
:-: In No. viitor v$• rec111u:a c .. orlna�Uor .. ! album 
a.l d·lul prof. 1. Y 1 1 • 11. 

R EVI ST E 
Pagini Ulerare, �r. •1-5. An IJ, lu.Jie

Au«usl J935. f...:Jlc re\'illK linerilor :udeleni 
cari, depiltind epocR pre;.tAtlrli iltoricc 'i (i. 
lolol!ice. ��ou intr.,l In an:n•• cul\urli r.;nb sc:rnnul 
C!!ldicel şi ul rilolclici. IT..!lc Jtcnernlin ponlru 
c:,rc spiritualul c lillm coDC"n,ol .al lcnomuacJu: 
lrAirii. Vedem ln Lm:iau BI111J,a pe rna.relc 
prc.:de�:en�r al ac:esle.i a;ruplri, orgenic isvorlti 
dia evoluPu nec:uarA A culturii llrdelene. lupta 
de ID.ScitWI&re leailiml a ace1lei �rupl\ri • 

avut f:couri plini dtparle- .şi s'a h:rminnl vie· 
lorioa. p a  e i  n i l e  L j l e  r li r c QU nz.i lrccul 
'i pot �ana viitor d11.d, po\lrunzitcd ap'ritul 
timpului, i se \'or incadru.. In '·rernelt ,colirii 
lor, unii pirlltfi ai rovish:i atu st.at In ccml.:acl 
lnt' m cu cilltiva eroi al convioJ!erilor , 1 il n· 
J! a c e  'i cosmupolllc. lolelepciuoea romini.'!L"t
cia ne cere ast4:r:i cale d r • a p l l. Po.inile Li te. 
nre te vor cona:acrn definiti\.· da.d '\'Of nseza 
nobih:le ti se.ninele preocuplri 1pirituall.'! sub 
xodia aulohtonişmului rhpical oi ncconc:"esiv. 
De all(cl, tsa:curi Juj(cslin, lih:r:.lur{, inlen:
tMulli, crunic.i şi rc�a:nzii bo�ale. Noi nu ne 
bucur�m de sa.Wfactio. rc.,.·ith:i penlru h.ud.:le 
.,Adedrului Lilerar" şi �OI �ernc colaborarii� 
pcuoa.oelor d\1bloan de prin Hlte provincii 
ale llrii. 

Orlenti!lrl, lWiu-AUI!UJ"l 19J5, Moinul!ti
llac4u. Atrag<.:m bliiJ:area de UAIUA u luluror 

uupra studiului r.marcabîl al d-lui C o n a t. 
C r i f a.  n: .,Reportaj l&toric". Oeparto de a li 
un reporhoj, elte ce& mai concentrat� ,; pu
ternică con[ruatare, pe cnre am eUU-o vreo
dati, lnlre ntateriali.Jmul�umocralic l!ii lpiri
tua.IU.mul lc(ioaar, Modal la care auloru.l pla-

. truadto miczal cuocrel al problem1l rumllll.e,li, 
He In eritica acorbl a lu1nli d• azi. fie In ex
JUIO.erea rcaort.u.rilor morale :\le celei de n1Ane. 
- r�nd $1 nlci.tuUsd un nlcchism al cre· 
din\elor aoutn celor d.ai •linte - nv�a lod 
un prilej nepre:Wt de laminrtro oi ac!6ncire. 
Cit:nd sludiul ac�:al:a. cei du DQenti cr�dia\5. 
se vor •lmll p4truntl do lion1l conslin,lrii, iar ceilalti. - d&d Iti vur siJui lenea de f_io.dire 
ponlru a urma pa aulor lu loat�: cuh:l" cu

i!ct4rii iaJ<.: - 1e vor dii:tlepla. d.iu lt::targia 
mon.l.l euro este cauz.a. decldtrli rumluleşli. 
Stud.iul d.Jui C r î f a n  o duce un mare soniciu. 
Cu introducerea 1implilicatl, 1pre a-l face mai accuibil celor c·u zbor mint•l ti �:uUetot;c 
mRI modest, ar trebui rilp6ndit rmtluthuleni, 
spre a vesU lo toah: colturile llirii A d .: ,. l
r u L SperAm indcplinir..:IL aeesld &ufcstii. 

Revi1La meo, An 1, Nr. 6--7 lulic-Au�wl 1935. Numirol de vacrmte al rc:vislt'i clujcnc 
a 1dun:.\.l rod 'bogat D. PI"Df. T r :.\. i a o  B r S.  i-
1 2  n n u dulir,S In dibtt.ce kua.lid dv111bAlul.a 
problemă a oriei pentru arU.. datoruicind c� 
,.arta nu poal�o: fi dc�:il DP\ion;...l.i..aU.". Dr. J CI u 

B n n c a  ( .. E.s\e o:..liOilAJjllmul ll:l'llionllr şeovi
ni•l r) couchide c& .. oou.a conceptie nationala 
rorufaDeuei ou exclude . . .  culaborarca In spj. 
r:tuJ ci D minoritarilor erc(tinl p"ntn1 clldlru 
Kominie' de mAoc".  Su�tustive ,l ca.pl:vanle:: 
fra�numlelco dt: roman .,La eul111 Opri,t:nilor" 
de: f.\ D r t a  O. R � d u  1 � 1 c u  şi .. DcsciitusA
rc'' dt: F 1 u o r D. R A ,t u 1 c , � u. Strl.bAiul� 
rh: fiorul credintei nulohtoot: arllcoltlc d-lo:
N. N. N a n u l e s c u  �i Prol. T i t • u /t\ b l a i. 
- Aplaudll•n eotuzia.sl rtj10rtaiul fulof!n li� 
din labira letiooul de 1nuac� dela Chinllu 
(Ciuit �i sublinieo1 utilitatea r4hojului pr('lt'Î 
literare nationali•lt. Revista mr:aa aduee cug�. 
tului, l'hnlt de adnlra.tll &IUMd romi.nt=ascl 
1 tirii, sucu.l dllitor de puttr\: In limpezimea 
drola eel chc-ma\i dUJLi d.:pc ecum irhir.nda 
viitoare. B. S. 

Candela din CornAuJi iti 4:0!1Uou� !Ilo. 
rio .. a 11parif e, colaborhd In mod •tr•Jucll 
la cu.lLh·arca re.li�;tioni. • int�l•clu•lilor. O a:cri11 
domn:i proluori uolvenJt.ari : V a a i  J .. 'fa r· 
n • v 1 c h 1. patriarh al en�dill•i In dllclplincl e 

\:cch:ubi-Tc,IAnh::nt- r ·· � i l c  G l• �.: u r � h i t.:: 
\ :t. 'i i  1 c J. IJ i c i1 i 1 .1. :  ��. ( 'J t u � :  U C· m •· 

' i  :a •• S p D. n u  ,.i S i '' ' : ""  :• H e 1 i .  �· .. ri ,,dL•..:: 
in cultou. l.eologid n lb.lii:rllulu• ţJr�..:i.��r· 
Jliinţilice d� mari! imi'NlinJa. 

Biserica ortodoJ..S română public.1 n: 

No. 5-6. Llll. arliculc de rl-nli · �. 1 o r � 1!, 

e. G i Il g 1 c Il, ş L J. u p ş ,, ele. D.  proi- Ul:i\·, 
dr. \'. G h e o r t h i u :t�woeu,;a u lumînu .. )..l 

lucrare dc•pre .. Puxcsul d..:: Lodrcpl:are a o
:nuluî I.Dainlca Ju·. Durune:r:eu. In lcQ'8.lu.ra cu 

R(Jm. III. 2 1  flq." Compil�ţia d-lui A u r e l i :a. n  
S "  c � r d u  t e  a u  u .  �ulin ach.tal4 li slab seri· 
Ji. Aflim Ja actst num�r •l .. A. o .  r ... cii 
Trtdnicul dr. D. F e c i o r  u traduce �Cele tre: 
trntnte conlrn. iconcduanului" dl.' -il. loun 
DomASc�:nul. 

Mai rcntardm :  Credinta [Cern6.u�i). ,;,. 
1.d.ă de lumiobrc rcli�iuil..f.i pculru Jlopor. iu. 
er;jiU. de d. prol univ. N. C o l  o" şi Cuvăn· 
tul preoţesc, rtdlld .• ali de p.inntc:� dr. 1. 
Z u l{ r a ,· u. M. s. 

Aaz.e do lumină, r..:,·isln 14hule:1\ilor i11 
teolu�ic din Bucurcş\.1; 5, \'1. Studiul ..1.-lui G. 
B r u il r. u 1 :  ,}•\u1.ica prinJ.elor 'io.:acuri ;;ah.: 
crc$Linismuiui• este .., coulribuţit cu privire 
h1 u epod .. peoln& CPre isloriar. muzicii se 

pre-tinlA IncA plinA de ncll.mur'ri. Onc:..mcntelc 
d�: lemeinîc� enadiţ:a ce le aduc..: prolc10orni 
G. B r c a z u  1. lnlcsnu.c mwkii his�ric:cşli -
cinluJ biuntin $i Jlrefori:m - D and mdU· 
d� comparati .. ·�. pornind d�l11 eerec.l.6r:l� !ui 
J d e  l s  o b u a1upro. c:Dol��ului de sÎJla�o::,;J.. Est.: o caracleristicl a scri.JWui colidien, oe
urics �i superfici«l. c.i atudi�l IChla n'a iosl 
ditciJb.l cu atentia t'\lvcniUii. �1odati... ca care 
acUvcaz.l r a :te 1 c d c 1 u m i  n �. purllnd 
••mnllurile 1 T. M. P o p It • e P, T. 1\ c � o
i t i. T. N.  �\ a n o l a e h c, E. V a • i l � :� c u. 
d� dov::tdil de mul� lemeiniC:c. L R. 

lnsemnlrlle sociologice canhnul să toic 
drum apAnt in auJJclul româoc•c· Oricnbt.:. 
dcb iacoput 1pre carul nou caro se d�tlchid�!! 
peolr1.1 splrit.u.alitatc• rum;i.nc:asd, r.:visLa d-lui 
proL 'f r. D r l i l e u a. u. linck lot •aU muh 
&Ii devinA. u nepretuiUII ,c:o:a.lb. de gindire ş: 
•ullct romfl.ntsc, 8$ezi&ndu-se printre �e,·i,l\de 
noattre de mare .,·aloart. Uit mele 2 nurr.ue 
a.duc un to�al ,i intrretnl matcri:al. la n�· 
milrul J cHirn : .. RI:rcsimcu. dia nordul Oucb
vinoi'' de L e o n  Ţ u p u. "Funcli11 socia.IA a 

•criitorului" d(: B a r b u S J u , a n s c h i  . .,Cou· 
sideratiuni sociulul!icc uuprtl nnuicii rom.i.
neşli" de L i v i u R u 1 u. Foarte iole:rc.s:.nt 
studiul d-lui prof. T r. B r a i  1 e a  n u  .. Prn
blema muncitCJccaseA in Juminn doctrinei ntt.· 
tionfllliite"' (tehitarca problemei). Utuu.mltl 
A 1 t: x. 1 s A c  c a n u : .Natiune- Umanilah: 
l>:lloci:slii·, C. S 11 r 1 y ;  .. R�o�g:t.ciunc h· Cel!!· 
le IL Holinului•, 'r r. B r ă. i 1 c: a u  u :  .,S..:u111c 
bune". G. 1 o n c s c u :  .. A Il..: ccr io�\: ;,le nuu· 
lui drum", Revista c:i.t;il'-lr şi 11 r..: .. i5lelur. 
Nwuaru.J -1, Iulie J9J5 . .11re unnlll�Jrul Vl:ari:al 
cuprins : G. B. : .,Car11cle.rul ctolttric al .l)rin· 
cipelui'' lui .\11ll:h:av•lli", 1. e o n T o  p 11 : ,.lu
dahun ,i notiotutlfsrn", nn amph1 şi docum(:P· 
l:�l studiu 8fUpt.a nCe.Ptci 1\l.il ele :1fllcnte {)fU· 
bl�ml!, cu oh�.::rv:.. (ii rolrri\(u,r�: şi lu �•r=• 
nu:'ISirâ, unde prohlemn iudalc� l�i v.:. pulcu 
gAsi soluţia n1tmui priu mM.tul a:rolc ul mi$· 
.:iirii legiuuon:. G. N.11 c r i n  to .. 0 uouoi. şcuu.· 
Il rumiancllşC:ll : 'faberclc de mw1c6." t!e c.U. 
minuna.le rânduri de1pre .. rea.liz111reR omului 
nou, . • rominului de mâne". Pra\io;�se con
tribu�ile d .. lor B. S 1 u '  .n. n • c h 1 : .. Aulohto
nismul ln li�raturi" fi L i v i u Il u s u :  .. Omul 
rumfn In lu�nin-5 do CS.nlec". 0.1 prol. T r. 
B r A. i 1 e a n  u con li auA Yllloro•u.l du lludiu 
.. Problema muncilorc ... c4 In lum ina do�lrim:i 
nll,ioortlist�·. care trebuie dlit vi rc:c:til da 
orice Romin. Spaliul rellri.n!l ou ne permite 
ai-I o.niili.ză.m mai pe htrt!· U:-mtază : .. Con
�rnn.l llud�alilr.r bncovincni" dl! T r. B r :'a il e • n u  si Revista Cartilor. P. v. 
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1, 3, 1 935 4 Le i 

I C O N  A R  
I ngerilor mai intă i u  şi dela Treime a doua lumină te-ai 

arătat, M i naile Voevodule, nouă, celor ce cu credinţă te 
lăudăm pre tine. 

.Arhangheli i  lui  D u mnezeu, căpeteniile celor fără de 

trupuri, cu puterile voastre izbăviţi-ne de tot erezul. Mân
tu iţi-ne din nevoi ca n işte mai mari peste cetele puterilor 
celor de sus. 

Izbăveşte-ne pre noi, M i haile Voevodule, mai marele 
OŞtir i lor. (Din slihirlle la Sfintii Arhanaali Mihail 'i Gavriil). 

Sata n ismul  erotic şi etica iubi r i i  
,�\oravurile contemporane supun 

zilnic oo\iun�a şi practica iubirii ceJor 
ma� asidue profanărî. Este un adevăr 
ce se v.\deşh: 9ensibililă1ii ooa§trc 
•limite din ce se ''orbeşte in lume, din 
ce iese de sub lo; .. curi : contiouiul 
!lOJiullii dragoste este usl4zi de o pri· 
milivil ma lerialilale. Dec� ne-am co
borit dupâ războiu spre •en•orial şi 
zoologic, dece Î!l discuţii şl io litera
tura exercitiul liber al sexualitA\ii a 
devenit suprema nostalgie, dece 
idealul iubirii moderne este pasiunea 
intermitent&. şi nu rervoarea continuă, 
ca ali.idot5 ? 

Omul modern urJ.şlc servllulea, el 
�e libcreaza de tol ce .. i impune �nrcioi, 
din prupri01 lui s tructură p�ichică vreo. 
s.l cxlirpetc cecace-1 robeşlt'. Ce ne 
robeşte mai mult de cat ••mlirea ' Le
�:. turilc •ufleleşli omul .de azi le de
clurâ Cbdu.:t:. el se rupe dt 1ara de 
ho1tin� �i se vrea cclălean al lumii, 
- de faiUilic şi cămin şi »e oo:l.\teŞle 
in vialil pasager slin�her deslegat de 
indatoriri de sol "''" părinte. Nu vrea 
si ap<JrUuâ. ulminui şi se fl!r�şle să-i 
OlparlinA cine,·a. Filmul şi lilcrollua 
sunt pline de vi��ă de hotel, de \'a
�ahondaj lranscoo linental şi de ero
Li�mc- intre necunoscu�i. O:uncoii rft .. 
,·n..:sc a1i iubirea libera a mu.şlclor, 
dupa car. pllrăseşli femeeA dcritii şi 
posedat:a ca pe o cabină teldonil:'i:i, 
·-· iar molulul nn:rcuanl al acestui fel 
d� • , .iubi" este lipsa de re•ponoabi
litote. Acest soiu de rei�\Li il deacriu 
romanele şi-1 oxaltll poemele. 

Toate oervitut;le vie\ii decurg din 
drago•lc"-sentiment. Egoistul modern 
(u�o de ele. F.l vrea profitul fi!rA ser
vilnle toi se iluz;ionc:n:ll c� a�"l ceva ar' 
li po•ibil. lata un erou Don Juan din 
.,Ces plaisiro" de Colet!� e\·adâod din 

a •calură orideciite ori lemceo Unde sâ 
.. organizeze" dragostea in vederea con
tinui taţii, iatli-1 condamnat la un eteru 
provizorat, fricos de statorn.icire şj 
desgustat de necontenitele luAri dela 
cop4t. 

Feau:ea, cu inslincle mai sigure, se 
opune viguros disocieri'. exerci\iului 
lizic de baza lui mor�lă şi sentimen
tală. Ea e incapabilă de asemenea di
vort, născut.:! cum eete spre darul in
tug al liinjei, spre abnegatie şi ""cri
liciu. Sunt ele posibile fără participa
rea fatal� a celor mai adânci resorturi 
morale ? Este pudouren altceva decât 
rezistenta in•tinclivli impoiriva diso
derii denaturate ? - ln dra�oate fe
meea se angajea4U. fără r�.terve, ea 
confera mi•terului intreaga lui serio
zitate. Nu constâ oare art.l cuceririi 
avenluricre masculine Jn perverlirea 
acordului intre fizicul �i psichicul fe
meii ? Arta lui Don Juan şi u Mar
chizului de Sade este sA utili<•�• inlâi 
moralul ca s&-i st:irpeasc:i re!islenta, 
şi rupând acordul să orienle<e exer
ci\iul fizic lipsit de suport către arta 
pentru urtli. Modernii nu mai simt 
cini•mul "ccstei depravAri, ei au uitat 
ce· este moralitate", că imoral e tol ce 
contravine legilor nalumle ale eoali· 
nuit.:l\ii \"ieţii. Structura firea&cli a o
mului merge s p r e  conti..Duarea. vic\ii, 
- exerciliul lrivol al erolicei fizice 
este o deroaare criminalii dela legile 
naturii, bntn lui eole deoechilibrul. 
Desconaidern \ia In care viejueac cur
tezan ele îşi are explicaţia aici : ele 
sunt In afară de natură. 

Omul modern, exlremizând idealul 
libertAtii individuale, şi-a aleA ca cro
lism ideal pc cel al curlezaaclor. Lipso 
obligatiilor şi a consecintolor in ase
menea raporturi mAgulc!tc sim\ul o�u 

de libertate şi el .le p•·eferi;.. Prin lip•• 
lui de determioaal psichic, un asemenea 
rnport poate Incepe şi mai ales poote 
•f:irşi oriciuul. In cadrul acestei oilzu
in\i ma•culine femeea moderna, •ililii 
la relaţii de qna•i curtezană, suporti\ 
•au reaunJii. Ce farmec poate avea 
pentru o femee asemenea dro.gostc 
brutală ? Cum al poa t.:1 a trage bă.rbo
lul juisor 'i eva ziv ? F emeen care din 
in•tinct reopinge desfrânarea e astAzi 
prada ei şi calca e do•ch.isli spre 
oeurasten.iile şi histeriile atât de frec
,·ente. Nootal�ia femeii se iodrcaptă 
spre adorarea sentimenlaiA de demull. 
Pe când idealul masculin de azi e fe
meea denaturată a aventurilor succe .. 
sive, pasionată poate, dnr sufleteşte 
calcinată, - in umbră stAruie, ccnu
şa.reasă, femeea de totdeauna, inc:apa
bila sa se dea firii iubire, seainii ia 
faţa malerniti\\ii, devot.,l:l şi sulietcşte 
castă dclo naştere la moarte. Pcaln• 
ea găsirea tovarăşului unic este pro
blema cardinal& a tineretii, ea ştie in
•linctiv eli p:irguirea armonică dela 
vir�initate la maturitate e posibilii o 
unică dotA. Ea se phlreazd holărită 
acestei impliniri, ocbii privosc puri şi 
gravi draJ!oslea viilbare spre care dru
mul e fării. r!ticiri. 

in cultura europeanA, dela Boccu
ccio şi Brantome, dela La Fonlaioe 
(Contes), Lanclos şi Caaanova până la 
Wedekind şi Freud e•t• un lan\ de 
perversiuni ole trupului şi spiritului 
deoechilibrat . cu care viata ccn larga 
şi odevaratll n'are nimic comun. �\o
dernii dup4-răzhoiului, dc,�a li •pre 
orgie şi ueliaişlile sex-appeal-ului, jus
tificA imperecheri promiscu• fi olcrilc 
intre cei posedali de salaoi•mul ciirnii. 
Obseoiile erotice cari se lăfiiesc in li
lerotura vadesc ignorare� nnturii •imple 
li adevărate. Daclî natura c aşa, dece 
si ou fie purilicate şi spiritele de a
ceastA zgur! 7 Dece cultura să nu con
sacre armonia naluralâ, incat din per
versiune infernalA iubirea s5 se trans
figurezc In divină comuniune, aşu cum 
o reveleazA experienta oulletească ti 
fizică a celor mai mulji, cari sunt cei 
fireşti. Nu e.te iubireo. platonică o 
practicA traditionalA nriaaă (Tristan �i 
holda, Geaovn·a, etc.) co sliiruie in 
ioima feciore1nică a tuturor tinerilor 
9ănătoşi ? Nordicul mistic şi meditero
oe3aul lnpidu.r, amândoi conlelllplă 
iubirea sub cl:ipul imaculat al virginei 
albe, incununatA de flori. Adorare• fer-

(CuulUauar�: 111: puf:io.a l) 
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Drumuri spre cer 
Rub sufcrin(ci, un ucuJrl 
Dr plu![ari 
Bolrazti "' lacrimi, şi zile dt• multi şi /Iram, 
Cu gănrl11 'nsrlat de slm•n ••rrmilor sfinte şi mari. 
Cun. mtisură brazda, p� ururi aprinsă s'arată 
- Altar de nridrjdr Je-apururi, - icoana dt mult aş/rptatti : 

S:t/1 nstJru drslin rumtinPsr. 
CâpilanuJ 
Strtibatf 'n adrinr dt istorii, m ••rlliu 1'11/tllrfSC, 
Căni/ slăprineam CII l'ilcjii şi mu11(ii şi codrii şi lanul; 

Şi fumtn st "mparfe i11 tlouă : blrstrm şi victorii, 
S'aud Cit III se 'ndrcaptă spre El i11 pas- ctufell(at luptătorii . . .  

Drepţi, statui dt granit, 
Le_� ion arii 
Paarfâ r01l grru de credinţă sub jrtlll(i de zr11it. 
Cresmli dm p/Jmillllll -11vuzit şi dărji CII stl'jnrii, 
Lr-a dămit Dutntll!2tll i11 priviri luminişuri dt: suarc 
Şi t•iltlti de jertfa vitrnzd pe Stefan al Mare. 
Un ciwtet· rcizbr.Jiuic rcisuuci 
!Jill 11/1//llf 
Ca 'a tlagilli de cro11ici şi vremi de Jitrttuul. 
Din mtuml '11 Sllduurc si jrrtfe se '11chral!li o puute 
Prstc Sodoma de azi căZIIIIi sub glt15 şi izbiri de fapar 
!>/1re ziun tuidrjdii de mti11r, spre-o R,omiwic a 'lor. 

VA&ILE 1. POSTII:UCA 

M A G I E  
Pornes( pticlurilc prin �Umil In rale 

si tmjura ••risiPŞIP ·u ploaia de nuitnsil : 
tiin plisc ii SCII{Jd 'IISe/111/dr: rt!,�'IIIC 
şi .'irutu/ fumuriu Pc inimri-i aptJsli. 

Pri11 ''''f!llri trur. bilietanul, cnrr 
s'a lltirti •·it tu 1•i.s, şi 11imeui uu-1 11111i ştie 
de ,,m, aiâ pasul lui la drum ln:san: 

.-a /m11zn sau ra sboml ·ualt de veşnicie. 

ii latrti·O.!!<lfii /Je(i de sriti_!!C ·,, urmti 

si cinldr sr sbnt cu Ct'rbii dupâ de,· 

tJrin mlnşlini Jmfrrd� mistrrtii sruruul 

n·b afle, mdciJUi/1(/ lut"eafriru 'Il milsdc, 

iar pn_titm·i strinu·str tiin a·isnn: 

J'r rf.!.[ii palizi din monrtlr si le stmri 
prin luumlfr.lc Cll-alu;u dr: �·cimllt.mn: -· 

,,,. ·�rin.�.·rrnla ji·mtlt:-lllt J.'nf tTc z.dri şi lwui. 
Vnrnrnl lr pri•·r,<lr dm1(11l şi ni de tout la sfrlr; 
uirrii bltimi ar nimti bol/ula, 
dar :..urii saul apn.mpt şi poş/c du!a 
otarn 'urour,ltil, botul sci :.-i-1 sptle, 

şi-afund, prin plai at/Jilslrt· de mtililsd, 

lrtcutul yol de glorii ii r.:dtirlllld 
J"� ''.!!Îi p.idth>r dt-amsâ -
i11 ltgeudti iar !iU intrr şi 'u uramu. 

MIRCEA &TRitiNUL 

Cântec 
Ape vrdjitr in _freamill tie lruwri 
-- l.arrima nonstrn pliwsil 'u alennuri 
Ctind holdele-şi leagtiud spicele 'n vciul; 
Sti nistidi/i, i'n (ura de dincvl' tir zarr, 
Povesti de comori ascunse 'n pământ 
Şi cimlr.cul primrlverilor ,!{rele tk _{loar( . . . 
De codrii /Jătrrini ai doinelor mele 
Câ111l noaptea se schimba '11 dumbra•·ti de sldc·. De ztiJtll povr,•lii lunJ!i -molrJovent Ce poartti 'u rosi(r floarea gradinii : 
Ncstemalrlc copilariei melc sub gene 
Şi rtis11/ pc buze cum i'n rorolr jocul lwuiuii. 
Durerile sălciilor ce p/lwc desplctitc '11 şuvirc 
/11 bocet tk stele câzute a moarte 
lntm mmfiren te/ei mai frumoase domnite. 
Plccnfri '11 P"iene de rai11ri tkpartc . . .  
Pc11tru flll.,liul di11 suflet /tir<i limanuri 
Sli-mi drirttifi in matca IIO(Jlilor darr, 
Mornuint de tlflik şi tltunbroivi stdarc, 
Ape vnijifc i11 freamirl tic latwri. 

VASILE 1. PO&TEUCĂ 

Efemeridă 
Şapte prin{i - o /Joutfd_ 'ntrm_!-?<i, 
s'au Pt>mit, 1/ŞII , lwi-ltui, 
toti bezmctici, toti tflwi, 
toţi, sa-i vriri i11lr'o Mstt.S!<i. 

Fierare i'ns - un lmmb, 
drirz i'11 za dr promoroacti. 
a (tÎŞJtit m tlinir 'o leaal 
rournfti, tie porumb. 

si purta la subfioarci 
li11işti de IICCtill/rc·, zis 
uu�i i11imi, mmi 1·iso ··-şi-wt surus sub musltâo11rd. 
lnlr'wt 1•rirj de mindri nouă 
lo{i s'au mlumml iu piutmi, 
srrmtizi -�<i 'nfiudd, sprinlmi. 
sub wt .r:emult·( dr mu.i. 

Se cutremurau lticitwii 
nap( ii, rrin friiiÎIIJ!i de. sira. 
Vatr lnug tic cucuvea. 
Btiuii11 şi robztl lunii. 
C.• mlwrr smlplat i11 apr, 
a· hi.uulrir 1°1�, cr.• dapro 
titrti-oti,tsr. -�� melodic. .
dr-11 '11jlorit atât dr ric 
u •lomui{ti de tUiJtar1i . o .  

$i-n pril,it Jmuuifa-nfarn·, 
şi-a pria•il 1111111ni otfatft : 

lnmm sti. se lc)/Jra5m 
faatri «ain rrp�/rngri. 
Samatfa lot mai /Jim.�ti, 
mni usrotfl, mai de ia�rn o .  o 

Prin a arumelor alti/ti. 
dt' pe·uu a•tir:f dt mlndii 'n sonrr, 
re- a  fost pri11(, a-a fi•sf donuti(ti 
ltilfrl'd }iuue"J!tl ti1 /Jo(llt o o o 

GI!:ORGK STRATOIU 

-------- I 
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I deea de folclor 
în activitatea muzicală românească 

Cercel.ările folclorice, i n  sllldiul lor 
actual de inv�sti�atiunc :. unui domea 
uiu empiric, inr�girueoleaz.i o s�ric de 
cercetari pe linia ascecdentă : folclor
etnologie - sociolo�ie. lnc3dralc, in fe
lul ucesla, in sistemul � tiin\elor pozi
tive, ele �doptlt, la noi, exc lusiv leh
uica moao�raCici sociologice, rcprc.Lco
lata prin directh·eJe ce \"rea sa le 
impun:\ ştiin\ci româneşti d. G u s l i. •) 

AdWl�rea miga loas.l. de ma Ieria! nu 
a du• nici pe lâritmul muzical la lu
crări de sio letii, cnm cu de oşleplal, 
ci s·a mârJ.!init lu încercări de u fixu. 
metode, intcre!l::nnle pentru novicele 
urban prcocup:•l dt: rrumusetile izbi
toare ale artei populare, şi la prezen
t<tri de material fo lcloric eventual 
iu si1lcmul de organizare al unei ar
chivc:- ioooJ{ramice. ··1 

Deooebil de aceost� directivă ma
leriali&lă, nevoia de cercetOJ.re 01. mu
zicii populart! româ.neşli. ce contureaZă 
pc de olt� parte inlr'o ati tudine spi
tiluală. dicr. religioasă, in fala !eno-

'J 1-1. S 1 n h 1. T thni.:n mono�u,fici 1acie1� 
Jo�irc. 

''J c. n r :. i 1 (1 i u, Esqu:s-:e d'no" n\Clhml!! 
lh· Fulltlore r..tusi.;:.l. 

mcnului muzical al comunitli1ii rumă
aetti. Se pot deoprindc aci dou.ă plunuri 
de aclivilllle , ce cuprind ac(iWleU de 
cercetare a muzicii populare, cu folo .. 
sirea metodei monografiei •ociologice, 
şi c:.Iauurca către destinele de im
plinire a poporului românesc, educa lia 
lui. O lature • acestui din urmll plo.n 
trebuie coasiderutA şi critica muzicalA. 
Tendin(ele acestei directive generale 
de a cb.uta justiliclri in datele socio
loJ!iei na aunt decât o dovadă de serio
zilnlco cu care se incep a discutA pro
blemele de artA ale coleclivitii \ii. '") 

Dar octivi lotea ştiin(ilică in artă 
cu greu şi-ar pulea. g&Ri o jusliHcare. 
dacă ipotezele şi rezultatele ei, ideile 
ocoose la luminâ prin trudă de �ân
dire, nu ar a\·ea acluQlil:Llc in dom4:· 
oiul pororel al practicei şi creaţiunii. 
Foptul ocesta, de verificare a ideilor 
in laboratorul aclivilăţii creatoare, le 
pune în miezul problemelor ce lrâ
mânt.!l o anumitA epocă, un onuntit 
Limp. Timpul, in core Lr.iim, este un 

''') C. U r ct 11 1  u 1, Archivo• Fono�tra�nid. Foi dorul muzical romineae (Revi•l• nu::.be d� 
Gr.i.u), C;.rfo.!a d� câolcce fvol. 1-IV) ti Cro• 
ui<:ll muziealcr. " li�trului CuvintuL 

------------------ - -------------

Satanismul erotic şi etica Iubirii 

menta u candoarei , unirea u:::�icit. lrlum
lătoare prin credinţa creş tină e de fapt 
.::auc\ionalll de cuuşliinlu moralA a o
mului şi de c•Le mai adânci resorturi 
sufleleşli ale lui. ,\·\aLerialismul groso
lan, huzal, gras şi libidinos, expua de 
oa luralislll şi p•ichanali7A, e o alt� :::� titudioc i'1 f;�\o iubirii pe core ape· 
li lui de cele plimitnteşli cultivat veacuri 
de.a râodnl de pâgâoi, îl explicl . Tur
burărilc impure, coşmarul sexual de
�enerescent sunt aportul senzualismu
lui boln3v�cios semi t. Toţi cei c.-ri n'au 
putul sâ-şi satislocă trebuln\a de io
cadntre utilă in legile naturii, de•echi
lihra1i, c:tuifL să-şi c:�cltu.i&J.scă tiranica 
in1.cslrarc, �i au prididesc, goni\i ia 
desniidejde spre toate tentatiile, din 
care ou culeg decât o mai desăvârşit� 
prlibuşire in tragică nesalislaclie. Nu 
este acesta sensul Porţii Infernului de 
Rodin ? Poseda )ii sexualismului SWlt 
epav� ba lule de vijelia interioară pen
tru care nu este 01colrnie, spirite 5.1-
lanice pustiite de v!ipăi ge�euice care 
la urmA işi consum� şi vatra, spectre �ăunOOt!IC osâ.nditc- celei mai josnice 
tcrfeliri. Şi lotuşi acest fel de draJ!oote 
impotriva oaluri.i, cancer al sexului 
deviat, a putut Ei legitima! in raiul 
comunist. Idealului puril.ă\ii i <a suh-

x ----------------

(continuare din pag . 1) 
stituit cel al promiscuiUjii, carnea u
oarhicil. şi disperatA a covărşit caoti
Lateo şi pudoarea fireascA, birb11t ,i 
femee stau falA in laţll. duşmani, aân
geroşi de biciuirile poftei, r e  v e  D d i
c Il n d u - t i  reciproc dreptul la pLAcere 
şi plecind care 'neotro du� ce şi-• 
oatislicul-o : Se descbide pri,•elifle a
poca liptici In suflelul bintuit de iad 
oi omului de azi. Spre ce viitor mai 
poate aspira o astfel de utnanitate 1 

Dar aă ou disperăm. Tol ce e per
vertit in viaţ.. modernă, literatura pros
tilu\ioniotl, frivolitatea- societ!�i orA
sene, civilizo)ia de coektail şi bridge, 
sufletul uoimalizat, - toale pol fi tre
cute prin foc purific tor. Vreme noua 
se iveşte in zare, cuget nou se Loa!Jă. 
adorănd femeea pură şi calmă a naturii 
şi a virtu taor caooiec. Când legile 
vic\ii o cer, când idealismul creştin o 
exalla , - sA nu pornim batae nein
durat4 păgâoiei demonice de 119tă1.i, 
I.D numele iubirii caete, lamuri limpede 
şi nepre\uiLA a firii omeneşti ? Şi a
ceasta e una din o.huin\ele Româou
lui nou şi o cucerire a celui de mâ
oe : tran•ligurorea morală care să rea
ducă io in mi raiul pierdut - -

BARBU SLUŞANSCHI 

imens laborator de verificare a ideei 
de lolclor, pusi!. lo problema artei. 

Nu inleresează uei daca iD mu·lica 
ido'eo de nloriHcare a bunurilor spi
rituale ale poporului a porull, mai io
lit.iu, din interes ştiinţific Bou dio emoţie 
arlisticll. În a rtA acosle douil. laturi 
ounl mai degrabă un complex deciat o 
separa\i.une. In muuca ştiinţa condi· 
tionează pân.l. la un anumit grad arta 
şi, invers, emolia arlislicil. slapăneşLc 
până la un anumit punct sufletul cer
cetiilorului. Expericoţa emo\iei lt·ebuie 
să fie comună la cerce lător şi crea lor. 
Problema ea\elicii lui K a o l, care sus. 
ţine că lucrurile sWlt aşa cum apar 
ele sim\uri lor ooa�lre, reducăodu-1� pe 
to:t.tc )a fenomene, iU putea avea aci 
valabilitate şi in inceputu l nedifereo
iiat ni eului nostru, unde 5e plasea:tă 
- un punct comun pentru ramura 
creatoare şi ştiio\ifica - expericn(a 
fenomenului sonor. 

ln activitatea crcoloarc direcpuoilc 
ideei de folclor se pot •t..bili dupa 
pozi\i.unea arlislului in la\o �cc<tui fe
uomea de arl.l. populara. 

lu linie istorică, privind din per· 
specliva muzicii culte, idca de folcl01· 
se realizeaZă iD câ.u la rea unei imp�
clri Intre formele apusene existente şi 
melodiile, temele, popu lare . Se mai vor
beşte şi azi ia. acest sens, de sim
fonii in stil românesc ş i ·  DU lipsesc nici 
anumite md.rum.iri etice , servite cu uc:r 
de buolvoin\i compozitorilor. Aşa se 
caracterizează compozitorii ocoşi din 
teascurile şcolilor din strllinatale, cari 
au scris hore franţuzeşti şi meouete 
pe tema : ce lael moşule 'o părâu 1 

Această printă fuzl. este depăşila 
de orientarea creatoare de • căuta in 
clcmcntnl popular, !n motivul cânlc· 
eului, posibilita\ile lui do desvoltare. 
Nu ae mai pune oei problema de uti. 
lizare a motivului, eventual a uoci me
lodii culese, ci avem de ioregislrnl la 
artist o impirlăşire din plin a \'alori
lor coleclivc, printr'o de�şirc a unui 
1pecilic imediat 

Şi aci găsim două nuan\c, ce ca
ruclerizcaZă timpul nostru. O lulur• 
mai mult speculativă cauta, din afara 
comunitli.Jii rumâoeşti, elementul pur 
esleUc şi se ucoperil cu directivelc 
preconizate de activitatea sLiinlifică 
materialislii. Allo, poOl.i\iunc •piriluală, 
elicA, religioasă, impune lril.irea valori
lor comunităţii noastre. Şi acesta cote 
drumul ade,·aral, pe core idea de fol
clor, ca problemă vitala a artei rumâ· 
ncşli, trebuie ai-şi găscasd icoana de 
desâvârşilll. urlă. 

LIVIU AUSU 

------------------- ---

Felul in care se c:onc.epe LaglUuro 

dintre om şi Dumnezeu esle in gener• 

dBI6tor de seoma pentru inlreoga O$e• 
zare aplrllualli g unei epoci. 

NAE iON ESCU 

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



Creatia literară ca problemă 
a colectlvltătll noastre 

Litcr.ltura actualA se c ractcrizeaz:i 
printr"o totală abs�ntă. dela lot ce-i 
>'ia\& colectiva. Numai instioctele fi 
<entimenle\e indi,idului îşi g.l.seac ex
presie in operele li lerare ale •criitori· 
lor noştri. Exce-pţiite •unt rare şi prea 
pu\in cunoscute şi prornovalc de pu· 
hlicul româoesc. Critica, in deo�ebi are 
o atitudine de ostilitate neinduplecotă 
laţa de ele. Ne gasim, prin urmare, in 
!aţa unei îndoite nedumeriri ' Dece 
seosibililale.:�. scriilorilor noşlri este a4 
lecl:llă numai de ceeace-i exclusiv via ţi 
i 1dividuală, farh ca lrimântArile şi Dă· 
zuinţele colectivili\ii să lie simţile de 
•i !i lumnte in opere de .artă 7 Dece 
apoi critica justilică !i promovează 
pr;mele produc\ii şi sabolea:d pe cele 
din urma, intrebuinţănd contra lor cele 
mai d,;abolice mijloace de luptă ' in
slnuare.._ şi tăcerea 1 

Cei ce p:1rvia si cunoască mi.li de
apro:>pe dedesubturile criticei literare, 
îşi pol da se1ma cu uşurinţA el la 
n1iiloc este, in cea moi mare p.:arle, Ull 
plan bine intentionat, pe care caută 
cu orice preţ s!-1 duc.!. la bun slărşit. 
Pentru oomenii conşlien\i şi de buni 
crediclă nu conslltue. un secret acest 
lucru. Daci vom c4uto să descifrAm 
na\ionalitalea etnică a persoanelor ce 
editeazi şi lanseaz.A o operA de artA 
modernA V'om inlelege şi mai u,or ati
tudinea ci şi 6copurile c:e se urmircsc. 
Preu şi literatura sunt şi,ele miiloao. 
c:1re pol contribu..i la conaolidarea sau 
desagregarea unei sociel!\i. Jidanii 
şi-au dat aeama de importanţa ce-o 
prozinl� ele şi nu căuto.l să-ti inslituc 
domina li unea asupra lor. Şi au reuşit 
ca centura operelor de orll să lie 
exercilaLi exclusiv de aceaoli crilicl, 
iar directivele unei bnne opere de orlil. 
să lie dată tol de ea. Şi :utlel, s'ar 
părea că. scriitorii noştri ca si poali 
de\·eni "celebri .. , se coa.formează ace9· 
lor cerin\e. Este, fără îndoiai! o po.rle 
de adevâr in preaupunarea. noastră. 
Am li, Insii, nedrepţi cu ei, dach i-nm 
acu·ta

. 
el _urmAresc numai căştigari 

m3lenale ŞI sa hslacerea unei ambiţii 
sterpe, Iară co 'a sulletele lor o.t simtă 
o chemare mai iD4l!A şi mai nobilă. 
Un fapt rAmâne ius.i stabilit ca punct 
de plecare al celor ce VTem s! sus\i· 
aem ' scriitorii noştri lipsesc dela da
toria lor. Ei nu indeplinesc ca arlişli, 
o lunc\ie a comunită\ii româneşti, ci 
dinpotrivl co:.tribuie, prin scrierile 
lor, In dcsagregarca ei morali şi opi· 
riluaiA. Cum se explica aceasta ? De 
sigur că a'o fac ia mod inten\ional. Nu putem admite ci exist.:i ramia 
care si doreascâ riiul comutUt.tţii in 
C;j,'fC s'01. născut. Dor a lunci cum '?  Ex· 
i-Jii�:.a,i:a o gasesc io t\CI)Utif1'� org;a.nicil 

a sufletului lor de a scrie altlcl. Ei 
sunt crescu\.i in spiritualilaleo ind,;vi· 
duali1tA, latr'o anumitA concepţie des
pre via\4, care vede in individ un 
scop in •ine, o valoare suprem�. Co
munitatea din care face parte indiv;. 
du! este consideroth numw un mij loc 
pentru satisfacerea inlere»elor lui. Ea 
nu prezinlll o valoare 1uperioarii fol!i 
de iudiv.id, in care sli-ii găaească axa 
de orientare a glindirii şi simţiri; sale. 
Numai individul inlerenaz.i, penlrucii. 
�1 este ndevlrata realilote, valoarea 
supreml, cu zbuciumul şi unda lui 
proprie. - Şi in aceastA concep\ie 
despre via\l sunt crescuţi artiştii noş
tri. Dragostea lai! de colectivita te, 
care este un sentiment superior, se 
dobAndeşte prin educalie. i:lr spirlluoli
latea individualiată culliv;i exclusiv pe 
individ, relutând o.t Inalte altare de 
iubire altor valori ouperioore lui. Şi 
a1a se explică dece obuciumul colet· 
tiviiA\ii alecteazl moi puţin sensibili
latea artistului cu o struclur.l sullc
leascl individualistă, d�cât lrAmânU.· 
riie din viaţa individului. Năzuiaţele 
colectiviiA\ii ii lasă rece simţirca. Cel 
mult inteligenţa lui poate fi preocupată 
de aceale pro�leme pentru a gAsi In· 
ci o solu\ie, la cele olerile cu atilla 
zel de clasa noastrA conducatoare, In 
V.!de.rea ,,bunei func\ionări'' a ,.mcca
niomului social". Dar cu ra\iunea se 
poate loce cel mult ş liin\i, ia nici un 
ca� lDaâ ea. se �:reeze opere de arii. 
Conflictele, a,adar, cari vor zgudui 
oensibilitatea artistului, creocut intr'o 
asUcl de spiritualitate, nu vor putea 
li produoe decit de int.i.mplir;Je din 
lumea instinctelor şi eentimcntelor sole. 
Şi numai in acest domeniu va putea 
el creeo, pentruca numai der.ordinea 
din liCOSl domeniU Se rblrâo.ge in SiOJ· 
)irea lui, prorocăndu-i acea stare de 
dezechilibru, sulleteaacă, care cl.termi· 
niL efortul cr�lor ' Incercind apoi s.�..,; 
restabileuci echilibrul sufleteoc prin 
crearea ordinei dislru•e, el au guseşlc 
o valoare superioarii. absolută, care 
sii.-i aerveascA de directiva pentru fldn
dirca şi •im\irea lui. El va căula a· 
lunci mAsura lucrurilor in inolioetele 
ce-l stăpâneoc. Deobrilcat de orice >'A· 
!oare absolutA, el va .orbeclii in mlaş
tina animalit!ţii lui. Şi numai aici lşi 
v;� găsi şi re•ursele de cren\ie. lnzli. 
dar arliolul spirilualitălii individualiole 
va Incerca si-şi restabileascl echilibrul 
a.lu sulleteoc, c:J.ci il va zdrllD�ioa mai 
rAu. In caubrea implinirii oale, •• va 
.,urca" pAna la raliname 1 \ul şi per
verRiunea sim'urilor, &au se va !lCobori 
până la instinctele brute. Va i�cerco 
să creeze pe un •ubolrlll instabil, fără 
s.1. ştie preei� unde HE':.:l să uiunl(a. 

pnrcurgând drumul dela anirualilolc la 
sub.onimalii:Lte şi in,·ers. ş, cbc3 va 

r�uşi s'o faca talentat, va adănci şi 
de .echibrul su!letesc al publicului ci· 
lilor. Iar consecinţele acestea \"Or li 
cu atât mai m;�.ri, cu c.ll t.oleclul ar· 
ti•lulu; va li mai remarcabil. Pentruc.i 
opera lni va influenla cu alăt m>i mul,, 
cu cât va fi scrisă m;ai estetic, mai 
captivant. Ea se adr�sea1� direct oim
ţurilor pentru a le surcxcita şi a le 
perverti. Arta este astld redus" la 
aceostii luoc)ie s�abroasA : de satisia
cere a i.nslinclelor omeneşti. Şi astfel 
se dl dreptate lui Freud. Dac� acest 
fel de scriitori ar incerc:. s;\ rcdc::J 
şi vl:t\i2 noastră coledivi, ej n'ar coc· 
tribui decât la sporir<a haosului, iar 
"opere le '' lor ar fi o prof:t.o.:.uc :a ar. 

Lei şi. ou o eree.are a e..i. 
Şi îotr"adevăr ! Societale3 omen<as

câ se lormeoz.'l pri.n infraoarca ioslinc· 
telor şi olU prin ,.liberorea lor in na
tură". Ordinea socialii in geaeral este 
cree�lă necontenit prin elortul indi,;. 
:<ilor. Artiştii adevkral; prin simţirea 
lor vie intuiesc ac11astă ord.a..ac. şl 0 
creeon4 mereu in loriDOl ei idealj, pu· 
riiicali de tol ce-i contingent şi urat. 
A1·la despre ca.rc vorbim cslc o aati
cip;ne sub lonuă pură a ceeace se 
realizează pe linio realit.ijii. Sau •· 
couslo! trebuie s� lie, ca să-şi inde
plinească misiuoe.a ei : desăvârşirea. (t 
ceeace se rcnlizcAZ:ti impur in via�:. 
socială. Această ordine i.noâ trebuie să 
corespundA, in liniile ei uentiale, or
dinei reale. Artiştii, creiod, ou se pol 
depărta prea mult de rc.:alitale. Ei 0 
pol şi trebuie s"o idealizeze, dar n'o 
pol schimba. Crealiilc lor trebuie s� 
lie _in depl..i.nJ. concordan\i cu legile 
soctale, c':! normele morale, religionse, 
etc. - ,.Ea nu se poate deslace de 
viaţa naţiunii. nu i se poate opune 
firă o-şi pierde caraclerul ei specific 
de \'Jloare in. sine". · 1  Aşa dar, arti•· 
tul trebuie să aibă intuiţia clarA a 
ceeace se va realiza pc pl:..n social, 
ponlru 11 putea creea o operă de artă. 
El trebuie � sesizeze prin simţirea lui 
vie sensul evoluţiei comuoităUi monlc 
din cure l•ce parte. Scriitorii noşlri 
însă crescu\i intr'o •piritualllale indi
vidnalisti nu pol să ln tuiască mersul 
socielăjii româneşti. 

Ceeace-i frământare colectivă, ou 
poote li sesic�l de simţirile accesibile 
numai pentru viaţa individuală R liin· 
)ei omeneşti. Ei nu pol si! prcsimtâ şi 
să preva.dă viitoarea ordine româ
nească. Dacfl ar incerca s.ii-i dea ex
presie ş:i �ontar in scrierile lor, .:�m 
avea tot ntâlea conslruc)ii dilerite una 
de nlta, câte sim1iri op01cc ar li. -
In loc &5. ue r�dea ordinea şi armoniu 
ideala a ini&Uşorii viitoare a formei 
socinle ron1Anc�H, n'nr reuşi :� 1 \ ccva, 

J Tra..i.a.n Urăil�.a.nu : Arlli ]l�nlru hflia . 
ltt.!vîst:.. mu. �Q. 7-d. 
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c R o 
L I T E R A R E  

l:u:·t \'01!1 incept l"ll �o::trlc;a cnu1ar:1· 
'�ll 1 1 : i  n· •;.:n• 1 t' o n Ţ f• p :t. .. L:ni'.'c:l'�i
Lth.:.l t:,r:·�n,·.n�·:,·· uc·ori::. ş.i pr:'IC'tic:t ei). 
Î!l5<l�J I.". 1.lo.: l)fl•fî\\;1 d-J 1 : Î  pft)l. UlliV. 
J r :1 i :1 n H r :"1 î l e  .• 11 u. e prÎIIl:l lucr:\1 e 

<:·.: :t.:l'"l ft· : in t:11·:: lliJ:!sir;"t. P(•ruind 
d·..:l.1 •. Cuvt:11tul înaultt". :1111 c;H·,!oril 
p�·111 tn.11•.: prllh!ca�tl'lt· \"t"•lumului ::;i, cu 
h:LILL' ..::1 IIU SUillelll S!)CCI�Iiş1i. tlc.S'.�t)\· 
l: .r<.: lor nc-:l retinut �i 1:1rn urit pc lk
piin as11pr:: exlrcm ele impnn:unuhn 
' u>t n:•tio:1al ;d uni rcrsil:"•\il(•r \:"u·:utcşli. 
1 'rit�ll'i!ll: L 1.: t.1 11 T o p :1. cunr•sr:·l tOr in
�C'l\'.11 :: J lj(o(''Oiogici ŞÎ l l l l  i lhiJ  m;"'tnUÎ· 
l••:- al r"''lk•;ulu i ,  ;·�u�t·��L: !-:1.1. de:a �:o:-;
mnpnhli'imuhJi nostn: �t1i11J iiic " hun!'1 
h.:qi�: Llc rom:mism p.-actic. (':ll:Hilit 
lk·tl h' ''-! ·ll:"l expcl ÎI.:nt:a. :autorul onlla!
rcaz:'"t ,:ou..:ladri11 5Coptu·ile lllltversitlaţii 
\.":r:ancşli. pc ..:ari l(' vede integrate cu 
Slh'(t.::.. in p;·tJ}!I'alliul l!l'llCral d�: rCI.:IUl
.;truqil• n.1\UIIJ.1Lt şi m1 �ovri i�şu� s.:'1 :t
i irnll: ..:;\ .. ;tpi C.lpicrca i l l lrc �itua�ia Da· 
JK•mJr.-ri d('lllnr:'l.llt-ak'· de i11ainte.1 ma
l iiM < hlndtvig şi  1\old, .. c!lzut.\ in a
JM!il: �i �.:ca ;1 Rom�lnicî. um.lc OlliOgc
n ilat�a 11:11i<>n"Jă � cl:tsclor sociale llp
�c�tc·. unde putt>rf.:l economică este in 
�..:�;� mai m:an.: plnc i:t mâr; i �trăint. nt 
dul't l : l  rnnrhllia cj in primu l r<lnd o cUul'�ttic n;��j(,n:tl�. ctLă\ene.1scă. j.)Oa.te 
prm.ll.h.:t! ridic:are�1 et.:wH>mica a to\r.:mu
lui  r.ml.\n". Cititorii noştri �•• coman�t 
car\('a lu i L � o  n Ţ ,, pJ - asupra c;i
rd;t, u�n ii inLI intcrcsul �.:c-! preZintă, se 
\':1 reveni in număru l \·iîtor al revistei 

decât d. sporească hao•ul actuaL -
Dar in afara de aceasta, operele lor 
ar conlribui la profanarea a ceeace se 
cheam� :.rl�. Creo liile artiot:ce, pe core 
1< dorim , nu pot li decât produsul 
S<n•ihililajii artistului, zguduite de 
•ohimb�rile din cosmosul social. Or, 
dupii cum am l'.iz.ul1 slruch.ua lor su· 
fletcasc� ii occesibilll nunai frAmân· 
lârilor iod;viduale. Iar cu ra\iunea se 
poate explica un lucru şi SU9\ine o tezA, 
dar nu se poate crcca arl3. 

Dintr'un indoit pune\ de vedere, 
aşadar1 scriiiC1ril noştri suat lovil.i de 
o neputintA sultcleasc.\ organic! de a 
priude intr'o form.i. artistică nazuintele 
ncinduplecote nle neamului nostru clltre 
o Românie mitndră şi eroică. Ei su'll 
straini de efortul eroic pe care·! fac 
�i suferjnla �enină p� care o tndurl 
cei c� lupl!l pentru un. viilor lnQi bun 
ni De>mu lui românesc. lncăluşali, prin 
slructur� lor &uflete�scli It� •pirilu�li
lalea veche, le-ar trebui un efort fără 
�eamAn pentru a putea e\•adn din ea. 
Il vor puleo. face ? Şi mai ales vor il2-
ccrca •il-1 facil ? lllii indoiesc. To:•lil 

� ----------------

N 1 c 1 
- la Sociclllc3 pcll\ru Cultur:i. iu 
Cerniluti. pi"l" Unirii, J; 

.-\llă opcr:l de impc>r\anil. < lucrarea 
camaradului B a r b u  S l u  � a n  s t !1 i. 
io>l membru .11 �olii Rt11n:iue din 
Pari; . ... Un pndc fran�ais Jlllriolc mol
d�ve ; F.ctouard Gren ier en :\\"ldo,·ie" 
·· · ::�a se llll!ncştc ,·ulumul pmicsoru· 
la i  Lt n r b u S I  u ş a  n s c ll i  . .:..re in 
Franp, a rrdcral munca inc>)rdai:\ prin 
bi ltliotcci anmzamcntului 1kril Şi cos
tistti iT - :1U11i:e \'Jh)rnasc contrihuţii 
la cmt,1aŞte'rea Moldovei dimre anii 
ISj). 1 S:>u. Dnwment•ti şi cursivă. 
l1tcrart-il cnlnbnr:ttllrllllli nn!'tru im l'lti1C: 
llll  istnriograr serios şi �m.tHic;"t cntu
:-.i;:�ta primir� ce i s'a i!h:uL Llc c;itrc 
<peciali;ti. 

O. profesor 1 .  \' i � .1 n a alcătu it ele 
curând a lhnmu l .. Judetul Radăuti in 
im:'lgini". �u şlii ce s?i admiri int",iu : 
t;h:inntta asta, care It h�t< pe w.1te 
actrijclc de cinem:uo�r;'li, dela Orct:1 
Oarbo p:inl 1:1 Cara Bou·. sau pcila· 
:.tiilc .>lest cu !-(USI 'şi demne <.le A n
d r c e  s c u. Cei ce vor s.� cun oase� '"' 
fra�mcn\ �in binecuvântaw Oucori na, 
sii răsfobsci• aceastil rnonog•·afic. 
• Editoru l 1'. G e o r g c s e u - D c 1 a
i 1' a s  intelege s� îic şi altceva Lledii 
n�gustor. Adică ; [Jrfluî�şk cartta rn
m:ineasc� şi ]ufltă din răsputeri s�· i 
ridice nirdul. In timp c� jupânii C i  o r
u e i. O c n e a n u  şi M a r t o n  H c r t 1  
i>i 3dunll os<inr.a pc t.'lrabclc de prostie 
ale diverşilor Jderci, d. P. O e o r �: e s
e u - D e  1 a f r a s  1ipăreştc scriilori t ineri 

pnalrea pre limba ei piere ! Ei au pol 
servi mai bine neamul decit prin li· 
ru12carea condeiului, când ii apuci in
opirajio. Adev4rnta ariA româaenaca, 
mceJUl pe care o vial.m cu lo\ii. vu. Ii 
crecniA de purtatorii aoui apiritualitdţi, 
care vede ia Dumnezeu şi In 12n,iuoe, 
valori superioare iod;vidului, 112 lojA 
c&roro. el devi12i mijloc şi pe cari el 
este menit să le scrve:uci. :-.lumai in
�e1n12cbiat iD fata lor, el prime,le sent 
ca om şi ca celăjeaa. Aceste doul vn· 
lori absolute formează an pentru gâ12· 
direa fi simlirea omului nou, a acelui 
lormnt ia aoua •pirilualitate. Trdindu-le 
adA12c pănă la totala lui depi,ire, ar
tistul - prin senoibilitateo lui vie -
va percepe cu u,urinjl .,spiritul vre
mii", mersul oaliunii oale i12 lume, li· 
dicâ oeaoul ei istoric. Creotorul do arta 
ca $i c•l din domeniul politic, formali 
in noua spiritualitate, nu •• vor abate 
dela misiunea lor. Nu se vor abate, 
pcolrucli n'o vor putea face. Integrali 
io aceastA spiritualitate, ei au vor li 
altce\·a dccâl elementele cele mai do 
se:una prin c�u·� ea se va concreliz:a 
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şi rom;ini. inl�nindu·le lut traiu oruc
nos. fa\'Or�bil travaliului  a•iist ic .  Pcnlru 
asta, vom avta intut<.kaun� ctJ\'illlc 
hune despre clirţt'\ll1111 editurii . . Cu
gelnn:a''. 
• V'am spu; data trecut;'• cil P o tn
P i 1 i u s C o 11 s t a  n t i 11 e H u e pros:. 
l.:a urma-urmei. faptu l n'are nici o im
porlanla. Ce. par' că L c :n 11 a r  u nu c 
şi ti pwsl � Prost ia nu·l im piedic:"l J>e 
nimeni s� lr�ia;C<\ şi - chi• r !  s'l 
scrie allicole la gazt\;i, ca R u � ,, 1 sau 
1� ă c ;i c i  u n i. Dacă aduc din nou ,·nrhil 
despre r (1 111 p i 1 i c ;1. t.l Lh-: JH�IItruc;'a 
111<1 ;unu<ă. SCI \'<:d<li ce desttpt c pom
pilic:�!rd scrib dela ,.Vrfruc:.". I'Mtul' 
l u i  i J 11 \' � s 1-' c r ;L ')(OS 'u dht iciL":.I 
de poezii. ( ' n 111 J ' i l 1 c ă. prom1>l. o r�
CC'nte:�.z:'l $Î. n�zi-DL):I I n ! l(' !, il c!'linc<�z.i 
pc V c )  p c  r. su�1iuf:nU, scmimt:ll1ill. Cil 
una d intre pue7.il :1 lf•�t inchinat!\ Ufl{'Î 
dra�i riiii\C disp�t ntc. Imi �)(·nnit �!'a - i  
ar[tt lui 1' o 11 1 p i 1 i u d rt:st>eclil'a 
.. drag;, fiin1� di;p�l lltă" e bine. mer�i. 
:Jn."llo:ts."t, şi- i Ln.ansmih: cva r l pl i r t lct l lc, 
in�ti inl;indu-1 tolnda::o pc • iu s\rul ulll
hilil· lnvinl'sci.1n c:\ n':ue de �:ind �� 
�jung:ă, 'J • .  drag:t tiintă Ji�1xiruiă". L'i l;a 
din contra . . . �'\ tr:iiasc,, l 00 t.lc ani.  
Dar s.1 lăs�m la-<•·rar!c !:lurn.1 1 Rr
ccluă.nd volumul l l iCU Uc J)L1Cllll", 
P n m p i 1 i u C o n s 1 a n t i 11 e s L' 11. ca· 
re t' şi profesor de l imba rom�nJ, sus
line cll uu s�: scrie : ,,:i l c I l  r i mio1 i". 
Dac� P o m  r i 1 i c n ar fi eera m:li dt
şlep\, m�c.1r cii! d.  ;\t i h a  : 1 S c b :o s· t i  a n. m· ştie d .. miori" vine dela 
.. minr". nu dela ,.mioar.�" - şi nu �·�,. 
fa.:� de râs. Acuma, de se face �u mr 
de răs lri�tul meu subiect. nu m;'• t>rca 
doare. însă intreb onor. ministerul in-

i12 opere durabile. Şi câdd va fi ajuns 
la maturitate şi se va li impus cu de
•Avârşire ia viata poporului românesc, 
toate cren)iile, dela cele arli•lioe p!tnă 
lo cele politice, li ,·or purta peceleu. 
Nu este indepârlot timpul cilnd se va 
relua din nou !irul istoric al acoslui 
neam. C:Aiuşele ce-au tinut in opre•iu12e 
şi l12 luaeric spiritul lui vor li zdrobite. 
Toale piedicele puse in calea rea)jzării, 
sgura 'i guooluJ cu r:adăcioi streine, 
vor fi arse, iar ceauşa arunca \A deporle 
iu mare. ca li nu re.nască asemenea 
păsării din poveoto. Liber de orice 
obstocol, el se va reoliza istoric in 
opere de cristal, In cari ne vom re
oglindi cu totii figura noastra moral� 
ti spirilualli. lupwlori.i ce cântli şi 
sufăr fArA sA plangl !Iim\ eă-i aproape 
vremea Invierii noa•tre. Crodinl• lor 
vie 'i adâncli ii grlibe!le mersul. Ea 
vn veni cu sii!>Jran\i 1 

Deocnmdal.ă, InsA, avem starea de 
lucruri, implicit şi adn, ce ne bicuieşle 
obro·ul şi pe cnrc o merităm. 

ION TURCAN 
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structiunii dac3 un proiesor, care n'are 
habar de limba romănă, mai poate fi 
men1inut in cadrele profl'Soralc. Iar pc 
r o m  p i 1 i c ă  - la Cemau1i. P o m
P i 1 i c ă  a devenit sinonimul lui /1\ilică 
-- . n sfătuiesc s-:1 rcclteascl gramatica 
limbei materne. Îi recomand manualul 
lui V i c t, l. 

Încă una cu P u m p i 1 i c �. Poetul 
C o n  s i. S a  1 c i  a, re c.1re I-au dat la 
fund S e "  as t os �i cei laiii dcşlepJi de
la aia l iterar� �i anistid, se duce la 
redaqi1 . .Vremii". ..l:lonjur, dumnulc 
C o 11 :) t a  n t i n c -; c u. \X mai faci ?" -
spune S a  1 c i �- .. Aşa şi-aş.1"'. - rA;
·punde P o m  p i 1 i u. ..Tocmai ci team 
nişte puclii uc M i  r c c a  S l r c i  n u  1. 
E un poet foarle melancolic". Pariez 
că r o m  p i 1 a d o  u r nu ştie uecc sunt 
rncllncolic şi nu v�l c.� Domnia-Sa, 
care are pa:ru bolfc de ;;:r:lsimc con
gelato sub bărbie şi J3 de ·cauciucuri 
lea ak maşinei d-lui T � c h i 1 ă T a  r
n a ,. s c h il la burti. Dar nici nu tre
buie ;l · 

ştit. Oare trandafirii sunt 
hrana boi lor ? 

\'ai. ,\\ i r c c a  E 1 i a d e !  Te-ai du; 
in lnd1a, te-au pişc.1t tânJ:irii bengalcj i, 
u:·Ji in('urc-at cu indiene d'ilh:� dale 
dracului, te-ai bătut pe bun� cu fmnc
masonul Tagore, - pentru ce toate 
.1stco ? Colaborator la .• Vremea puteai 
ajunge �i ·n urma unui raid Flucur�ti 
- meşti, şi nu era nevoie sl-\i pierli 
tinoreJilc prin tara şerpilor. M i  r c e  a 
r: 1 i a d  e. cum să te mai stimeze con
fr�Jii. dnd le tragi clapa in liec.:�re zi. 
cum l'rei !.'1 mântu icşti (ara asta. când 
scrisul şi ntin(i le 1i se 'mpleticesc in 
colh�ria unor crccri, cari, d� prea mult 
indianism. nu mai inteleg ce 'nsetn
nea<� a ii Romiln. Oare ai uitat şcoala 
fui N a c  1 o n c s c u ?  DacA da, să-li -fie 
ruşine şi scrie ceva despre cultura glm
dacilor de buc."�ric. Nu degeaba te 
lauzi mereu cu intdepciunea fural5 ni
\d de-aici. nitel de colea, cum obiş
nuieşte şi prietenul Matale /\ n t o n  
H o 1 b a n. 

lmpeninentului .tu ! Eu ! Eu '"  al 
cinicilor ciocoi autohtoni, ii opunem 
un lonnidabil NOI. destinat să le in
chida rentru totdeauna botul 11roianaior. 
• O c t a v Ş u 1 u t i u a eşuat dela 
.. A�a"' in nlmo:ul .. familiei", de unde 
face urit la scriitorii romăni �i se 
'nchină 'n fata d iverşilor aderci ai .. Vre
mii". Nota 2. Şulu(iu ! Pc c�nd şi la 
. ,Cuvântul liber" ? 
• Din bogatul material, pe care-I pri
mim la redactie, desprindem paginile 
trimise de camaradul V a s i  1 e 1. U n
g u r e a  n u, pe caii, dac.' · nu le pmem 
publ ica - din cauza prea strictei ac
tualită(i -, le retinem. totuşi, in ser
tartle noastre, pentru a stimula o vii
to�re col;�borare. Din manuscrisul lui La < l  r C o z 111 a, fratele lUI G c o r M e 
Ll r u m u r. l'edem mi jind un pr0<.11or. 
pc care rnunca il VJ .1Ciucc: cu siguran';' 

In rindurile noastre. Acelaş lucru Il pu
tem spune despre camaradul T e  o d o r 
I l  i u \. 
• Ne-au sosit cArţile : .. Sabii �i eravc". 
de V. H o n d r i 1 � • .,t'lfac.,ri de toamuă" 
şi ,.Poezii", de P e t r e  1' o p e  s c u 
O 1 t :  .. Melodii"', de 1. 1 .  /\ 1 e x � n d r e s
e u :  ,.Din tainele noastre ! . . .  ", .Ptopul 
din MAgu�" şi .. Sub epitrafir"', de S a
v i 1 e � a t b a. Deşi fără prea mari J)rc· 
ocupllri estetice, ele indicll un lăudabil 
efon ciltre :u1� şi le vront privi cu sim
patic, asigurându- i pc autori că, fi� şi 
numai din punct de \'edere cullur.tl. 
contributiile lur merit� pre1uirca şi in
telegerea noastril. 
• Pe idio\UI, care m;'o pasrişcaz.' cu 
a tata rlvn� - şi l ip!.' de talelll ... , il 

. sfJtuicsc s!l. sc-aslămllCic. S11cr c;\ nu 
va lrebui sii-1 idcmific -- şi nici s.' 
revin. /\muzantul idiot se ra coufornu, 
nu ? 
• Scriitorul S a  n d u  T e  1 e a  j e n. at;il 
de român in puternica dram� .. Cuiburi 
sfărâmate", are pe şantier un ruman 
despre vinţ� Inşilor, cari mor. 
• ICONAR va lansa in curând o serie 
de cArti. MIRCEA 8TAIEINUL 

• A. C o l r u ş :  tl o r i a, 1 9'3'1. Evo
c.ind cea mai măreali pagină de eroism 
şi jertfă rumâneasc3, A. Cotruş proec
teazll pe cerul istoriei şi al destinulu i 
tragic al aceslui neam, s.'pat:l in piatra 
colturoasll şi dur.a a versului său, nriaşa 
figură a lui Horia. Peste imundicitatea 
actualll, peSte calvarul neamului intreg, 
se ridicA aspră icoana jertfei : .Ptlllrll 
mori. ' pmtm ai srlrari şi goi, pmtru 
to(i . . .  1. şi din noaptea suferintelor 
tişrtcşte viforoasJ intrebarea : .de-ni 
trai itt 1 ncu, 1 ce-ai jnte Horia. r11 
mi�eii ce vând 1 norodul flumâud ? !  . . .  
1 Nu li-ar t'eni sd-i ta11(i p� tn(i, ' tlt
gilttri sti-i SCQ(i, 1 din paturi, dela dui. 
de /u prtiuzuri, 1 şi'u mij/.oml pie(ilor 
celor mai man·, / ca pt cti moi miş�l· 
uici tlilltari, ! de /imbtl sri-i spiiiZII 
ri .' !  . .  ." Aureola jertfelor trecute ao·un
c� lumini de nAdejde nou� pe culmile 
viitonllui rumânesc, spre care urcA in 
pas cadenţal Qpil.itnul eroismnlui re· 
nlscm şi al destinelor noastre veni, In 
c�niecc de lupll şi biruinta. 

V. 1. PO&TEUCA 
D. B. f o r d a n. dl!tuitorul unei mi

nunale c�rti cu normalişli, in prezent 
se leagănă tr•gic pe o margine de 
p:ind s1rindarianl'l. (J>dsaj imaginabil 
şi trist ca n moned3 intr'o poşeta de 
neruşinată profesionist�.) la u11na ur
mei, face fiecare ce-i place. Dar, e altă 
socotea!� la mijloc : jidanu! e jidan şi 
romAnul român. Şi cfmd ai aceste doua 
natiuni fală in fată. trebuie sll-ti des
chizi ochii. Apoi de te ştii român, tre
buie să-li cAsmu icşli in suflet dru111 
precis şi curat CII lacrima şi trebuie să ştii ca ti11ul semit e permanenta literă in
toarsA dintr'o mucirlă ce nu se va mai 
�i;irşi in 1·eci şi care mocirlă r.mrezeştc 

mizerabil unde nici nu te aşlepti. P� 
d-Ia, d-le im·atator l Ll r d • n. leetMu 
români te admiră rroiun�. dupo c.\tc 
�iiu eu. prc:cum te .:aprt::ciilz.l 111ult J� 
tot şi subscmnalul. Pelli.ruce atunci It 
inv�ni pe lăng:t traaca tahnudic:a, ciu
ruindu-ti munca prin u�ilc sanilc de 
perciun i !  ,\\uit mai hine Jr fi dJr� ai 
r.tmiine _acolo iu lsmailul basJrabean, 
cu sără�i:t t.tum i la lc rnmoin�asc:. şi ru· 
rată de a r•ostnl şi Cf<l\1 Jl  SIOI'Cior. 
Fericit c părintele C r i ş :1 1 1  de la .\lni
nc�ti. TEOPIL LIANU 

F I L O S O F I C E  
• \-'nlmninua;..1 şi iustructi\·:a scriei c .1 
d-lui proi. P. P. :.; e �: u 1 c s c u :  . . c ••· 
TU!G (urmelor cuituria" t'SlC o :lp:trÎI Îr.!  
insemnat;, in dom�:niul nrcoLU ·J:uilor 
filo�ofiCl:: româll(.-şti . ..\re :i,srt p1 t·:, mul: 
caracter corningem llf'lllm .1 se.: putea 
ridicl 1:\ semniiit:atil unei tJpL·rc Jc 
crca1ic filnsoiicl1 ori}!in�l:l. 
• Pentru problemele estdicei. pliu Cilr
tca el-lui T. V i  a n  u .. tstttica"' 1 .  se flttn 
inceputuri •erioasc de studiu al acestei 
discipline in univcrsităli. 
• :--:urnele :--: . B a g  d :a s a r  este lo!!:lt 
de c.iteva scrieri cuu�timcioasc >i pro
miiătoare. ,\ş.l d-«a a rrelcntat pro
bleme de filowiic .1 ist<Jrici, a infrmu.1t 
asupra cri.ci culturii moderne, imp<�
n:indu-s< prin claril.liea cxpun�rii. 
• .. Istoria pedagogiet ·- !J.trlc:.1 int:'ai:t 
- daloriUI d-lui proi. C :.; a r  1 y,  l'a 
apare la Cem:1u1i. într'un cuprin7.:itor 
volum. !.ucrarea contine p.:uagogia 
crcştiuismului antic, pcdaRogia evului 
rnediu şi a renaşterii. \'!1 fi cea mai 
docmnenlat.1 istoric a pcdago�iei din 
cite s'au scris in Rom:'onia. Dar d-nul 
proi. C. !\ a r  1 y arc si un sistem pro
priu de-a privi prub!cmek ecluc<tliti, 
astfel el iatreg malcrialul istoric al rc
dagogiei va trece printr'o nou:o pcr
spc�tiv:l ele contcmplart. \'u:n reveni 
la aJ'lariti� c�rtii. 
• D. rruf. T. O r ă i 1 c a  n u  a publicat, 
anul acesta, doun m?.nua le de liceu : 
,.Elemente de sociologic şi ,.F.tica"'. Cu 
aceast3 ocazie reamintim studiul d-sak. 
ap�rul in Revista de peda�:oR"iC, asupra 
inv�(3m:'rniului sociologiei in lictc şi 
universitati. In acest studiu aumrul pr<>
pune o nou� program� anllitic� a in
\'�tlm5ntului sociologic in Rum.iui.1. 
programa actuală iiind lrlcăhtit;a pre.t 
mult dupl sistemul personal al socio
logiei integral .  mono!{rafict . 
• Autorul volumului .. Pe culmile dis
perării". E m i 1 C i  o r J n. semuenă iu 
revista Vremea din J 5 Octombrie 1 93S 
anicolul .. Despre mediocritatea filosofiei 
şi a filosofilor". Deşi am :admirat ade
seori ircncticcle rcilexiuni ale aces:ui 
scriitor, articl.llul din urm� ni se p�rc 
ajuns l:a extremă. Cum, lilosofia u'a 
creat nimic ? F'u crrd� d.  Cior:m c!\-şi 
anulen>.ă pto7.iJia prorric ° Cred cj 
Socratcs .1 iost t:rcatur de lume ll&JU{a. 

I 
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[le-�!""�I'C im t'nt1.mla fii, ·�t)iici in liceu 
.;';1 5CiÎ) rda:i.. mult. E \.'(')rh;t dtb.r �:"a 
!1� .1plicc:- �� u nuu•� rciurme1 in inva�a
m."i11ttd fifo; . . iit. A>liel cb$.1 ,, \' I I I  ,1r 
U�.:�·cn1 dasa iilu�uiie:i •�:·:n cxcL•Icnt;l. 
llllrq:!ul  ÎllVil\;llndm J i n  · l ictu ttr primi 
;.) incor(ln:lre- inul:t pnn iilo�ofiP 
�ln.:a. Dc�i l.Tl·ckm in  dco�cl>it.1 im pur
'�'* a ionn"ni ltli•soficc a �k."·i l<t;. 
mt sumcrn dispuşi. cu roa1l' ;u:c5te. să 
O.:llllSÎdcro'l l ll  .::."1 j)lill i rt ... J \ r1 111 ;"t Il l U I  
iilnsofiei 1:\n�r:-a gC'ner�tit ,-a de\•en i 
.. �dlkl"'. De :o� pl. din punct dr \ edere 
educ;�.u-.· , filosvh<i trehu'-= �''':�n.it!rato"l n u  
c a  .. inr�tlmim". ct ca tut i�nomcn c e  
; c  trăieşte. Deci a r  f i  m a i  curând vorba 
d�··l educati� iih,sofic:t in s�n;ut de 
tr�ire a anei anum ite filosofii. Or. �
ceasta tr�irc a itlosoiiei nu poate ii S.t· 
!i5h'lC"LltA pe c1lea reiorme\qr şi a pr0· 
c;r.unclor; Ji mpotri,·ă, ca ins<"amn.� o re
naştere a inlr�M nlui mediu social. şcu· 
lM - >rrc sinceri! tritire a ttnet con· 
rcr;ii Jc lume ;i deat�-LEON TOPA 
M U Z I C A L E  

l"nililu.:a hntd.l�ii;u:- rcg.llc cUitc;lt�1 
n mut rerist�1 rnuztcnl�l incep(nH.l �.:u 
1 No�mhrie. Sr n m plr �stiei un JIOI 
p:: c.\1"1..: tn\ll�C:t romoinc�\SC�t in�cpe ��·1 
:-.i mt.� UJ! m.:ai mult Clt-nH:nta re�·ală i�i  
nh�rit?l şi a-:i cuv.im de l:mdo"1 �i cinstirr. 

J ·e l tci[&lm 1-'l. d. !' o  n 11 ;1 O t t r � \.': u, 
rectorul ;ICildcmici de · mut.ÎC':\ din Ru
Gll'l'�ti. pt:tlll11 J,Jre�iu:tsch.: ;u:hizitii ol>
t•nuk prin dt"sitintarl":\ C<•nservat(•rului 
<hn Ct•rnanti. ,\,·em n�d�jde ca duetul 
i;:.i ..-.1 �amul!a �.:u �ri)ta tinkhddt: alâr· '""" in provincie >i neştiint� I.IÎ·;\ >1�\r
lur�. penh u ,\ nu i.1ec de r�s institutia 
a:;\l"l: ad;IJ)O�tc�tc pc un M i  h a i  J o r l. 
O. B r c a z u ;, J'l. C u  c 1 i n. 

Surlltlll �unvin�i u< iuutifilaka unei 
�Cf'IIÎ de lTlliZIC:1 b SOC'Îttalei\ fil:tl"nl(J· 
uî �.::1 pcntruc·, 1 1 1 1  se i n�·;ric pc o l i n ie 
l'l"lm�nl·a��.:tl. Vmn lupta impotri\".rt spiri· 
Luhtl de �rolo 1'�11:'1 el' ministerul Vi\ 
;,!il:li �.:u c.1lc :�·u lk·sfii1lic.7.c. 

1..1. Ci -1· t"• r � r  p ,, Y C I  .1 1o!'1 inrital 
�.l dil"ijcll: 111 ;· Lul!c�:rt Jc mu7.ic1 ro
na::ue.1:;G\ IH l 'r;'�!tt. av;"1 11d �.:oucursul c.inru··:·tci \' "·-' r a .\.-\ u r a. P:ogramul va 
cutmnde piele de S. D r :t g u i, M. J u· 
r a.  P. C u  n i t  a II I i 11 e H Il �i A 1. 
i'. i r r :1. 

iu f:l\II"I.:Jc l l ll l �l'IV,IIUt"UJ\Ii il IU�H 
fi in\.1 1111 qu.,n .. �t de ro:trdt cnmpus diu 
d-uii  A. (i a r J l> c l. 1 .  �\ c ;; .l > i i i C, 
l i . 1' .1 \ � �  �i 1. l> H. 

f\t)lll mill"Pj.ll)lil al BIICtt\'ÎIIei. 1. r. 
S. S. V 1 :' :t r î o n P 1 1  i u l, \'a trchui :t;·, 
fir �i in i{iatnrn l 1:nr.i rcf,lrmc ,, mu1icii 
hbc·ricc�ti uill Ouco\'illa. o �crie Jc 
.1rtirole pt> t:ll'c suhs�mnt�HJI il scris-o 
c.111ch·a s·a id,il de 1111 indift•rcntism fe. 
J u1.:�:. l'lll ll'l ll din U(UI prublcm;, PC'II· 
trtiC':'I a\·em increden� in omul de i:q>la 
I'UIII;lnea��;l 'ii l"rCştillC:t!'t::\. 

LIVIU RUSU 
I 

P L A S T I C E  
Unul llill talentele arli;ricc ale C�r

n.,utitor, c. fAr.\ indoial�. d. V 1. � i c It i· 
t o ,. i c i. nedreptl(itul vietii pla1 lice din 
Buwvin:t. Mode>� r>âua 1:< exce�. D-s:< 
n·a apelat niciodat:l IJ lnm:ll"ointa eri· 
tidlor mai mult .au ma i putit: pnceputi. 
ci şi-a croit un drum personal in me)
tc�ugul imbr:ttioat cu at:ita bucol'incan� 
tenacitate. pc care il wutinuă cu ve
ch iu l D-salc entus iasm pentru ari�. D�la 
ulii ma expozitie a mae1trului :>; i c h i· 
t o v  i c i  t\ trel·ut desml timp. T•Jtuşi� 
ne amintim de peisagiife clare şi de 
adânci me. culese cu p�nelul din mull\ii 
noştri . Tehnician abil al cu lori i. d. N i
c h i t  o v i  ci cvitll stridcn)cle, atât de 
obişnuik la majoritatea picturilor din 
Ccrn:tuti. $i reuşeşte sn ne prezinte in· 
totdeauna un cchilihru htmitws al vo
lumelor. ((el(retănd absen)a D-sale din 
actualitate. il  ��ler>l:lm pe coit mai cu· 
r:md cu o cxpuzitie. pentru a ue putea 
\'('rific:, prim�lt! impresii �i pronosti
curile. pc cad ni le-a făcut. 

D-ni i 1{ u el o 1 f 1{ " b i c 1. ka şi 
,\\ i r c e  a T c a c i  11 c, doi tineri huCil· 
\' i ncn'i. t>romit pcnlru tuna D�ccmbric 
,·iwmarca operelnr. pe cari le-an lu
crat in Jccursul acestui an. 1 'mem a· 
firma depe ctcuma c:t. \'UIIl a\'Ca "po::ii· 
bi lit;uca unei adev:trate smpme artistice. 

1'\ot:..m aki num�k d-lui It Ş o r
b a 11, care a ctcsemnat rignel�lc uiti· 
mului n11 111;1t· uin .,r• :t i( i n  i 1 i t  c r a· 
r c'', revista d-lui  T. M 11 r ;, şa n u. 

Un cu\'iint bun p�nlrn elevul V. 
S c r i 1> c a r  u. care a trimis redactiei 
noa;trc p�te :JO ue c:tricaturi. tr;tu,ind 
�crioase cal itilti de descmnăt<.ll'. !Jac� 
va munci serios, nu c exclus s..\ avem 
inca un picior !Jucovincan de talent. 

Domnişoar� R o  d i ca 1 g n � t c ; c u, 
pt-carl:!-u �.:unoaşlcm Jin unele: de.semncin 
crcinn . n�-a predat, la rug�mintea no��
lr;i. C:tlc•·a Jiu ele. Sun lcm siguri el 
m.tnier� D-:;.tle, o in�cuua - şi �uavă 
. .. combinatie din primiril'ii ruşi şi ex
prc�iuni�mul g-erman, o \'\1. impune 
dela prima expozitie. 

T E A T R A L E  
Despre de�iiintarra pr�., putin ju�

ti ficata a Teatru lui :\a(iC>n.ll din Cer· 
nnuti . n n  \'fiiii ;·orhi. ci ,·om lrccc di
rccl 1.1 Teatrul :\.1Jional din laşi. c�re 
l,k::;ol"l"\'e'ŞIC ş) SCCIHI 110�5lr<i. :--.:cputimd 
r.lrlir':'a la specta�nlul inaugurat. al
c!tluil Llm cantvnctclc hti Afcc-.mdri. 
ne ,.,,m opri fa a .toua rcprczrmatic. 
care a incercat s5 ni-l ini•ti5t7.e pc scri i
torul s.irb "'isici. ,.Dtlamna m in istru 
Popnvid"', comedie cart co11Hnc multe 
adcrentc la satira Mteial� a lui Cara· 
>,:ialc, a lvsl un speclac,ol lamentabi l. i u  
tWimul rim11 decorul. lnchitluiti-va u n  
s.1lon mnhil:tl c u  1 ::' stiluri diferite. dela 
l .ou is XIV piu t:t fa cel llt:ti banal u·ic-
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ucrisch. OridL't lipsl de gust ar ind ica 
intentiile autorului in mediul familiar 
al minisrntlui Popovici. insaşi lip;., de 
gu;l trebuie tlrcwttatâ •·alabit :trti>ti
ceşte. Debandada de ritm. in care ;·a 
d�sf�şurat comcdi.1, a incui o i m pre;ie 
penibiUI in sala. O sccn.\ jucala grotesc. 
alta in manicr� de fars.1. a Ireia can 
comed ia clasici• etc. Regrct�m c.\ sior
Wile d-tor C. 1� ,1 111 a J a n. :\. M e i  c u  
şi R a d  v a n  s c h i  - şi :de d-':'n;arei 
M. 13 a c i  u. dc�pre c�rc I'Oill opune 
mnh bine. n'�u putul salva n ivelu l spcc· 
tocolului. D-na E. 1 o n c s c t:. c�re reu
şea Să joace corect sub directia de sceu� 
a d-lu i V. 1. P o p a. a fost slridentil. 
lipsită de m�sur� - �i nu din vina 
D-sale, ci a aceluiaş rel!isor 1. 5 a v a. 

Al treilea ;p�clacol. .. Scrisoarea" -
ilc S. M a  u li I t  a m. a rc�bililal Tr.1trul 
Nati•lnal d in l�şi. Regretăm ca d. O. 
i\1. Z a m  f i  r c s c u  n';t supraveghiar 
personal reprczcnta(ia dela Ccnt1u(i. 
Din call7.<t ah>entei D-•ale. d. D. H <t· 

g i a  c a ra1:11 un tablou inln.:g- (in mo
mcnlul ..:uhninalll al dramei. acest a�tor. 
de>tgnr lip>it de ce;t mai elemem;:r� 
cuHur� Ieatrai!\, a dcd:tn�Jl r�sut sltlii 
prin l"�lcva gl'"Sturi (iH;Ighiua)c 141 rt
verul h:linci : 0r. i'!icolson. p�r�onagiul 
imcrprcl<tt de num itul 1 "1 a )!  i a  c, nu 
putea s:i fie u n  �a;aghios. cum ,.(,itt �a 
ni-l dea pc g�t rc;pcc:ivnl actor de 
:Jcriferiel. Ceeace n'am intc!cs. a iosl �i 
murmurul complt"CI s.trăin da: indica\iilc 
fui S. M:tugham, dcl'i şi de ale d-lui 
G . . \-\. l a m  1 i ,  e s c u. din t<tbluul eh i· 
nejilor. Crcd1·m c� ace:tst� )!ata ;e da
toreşte, şi ca, absentei directorului de 
scenă. D-na A n g e 1 a L u n  c c > c n .1 
conturat (:u i ntel igenta pc l..esl ie. Pa
cal ci a [osl desa-·antajata de fi1.ic. Ro· 
tul. aşa cum 1-a 1 u c r a l  d·lla A Il g t· 
1 a L u n  c e >  c u. ne-a ptkut. Din cei
laiii imcrprcti. Joi actori tnari . po;tlc 
unici in tea tru l ronliinesc : T. C ,\ 1 i n 
*i ,\ u r e  1 O It i t c s c 11. O meniiune 
pen lru d. P a u l  V a  rd u C J. Rc;tul. 
r.•>tril·it. 

Aştept�m c.1. I'C viitor. Tr,1 trul "i.t· 
tinnal din l,ilşi s:t aib.1 grij� de scrioti
t"IC:t �ctorilor trinti�i s� jn>e� 1• Ccr
nătlti . Sl-i SU()r;l\·o�,; hiczc ..... ca s.\ nu 
mai �::.islărn la Îl''?iri ştricl persona le, 
c� .1lc d-lui 1 1 " ::: i .1 c. Oei. 111 definitiv. 
Ccrnau(ii 1111 sunt u n  oraş de mlonii. 

MIAC:EA STREINUL 
-------------------�---
REDACŢIONALE 
- Clrlilc. rcvi:�telc: t i  mRnuJtri:tdc- te \'Or 

Iri ulite pe udreu d-lui prul. L i  v i  u R u s u. 
In CemluU. llr. En1inncu. IS. 
- AUuaumC"ntul anual la ICONAR c de Lei 61). 
- In c:urilnd MP&r• 'r"a r o t  1 a u  C ll l l t u r i a  
o m u l u i  - llc .�\ i r c: o o  S t r c l n u l. cu S de .. 
1c11c de R. R r b i c z k a, 
- Numarul de Craciun ul re\'ltlei noailre a. 
par(' n1�rll. C'U co.labodri tclcctl! din tnall ,.,,. 

ti va [i t.:�b m.;ai ,·iv. cnmîcl 11 Bucovinei. 
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E V 
Cuvă.ntul Uber - :..dic• l•tuita •lobo.Jă. lu 

bul n SAria.daMllui obr��oz.aic- - t'a mutlll In 
AbisiDia ,i.a de't'en.il ofcio:suL NcgQ\llui. Cu. 
alo.rc. tnccpcrn U preluim revirta d�lut T. T. B. 
uu T. F.  F.  B r a n i , t c. c.an, deplaul defl· 

ni tiv. imprcuni cu .scribco.Ui f, D ă m  a, D •· 

m o t t e n �  R " h z, I l i e C r i t t e •. P. C o a
t l a n t i a c s .: u - l a , i  (al doih:• coorlaahocsc 
prost din Iara noastraiJ, V. V. S t a n c i u, 
C h e r a t i 1n l u c a  ti L S t- r eo a n u. In niti· 
purilc clio;J�cae, va profila dl:' jcac.rosul tolllrc 
alrican pentru •-ti coace crarii lmbibali cu 
ccraeall. 

Manifest llpara .1.& I.si. In C'Uri.ad $i a.ceastl 
tiluic! 5C va mutA tn Abisini1. 

Adevlrul ! lterar şi arUs.tic. Via1a ra

m6neasca .,� Re�:.rter continuA ti apa.ra. 
,._\ediocrc, dezolant de mr:riiocrc. Atit d� mc· 
diocrc. i11cir.l ne lipsetle C11njul 1A l\: mai ln· 
iur.im. 

Pam6ntul 1: Ancheta, prim• :a d-lui E. 
C i a l i c. a doua a d-IW J e a a  G. V :a , i l l u ,  
inlelc!Z :::l ridic� pr�:stist;iul pre•�i re�ionale. 
Coi.nd d-nii E. C i : d i w;  ti J c a a  G. V a s i l i u 
vor reounla s.t.-i laude pe 1lrlinii ti ştraini

nntii. cari n'au ce ciuta ia lilcralun romi.
nc:a�cl. mY.11umirea ao ... tr.l va (; deplin�. 

1 s T E 
uu pol viado din nuntilrul ftrtiv mnl mult de
''" exemplar - cnl! real po c11rc ni..: rufinc 

tl·l aual det'\·eli01 - Iar revistelor nalionalialc 
atleptate de toaU lumen li It pun p!edici, b:a 
la po,tl, ba la cenzuri. nu ,tii ac 11 c:n:1i. 
Ce po�i ;;ice c6nd o revi11A ce c:u dra.A •• prc· 
tinde ,,n11l011aliaU'', eri putin ntâl de natione.
lislt cii ere. acwn JO de :ani, nu po;ale pubtca 

•lo coioaneie ei ua articol dupa care 1 ' a r  
t i m t i  j a n a U  . . . R u a i a  So v i c t i c 5 -
fapl autcol"c pc care i•ri1i de rupe au-I du
vclim. Vni el noi lot ma.i cn:dem Intr

'o ta

dreptate. la. li&np ce bllri.nclc noaalrc foc•rc 
de prc:•l ccde.U idolului iudaie. tu ridid o 

llnlrl ti 11priQI presă nRiiqn•li•tl : iall prin ... 
In ee.le mal lmporlulo � D u c  u r a f t i : Cu
\"linlul Studenluc:, Ideea Homlnc.ad, R!r.n
duiala, Porunca. V n:roii. C 1 u 1 : RcvlaLa Mea, 
Gluul StrlmOf.,<· C h i 1 1 n i u :  Romllni• 
c:reştinA. C e'r n 1 u 1 1 :  lruomnlrilC SocioloQice, 
Si nl.ilca rcvUte 111 .:inrc pro,·lncia.h; ca 0Iien. 
tiri, Bralul de lier, SuUri Rom.otiC', ttc:. Ideea 
Na,ionalJ, Crainlcul cutllii jutlil:că lpc�Mlclo 
fÎ Aeclin.lila noulr4 c:reclinll- de biiuinll 
asupra rlulaî. G. M. 

Realitatea. ilustra.tli, Cinema, Ma.oazl· 
nul ,i Gazeta medlc.al6 - teDCicn\ioa:sc. l"b.e, . 
ncron:laae,ti - blegi. 

Hlhal Eminescu, an. \", Publie��li• dc
apccU.lilale .,Mihai E.miac.aa� a ad\Q ti aduce 
conlriinltii dto1ebil de importante: prnlru CU· 
Aoa,terca Yi�tii ,i 01>eril m:m:lul po�;"l. Ad u. 

eolnburat fi rnai col•boreatA prill 1cri_.ri pus
tumt paoa ialeatl a primului dintre itloricii 
nu,.t.ri lilernri, G h. B o j d :& n .  D u  i c e.. J11 
nunairul u.llim 1 l:i!J acmncari d. prol. L • c: • 
M o r a r i u, G h. B o g d a n - D u l c i  fmanu
tcriiC pwlume), A u r  c 1 A . . \\ u r u ,  i a  n u. 

Vla1CI literară, und� l-am lnlilnil 1l6t dr 

d� pc: R a c!  \1 G )" :-, marc:Ic poal ncdrcplAiil 
dt: cuutKat;.uetlii critice: .ooulre oficiale. lti 
intilni!! prst muh apariţia.. O miel dorlart, do�nn�o�lc 1. V a. 1 c r i a  a, - fi Vla&a literara 
\"a dc,·c.u.i 'i integral rom4neasc6. M.B. 

Ae\IISla Vremea rozisl1 pc poziţie. Se 
rrimeac b Y rcmu arfcolc cari 1unl u ad•
vr..t'aU b.:&tW de joc, la tol cu mai rlmu ro
aninc:•c-· In �o. din 22 Seplcrobric, Oclav Şu. 
luUu. c.,re ..:c nlt.lcl !n nlitudiDi c CI lrWllA pe 
api.. ac vuiU ..Ji nu muncqle oi m c a i  In \Ara 
n•lr•. Su se vede urill.f:. muncA a clilti linerC' .. 
lu.Jui rulll;i.u�ac. l.olreprind tu l"ate plrliJc 1D 
Labc-n ti tuliereo, nu � vC"de noua etic:A & 

mun�.:iil B�h.ir dr joC', pcmlrue4 loii Kalnu�.nnitl.i.i 

Ud11. \" rcmaa v,&d. au.! si io.lel•t!· Rutine pen· 
trud lotuşi 1\Ceft:ia. - nu z'c dv AdcrcR -
:.uni Ro111ăui. dar Intr-.: anunw;R ronulncasd 'i 

hulcu jidovcasd au i!..le.s.o pe t:::ea din urma . 
Ce c.utl printre ei Emil Cigran? Un articol 
ca ., Vidul n<Jslru culc�.:liv'" It: pulrh·c�lc � 

nuco1 ·n prrtlr In c-oloanele Vremi•. Ca de llll· 
lc:l lol l:onlul K.ar.lntau.n, \' n:uu ... a luni 11lilu. 
Ji:1e c:oalra lui .\\�qs.o(iai. Totu,i pulrcaz.l u 
notA na)îonall.sll. ccio. ce inscamnil pentru fron
tul K.t . .h:naDn ci la noi nu e:r.itl.l o mitcarc n .... 

'ioaali.JU serioadi şi ce-i m•i important. Du •· 
xisU. nici 1nicar o d o c h i n 4  naUonalilll. 
Cum •� lraJuce balumucu.J Calla. d-lor: b&nl sau 
inc:oa1tientt "! l"bide. rArpundali : ambele. Au 
c vi,.la 1'orba lui Kalmann. 

Presa na,lonolisU1 ia avflnl prcluOnda�ti. 
Cioplrlil dC" cenzuri. tmtridil pe toale dile. 
cuw�nlu.l romiulcu l,i (.ace loc. Cind te gin
dc,ll el rnialc cu li!:Ci de ani da actiYilale 

TipogrJiia \";lll llloudov�Chi. Rld:lll\i. 

D. M. u r i r a t u. F. T a n l a e, l". 8 a l • n. 
Rclinem oof.l:l romAnismului, al.il de •ubli

u.iaU. la acea�ll publicalio. 

Revista de pedagogie, ••· V. 1935. Co· 
<lui m. Lunutul ,. oembuuul pcdofoti< lllli· 
nrrllar din Cer.d.uti lf.Î conliuu.:. publicarea 
cueleatei aa.le nvble. Dupl c:.ac; IUli ck a· 
puil:e Reviall de pe.da•oai• 1:1 aju01 $fa •• li-

C�::�,tld!
n

,;��=�xl�:ruTr!n�:i:'u�
u 

o 
o

r�r�: 
tale In Iara rombaeuc:l. In IPt�ial lnvltito. 
rime& ti prol111orii 1ecundarl tll•uc in pagini� 
atC"Itcl revi.de probleme dco•cbll de: · in•lruc:
tivc. CulkburaLor;i nu"tlrulul de laii tu.n.l ur
�natarii . prnl. G r. R • 1 i u. prul. E. T u  p a. 
prul. C. N a rl y, prul. S l. P a  v c 1 c 1 c: u. D. S c o r p • n ,. a. L. T .. 

Ideea Rom6noasca Nr. 1. 2--1. an. l. 
I9J5. Bucurl.!tti. Dt-o vituroftiA atruchu4 ti 
de� lnalll linutit inlrleduall. 1\Cta&l.\ rcvi.stfr 
u impun� ca a tribunl a unuia din cele mai 
ain.ri.lou•c llancuri 11le Qcau�tiel liacre. Oauaeui 
lcttati orjfanic de plrninlul t.hii. privetc &knl 
ti dbecacl na..l"tilile ronu\actU do ocic�t n.lud. 
raporti.Ddu.lc nwnai la coofou•ilale:a cu ele 
la.tile. inr au la loale a\'Orlalelc prodiiSa de 
export ale altor realiUli. ttrJ.ino. R&drili dia 
ciocniri aprige d11 curente ti ideolajli beli�
r•mte, vrea Al n. n llntod ,, o nlec:lionare 
a lol cc·i valoar"' a-utealic.l, a tol co coru
puodc rp&c:;ftc:ulul etnic roaalae•c. n prim pu
terea u.nci îu"e inlcrprelAri a momonlu!ui Îll· 
Luric ,l.a cs.i11cnLelor lui si lrnpriatc vielil ro
m!actl.i n\Ucarea de re'otuarcer� pc: Jlnia du
mului b.ltut din veac da riirtta nva&tr4 etnica.. 
Nlzui�te la. definirea ld loatj purltat111 lui, a 

cumt•lcX\IIui de \·-.lori prudu>o4: de urJ!anismul 
Joci41 ramănnc, ariti.ncJq.J �·01 1�-un indnunir.
lul �uloa.um fi crilc:ri'il de 3j:lr'Ct";c:e :a crCJt\ii
lor Yliloarc. 

Stabilqle 1neWa Intre �orii f�r6. lu.h:rc:n\i 
la rc.;a.lîlale $-1 lnlrc reillibtea ddoranatA. do
ved.iDdu·Je dt-Wl rw.a.lism lrapanl L.!c cch�libral 
ce aa'nWJtreazl. n ribnul d.n.itos al firii. 

Nu putem d nt oprim :uupr:a tuturo:- :ar
ticolelor cari ne-au retinut Jttntia. lnsl!mnirn 
pc cela .amnalc l;)c : M. Vuldnescu, P. C o s
I i n  D -=  1 c G a u. s t \: ( :a n  1 g a. c c b r e  c ele. 
- CrooiclL ,· Crilic..: bo,lllc ,i iu.Jici�c In· .• 

podobesc j.lagLoilc rniJtci. din a c�ru.i :rlructu
ri r�apirl W1 aer d��: lin.tlatc fÎ vr.toar� ca 

di.otr"un (ra�meal de carte nalun.U.. 

Revista Teo:oglclli. Sibiu. an. XX\". Se pl. 
-Oei. 1935. Rc\·ista lnlen:�iat1 acwn 25 ;tr. 

de lnahul lenrh de azi Dr. 1\icoJ.c Bilan. ne 
aduce cu awolrul din urrui m•lerial inten."Sanl 
ti v.arla.l. abordi.nd prubl4:mc de h.·okogie s S· 
tcmalid. ti practic:�. 

Scmneazl artic:vle pr. N. C o 1 :a ... pr. Or. 
N. T e r c b i l '  lr.\hticis:mul lui Sc.loviciO f'r.  
Ion B u ne 1 (remarcabilul arhc. : P:&clorul �i 
turma aaJ etc. Lipi& condeiu.Jui pJrinlclui Dr. 
O.  S l l o i l o a i e  •• simte cu lao.ti aboodcnLc 
de material 'i de cronici. 

ŞtllnfB fi onestîtale teologica. Bo.:u
llovul car� poartA preleal.ioa;ul Li.Uu de lD.:.tÎ.I· 
Iru Ja. lcologie ti pc d&-aaupn auaa.cle f;ig&J'· 
lului leo!ot nu care� lo•l L t b c de w (A. S.J. 
uo a.nwne pifmen : E or J! b e n i e  L c b e d e w, 
rtmarc:i.od •ubstanf&litatu unui cludîu aJ prol. 
un�v. Or. D o rn i t i :� n S p i n u. publ"c3.l in 
.. Candela"' pe 1929 .. Binele $Î rAul in crcşli
ainn ,i "a conccpliilc e lice a.le lui Kant. Sclru
pcnhauer IÎ �icLuclu:" şi·n l!cul :soculcala c

'
or 

li biAc si populnrir.C'ze ace•l atudiu lr11duc�du-J 
şi publit:indu-l lntr"u revist• l<ulogidi r�t:a.n·li 
din Var,ovia, .. Puti pn\·di"" 1934. 

l>arc!n5:'��':;d�· c� �:���Pi:d!�i�0� :��l-�: 
plimbi ac:tualmentt prosti:a-i clolofanl, cu ptu. 
leca ti chtl.le, pa: ttrl:dlo Chi1id\llui - n':� 
avul lnh:nlii curalv, \111 unde dovcde•t� cA 
persoana A. t refnclarl uaor aslld de intentii 
crc,liaeşti, e el dămul public4 studiul sub 
scm..a.lturi proprie. n (ur� Yllll\zid. Aici se 
vede el dJ roagi.slru, C3.re a 'l.."n&l d-ti v�olorilicc 
liUul lolr'o v14ric tcologici, dovcde,te llU .aua1ai 
el n'a avut l(lnduri (rumoue ,· l:iud•bilc ci 
d a comis uo lurt ordinar. voind ti·i sperie 
pe tcaiOJtli din V af10via cu deşte:rt:r.ehmca u 
vezi daamnt-. d�•prc cArt neci:�. nu 1e puteau 
coavinfe el-i de prov�ni..:n(l •triin�. no tliin1l 
rominctle. Elftbourco numitului •lndiu o. prol. 
u.Aiv. D. Spi.nu prcaupunc• arnpO.rut cuno;,,. 
lcrea llmb i Qarmaae. se ved..: irLii d priu 
lidva luguiati o. lrazliului pusoaur.i vlnsh·· 
teolo2ic:. cuaottinlele: de 1 .  Qcrm11.nA n'Du lrc
cul decâl ln forma. Wlui carCT.l .:iptlcitar, cAci 
d!nJul na ,Ue nici anlcar copia co:-ect. lac:imJ 
deJO er�,eli la ITAnscricrc• titatelor nc:mtc�ll. 
Dar ee import.'\ acc.slca. 7 Ce-ara aface, ml rng. 
el ti lucrarea lut penlru ob:inerca titlului llc 
mA�islru, an: mai anult dtc:il n.linillf '·!di� Cl.l le a de doclural • p.lr. n. Ru�..:uln. 1 (,\. 
supra acalei cbatiuol vom mai rc:\"eaiJ. Astea 
ou la.t,ruaad. devrcmecc nu 't.ic aimcni cum 
" operat do!ofil.nia :Fa TOfC&ll. jJrin h:oiOJtlr. 
roml.nta.Jd. CaiaC'C'-i atra,·eaz.l ahomlnabilu-i 
fe!llt. rslc pc lânfl cai1LAltA de lcolo� inel Ji 
pC1"H'n.nrel In plcaL dc:1 dupa ce a fMI s

nrUnl b limo ti slltuil cre11inetlc li·•i re
pare. '"scala la care-o !i (o•l h:tp"ns d� s•
l.ana. dJnl\ll rr"audo fi au vede nîruic - l:a�:� 
pe mutul de Basarabia. lmpalrh·a unor :atlfcl 
de iafi. cnl vvr 1.1 inlroduei (urlul Jitf'rar 
dnpt metodl ln c:âmpul ceref'Uirilor tcolol!icr 
&liin'ilic:c 1111 fmpun milluri dra.��tice. c5ci ,;m. 
piui noa:tru di1prd ., fi pua putin. iar i�rl-'· 
"�• n'ar fac• drclil .. �·neur-.jc· e melod.o f11i 
Evghonie c:el nrmen ,i mtund ca un rolnbtt('. 

L S. 
I 
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3 Periodicul "lconar", anul !, nr. 1-3, 1 935, se află în Bucovina 727 

Numărul 2 cuprinde editorialul Legea muncii şi a tăcerii, semnat de Leon 
Ţopa, p. 1 ş i  articolul semnat de G. Macrin, Permanenţe româneşti: Vasile Pârvan 
(1882-1927), p.  2--4. Barbu Sluşanschi semnează Autoportret imoral sau 
confesiunea secretă a unui arivist sincer, p. 4-6. Din creaţia lui Ion Roşea ( 1 908-
1 933)  se publică trei poeme: Neohaiducească, Itinerar. Inscripţie pe-o aripă de 
aeroplan, Preludiu, p. 2, precum şi epigrame de George Pitic, citate d in Vasile 
Pârvan şi Nae Ionescu. Cronicile l iterare sunt semnate de Mircea Streinul, p. 6-7, 
iar cele muzicale de Liviu Rusu, p. 7-8. Barbu Sluşanschi, Mircea Streinul, Liviu 
Rusu şi Vasile Posteucă scriu despre reviste din ţară şi din Bucovina, p. 8 .  În nota 
redacţională de la pagina 8 se fac precizări cu privire la adresa persoanei de contact 
(tot Liviu Rusu), abonamente ("abonamentul annual la ICONAR e de lei 60"), 
sumarul următorului număr şi  lucrări în curs de apariţie. Şi aici este menţionată 
imprimarea: Tipografia Văd. B londovschi, Rădăuţi. 

Editorialul nr. 3 ,  1 935 ,  Satanismul erotic şi etica iubirii, p.  1 ş i  3 ,  este semnat 
de Barbu Sluşanschi .  Semnează articole Liviu Rusu, Ideea de folclor în activitatea 
muzicală românească, p.  3 ;  · Ion Ţurcan, Creaţia literară ca problemă a 
colectivităţii noastre, p. 4-5. Pagina a doua este în întregime dedicată poeziei : 
Vasile 1. Posteucă, Drumuri spre cer, Cântec; Mircea Streinul, Magie; George 
Strătoiu, Efemeridă. Mircea Streinul, Vasile 1. Posteucă şi Teofil Lianu semnează 
cronici l iterare, Leon Ţopa cronici filosofice, Liviu Rusu cronici muzicale, iar 
Mircea Streinul cronici teatrale, p. 5-7. Despre reviste din ţară scriu George 
Macrin, Leon Ţopa şi Liviu Stan, p. 8. În nota redacţională, inserată în pagina 7, pe 
lângă informaţii referitoare la adresă şi abonament, se anunţă apropiata apariţie a 
cărţii lui Mircea Streinul, Tarot sau Călătoria omului, cu 5 desene de Rudolf 
Rybiczka şi numărul de Crăciun al "Iconarului", "mărit, cu colaborări selecte din 
toată ţara" şi  care "va fi cea mai vie cronică a Bucovinei". Ş i  acest număr îşi 
precizează imprimarea: Tipografia Văd. Blondovschi, Rădăuţi. Mai adăugăm că 
abia în numărul următor (4, 1 935 ,  cu 1 2  pagini) se precizează că "secretariatul de 
redacţie al revistei noastre e făcut de Mircea Streinul". Imprimarea periodicului nu 
mai este menţionată în nr. 4. 

Prezentând nr. l -3 din 1 935  ale periodicului cernăuţean "Iconar", descoperite 
de noi la Rădăuţi unde, de altfel, s-au şi tipărit, mai facem precizarea, la fel de 
importantă pentru cercetarea istoriei noastre l iterare, că în colecţia deţinută de 
Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina se află toate numerele 
acestui periodic bucovinean, acoperind, prin cele 29 de apariţii lunare, intervalul 
septembrie 1 93 5-ianuarie 1 938 .  După ştiinţa noastră, aceasta este singura colecţie 
completă a revistei "Iconar" existentă în România. În copi i  xerox, aceasta va fi 
curând pusă la dispoziţia cercetătorilor interesaţi, după final izarea operaţiunilor de 
prelucrare a întregului Fond documentar "Dr. Ştefan Bucevschi". 

Vasile I Schipor 
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ÎNSEMNĂRILE UNUI VOLUNTAR BUCOVINEAN DIN ANII 
PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL DESPRE PRINCIPELE CAROL 

AL ROMÂNIEI ŞI REGIMENTUL "VÂNĂTORI DE MUNTE" 

ANGHEL POPA 

Începutul anului 1 9 1 8  s-a dovedit nefast pentru Vechiul Regat al României. 
Angajată într-un război ce-i depăşea potenţialul sub toate aspectele, izolată de 
anglo-francezi, care nu şi-au onorat promisiunile, cu un aliat la răsărit, inamic 
tradiţional, ce trăia euforia revoluţiei comuniste, ţara se îndrepta, inevitabil, spre 
dezonoranta Pace de la Buftea-Bucureşti . Fără speranţe, care în acele momente se 
dovedeau i luzori i, România pierduse totul, cu excepţia onoarei .  În apărarea acestui 
deziderat, nu lipsit de importanţă în momentele cruciale pentru o naţiune, s-a 
angajat Monarhia, ca instituţie naţională. 

Iniţiativa nu era de dată recentă şi nici întâmplătoare. Perechea regală a 
României, şi îndeosebi regina Maria, încă de la declanşarea Primului Război 
Mondial, a fost preocupată de soarta ţării, cu ale cărei interese a înţeles să se 
contopească, a impl icat Casa Regală în toate acţiunile politice şi mi litare ce vizau 
desăvârşirea unităţii naţionale 1 • În acest context, o atenţie deosebită a fost acordată 
principelui Carol, moştenitorul tronului României, reprezentând garanţia vi itoare a 
Dinastiei şi a Ţării2• 

Reflectând această stare de spirit, regele Ferdinand 1, într-un discurs oficial, 
prilejuit de majoratul principelui, i-a sublin iat marile responsabilităţi vi itoare: "De 
la un prinţ moştenitor lumea aşteaptă mai mult decât de la ceilalţi. N-am să repet 
niciodată îndeajuns, fiule, îndeplineşte-ţi conştiincios datoria faţă de Dumnezeu, 
faţă de ţară şi faţă de tine însuţi . Ţine minte, exemplul rău al unui conducător poate 
să ducă la distrugerea ţării"3 • 

1 Guy Gauthier, Missy, regina României, traducere din franceză de Andreea Popescu, 
Bucureşti, 2000, p. 1 67-252. 

2 Paul al României, Carol al 11-lea, rege al României, versiunea românească, I leana Vulpescu, 
Bucureşti, 1 99 1 ,  p. 1-1 6; Paul D. Quinlan, Regele playboy, Carol a/ Il-lea de România, traducere din 
engleză de Mona Antohi, Bucureşti, 200 1 ,  p .  20-57. 

3 Paul D. Quinlan, op. cit. , p. 5 1 .  

Analele Bucovinei, XIII, 2, p. 729-737, Bucureşti, 2006 
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730 Anghel Popa 2 

Conştient de obl igaţi ile ce-i reveneau, la intrarea României în război, 
principele Carol a solicitat să i se încredinţeze comanda unei unităţi pe front4 • 
Contrar afirmaţii lor principelui Nicolae5, fratele principelui moştenitor, susţinute şi 
de alţi autori, cererea nu i-a fost satisfăcută, constitu indu-se într-o adevărată 
dispută între factorii responsabi l i .  Dacă regele Ferdinand 1 înţelegea să-I menţină 
pe Carol în preajma sa, fami liarizându-1 cu problemele Marelui Cartier General al 
Armatei6, regina Maria dorea să-I implice în realităţile frontului. În Jurnalul său, 
ţinut pe tot parcursul războiului, regina a menţionat în legătură cu acest aspect 
următoarele: "M-am rugat de Nando [regele Ferdinand 1, n.n.] să-I lase pe Carol să 
rămână aici, în loc de a se înapoia la Cartierul General. Acolo viaţa e prea 
uniformă, e l  are prea puţine de făcut şi doreşte aprig să aibă de lucru. Trebuie să 
chibzuim astfel încât Carol să fie mereu într-alt loc, pentru ca inspectând, cercetând 
etc., să poată vedea totul de aproape"7• 

Dorinţa reginei, de a-1 vedea pe Carol pe front, a fost contracarată şi de 
oamenii pol itici români, care-şi justificau poziţia prin expl icaţia că viaţa principelui 
moştenitor nu poate fi pusă în primejdie. Refuzând explicaţia, regina, fermă şi 
hotărâtă, şi-a menţinut poziţia, încercând să-şi convingă personal fiul pentru decizia 
dorită de ea. În acest sens, în toamna anului 1 9 1 6, prin intermediul unor scrisori, şi-a 
menţinut punctul de vedere, recurgând la reproşuri şi chiar durităţi la adresa 
principelui, ce veneau, de această dată, nu numai din partea reginei, ci şi a mamei 
şi  a femei i :  "Cum poţi sta l iniştit când patria ţi-e cotropită, când fiecare zi aduce 
veşti şi mai disperate? Nu-nţelegi nobleţea rolului pe care ai putea să-I joci? Ei te 
iubesc. Eşti viitorul lor. Pentru tine luptă, îşi varsă sângele, iar tu nu te apropii de 
ei, nu te smulgi deloc din confortul şi din obiceiurile tale egoiste, ca să le aduci un 
cuvânt de speranţă sau de mângâiere, ca să le dai un pachet de ţigări, un pahar de 
vin. Dac-aş fi eu acum bărbat, şi mai ales bărbatul pentru care ostaşii luptă, aş fi tot 
timpul alături de ei, undeva, oriunde, peste tot, ca un drapel în care cred toate 
inimile, spre care se îndreaptă toate privirile [ . . .  ] . Nu-ţi dai seama ce ocazie măreaţă 
pierzi. Ai putea fi idolul armatei ,  credinţa ei, speranţa ei"8 . 

Problema a cunoscut conotaţii noi în condiţii le refacerii armatei române din 
iarna anului 1 91 6- 1 9 1 7, când regina 1-a impl icat pe principele moştenitor în 
acţiunile sale caritabi le9• În preajma marilor bătăl i i  din vara anului 1 9 1 7, când 
regele şi oamenii politici români au luat decizia de a i se încredinţa principelui 

4 Ibidem, p. 53. 
5 Prinţul Nicolae de Hohenzollern, În umbra Coroanei României, Documente, amintiri şi 

comentarii editate de Gh. Buzatu în colaborare cu Stela Cheptea şi Sorin Pârvu, laşi, 1 99 1 ,  p. 4 1 ;  
Gheorghe Bodea, Viaţa lui Carol a/ Il-lea - destinul unui pribeag, Cluj-Napoca, 2000, p .  53, 56. 

6 Paul D. Quinlan, op. cit. , p. 52. 
7 Maria, regina României, Povestea vieţii mele, ediţia a 11-a, voi. I I I, traducere de Mărgărita 

Miller Verghy, Iaşi, 1 99 1 ,  p. 132. 
8 Apud Paul al României, op. cit. , p. 23. 
9 Maria, regina României, op. cit. , p. 1 33,  1 39, 1 48-1 49. 
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Carol comanda unei unităţi pe front, regina s-a opus 10 . Era o poziţie ce izvora din 
teama că o implicare directă a principelui, în luarea unor decizi i mil itare, îl făcea 
răspunzător faţă de viaţa subordonaţilor, iar în cazul unui eşec, se putea 
compromite imaginea moştenitorului tronului, dar şi a Casei Regale. Regina dorea, 
doar, o funcţie onorifică, decizii le urmând să şi le asume factorii mi litari 
responsabil i .  

Toate aceste tribulaţii şi-au găsit o rezolvare în toamna anului 1 9 1 7, când 
principele Carol, cu prilejul împl inirii a 24 de ani, "a fost înaintat la gradul de 
locotenent-colonel şi pus în fruntea Regimentului "Vânători de Munte"1 1 . Era doar 
o comandă onorifică, conform dorinţei reginei Maria care, şi în acest caz, ca de 
altfel întotdeauna, şi-a impus punctul de vedere. 

Vom rel iefa, având ca sursă documentară inedită Carnetul de front al 
voluntarului bucovinean Il ie Dugan-Opaiţ, inserat, ulterior, în Amintirile sale, 
redactate la începutul deceniului al şaselea al secolului trecut, modul în care Casa 
Regală a României, la începutul anului 1 9 1 8, a depus eforturi insistente pentru 
păstrarea loialităţii annatei, ca singura instituţie naţională ce era în măsură de a 
asigura viitorul ţării ,  consolidându-şi, totodată, propria poziţie, într-o lume în care 
chiar marile tronuri se prăbuşeau. Demersul nu putea rămâne nesesizat, chiar şi 
pentru un observator ce nu era familiarizat cu subtil ităţile politice ale vremi i ,  cum 
era tânărul voluntar bucovinean. 

Experienţa dramatică trăită de Il ie Dugan-Opaiţ, alături de alţi 2 1  de voluntari 
bucovineni şi ardeleni ,  în cadrul Şcol ii de ofiţeri rezervişti din Botoşani ,  ale căror 
resorturi am încercat să le surprindem cu un alt prilej 1 2, a fost continuată, la 
începutului anului 1 9 1 8, în cadrul Regimentului "Vânători de Munte", a cărui 
comandă onorifică a primit-o principele moştenitor Carol, aşa cum am menţionat 
anterior. 

Din însemnările voluntarului bucovinean rezultă că, iniţial, unitatea a fost 
constituită dintr-un batalion, în iarna anului 1 9 1 6-1 9 1 7, cu scopul de a se opune 
trupelor alpine gennane, formate din bavarezi, care au încercat să rupă frontul pe 
Valea Trotuşu1ui ,  în zona Târgu Ocna. Batalionul s-a acoperit de glorie în luptele 
cu "barbarezii" - cum îi numeau soldaţii români pe germani - în zona menţionată, 
în vara anului 1 9 1 7, sub comanda maiorului Virgi l Bădulescu. Pentru modul 
exemplar în care s-au comportat pe front, batalionul şi un mare număr de ofiţeri, în 
frunte cu comandantul său, au fost decoraţi cu Crucea "Mihai Viteazul", iar soldaţii 

10 Paul al României, op. cit. , p. 24. 
1 1  Paul D. Quinlan, op. cit. , p. 55. Alti autori fac confuzii, sustinând, în mod eronat, că 

principele Carol a fost numit la comanda directă a Batalionului "Vânătorii de Munte", în iulie-august 
1 9 1 8  (Paul al României, op. cit. , p. 24) sau că, în vara aceluiaşi an, deţinea comanda onorifică a unui 
regiment! (Ioan Scurtu, Monarhia în România. 1866-1947, Bucureşti, 199 1 ,  p. 68). 

1 2  Vezi Anghel Popa, Între fronturi. Bucovineni în România Primului Război Mondial, 
Câmpulung-Moldovenesc, 1 998, passim. 
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cu "Virtutea Militară" 13 • Unitate specială, considerată, ulterior, trupă de elită, 
batalionul a fost transformat, la cererea Casei Regale, în regiment. 

La cererea principelui moştenitor, noul regiment urma să cuprindă în 
componenţa sa şi un batal ion format, în exclusivitate, din voluntari ardeleni şi 
bucovineni .  În decembrie 1 9 1 7, unitatea a fost constituită, totalizând 1 000 de 
soldaţi şi 1 6  ofiţeri. Întregul efectiv a fost ales în baza l iberului consimtământ al 
fiecărui voluntar14• Între voluntarii care au optat pentru batalionul mentionat s-a 
aflat şi Ilie Dugan-Opaiţ: "Eu, în special, mă simt foarte fericit că am fost 
repartizat, în fine, la «Vânători de Munte», după a mea cerere. Ce m-a făcut să 
ajung aici? Răspund: Dându-mi perfect seama de situaţia mea de voluntar şi de 
«Legământul» iscălit, voiesc să-mi fac datoria unde e mai greu, ergo, şi  unde e şi 
mai frumos, la «Vânători de Munte» şi cu speranţa că, la acel Corp select, 
comandant fiind însuşi Alteţa Sa Regală, Principele Carol, voi găsi o mai mare 
dreptate şi ordine decât aiurea şi nimic mai mult"1 5 [s. a.] . 

La 1 0  decembrie 1 9 1 7, voluntarii s-au deplasat spre Târgu Neamţ, unde se 
afla dislocat în zonă, pentru refacere, Regimentul "Vânători de Munte", aflat sub 
conducerea locotenent-colonelului Virgil Bădulescu 16• Voluntarii au fost constituiţi 
în Batalionul III, comandat de maiorul Traian Manolescu, format din patru 
compani i .  Sublocotenentul I l ie Dugan-Opaiţ a fost repartizat în Compania a 4-a 
mitraliere, aflată sub comanda căpitanului Socrate Mardari 1 7 . Această companie a 
fost repartizată, pentru cantonament, "la vreo 600 metri departe de Mănăstirea 
Neamţului, numai peste un deluţ, unde se află Schitul Vovidenia, cu numai câteva 
case împrejurul bisericii şi o clădire lungăreaţă pentru adăpostirea pelerinilor sosiţi 
aici" 1 8 • La 26 ianuarie 1 9 1 8, I l ie Dugan-Opaiţ a fost transferat în Batalionul Il, 
trupă activă, aflată sub comanda maiorului Vrânceanu, în cadrul Companiei a 4-a, 
comandată de căpitanul Grigore Barozzi 19 • 

După aprecieri recente, principele Carol ,  deşi deţinea comanda onorifică a 
Regimentului "Vânători de Munte", "a făcut o treabă bună acolo, ca întotdeauna 
când îşi punea în minte ceva. Era un soldat conştiincios, urma ordinele întocmai, 
dar ca moştenitor al tronului era ţinut destul de departe de focul bătăliei, cât să nu
şi pună viaţa în primejdie"20. În acest sens, la ord inul principelui moştenitor, 
regimentul a fost dotat corespunzător, cu echipament şi armament, fi ind supus, 
totodată, unei intense pregătiri de specialitate, menită de a-1 transforma, în cel mai 
scurt timp, conform dorinţei exprese a acestuia, într-o unitate de elită. Sunt 

1 3 Arhivele Naţionale Iaşi, fond Fraţii Dugan, dosar 3 1 ;  I l ie Dugan-Opaiţ, Amintiri familiare, 
partea a I I-a, manuscris, p. 242. 

14 Ibidem, p. 243. 
15 Ibidem. 
1 6  Ibidem, p. 244. 
1 7 Ibidem, p. 247. 
18 Ibidem, p. 246. 
19 Ibidem, p. 263. 
20 Paul D. Quinlan, op. cit. , p. 55.  
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relevante, în acest sens, aprecierile sublocotenentului I l ie Dugan-Opaiţ: "Uniforma: 
capelă (şi cască), veston, pantaloni scurţi, bocanci .  Sub talpa bocancilor purtam un 
fel de gheare de fier, mobile, cari erau strânse pe bocanci cu curele. Cu aceste 
gheare, vânătorii se puteau urca pe dealuri, pripori, pe stânci şi pe sloiuri de gheaţă. 
Mantaua era invizibilă (în sensul că nu era în dotare n. n .), atât la soldaţi cât şi la 
ofiţeri. Semnul distinctiv al «V[ânători lor de] M[unte]» este gulerul de culoarea 
verdelui închis, pe ambele părţi a încheetorei gulerului de la veston, pe care e 
brodată, cu fir de aur, goarna vânătorească, aşezată pe o ramură de brad, de culoare 
verde deschis. Trupa dormea pe cetină de brad. Deşteptarea (iarna) la ora 5 (cinci), 
spălatul afară, cu omăt, apoi cor, ceaiul şi ieşirea pe terenul de instrucţie, în pas 
alergător. S-a ajuns, treptat, până la 3 (trei) km. Piesele de mitralieră se schimbau 
în pas alergător, de la om la om"2 1 . 

La scurtă vreme după constituire, regimentul a fost inspectat de principele 
Carol, în perioada 1 4-1 7 februarie 1 9 1 8 . Pentru ineditul momentului, considerăm 
necesar să redăm modul în care s-a desfăşurat inspecţia, conform însemnărilor 
voluntarului bucovinean, insistând asupra aspectelor sale esenţiale. Inspecţia a 
început cu Batalionul Il, cantonat la Mănăstirea Neamţului, miercuri, 1 4  februarie, 
ora 3 p.m. :  "Alteţa Sa era însoţit de colonelul C. Găvănescul, autorul articolului 
Războiul nostru pentru întregirea neamului din Calendarul «Regina Maria»,- 1 9 1 8, 
(p. 34-80), colonelul Atănăsescu, adjutantul Alteţei Sale, colonelul Olteanu, fost 
comandant al Liceului Militar de la «Mănăstirea Dealu», de prezent comandantul 
Brigăzii de voluntari români, ardeleni şi bucovineni, de la Hârlău, locotenentul de 
alpini francezi Jellinee, scriitorul ardelean Ion Agârbiceanu, apoi It. colonelul 
Virgil Bădulescu, comandantul Regimentului «Vânători de Munte» "cu ajutorul şi 
adjutantul său"22 [s.a.] . 

După trecerea întregului batalion în revistă, a urmat executarea programului 
de inspecţie, constând în diverse exerciţii mil itare, specifice vânătorilor de munte, 
care au propus o impresie deosebită asupra asistenţei, prin măiestria şi siguranţa 
modului în care au fost efectuate, dovedind o temeinică pregătire a trupei23 • 
A urmat "defilarea batalionului şi fotografierea în grup a ofiţerilor, înconjurând pe 
Alteţa Sa. Eu aveam locul meu, la dreapta şi dinapoia umărului drept al A[lteţei] 
Sale. Fotograful, rară să anunţe, ne-a fotografiat, noi fiind în plin râs, în urma unei 
glume a A[lteţei] Sale, privitor la un maior. A[lteţa] Sa a inspectat, apoi, cazarma 
invalizilor, mănăstirea, apoi cazarma batalionului, cu de-amănuntul (cameră, sală, 
bucătărie, grajd). Cazarma a fost foarte frumos decorată cu cetină. Pe păreţi, 
inscripţii cu cetină. Mult haz a fost când A[lteţa] Sa şi It. colonel Bădulescu 
încercau să citească acele inscripţii de cuvinte începute, dar neisprăvite. Aşa de 
exemplu:  «Trăiască Al. Sa Princ. Car.» sau «Tr. Col. Virg. Bădulescu, zis Băţosu, 
comand. Reg. V.M.» etc. La bucătărie, a gustat din ciorba de fasole de la cazan. 

2 1  I l ie Dugan-Opaiţ, op. cit. , în loc. cit. , p. 263-264. 
22 Ibidem, p. 264-265. 
23 Ibidem, p. 265. 
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Băieţii de planton pe plotoane s-au prezentat admirabil .  La sosirea A[lteţei] Sale la 
Compania a 4-a, noi, ofiţerii companiei, ne-am prezentat, A[lteţa] Sa dând mâna cu 
noi . Seara, masă comună la popota ofiţeri lor. Producţii de-ale băieţilor. La plecare, 
A[ lteţa] Sa şi-a luat rămas bun de la noi, ofiţerii, dându-ne mâna"24 . 

În următoarele două zile, principele Carol a inspectat Batalioanele 1, III şi IV, 
dislocate la Târgui Neamţ. În seara zilei de vineri, 16 februarie, principele 
moştenitor şi  suita sa, alături de întregul Corp al ofiţerilor regimentului, au audiat, 
la Cercul ofiţerilor din Târgu Neamţ, concertul susţinut de tânărul violonist George 
Enescu: "Clipe neşterse. Să-1 asculţi, executând la vioară piesa «Havanaise» şi apoi 
să mori !  "25 

Inspecţia regimentului s-a încheiat sâmbătă, 1 7  februarie, printr-o masă 
comună la Cercul ofiţerilor din Târgu Neamţ, ocazie cu care principele Carol a 
ţinut o alocuţiune, în care a făcut următoarea apreciere: "Regimentul «Vânători de 
Munte» este cel dintâi regiment al armatei române, atât în ce priveşte instrucţia, cât 
şi disciplina, iuţeala, exactitatea, morala şi comunitatea întreolaltă"26. 

A urmat trecerea în revistă a întregului regiment, adunat în careu, pe un 
platou din faţa ruinelor Cetăţii Neamţului .  Cu acest prilej ,  principele a promis că, în 
cel mai scurt timp, va da unităţii drapelul de luptă, care a fost deja, comandat în 
Franţa27 • 

D incolo de aceste consemnări relative la inspecţia menţionată, interesante 
sunt aprecierile voluntarului bucovinean, deşi succinte, în legătură cu impresia 
lăsată asupra sa de principele moştenitor, care simbol iza, în acel moment, 
speranţele întregului neam românesc: "Deşi era foarte simplu îmbrăcat, purtând 
uniforma regimentului său şi gradul de locotenent-colonel, la prima vedere mi s-a 
părut că am înaintea mea un om, ca toţi oamenii, dar care întrupează mândria 
neamului românesc. L-am auzit vorbind aşa de frumos româneşte, am auzit şi am 
simţit uralele scoase din piepturile Vânătorilor Săi şi am înţeles că acest principe, 
deşi din marea famil ie a kaiserului hohenzol lemian, e cel mai bun român şi că dacă 
mie unuia, el nu mi se pare mai altfel decât un om, ca fiecare altul, cauza este că El, 
prin situaţia sa de Principe Moştenitor al Tronului României, născut şi  crescut în 
Ţară şi în credinţa strămoşească, a ştiut să se coboare în adâncul sufletului fiecărui 
român adevărat. Nu separatism «dei gratia», ci unitate «din voinţa naţională» ! 
aceasta-i deosebirea între un Principe Moştenitor, să-i zic austriac, şi Principele 
Moştenitor al Tronului României .  Că Austria e mare şi  România mică? Da, 
România e mai mică, cu mult mai mică decât Austria, dar numai ca teritoriu, şi 
deocamdată numai, dar România e cu mult mai mare decât Austria în vitej ie şi 
solidaritate . Şi asta ajunge"28 . 

24 Ibidem, p. 265-266. 
25 Ibidem, p. 266. 
26 Ibidem, p. 266--267. 
27 Ibidem, p. 267. 
28 Ibidem, p. 269-270. 

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



7 Însemnările unui voluntar bucovinean 735 

Promisiunea principelui Carol, făcută Regimentului "Vânători de Munte", în 
legătură cu drapelul de luptă, a fost concretizată la 2 apri lie 1 9 1 8, cu ocazia unei 
noi inspecţi i .  De această dată, principele moştenitor a fost însoţit de regele 
Ferdinand 1 şi regina Maria, precum şi de principesa Marioara şi principele 
Nicolae. 

Ceremonia s-a desfăşurat într-o atmosferă solemnă şi sărbătorească, începând 
cu ora I l  a. m. ,  pe platoul din apropierea Cetăţii Neamţului .  Întreşui  regiment, de 
la soldat la ofiţer, purta "la cască cetină de brad şi la piept, flori"2 • După trecerea 
în revistă a unităţii de către principele Carol, care a prezentat raportul regelui 
Ferdinand 1, a urmat ceremonia de sfinţire a drapelului de către arhiereul Nazarie. 
F ixarea drapelului pe lancea de lemn s-a făcut, conform tradiţiei, prin baterea 
ţintelor de către Famil ia regală, generalul Constantin Prezan, colonelul Virgil 
Bădulescu, maiorul Vrânceanu şi  de câte un reprezentant al fiecărui grad din cadrul 
regimentului, începând de la căpitan până la soldat. Drapelul a fost decorat de rege 
cu Ordinul "Mihai Viteazul", clasa a I II-a. Cu acelaşi prilej ,  au fost decoraţi un 
număr de ofiţeri şi soldaţi30. 

După ceremonie, consemnează I l ie Dugan-Opaiţ, "urmează masa comună cu 
Înalţi i oaspeţi, la Cercul mi l itar. E pentru prima oară când stau la masă cu Familia 
regală, în aceeaşi sală. La intrarea în sală a Familiei regale, noi, ofiţerii, cântăm 
Trăiască Regele! De la locul meu pot observa, de aproape, pe oaspeţi. Regele cam 
bolnav, regina vecinic frumoasă, Alteţele lor, principele Carol, Nicolae şi 
Marioara, voinici şi voioşi"3 1 . 

Au urmat toasturile, începute de comandantul regimentului şi încheiate de 
regele Ferdinand 1, totul luând sfârşit prin cunoscutul gest al reginei Maria care 
"distribuie, apoi, fiecărui ofiţer câte o fotografie a sa, cu semnătura proprie: 
«Marie, 1918». Erau mai multe feluri de fotografii .  Eu am primit fotografia în care, 
Regina e îmbrăcată ca soră de caritate, cu voal negru peste haina albă, cu cruce în 
frunte şi cu mâini le în buzunare"32 . 

În perioada ce a urmat, Regimentul "Vânători de Munte" a intrat sub 
incidenţa dezastroasei Păei de la Bufea-Bucureşti, ce prevedea desfiinţarea tuturor 
unităţilor mi l itare speciale, nou create. Încercările de eludare a acestor prevederi, 
cu scopul de a salva existenţa regimentului, nu au dat rezultat. Unitatea a fost 
redusă la un singur batalion, care a primit denumirea de Batalionul 8 Vânători de 
Munte: "al 2-lea batalion a fost numit rezerva celui dintâi, al 3-lea Şcoala de 
tragere, iar al 4-lea, format din voluntari, a fost demobi lizat"33 . 

29 Ibidem, p. 267. 
30 Ibidem, p. 268. Drapelul, comandat în Franţa, s-a pierdut pe teritoriul nesigur al Rusiei, în 

primăvara anului 1 9 1  8, aşa cum a fost soarta tuturor transporturilor destinate, în acea perioadă, 
României. În aceste condiţii, drapelul cu care a fost dotat Regimentul "Vânători de Munte" aparţinea 
Corpului de Aviaţie din România. Cf. Ibidem, p. 269. 

3 1 Ibidem, p. 268. 
32 Ibidem, p. 269. 
33 Ibidem, p. 270. 
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Prin Înaltul Decret Regal, din 1 O mai 1 9 1 8, principele Carol a fost numit 
comandant al Batalionului 8 "Vânători de Munte", iar la 1 iunie, însoţit de generalii 
Petala şi  Zadik, şi-a luat în primire unitatea, stabilindu-şi Cartierul general la Târgu 
Neamţ34 . Pentru perioada, relativ scurtă, cât s-a aflat direct la comanda unităţi i, 
avem informaţii din aceeaşi sursă documentară, dat fiind faptul că sublocotenentul 
I l ie Dugan-Opaiţ, după desfiinţarea batalionului de voluntari, a fost numit în 
funcţia de şef al aprovizionării Popotei la Batalionul 8 "Vânători de Munte". În 
noua situaţie, cum remarca în amintirile sale voluntarul bucovinean, "am avut 
ocazia să fiu mai aproape de principele Carol, să-I văd zilnic luând masa la popotă, 
împreună cu ofiţerii, şi să-I aud vorbind"35 . 

Integrat vieţii de garnizoană, principele Carol şi-a onorat încrederea acordată 
de regele Ferdinand 1 şi regina Maria, susţinând eforturile armatei şi ale ţării pe 
drumul anevoios al marilor speranţe: "Locuia în strada principală, în vila unui 
farmacist amenajată anume pentru el, numai peste drum de Cercul ofiţerilor şi de 
Popotă. Avea o maşină puternică la dispoziţie, garată la vilă, de multe ori, l-am 
văzut conducând maşina singur, cu o îndeletnicire de perfect automobi list. Cam pe 
la ora 9 dimineaţă, venea la Comandament unde lucra, împreună cu It. colonelul 
Bădulescu, la rezolvarea tuturor chestiunilor şi  actelor curente, până la ora I l  ş i  
ceva [ . . .  ] .  Mesele la popotă erau aşezate în formă de potcoavă şi locul principelui 
Carol era la mij loc, cu faţa spre intrare, de la care loc el avea o privire l iberă, 
asupra întregii săli. La dreapta lui era locul adjutantului, It. colonel Atănăsescu din 
Cavalerie. La intrarea în sala de mese, precum şi la plecarea din sala de mese a 
principelui, ofiţerii, în picioare, îi urau: Să trăiţi, Alteţă Regală!, la care salut, el 
răspundea cu ridicarea braţului drept, întins înainte, rostind : Sănătate!. Locurile la 
masă erau fixate după grade, în jos până la sublocotenent [ . . . ] .  După servirea 
ultimului fel ,  de regulă al 3-lea, se putea fuma, fără prealabilă învoire, şi ofiţerii 
mai rămâneau pe loc, luând parte la d iferite discuţii , mai ales de interes general 
mil itar. Principele îşi fuma ţigara, fiind atent la cele d iscutate, pe cari le asculta şi 
îşi da părerea, când d iscuţia lua un caracter contradictoriu, şi da dreptate unuia sau 
altuia. De multe ori, principele Carol invoca părerea fostului său profesor Nicolae 
Iorga, ca determinantă în cutare sau cutare situaţie"36 [s.a. ] .  

Dar inevitabilul, din nefericire pentru Dinastie, s-a produs. Într-una din serile 
luni i  iul ie, când Corpul ofiţerilor, împreună cu principele, vizionau un film în 
grădina publică din Târgu Neamţ, "sosiră câteva persoane străine, cari atraseră, 
numaidecât, atenţia celor de faţă. Era o domnişoară, o doamnă în etate şi un domn 
de vârstă mij locie. Domnişoara, o brunetă, de statură mij locie, cu ochi de drac, 
purta o pălărie cu bordură largă şi costum de culoare închisă, se aşază la dreapta 
principelui Carol, cu care începuse o d iscuţie veselă, văzută după râsul lor, dar 
care nu se putea auzi . Eu şedeam, vreo trei rânduri de scaune, mai înainte. Ea era 

34 Ibidem. 
35 Ibidem, p. 271 . 
36 Ibidem, p. 27 1-272. 
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d-ra Zizi Lambrino, d-na era mama ei şi  domnul, un moşier din vecinătate, ofiţer de 
rezervă d in Regimentul «Vânători de Munte». A doua zi, până în prânz, Principele 
Carol era văzut la pl imbare, pe stradă, cu d-ra Zizi Lambrino, care nu-i ajungea 
până la umăr, urmaţi, la câţiva paşi, de mama ei, o matroană diformă şi îmbrăcată 
aproape neglijent"37 [ s.a. ] .  

Aşa începea pentru principele moştenitor drumul patimi lor sentimentale, care 
aveau să-I ducă, în scurtă vreme, la abandonarea unităţii pe care o comanda, gest ce 
echivala cu o dezertare, şi la realizarea unei căsători i morganatice pe un teritoriu 
străin, Odessa. De aici şi până la reprobabi la renunţare la prerogativele regale, nu a 
mai fost decât un singur pas. 

37 Ibidem, p. 276-277. 
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DOMNUL COLONEL GHEORGHE EMINESCU* 

ANGHEL POPA 

Lecturând lucrarea Napoleon Bonaparte, editată de Academia Română la 
începutul deceniului opt al veacului trecut, am rămas impresionat de sti lu l în care 
era scrisă şi de bogata bibliografie folosită, atrăgându-mi atenţia, în mod deosebit, 
şi numele autorului, necunoscut în istoriografia românească, dar având o rezonanţă 
deosebită pentru sufletul oricărui român: Gheorghe Eminescu, numele aprigului 
căminar de la Ipoteşti, părintele poetului nostru naţional . O stranie coincidenţă, 
mi-am spus, dar decis de a avea o discuţie cu scriitorul Aurel Leon, astăzi trecut în 
lumea umbrelor, cunoscător al arborilor genealogici ai multor famil i i  i lustre din 
Moldova. Surpriza avea să fie totală. Poposind la Iaşi sub l i l iacul din grădina străzii 
Cerchez, "bădia" Aurel m-a informat că persoana în cauză era fiul lui Matei 
Eminescu, fratele cel mai mic al Poetului, trăitor în Bucureşti. Mi-a dat numeroase 
detal i i ,  se cunoşteau bine, oferindu-mi şi adresa. l-am scris în scurtă vreme, 
glosând pe marginea cărţii sale, dar, parcă, şi împins de teama de a nu-l mai găsi -
avea, pe atunci, 83 de ani. Aşa l-am cunoscut pe cel care pentru mine a rămas, şi 
astăzi, Domnul colonel Eminescu. 

Celui născut la 1 iunie 1 895,  ursitoarele i-au rezervat profesiunea armelor, 
deşi, cum îmi spunea, temperamentul său nu-l indica pentru această carieră. Ca 
tânăr sublocotenent a făcut parte din promoţia destinată a se jertfi pe câmpul de 
bătaie al Primului Război Mondial, alături de generaţia sa, în numele obsedantei 
Români i  Mari, şi sfârşind neputincioşi, în tranşeele celei de-a doua conflagraţii, la 
prăbuşirea ei, prin voinţa marilor puteri democratice învingătoare. O generaţie greu 
încercată, cu trăiri excepţionale, a cărei apartenenţă Domnul colonel Eminescu şi-o 
asuma cu legitimă mândrie, cum menţiona în amintirile sale, din care am capitolul 
intitulat semnificativ, Generaţia mea: 

"Noi ne-am trăit copilăria şi adolescenţa în liniştea care a caracterizat epoca 
dintre 1 878 şi 1 9 1 6, dintre Plevna şi Mărăşeşti .  Ne-am început tinereţea în furtuna 
Primului Război Mondial şi  ne-am terminat-o în viforul celui de-al doilea. Când 
crainici i  posturilor de radio au anunţat, în cele patru părţi ale lumi i, sfârşitul 
războiului, noi ne-am deşteptat d in coşmar bătrâni înainte de vreme, fiindcă, aşa 

' Prezenta evocare face parte din volumul, în pregătire, Aşa cum i-am cunoscut. 

Analele Bucovinei, XIII, 2, p. 739-762, Bucureşti, 2006 
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cum spunea un mare conducător de oşti, «pe câmpurile de bătălie se îmbătrâneşte 
repede». 

În scurgerea a peste trei sferturi de veac, noi am trăit evenimente cât generaţii 
de-a rândul în secole. Noi am fost martori la evenimente din acelea pe care istoria 
nu le repetă decât la intervale de mileni i .  În goana unei singure vieţi, noi am asistat 
la prăbuşirea imperiului anacronic al Habsburgilor şi la apariţia statelor naţionale. 
Am avut privi legiul, unic, de a vedea realizat visul nostru milenar şi durerea de a-1 
vedea, din nou, amputat [s.a. ] .  Am asistat la apariţia primului stat comunist care, 
într-o lume în întregime capitalistă, proiecta un nelin iştitor semn de întrebare. Am 
văzut apărând fascismul şi nazismul, cu inevitabila lui  consecinţă, al Doilea Război 
Mondial . Am asistat la ceea ce în tinereţe ni se părea o imposibilitate, destrămarea 
imensului imperiu colonial englez şi am văzut comunismul instaurat pe o treime 
din globul pământesc"1 • 

Această personalitate, aparţinând "generaţiei din 1 9 1 6", cu generozitatea şi 
condescendenta ce îl caracteriza, mi-a acordat prietenia în ultima parte a vieţii sale. 
Aproximativ un deceniu au durat legăturile noastre sufleteşti, realizate prin 
intermediu corespondenţei şi concretizate în două întâlniri personale la domicil iul 
său din "prozaica cetate a lui Bucur" - cum îi plăcea să spună despre capitala ţări i 
strada Laurenţiu Claudian, 20. În tot acest timp, am trăit strania senzaţie că mă aflu 
în preajma Poetului .  Corespondenţa acestor ani reflectă, cu sinceritate reciprocă, 
stările noastre sufleteşti faţă de unele evenimente din lumea literară şi ştiinţifică şi 
de oameni i  vremi i  implicaţi în ele, fără a aborda probleme legate de regimul 
comunist. Şi totuşi, o doză de reţinere din partea sa a existat, şi era firească, dându-mi 
seama de acest fapt după ce ne-am întâlnit personal, când s-au "topit" orice 
zăgazuri ce puteau exista între noi, la l imita celor menţionate de mine, şi când am 
cunoscut pe omul Gheorghe Eminescu în toată complexitate şi măreţia lui .  Era mic 
de înălţime, amintind de cunoscuta statură a Poetului, calm şi distins în mişcări, cu 
o ţinută vestimentară ce viza eleganţa, consecinţă a îndelungaţilor ani petrecuţi în 
armata regală, te fascina când începea să vorbească, prin logica argumentelor şi 
prin invocarea permanentă a adevărului, fi ind ceea ce francezii numesc un 
"causeur". Totul era dublat de o memorie ieşită din comun. Avea un cult pentru 
România Mare, pentru Poet ş i  împăratul Napoleon 1 .  Cu prilejul acestei v izite, am 
trăit un moment emoţionant, aproape incredibil .  În timpul discuţiei noastre a fost 
anunţată, de către soţia amfitrionului, vizita inopinată a domnului Marin Stan, venit 
d in Valea Prahovei .  Brusc, dialogul a fost întrerupt, s-a ridicat precipitat de pe 
scaun, întâmpinându-şi oaspetele cu o caldă îmbrăţişare, plină de efuziune, 
prezentându-mi-1 ca pe un vin vechi dintr-o colecţie rară: era fosta sa ordonanţă din 
Primul Război Mondial, care-I v izita anual. A urmat un festin în trei, având ca 
"obiect" păstrăvul afumat în cetină de brad, adus de mine din Bucovina, completat 
de vinul domnului Marin Stan. Discuţi ile dintre cei doi au fost emoţionante, 

1 Gheorghe Eminescu, Generaţia mea, manuscris, din volumul Amintiri, p. 3 .  
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reliefându-mi, pentru întâia dată în viaţă, adevăratele valenţe a ceea ce numesc 
majoritatea oameni lor, cu mare uşurintă, prietenie. 

După această primă întâlnire, corespondenţa dintre noi a cunoscut o 
schimbare evidentă, exonerată de orice reţinere, reliefată de următoarea epistolă: 

"Nu cred că mai este nevoie să vă repet câtă plăcere îmi fac scrisorile d-tale. 
Mă bucur să constat că sentimentele noastre sânt aceleaşi, în ceea ce priveşte 
marele nostru vecin şi aliat de la Răsărit care l-a confiscat pe M. Eminescu, 
făcându-1 poetul lor «moldovean», uitând de Doina lui şi de poezia La arme, a 
cărei primă strofă este dedicată Basarabiei, şi în ipoteza că nu o cunoşti, fiindcă a 
dispărut de mult, ţi-o reproduc:«Auzi, departe strigă slabii/Şi asupriţii către noi,/E 
glasul blândei Basarabii/Ajunsă-n ziua de apoi,/E sora noastră cea mezină/Gemând 
sub cnutul de calmuc/Legată-n lanţuri de-a ei mână/De ştreang târând-o ei o 
duc.»"2 • 

La ultima noastră întâlnire, consumată la 7 noiembrie 1 982, destinul, parcă 
vrând să mă favorizeze, l-a îndemnat să mă reţină patru ore ! În tot acest timp, nu 
am fost întrerupţi decât o singură dată de venirea soţiei sale, doamna Elena 
Eminescu care, rară a rosti un cuvânt, se înţelegeau din priviri şi tăceri 
(convieţuiau, pe atunci, de vreo 60 de ani), a trecut ca o umbră în rochia-i neagră, 
într-un parfum de cafea, punându-ne pe măsuţa din bibliotecă l icoarea în ibric de 
aramă şi coniacul franţuzesc "Napoleon". Discuţia a fost mai mult un monolog, 
întrerupt în răstimpuri de întrebările mele, un adevărat regal al evenimentelor la 
care a partic ipat în cele două războaie mondiale. Cu această ocazie, mi-a mărturisit 
cu durere, dar demn, că regimul comunist l-a "gratificat", pentru serviciile aduse 
ţării în cele două conflagraţii, cu ani grei de închisoare, fără a-mi da alte detal i i .  

Ne-am despărţit, fără a bănui că nu ne vom revedea niciodată! Păstrez, de la 
această u ltimă întâlnire, cadoul său, o fotografie, înfăţişându-1 ca tânăr ofiţer3, 
făcută la scurtă vreme după bătălia de la Mărăşeşti, la care a avut onoarea de a 
participa în vara anului 1 9 1 7, având pe revers dedicaţia: "Profesorului Anghel 
Popa, această poză «din vremi mai mari la suflet», cum spune poetul Oct. Goga. 
Poză făcută la o lună după terminarea bătăliei de la Mărăşeşti, la care am participat 
cu Reg. 3 5  inf. Din Divizia a IX-a în calitate de comandant al companiei a II-a de 
mitraliere, după ce comandantul companiei, locot. Radu Nicolae, a căzut rănit şi  
comandantul de batalion, poetul Andrei Naum, a murit la trei paşi de mine. O 
pagină de istorie trăită, pe care am evocat-o în revista «Limba şi l iteratura română» 
din 1 98 1 ,  nr. 3 .  Gh. Eminescu". 

Fotografia a fost însoţită de poeziile Poetului4 , având pe fila primului volum 
dedicaţia: "Domnului profesor dr. Anghel Popa, cu sentimente de s inceră preţuire 

2 Arhiva autorului, dosar 2, Corespondenţa cu Gheorghe Eminescu, scrisoare din 1 5  
noiembrie, 1 980, f. 1 .  

3 Arhiva autorului. 
4 M. Eminescu, Poezii, ediţie critică de D. Murăraşu, voi .  1, II, III, Bucureşti, Editura Minerva, 

1 982. 
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şi caldă afecţiune, în amintirea zilei de 7 noiembrie, când am răscolit prin istoria 
anilor de glorie ai epopeii de la 1 9 1 6- 1 9 1 8 . Gh. Eminescu, 7 noiembrie 1 982, 
Bucureşti". 

Am continuat să ne scriem, dar cu intermitenţe, deoarece, deşi îşi făcuse "d in 
timp un colaborator", acesta nu a mai avut răbdare. Semnalele nu au l ipsit: gripe, 
viroze cu complicaţii pulmonare (era un fumător împătimit), dublate de decese în 
fami l ie şi d ispariţia unor apropiaţi, cum a fost cazul generalului Gheorghe Mihail, 
de care 1-a legat o prietenie de 65 de ani .  Toate erau, cum îmi scria caustic, "o 
repetiţie înainte de călătoria fără întoarcere"5 • Scadenţa a venit: la câteva zile după 
ce împlinise vârsta de 93 de ani, la 6 iunie 1 988, Domnul colonel Eminescu ne-a 
părăsit, după cum am aflat din "România l iterară", lăsând, celor care I-au cunoscut 
şi iubit, eterne regrete şi dulci amintiri. În ce mă priveşte, îl consider doar plecat, 
urmând să ne reîntâlnim. 

Să mai adăugăm că ne-a lăsat şi  o parte din gândurile sale, concretizate în 
ceea ce a scris, chiar dacă avea convingerea, cum îmi spunea cu mal iţiozitate, că va 
rămâne în posteritate doar graţie numelui său şi înrudirii cu Poetul .  A iubit nespus 
de mult scrisul, avea un talent moştenit din familie, dar profesiunea sa nu i-a 
îngăduit decât târziu să scrie, lăsând, din acest motiv, foarte puţin sub raport 
cantitativ. A avut un adevărat cult pentru cea mai grandioasă perioadă din istoria 
Franţei, revoluţia din 1 789 şi epoca napoleoniană "căreia - îmi scria - i-am 
consacrat 30 de ani de studiu"6 . Să menţionăm, sub acest aspect, că deţinea, după 
afirmaţia sa, cea mai mare bibliotecă particulară din România cu lucrări relative la 
perioada istorică în cauză. Fi ica sa, doamna Yolanda Eminescu, i-a procurat 
majoritatea cărţilor ce au fost publicate în Franţa, la sfârşitul veacului trecut. În 
aceste condiţii, în prejma bicentenarului naşteri i împăratului Napoleon I ( 1 969), 
avea depus la Editura Academiei manuscrisul primei sale lucrări, intitulate 
Napoleon Bonaparte. Cartea a apărut în două volume7 relativ târziu, raportată la 
eveniment, bucurându-se de o călduroasă apreciere în revistele de specialitate şi  în 
presa l iterară a vremii .  Un exemplar al acestei lucrări, însoţit de o frumoasă 
scrisoare, 1-a trimis prinţului Napoleon, care trăia la Paris, descenden! direct al 
împăratului .  Iată ce-mi scria despre această i lustră personalitate: "Imi cereţi 
amănunte în legătură cu prinţul Napoleon. Iată-le: Este strănepotul lui Jerome 
Bonaparte, cel mai mic frate al lui Napoleon şi fost rege al Westfaliei. A trăit în 
Spania, deoarece legea franceză interzicea ca descendenţii foşti lor monarhi să 
locuiască în Franţa. În timpul războiului [al Doilea Război Mondial n .n.], a venit ca 
voluntar, cu gradul de căpitan, a fost decorat cu «Legiunea de Onoare», a luptat în 
rezistenţa franceză, din care cauză generalul de Gaulle a abrogat legea şi prinţul 

5 Arhiva autorului, dosar 2, Corespondenţa cu Gheorghe Eminescu, scrisoare din 1 martie 
1 984, f. 1 .  

6 Ibidem, scrisoare din 29 ianuarie 1 980, f. 1 .  
7 Gheorghe Eminescu, Napoleon Bonaparte, voi. I (233 p.), voi. I l  (255 p.), Bucureşti, Editura 

Academiei, 1 973 . 
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Napoleon locuieşte, azi, la Paris [ . . .  ]. La Paris prezidează toate festivităţile 
consacrate lui Napoleon [ . . .  ]. Ginerele meu, care a fost coleg la Sorbona cu actualul 
lui secretar, spune că este colosal de bogat"8. 

Prinţul Napoleon i-a răspuns printr-o scrisoare elogioasă, cu referinţe la 
ascendenţa sa eminesciană, pe care o reproducem in extenso : 

Mon cher Colonel, 

1 O, Boulevard Suc het 
Paris (XVI) 

V os deux etudes, historique et militaire, si aimablement dedicacees, sant sous 
mes yeux. Je vous en remercie. 

Je suis tres sensible a votre attention, et tres heureux de voir que le peuple 
Roumain s 'interesse toujours a l 'Histoire Napoleonienne. Votre ouvrage apporte 
un nouveau temoignage du rayonnement des idees, du dynamisme et de la valeur 
militaire de Napoleon fer. 

Nul mieux que vous-meme, issu de la grande jamille de l 'illustre poete 
Roumain, Mihail Eminescu, ne pouvait reussir cette oeuvre importante, a laquelle 
vous avez consacre lant de travail et de soin. 

Croyez bien que nous sommes, en France, tres sensibles a cel hommage 
rendu au nom de Napoleon. 

Veuillez agreez, mon cher Colonel, 1 'expression de ma haute sympathie. 

Le Prince Napoleon 
au 

Colonel Gheorghe Eminescu 
39, rue Claudian, 20 

Bucarest, Roumanie9 

Napoleon 

le 12 Juin, 1973 

Cartea a mai cunoscut o ediţie, într-un singur volum, fiind publ icată la 
aceeaşi editură, 1 3  ani mai târziu 10.  Succesul de librărie al acestei cărţi 1-a 
determinat să definitiveze lucrarea De la Valmy la Waterloo. Din raţiuni ce ţineau 
de nostalgia vechiului Iaşi, dar şi la îndemnul profesorului Constantin Ciopraga, a 
făcut o ofertă Editurii Junimea. Lucrarea, prezentată în manuscris, a fost acceptată 

8 Arhiva autorului, dosar 2, Corespondenţa cu Gheorghe Eminescu, scrisoare din 28 martie 
1 980, f. 1 .  

9 Ibidem, scrisoare xerografiată, inedită. 
1 0  Gheorghe Eminescu, Napoleon Bonaparte, ediţia a 11-a, revăzută şi adăugită, Bucureşti, 

Editura Academiei, 1 986, 326 p. 
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şi inclusă în planul editurii pe anul 1 975 .  Dar surpriză, editura nu şi-a mai onorat 
angajamentul şi cartea nu a fost publicată! Deranjat, autorul a solic itat restituirea 
manuscrisului, dar nici nu i s-a răspuns. Vreme de trei ani s-a in�':'!"'. �;-.;i prin 
profesorii Dumitru Lăudat, Gavril Istrate şi Constantin Ciopraga, personal ităţi ale 
vieţii ştiinţifice şi culturale din Iaşi, primindu-se d in partea conducerii editurii, 
reprezentată de Mircea Radu Iacoban şi  Corneliu Sturzu, răspunsul că manuscrisul 
s-a pierdut! Dezgustat, a abandonat orice demers. În anul 1 982, când în conducerea 
editurii au avut loc schimbări - M. R. Iacoban a trecut la direcţiunea Teatrului 
Naţional, iar Corneliu Sturzu la "Convorbiri l iterare" - i-am sugerat autorului să 
reluăm acţiunea de obţinere a manuscrisului, de această dată prin intermediul 
scriitorului Aurel Leon, cu care am discutat în acest sens. Mi-a răspuns îndurerat: 
"[ . . .  ] am abandonat lupta. În fond, vina este a mea. După succesul pe care l-am avut 
cu monografia Napoleon Bonaparte, aveam o carte de vizită care-mi deschidea 
porţile la editurile din Bucureşti . Dintr-o naivitate romantică, am cedat cererii lor 
de a le da manuscrisul lucrării De la Valmy la Waterloo. Mi-am zis: Iaşul lui 
Eminescu, Junimea, etc. Socrate spunea că «toate păcatele omeneşti sunt greşel i  de 
raţionament». Am greşit, am plătit greşeala şi m-am ales cu o experienţă care, din 
păcate, vine când nu-mi mai foloseşte. Încerc, totuşi, un sentiment de tristeţe la 
gândul că Iaşul, această mare citadelă culturală de altădată, Iaşul lui Maiorescu şi  
Eminescu, Iaşul lui Stere şi Sadoveanu, Iaşul lui  Ibrăileanu şi  Topârceanu a ajuns 
Iaşul lui Iacoban şi  Sturzu. O decădere mai dramatică şi mai spectaculoasă e greu 
de imaginat"1 1 . 

Convingerea sa, pe care şi-a păstrat-o tot restul vieţii, formată în baza 
informaţi ilor primite din Iaşi de la persoane ce cunoşteau "personajele" de la 
"Junimea" şi metodele lor mai puţin ortodoxe, era că manuscrisul în cauză a fost 
furat de C. Sturzu, cu ştiinţa lui M. R. Iacoban, urmând să fie publicat, sub un alt 
nume, după decesul său, autorii furtului mizând pe vârsta sa înaintată. 

Din aceste raţiuni, a refuzat orice colaborare la revista condusă de Corneliu 
Sturzu, cum îmi sublinia într-o scrisoare: "Recent, am primit, prin profesorul 
D. Lăudat, rugămintea poetului Zilieru de a-i trimite câteva pagini pentru 
Almanahul «Convorbiri l iterare». Am răspuns prof. Lăudat că nici un moment nu 
mă gândesc să colaborez la o revistă condusă de borfaşul Corneliu Sturzu, care mi-a 
furat manuscrisul"1 2• 

Cu toate aceste decepţii, a continuat să lucreze, deoarece "scriu din pasiune -
îmi spunea într-o altă scrisoare - nu pentru drepturi de autor. Este un lucru pe care 
puţini îl pot înţelege"1 3 • A încercat să refacă lucrarea în cauză, informându-mă că, 
pe măsură ce va scrie, îmi va trimite câte un subcapitol. Mi-a trimis Sumarul 
lucrării, cu o tematică foarte interesantă şi două subcapitole: Înţeleptul Marii 

1 1 Arhiva autorului, dosar 2, Corespondenţa cu Gheorghe Eminescu, scrisoare din 24 februarie 
1 982, f. 2. 

1 2  Ibidem, scrisoare din 1 martie 1 984, f. 2. 
13 Ibidem, scrisoare din 25 februarie 1 980, f. 2. 
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Armate (Generalul Antoine Drouot) şi Bravul bravi/ar (Procesul şi executarea 
mareşalului Ney), cu dedicaţia: "D-lui praf. Popa Anghel, aceste câteva pagini de 
istorie. Gh. Eminescu"14 . Îmi menţiona, cu acelaşi prilej ,  că avea intenţia de a publica 
lucrarea într-o serie de 6-7 volume, cu ilustraţii în original, "în genul celor apărute în 
Franţa"1 5 . Decepţiile legate de destinul acestei cărţi, la care adăugăm şi lucrarea 
nemiloasă a timpului, i-au frânt entuziasmul şi totul a rămas în această fază. 

La începutul anului 1 980, avea finalizată, după ani de muncă, cartea 
Revoluţia .franceză, pe care a propus-o spre publicare mai multor edituri din 
Bucureşti . In acest sens, îmi scria: "Editurile cărora m-am adresat nu par interesate 
n ici măcar să examineze lucrarea. Deşi în ofertele !acute le-am atras atenţia că este 
prima versiune românească, că are un profil deosebit de cel al autorilor traduşi până 
acum, că aduc idei personale. Răspunsurile sunt identice:«Planul editurii este 
supraaglomerat». Oficial, instrucţiunile sunt să încurajeze lucrările originale, în 
practică, editurile preferă traducerile şi publică după criterii ciudate. Ca atare, 
lucrarea aşteaptă în sertar şi în orele când am dispoziţie de scris sau mai primesc 
câte un volum nou de la Paris, mai revăd câte un capitol, îl mai refac, îl mai 
cizelez"1 6• 

Tot în manuscris a rămas şi piesa de teatru, scrisă în patru acte, terminată la 
sfârşitul anului 1 980, urmând să se decidă asupra titlului, având, în acest sens, trei 
variante: Statuia de ipsos, Joseph Fouche sau Domnul ministru al Poliţiei 
Generale17 • 

Tot ce a trăit acest om în lunga sa viaţă nu putea să nu-şi găsească 
concretizarea în scrierea amintirilor. Aceste amintiri îşi au şi ele "povestea" lor. Le-a 
scris cu dragoste, având un reper: adevărul, intitulându-le simplu, Amintiri, dar 
având ferma convingere că vor fi destinate sertarului, datorită regimului comunist, 
cum îmi sublinia într-o scrisoare: "Mă întrebaţi când şi unde vor apărea Amintirile 
mele? Adevărurile istorice pe care le expun :Iară prudente omisiuni şi :Iară nici o 
concesie !acută realităţilor, le fac nepublicabile pentru moment şi pentru mult timp. 
Poate nu vor fi publ icate n iciodată. Cine poate prevedea scadenţa? Ca istoric de 
profesiune, d-ta ştii, prea bine, că epoca dintre 1 877-1 9 1 8  se află, încă, sub semnul 
conjuncturii politice, că procesul reconsiderărilor, deşi a început, el  este lent şi 
prudent, deşi continuu. Nu se poate prevedea ziua când el se va finaliza şi adevărul 
istoric nu va mai supăra pe nimeni .  Cele mai interesante amintiri ale mele sânt 
legate de anii petrecuţi în Basarabia, plină de evenimente la care am fost martor şi, 
uneori, participant. Cum s-ar putea publica, în conjunctura politică actuală, 
adevărul asupra asasinării generalului Stan Poetaş, sau asupra rebel iunii de la 
Tatar-Bunar, sau povesti numeroasele drame petrecute de-a lungul Nistrului, :Iară a 
supăra pe puternicul vecin de Ia răsărit?"1 8 • 

1 4 Ibidem, manuscrise. Materialele sunt dactilografiate de autor, doar dedicaţia este olografă. 
1 5 Ibidem, scrisoare din 8 februarie, 1 980, f. 2. 
1 6  Ibidem, scrisoare din 29 ianuarie 1 980, f. 1 .  
1 7 Ibidem, scrisoare din 1 6  iunie 1 980, f. 1 .  
1 8 Ibidem. 
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Amintirile sale urmau să cuprindă toate evenimentele pe care le-a trăit şi la 
care a participat, până în ultimii ani ai vieţii sale, rămânând în posesia familiei .  Aşa 
au stat lucruri le până în momentul în care a discutat cu un personaj nefast al lumii 
comuniste, Ion Popescu-Puţuri, pe atunci d irector al Institutului de Istorie al P.C.R. 
Probabi l  1-a cunoscut prin intermediu ginerelui său, soţul doamnei Yolanda 
Eminescu, atunci membru al Academiei de Ştiinţe Sociale şi şef de secţie la 
Institutul de Cercetări Sud-Est Europeane. La îndemnul acestui comunist care 
cocheta cu ştiinţa, la care s-a adăugat, probabil, şi dorinţa de a-şi proteja famil ia, 
care avea o poziţie socială foarte bună (menţionăm că doamna Yolanda Eminescu, 
absolventă a Facultăţii de Drept, ţinea cursuri, în anii ' 80, la marile universităţi din 
Occident, într-o vreme în care obţinerea unui paşaport pentru orice român era o 
imposibilitate, iar fiica sa era studentă, dacă îmi amintesc bine, în Spania sau 
Portugalia), autorul şi-a schimbat planul: amintirile, cuprinzând evenimentele până 
la Primul Război Mondial inclusiv, mai puţin cele "sensibile" sub .aspect politic 
pentru regimul comunist, au constituit manuscrisul care a rămas în fami lia sa. 
Evenimentele ce nu puteau fi destinate publicării, precum şi între-dga perioad1 
interbelică, au format un al doilea manuscris, pe care 1-a predat lui Ion Popescu·· 
Puţuri, după propria sa mărturiţ: "Întâmplător, am o copie după unul din cele mai 
inofensive capitole, pe care v i-I trimit, pentru a vă convinge de imposibilitatea 
publ icării .  Tot ce este interesant pentru 

·
istorie, voi scoate separat, şi le voi 

încredinţa tovarăşului Ion Popescu-Puţuri, pentru Muzeul de Istorie al 
Partidului''[ s.n.] 19 • · 

Adăugăm aserţiunea, nu lipsită de importanţă: să fi crezut Domnul colonel 
Eminescu în veşnicia regimului, în cosmetizarea acestuia şi în realizarea unui 
comunism cu faţă umană? Probabil, dacă nu chiar posibi l .  Chiar şi peste ani, 
gândul acesta mă răscoleşte, mă tulbură, având în vedere experienţa lui de viaţă. 
Dar, în acelaşi timp, îmi spun: care dintre noi poate afirma că a purtat la butoniera 
vieţii. floarea albă a perfecţiunii umane? 

Încheiem acest episod, menţionând că doi admiratori, sensibili la amintirea 
postumă a Domnului colonel Eminescu, au publ icat, în 1 995,  cu sprij inul financiar 
al Ministerului Culturii şi Cultelor, amintirile din primul manuscris, deci până la 
Primul Război Mondial inclusiv20, lucru foarte curios, bazându-se pe paginile 
manuscris pe care autorul, cu generozitatea-i cunoscută, le-a oferit acestora în 
timpul v ieţii sale, fără a putea folosi întregul manuscris al familiei Eminescu. Să fi 
refuzat aceasta o colaborare? Din ce motive? Desigur, acestei ediţii ,  date fiind 
împrejurările în care a fost realizată, iniţiatorii neavând la dispoziţie întregul 
manuscris original, îi lipsesc, din nefericire, unele subcapitole cum ar fi: Misiunea 
Militară Franceză din România, Bătălia de la Mărăşeşti, Sfârşitul războiului, 

19 Ibidem. 
20 Vezi Gheorghe Eminescu, Amintiri, ediţie critică şi  Cuvânt înainte de Gabriel Gheorghe, 

Bucureşti, Editura "Floare Albastră", 1 995, 1 96 p. 
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Rolul Casei regale în realizarea României Mari, Luptele purtate de armata 
română în Basarabia cu trupele sovietice, în cursul anilor 1919-1920, Asasinarea 
generalului Stan Poetaş, un brav apărător al pământului românesc, Încoronarea 
de la Alba Iulia, din 1922, povestite mie de autor, în cele două ocazii când ne-am 
întâlnit personal. 

Acestea sunt lucrările cunoscute de mine, rămase în manuscris, încât ne 
întrebăm, fireşte, care a fost destinul lor? În schimb, Domnul colonel Eminescu s-a 
risipit, cu entuziasm, în interviuri date la radio şi presă, în mici articole şi pri1'1 
conferinţe. Participa, constant, la Ipoteşti la comemorarea anuală a Poetului, până 
la apariţia, în 1 979, a lucrării lui 1. D. Marin2 1 , pe care a considerat-o o j ignire la 
adresa memoriei Poetului, cum menţiona într-un articol polemic, publicat în 
"România literară". Iată ce-mi scria în legătură cu acest episod: "Cât priveşte pe 
cei de la Botoşani şi Iaşi nu merită n ici măcar dispreţul .  Este regretabil faptul că şi  
atunci când este vorba de M.  Eminescu, la e i  prevalează spiritul de gaşcă 
provincial. După ce au comis impietatea de a publica pamfletul «Eminescu la 
Ipoteşti», prezentându-1 ca un omagiu adus poetului la comemorarea a 90 de ani de 
la moartea sa, acum se solidarizează contra mea pentru articolul publicat în 
«România l iterară». Un proverb francez spune «că cea mai frumoasă femeie nu 
poate da, decât ce are» şi  Botoşani i  n-au, astăzi, decât pe 1 .  D. Marin şi  Iaşiul, pe 
Iacoban. Cam puţin pentru a comemora cum trebuie memoria lui M. Eminescu"22 . 

Aşa a fost Domnul colonel Eminescu, sincer în opinii, ferm în atitudini, fără a 
fi intransigent într-un dialog sau într-o dezbatere comună, cedând, întotdeauna, 
cum sigur o spunea, "în faţa logic ii şi evidenţelor", având în structura sa bucuria 
vieţii, chiar şi la vârsta senectuţii, dar şi a morţi i, ca parte integrantă a acesteia, pe 
care o aştepta cu o mare seninătate. Sunt ferm convins că aşa s-a prezentat şi în faţa 
bătrânului Caron, oferindu-i bănuţul de argint spre a-1 trece apa Styxului, în lumea 
umbrelor şi veşniciei. 

În finalul acestei evocări redăm, in extenso, Sumarul şi cele două subcapitole 
inedite, menţionate anterior, din lucrarea De la Valmy la Waterloo. 

Sumar 

1 .  Danton 
2. Incoruptibilul (Maximilien Robespiere) 
3 .  Statuia de ipsos (Joseph Fouche) 
4. Diavolul şchiop (Tal/eyrand) 
5 .  Emilie de Lavallette 
6. Tereza Cabarus (Doamna Tallien) 

2 1  1 .  D.  Marin, Eminescu la lpoteşti, Iaşi, Editura Junimea, 1 979, 240 p .  22 Arhiva autorului, dosar 2, Corespondenţa cu Gheorghe Eminescu, scrisoare din 28 iulie 
1 980, f. 1 -2. 
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7. Trădarea mareşali/ar 
8 .  Procesul ş i  executarea mareşalului Ney 
9. Înţeleptul marii armate (Antoine Drouot) 
1 O. Julia de Kriidener 
1 1 .  O răpire misterioasă (Senatorul Clement de Ris) 
1 2 . Cea mai frumoasă femeie a secolului (Paulina Bonaparte) 
1 3 .  Faurul convenţiunii (Stanislas Freron) 
14 .  O aventură romantică (Contesa !da Saint-Elme) 
1 5 .  O mare aventurieră sau o mare spioană? 
1 6. Conte sa Dubary în faţa ghilotinei 
1 7. Caterina Grand (Doamna Talleyrand) 
1 8 . Congresul dansează (Congresul de la Viena) 
1 9. Copiii nelegitimi ai lui Napoleon 
20. Un duel care n-a avut loc (Bonaparte şi De Bussy/3 

Înţeleptul marii armate 
(Generalul Antoine Drouot) 

10  

"Haide Drouot! Piesele Gărzi i .  Zece mii de obuze". 
Napoleon 

"«Oamenii mari, spunea lordul Rosebery, nu inspiră alte sentimente decât ură 
sau idolatrie». Este un adevăr pe care nici o altă personal itate istorică nu-l 
i lustrează mai bine ca Napoleon deoarece, nici un om n-a fost mai idolatrizat şi-n 
acelaşi timp mai detestat, mai adulat ş i  mai calomniat, nici unul n-a cunoscut atâtea 
trădări ş i  atâtea mişcătoare devotamente. Dar adevăratele devotamente sunt greu de 
verificat în momentele de glorie şi continuă ascensiune, ele apar în momentul 
căderii ,  când idolul nu mai poate împărţi favoruri şi recompense. Când idolul se 
prăbuşeşte devotamentele se răresc dar, cu cât rămân mai puţine cu atât ele sunt 
mai consolatoare şi se impun mai mult admiraţiei posterităţii .  Pe Napoleon nu I-au 
trădat numai camarazii de glorie pe care el i-a ridicat pe culmi nevisate, i�a făcut 
prinţi, duci, conţi, castelani cu întinse domeni i  şi cu impunătoare palate la Paris; 
ceea ce-i mai deprimant este faptul că I-au trădat fraţii ,  surorile, rudele pe capul 
cărora, ca-n basme, pusese coroane de regi. Urmărind destinul lui Napoleon ne vin 
în minte cuvinte lui Chateaubriand: «Numai grenadirii au murit cu sinceritate 
pentru Napoleon». 

Convingerea generalizată este aceea după care cei mai devotaţi au fost aceia 
care I-au urmat la Sfânta Elena. Dar, pe măsură ce istorici i  pătrund tot mai adânc în 
tainele celor aproape şase ani de captivitate, apar tot mai multe dovezi că 
devotamentul celor de la Sfânta Elena n-a fost nici atât de statornic nici atât de 

23 Ibidem, scrisoare din 8 februarie, 1 980, f. 2. 
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dezinteresat. Contele Las Cases 1-a părăsit după ce a adunat suficient material 
pentru celebrul Memorial de la Sfânta Elena care i-a creat o celebritate durabilă şi 
i-a adus venituri mari . Impulsivul general Gourgaud, făcând pe supăratul, pleacă şi  
el puţin timp după Las Cases. Zboară curând şi doamna Albine de Montholon, cu 
speranţa că în curând îi va veni şi  soţul .  Mareşalul Bertrand fusese şi el  convins de 
soţie să găsească un pretext pentru a scăpa de mizeria şi pl ictiseala zilnică. Toţi, 
afară de credinciosul valet Marchand, priveau peste ocean cu gândul la Franţa. 
Marile devotamente nu trebuie căutate la Sfânta Elena ci în Franţa şi din această 
galerie de devotamente, rămasă foarte mică, se desprinde în toată puritatea ei, 
figura generalului Antoine Drouot sau, cum îl numea Napoleon, «Înţeleptul Marii 
Annate», aşa cum pe Ney îl botezase «Bravul bravilor» şi pe Massena, «Copilul 
răsfăţat la victoriei». 

Mulţi dintre turiştii care trec grăbiţi prin oraşul Nancy privesc distraţi, sau 
trec indiferenţi pe lângă bronzul modelat de marele sculptor David d' Angers pe 
soclul căruia este gravat numele lui Antoine Dourot, fără să se întrebe cine a fost 
acest om şi prin ce a meritat recunoştinţa cetăţenilor săi . 

Povestea lui începe în vara anului 1 79 1 ,  când micul Antoine, feciorul unui 
brutar din Nancy, porneşte spre Chalons-sur-Marne unde avea loc examenul de 
admitere în Şcoala Mi litară de Artilerie. Examen greu, fiindcă pe vremea aceea, 
arti leria şi geniu erau socotite armele savante. Dar drumul de la Nancy la Chalons
sur-Marne este lung, bi letul pentru diligenţă scump şi bietul brutar din câştigul 
zilnic abia poate să-şi hrănească famil ia. Dar ce faci cu micul Antoine care ţine 
morţiş să se facă ofiţer de artilerie şi pentru asta el a citit zi ş i  noapte? Fără a sta 
mult pe gânduri, băiatul îşi încalţă saboţi i, aruncă în spinare o traistă cu merinde, se 
înarmează cu un băţ pentru a se apăra de câini la trecerea prin sate, şi porneşte 
hotărât la drum. Ajunge la Chalons-sur-Marne în ziua examenului .  �u mai are timp 
să-şi aranjeze ţinuta, să-şi scuture hainele de praf şi să lase undeva traista şi băţul .  
Antoine intră în sala în care avea loc examenul şi în această pitorească ţinută de 
drumeţie se aşează cuvi incios în ultima bancă. Toate privirile se îndreaptă câtre 
acest original musafir, care se uită dezorientat şi speriat. Din diferite părţi ale clasei 
se aud râsete înfundate care atrag atenţia preşedintelui comisiei, care este marele 
savant Laplace. Convins că noul venit a intrat în sală din greşeală, cu bunătatea 
caracteristică marilor savanţi, Laplace îi atrage atenţia că în sală nu pot sta decât 
candidaţii la examen. Antoine Drouot se ridică, se apropie sfios de catedră, îşi 
spune numele declarând că a venit să susţină examenul. O uimire generală urmează 
i larităţii, totuşi, nici un candidat nu se îndoieşte că examinarea micului ţăran le va 
oferi câteva clipe de distracţie. Drouot este chemat la tablă, Laplace îl examinează 
personal, întrebările curg din ce în ce mai grele, dar răspunsurile sunt precise şi cad 
fără ezitări. Sala a amuţit, Laplace surâde satisfăcut. 

«- Pariez că vei fi primit ca elev la artilerie. 
- Nu pariaţi, domnule profesor. Aţi putea pierde pariul. Profesorul meu, care 

ştie mai mult decât mine, a căzut anul trecut». 
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Laplace îi pune o serie de  întrebări foarte grele, dar răspunsurile cad cu 
aceeaşi siguranţă. Marele savant nu-şi mai poate stăpâni emoţia şi satisfacţia, 
coboară de pe catedră şi-1 îmbrăţişează. A doua zi, pe lista celor admişi, Antoine 
Drouot figurează pe primul loc. Fără pic de orgol iu, modest ca şi la sosire, viitorul 
artilerist îşi aruncă traista pe spinare şi se întoarce la Nancy în aşteptarea zilei când 
vor începe cursurile. 

Drouot a ieşit ofiţer în acele zile de dramatism când Franţa revoluţionară era 
asaltată din toate părţile de armatele puterilor feudale. El descarcă pentru prima 
oară tunurile lui pe celebrul câmp de bătălie de la Fleurus unde, în 1 690, mareşalul 
Luxembourg zdrobise armatele inamice şi unde, după 1 05 ani, armatele tinerii 
Republici repurtau o nouă şi strălucită victorie. Sub comanda gen. Moreau ia parte 
la celebra victorie de la Hohenlinden. Ochiul ager al lui  Napoleon îl remarcă şi 
iată-! pe Drouot colonel în artileria Gărzii imperiale, răscol ind cu tunurile lui 
câmpul de bătălie de la Wagram şi, în 1 8 1 2, pe cel de la Borodino. Apreciindu-i 
bravura, sângele rece, judeca clară şi cumpănită, Napoleon îl avansează general de 
Divizie, îl ia aghiotant, îi dă comanda artileriei de Gardă şi-1 botează «Înţeleptul 
Marii Armate». 

În 1 8 1 3 ,  la Lutzen, artileria Gărzii aflată sub comanda lui Drouot contribuie 
la obţinerea unei victori i, pe care, prin Ordinul de zi, Napoleon o pune deasupra 
victoriei de la Austerlitz. După sângeroasa bătălie de la Lipsea, artileria lui Drouot 
asigură retragerea armatei, distingându-se printr-o excepţională temeritate la 
Hannau, unde o armată austro-bavareză, comandată de generalu l  baron de Wrede, 
şi sprij in ită de cazacii lui Cernişev, încearcă să intercepteze retragerea armatei 
franceze. Generalul de Wrede are 60 000 de oameni, francezii numai 20 000, dar 
între ei se află Drouot, cu 80 de tunuri care seceră regimentele bavareze. Generalul 
de Wrede aruncă în bătăl ie numeroasa lui cavalerie care reuşeşte să pătrundă în 
poziţia de artilerie. Drouot nu-şi pierde sângele rece. El ordonă tunarilor să facă uz 
de carabine. Un foc bine condus sileşte cavaleria inamică să se retragă. Tunarii lui  
Drouot aleargă din nou la tunuri şi cu focuri de mitral i i  sfarmă unităţile inamice 
care lasă pe câmpul de bătălie 1 2  000 de morţi, fără a putea împiedeca retragerea 
francezilor. Mareşalul Gerard, evocând în memori i le lui acest episod dramatic, 
scrie: «[ . . . ] am trecut cu tunurile printr-un noroi de carne omenească». Generalul de 
Wrede, care spera într-o victorie care să-i aducă titlul de prinţ şi gradul de mareşa!, 
a rămas, din cauza lui Drouot, baron şi general. În timpul campaniei din 1 8 1 4, 
inamicul invadează Franţa, bătăli i le se succed cu repeziciune, înfrângerile 
alternează cu surprinzătoare victorii, speranţele cu deznădejdea şi totul se termină 
cu drama de la Fontainebleu când mareşalii , în frunte cu Ney, îl somează pe 
Napoleon să abdice, când cei din anturajul lui fug unul câte unul pentru a nu sosi 
ultimi i  la picioarele lui Ludovic al XVIII-lea. Fuge, noaptea, valetul Constant, fuge 
mamelucul Rustan (Roustan), pleacă mareşalul Berthier, şi, cum spune generalul 
Pelet: «se părea că Majestatea Sa a fost deja îngropat». Antoine Drouot rămâne 
lângă împăratul lui şi-! urmează în exilul din insula Elba. 
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La apogeul puterii napoleoniene, Franţa număra 1 3 0  de departamente, iar 
insula Elba nu era decât o subprefectură în departamentul care avea capitala la 
Livorno. Pentru administrarea acestui imperiu l i l iputan, Napoleon organizează un 
Consil iu format din 5 persoane. În acest Consil iu, numit astfel pentru a evita 
ridicolul de a-1 numi guvern, Drouot figurează cu titlul de guvernator, ceea ce-ar 
însemna ministru de Război. Cum Napoleon era un maniac al controlului, într-una 
din zile pe când verifica bugetul micului imperiu, observă că Drouot nu figurează 
cu nici un salariu. Convins că el are o importantă avere care-i permite să se 
dispenseze de salariu care i se cuvenea ca guvernator, Napoleon îi spune: 

«- Aşadar, Drouot, ai o avere frumoasă. 
- Da, S ire ! 
- La cât se ridică veniturile tale? 
- La 1 200 de franci pe am>. 
Mirat când aude această sumă ridicolă, gata ca totdeauna să recompenseze 

devotamentele, Napoleon îi spune: 
«- Îţi dau încă 200 000. 
- Rog pe Majestatea Voastră să nu facă acest lucru. S-ar putea crede că 

Majestatea Voastră n-a găsit devotaţi decât cu preţul aurului». 
Drama de la Elba a atins punctul critic, Austria refuză să-i dea copilul .  

Meternich i-a aruncat soţia în braţele lui Neiperg. Talleyrand refuză să-i verse cele 
două milioane pe an la care Franţa se obligase prin tratat. Congresul întrunit la 
Viena a pus la cale deportarea în Insulele Azore. Regal iştii au pus la cale asasinarea 
lui .  Destule şi puternice motive pentru a-1 determina să încerce cea mai 
extraordinară acţiune din extraordinara lui carieră şi pe care istoria a consemnat-o 
cu titlu l  Întoarcerea de la Elba. Cu o mie de grenadieri din Vechea Gardă şi un 
escadron de polonezi, el  debarcă în Franţa şi începe, cum spunea «cea mai 
frumoasă campanie din cariera mea», când fără a trage un singur foc de armă, 
ajunge la Paris. Drouot nu a aprobat această acţiune dar, din devotament, 1-a urmat. 

«Ştiu bine, spunea Napoleon, că dacă aş fi ascultat pe «Înţeleptul Armatei», 
n-aş fi plecat, însă era mai mare pericolul rămânerii la Portoferrajo». Dar viitorul 
avea să dea dreptate «Înţeleptului  Marii Armate». 

În această nouă domnie de o sută de zile, Drouot a fost făcut conte şi pair. Pe 
câmpul de bătălie de la Waterloo, tunurile lui Drouot au zguduit pământul pentru 
u ltima oară, dar în timp ce Marea Armată, cuprinsă de panică, se retrăgea în 
dezordine şi toţi mareşali i  îşi pierduseră capetele, numai Drouot a reuşit să-şi aducă 
soldaţii în ordine înapoia fluviului Loire. 

Teroarea albă dezlănţuită de regalişti contra glorioşi lor ostaşi ai Marii 
Armate, executarea mareşalului Ney, a lui Labedoyere şi condamnarea la moarte a 
lui Laval lette, trezesc în sufletul lui Drouot un sentiment de revoltă. În semn de 
protest, şi dintr-un sentiment de solidaritate cu cei trimişi în faţa plutoanelor de 
execuţie, Drouot se prezintă în faţa Consil iului de Război şi cere să fie judecat 
alături de camarazii lui. Dar oricât de slugarnici s-au arătat membrii Consiliului, 
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nici unul nu are curajul să-I condamne pe Drouot, căruia nu-i poate reproşa decât 
devotamentul faţă de împăratul lui .  Achitat cu o unanimitate de voturi, Drouot se 
retrage lângă famil ia lui . 1 se propune să-şi ia locul în armată, Drouot refuză după 
cum refuză şi j umătatea de soldă pe care o primeau toţi ofiţerii scoşi din cadrele 
active. S ingurul venit pe care i-1 aduce decoraţia «Legiunea de onoare» îl împarte 
grenadierilor din Vechea Gardă. Din venitul lui, care este acum de I l  475 de franci 
pe an, el a făcut socoteala că pentru nevoile lui îi ajung 25 de centime pe zi, restul 
îi împarte săraci lor şi grenadierilor, economisind numai cât îi este necesar pentru a
şi realiza u ltima dorinţă, aceea de a se duce la Sfânta Elena pentru a-şi vedea 
împăratul şi a-1 sluj i  în nenorocire aşa cum 1-a ajutat când era în culmea gloriei .  Dar 
când totul era gata, când paşaportul îi fusese înmânat, ziarele aduc vestea că 
Napoleon a murit. Din acest moment lui Drouot nu-i mai trebuie nimic. Durerii 
provocată de vestea morţii i se adaugă emoţia copleşitoare când află că, în ultimele 
c lipe ale vieţii ,  Împăratul s-a gândit la el şi, prin testament, i-a lăsat 1 00 000 de 
franci .  Ban i i  nu-l i nteresează, n-are ce face cu ei, dă ordin să fie împărţiţi între 
grenadieri, săraci şi un spital; pentru el ceea ce are o valoare nepreţuită este faptul 
că împăratul nu 1-a uitat. 

În anul 1 830, poporul francez gonea de pe tron pe reacţionam! Carol al X-lea, 
punând capăt dinastiei Bourbonilor. Noul rege Louis Phil l ippe din casa de Orleans, 
socotind că în întreaga Franţă nu există un om mai potrivit pentru a face educaţie 
prinţilor regali, oferă lui Drouot postul atât de râvnit, de guvernor, însă Drouot 
refuză cu deferenţă onoarea, motivând refuzul prin l ipsa lui de aptitudin i .  În fond, 
Drouot socotea că, după ce a comandat întreaga artilerie a lui Napoleon, nu poate 
coborî la rolul de dădacă a odraslelor regale. 

O bătrâneţe timpurie face din Drouot Ia 60 de ani o epavă. Începe să-şi piardă 
vederea, un început de paralizie nu-i mai permite să se mişte decât cu ajutorul 
cârjelor şi ,  cum spune un istoric, «omul care la Waterloo a obosit 1 6  cai» se 
resemnează acum să asculte vocea domnişoarei Lacretel le, care vine zilnic să-i 
c itească gazetele. În iarna anului 1 840 a trăit marea clipă când Împăratul revenea 
«pe malurile Senei în mij locul poporului francez pe care l-a iubit atât de mult». Dar 
ţintuit de boală, Drouot n-a putut lua parte la acest spectacol unic aşa cum au făcut 
«mârâitorii» care au alergat din toate colţurile Franţei să-I salute ultima oară pe 
«micul caporal». În acea zi, probabil  că în mintea lu i  Drouot au năvălit toate 
amintirile, i s-a desfăşurat toată marea epopee, a revăzut toate câmpurile de bătălie 
pe care le-a răscol it cu tunurile lui şi poate că i s-a părut că aude vocea Împăratului 
care în cele mai critice momente ale bătăliilor obişnuia să-i strige: «Hai, Drouot! 
Piesele Gărzii .  Zece mi i  de obuze». 

În iarna anului 1 84 7, simţind că s-a apropiat ora fatală, cu seninătatea pe care 
marii ostaşi ştiu să o păstreze în faţa morţii inevitabile, Drouot a fost auzit spunând: 
«Am făcut destul zgomot cu tunurile mele, a sosit momentul să tac puţin». După ce 
a împărţit la săraci u ltimi i  bani şi-a adus aminte de aurul din fireturile uniformei; a 
dat ordin să fie scos, vândut, şi cu bani i  rezultaţi să i se facă pomenile. La protestul 
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rudelor, care-i spuneau că uniforma lui este o piesă istorică, el le răspunde: «Când 
copii i  voştri vor vedea uniforma unchiului lor pl ină de fireturi, vor fi ispitiţi să uite 
că descind dintr-un brutar». 

În istoria epopeii napoleoniene, Drouot rămâne un exemplar unic prin măreţia 
caracterului său înnobilat de o rară modestie .  Toată viaţa Drouot a fost egal cu el 
însuşi, dar n iciodată el nu s-a arătat mai mare, mai demn de admirat, �a în sihăstria 
pe care singur şi-a impus-o. Drouot n-a fost un devotat slugarnic al lmpăratului şi 
nu 1-a servit cu atâta devotament pentru că era suveranul său, ci pentru că acest 
suveran se numea Napoleon. Tot atât de adevărată este şi afirmaţia biografului său, 
M. Serieyx, că «nimic mai frumos pentru Napoleon decât faptul că a meritat cultul 
unu1 asemenea om». 

Drouot a murit în martie 1 847 şi ultimele lui cuvinte au fost: «Merg să-i 
întâlnesc pe tata, pe mama, pe împăratul meu». Oraşul Nancy i-a făcut lui Drouot 
funerarii regeşti şi desigur n imeni nu le-a meritat mai mult, dar n-au fost ele oare o 
ofensă adusă modestiei lui Drouot? 

Bronzul modelat de marele sculptor David d' Angers va perpetua amintirea 
acestui exemplar de erou, de patriot şi, ceea ce este mai rar, de caracter. Dar oricât 
de mare ar fi talentul marilor sculptori de a însufleţi marmura şi bronzul, ei nu pot 
reda comorile sufleteşti, căldura sentimentelor, statornicia devotamentului, puritatea 
caracterului, adică tot ce a reprezentat «Înţeleptul Marii Armate» într-o lume 
grăbită să-şi caute idealurile în goana după bogăţiile materiale"24 . 

Bravul bravilor 
(Procesul şi executarea mareşalului Ney) 

"Ah! Cum aş vrea ca toate aceste ghiulele să-mi intre în pântece ! " 
Ney la Waterloo 

"În ziua de 5 martie 1 8 1 5 , inginerul Chappe, inventatorul telegrafului care-i 
poartă numele, recepţiona pl ictisit o telegramă transmisă din Marsilia. Dar pe 
măsură ce cuvintele se înşirau pe hârtie, Chappe este din ce în ce mai agitat. Veste 
p� care mareşalul Massena o transmitea mareşalului Soult, ministru de Război, era 
de o gravitate excepţională, fostul împărat Napoleon ven ind de la Elba a debarcat 
cu o mie de grenadieri din Vechea Gardă în golful Juan. Chappe socoteşte că ştirea 
este de o atât de mare gravitate încât trebuie să ajungă imediat la cunoştinţa regelui 
şi, în consecinţă, în loc s-o ducă destinatarului, mareşalului Soult, o duce domnului 
de Vitrol les la Cabinetul regelui . Ludovic al XVIII-lea o citeşte fără să pară 
îngrijorat. Şi de ce ar fi? Ce poate face acest Bonaparte cu o mie de oameni când el 
are o sută de mii de soldaţi, are de partea lui pe toţi mareşali i  care I-au trădat pe 
Napoleon, are puterea executivă, Corpurile legislative, are presa. De un smgur 

24 Ibidem, manuscris dactilografiat purtând semnătura olografă a autorului, f. 1 -8. 
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lucru nu-şi dădea seama regele, acela că mareşal i i  trădători nu însemnau armata şi 
autorităţile regaliste nu însemnau poporul care în mai puţin de un an se săturase de 
Bourboni, de nobil i i  reîntorşi care voiau revenirea la vechile privi legi i .  Lui 
Ludovic al XVIII-lea i se pare binevenită această aventură a lui Bonaparte deoarece 
va putea să sfârşească odată pentru totdeauna cu acest aventurier corsican şi să 
pună capăt agitaţii lor bonapartiste. Calm, el spune anturajului :  «Bonaparte a 
debarcat pe coastele din Provence. Să ducă telegrama ministrului de Război, el va 
vedea ce are de făcut» şi, târându-şi cu greutate picioarele bolnave de podagră, 
Ludovic intră în apartamentul lui unde-I aşteaptă dezmierdările favoritei, mica Zoe 
Cayla. 

Nici mareşalul Soult nu pare îngrijorat. El nu vede în acţiunea lui Bonaparte 
decât o nebunească aventură care va sfârşi ca orice aventură. Trupele destinate să-I 
oprească, şi eventual să-I l ichideze pe Bonaparte, încep să se concentreze, marii 
comandanţi lansează ordine în care se întrec în insulte la adresa aventurierului 
corsican, tiranului, căpcăunului, fraţii regelui iau comanda armatelor, dar Soult, 
care ştie cât sunt de nepopulari în rânduri le armatei, îi dublează cu câte un mareşal. 
Pe cel mai nepopular, ca fiind cel mai reacţionar, pe ducele de Berry, îl dublează cu 
cel mai popular mareşa[ care este Ney. Bravul bravilor, revoltat de tratamentul pe 
care aristocraţia regal istă îl aplica mareşali lor şi mai ales soţi i lor lor, se retrăsese în 
semn de protest la moşia lui de la Chateudun. Acolo îl găseşte ordinul lui Soult, 
prin care îl invită să plece imediat la Besans:on pentru a lua comanda aripii stângi a 
armatei comandată de ducele de Berry. Între timp telegramele pe care Chappe le 
recepţionează din oră în oră, sunt tot mai alarmante. Trupele trimise contra lui 
Bonaparte au trecut de partea lui, ţărani i  aleargă d in toate părţile să-I întâmpine, 
oraşul Grenoble cu garnizoana lui formată din trei regimente de linie şi unul de 
artilerie, i-a deschis porţile în strigătele de «Vive l 'Empreum, în timp ce generalul 
Marchand comandantul garnizoanei şi prefectul s-au salvat fugind, Bonaparte a 
intrat în Lyon, contele d'Artois şi secundul său mareşalul Mac Donald se salvează 
în galopul cailor, populaţia în delir strigă: «Jos preoţii , moarte regaliştilor, la eşafod 
Bourboni, trăiască Împăratul». 

Toate aceste veşti le află Ney, când ajunge la Paris, de la notarul său, domnul 
Batarde; cu capul rezemat de marmura sobei, Ney spune notarului :  «lată domnule 
Batarde, o mare nenorocire. Ce va trebui făcut? Pe cine vor putea trimite contra 
acestui om?» Revenirea lui Napoleon era în adevăr pentru Ney o mare nenorocire. 
El nu credea că Napoleon îi va ierta vreodată atitudinea insultătoare pe care o 
avusese faţă de el la Fontainebleu, când 1-a silit să abdice. «Turbatul ăsta - spunea 
el - ar putea în câteva zile să mă împuşte». Aceasta era situaţia, aceasta era starea 
sufletească a lui Ney în momentul când se prezenta lui Soult, care-i cere să plece 
imediat la Besans:on, unde va primi ordinele de detal iu. Ney însă vrea ca înainte de 
plecare să-I vadă pe rege. Uitând că la palat fusese tratat nu ca duce d'Elchingen şi 
prinţ de Moscova, ci  ca băiatul dogarului Ney, iar soţia lui ca fiica cameristei 
Mariei Antoaneta, într-o atitudine nedemnă de trecutul lui glorios, Ney sărută mâna 
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regelui, îi mulţumeşte cu recunoştinţă că a fost ales pentru această misiune de 
încredere şi adaugă că cea mai frumoasă zi din viaţa lui va fi aceea când îi va putea 
da dovada devotamentului său, aducându-1 pe Bonaparte «într-o cuşcă de fier». 

La 1 0  martie, Ney soseşte la Besan<;on unde aşteaptă zadarnic ordinele ducelui 
de Berry. Expresia «Într-o cuşcă de fier» i se pare lui Ney atât de reuşită, încât o 
repetă şi faţă de subprefectul regalist Poligny dar acesta nu-i de părerea lui Ney; el 
vrea ca Napoleon să fie adus mort la Paris. Vrând să pară mai psiholog, Ney îi 
răspunde: «Nu ! Dvs. nu cunoaşteţi Parisul .  Trebuie ca parizienii să-I vadă». În 
exaltarea lui, Ney dă drumul ameninţărilor: «Voi prinde fiara în cuşcă. Este o fericire 
că omul de la Elba încearcă această nebunească acţiune, fiindcă va fi ultimul act al 
tragediei sale, sfârşitul Napoleoniadei». Dar, în vreme ce Ney şi subprefectul Poligny 
vindeau pielea ursului din pădure, omul de la Elba înainta. Ducele de Berry, speriat 
de păţania fratelui său la Lyon, stă prudent la Paris, fără să dea vreun ordin armatei al 
cărei comandant era. Cum veştile erau din ce în ce mai rele, Ney ia o decizie 
mi litară. El îşi va concentra forţele la Lons-au-Saunier şi va debuşa, prin Bourg, 
pentru a cădea în spatele armatei lui Bonaparte. În subordinea lui Ney se află doi 
din cei mai înverşunaţi adversari ai lui Napoleon, general i i  Lecourbe şi Bourmont. 
La I l  martie, trupele lui Ney se pun în marş spre Lons-au-Saunier, unde îl 
aşteaptă noi surprize. Un negustor, pe nume Boulouze, îi prezintă Proclamaţia 
lansată de Napoleon în care spune că «Victoria va merge în pas de atac . Vulturul 
purtând culorile naţionale va zbura din clopotniţă în clopotniţă până pe turnurile 
catedralei Notre Dame». Ney o citeşte, părând a nu-i da nici o atenţie. Rămas 
singur o reciteşte şi probabil că în acel moment prin faţa ochilor lui Ney s-a 
desfăşurat întreaga epopee. Ney este deşteptat din gândurile lui prin intrarea 
prefectului de Jura şi a marchizului de Saurans. În mână cu Proclamaţia care i-a 
răscolit sufletul, Ney începe să se monteze: «Domni lor! Aşa se vorbeşte 
soldaţilor?». Ney critică pe contele d' Artois pentru fuga sa, pe ducele de Berry care 
stă comod la Paris, se plânge de aroganţa lor, spunând că niciodată n-au invitat un 
mareşa] în trăsura lor, aminteşte de vexaţiile la care a fost supusă la palat soţia lui, 
acuză pe rege că a desfiinţat Vechea Gardă. Cu toate acestea Ney este hotărât să 
rămână credincios regelui, chiar dacă nu-l va putea aduce pe Bonaparte într-o cuşcă 
de fier. Ney este un impulsiv, dublat de un sentimental, un temerar, l ipsit de orizont 
politic. La observaţia că nu se poate conta pe soldaţi, Ney răspunde înfuriat: 
«Primul soldat care va mişca îi voi trece sabia prin corp; garda sabiei îi va servi de 
plastor». Dar elveţianul Jomini, fostul lui şef de stat major, acum în serviciul Ţarului, 
1-a învăţat că o situaţie mil itară se judecă la rece, ea cere calmul raţiunii. Odată 
furtuna verbală trecută, Ney trece la judecarea situaţiei şi abia atunci el îşi dă seama 
că celor 1 4  000 de soldaţi ai omului de la Elba, fanatizaţi de prezenţa lui, el nu poate 
opune decât 6 000, şi aceia nesiguri. Cei aflaţi în cazarma de Ia Lons-au-Saunier sunt 
gata să se revolte, Regimentul 76, aflat la avangardă, a trecut de partea lui 
Bonaparte; prefectul de Bourg încă tremurând de frică - îl anunţă că trupele aflate 
în marş strigă «Vive I 'Empreur». Prefectul îl sfătuieşte să se unească cu Massena 
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sau să se îndrepte spre Chambery, deoarece elveţieni i  sunt gata să vină în ajutorul 
regelui . Mândria franceză a lui Ney refuză orice soluţie care ar aduce trupe străine 
pe teritoriu l  Franţei. «Dacă străini ,  le spune Ney, pun piciorul pe teritoriul francez, 
atunci toţi francezii vor fi de partea lui Bonaparte». Ce-i de făcut? Poate că noaptea 
care a început să cadă va veni cu sfaturi . O bătaie discretă în uşă îl trezeşte pe Ney 
din gândurile lui .  Deschide uşa, în prag doi oameni care se prezintă ca emisari ai 
Împăratului, veniţi să-i aducă o scrisoare din partea mareşalului Bertrand, şeful de 
stat major al Împăratulu i .  Ney o citeşte din ce în ce mai tulburat. Bertrand îi atrage 
atenţia că armata ş i  populaţia s-au pronunţat contra Bourbonilor ş i  că va rămâne 
răspunzător în faţa Franţei dacă, încercând să se opună, va da naştere unui război 
civil .  La această scrisoare se găsea anexat ordinul lui Napoleon : «Vărul meu ! Şeful 
meu de Stat Major vă trimite ordinul de marş. Nu mă îndoiesc că în momentul în 
care aţi aflat de sosirea mea la Lyon, aţi dat ordin trupelor dvs. să reia drapelul 
tricolor. Executaţi ordinul mareşalului Bertrand şi veniţi să mă întâlniţi la Chalon. 
Vă voi primi ca a doua zi după bătălia de la Moscova». 

Se poate numai bănui, dar nu se va şti nic iodată precis, despre chinurile 
sufleteşti ale lui Ney din acea noapte. Viziunea Franţei însângerată de un război 
civil provocat de el, jurământul făcut regelui, amintirea zilelor de glorie, 
sentimentele armatei şi populaţiei pentru «omul de la Elba», toate acestea se 
învârteau ca un vârtej în capul bietului Ney. Dar ceea ce îl tulbura mai mult ca 
orice era gândul că, pentru prima oară, s-ar putea ca soldaţii lui să nu-l urmeze, pe 
el, «leul roşu», care de atâtea ori i-a condus la victorie. Odată cu ivirea zorilor au 
luat sfârşit şi chinuitoarele ezitări. În definitiv, aşa cum va spune la proces, el 
s ingur nu putea opri cu braţele valurile mării .  Sunt chemaţi generali i  Lecourbe ş i  
Bourmont, cărora le expune situaţia şi hotărârea lui de a nu se opune curentului 
general .  Bourmont se mărgineşte să-i amintească că a acceptat misiunea, în timp ce 
Lecourbe, mai impulsiv, îi aminteşte de sentimentul de onoare. Pe un ton violent 
Ney îi răspunde: «Şi eu am onoare şi pentru aceasta nu mai vreau să fiu umil it. Nu 
mai vreau ca soţia mea să se întoarcă acasă cu lacrimi în ochi din cauza umilinţelor 
la care este supusă. Este evident că regele nu ne vrea. Numai cu un soldat ca 
Bonaparte armata se poate bucura de consideraţie». Convinşi mai mult de realităţi 
decât de argumentele sentimentale ale lui Ney, cei doi generali se hotărăsc să-I 
urmeze fără entuziasm. Se dă ordin de adunarea trupelor în careu. Soldaţii sunt 
posomorâţi, încruntaţi, indescifrabil i ,  ei nu ştiu pentru ce sunt adunaţi . Dacă 
mareşalul lor, pe care-I iubesc şi-1 admiră, le va cere să meargă contra «micului 
caporal»? Nu! Acest lucru nu-l vor face, este peste puterile lor. Neliniştiţi ei 
aşteaptă sosirea « leului roşu». 

Înconjurat de statul major, Ney apare cu ţinuta lui marţială, trage sabia şi, cu 
voce puternică, dă citire Ordinului de zi: «Ofiţeri, subofiţeri şi soldaţi ! Cauza 
Bourbonilor este pierdută pentru totdeauna [ . . . ]» .  Ney nu mai poate continua, un 
formidabil strigăt de «Vive l 'Empreum acoperă vocea mareşalului .  Când se 
restabi leşte l in iştea, continuă: «Dinastia legitimă pe care Franţa a adoptat-o va 
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reurca pe tron.  Numai împăratul Napoleon are dreptul de a domni peste frumoasa 
noastră ţară. Soldaţi !  V -am condus adeseori la victorie, acum vreau să vă conduc 
către acea falangă nemuritoare pe care Împăratul o conduce spre Paris». Soldaţii 
rup rândurile, aruncă cocardele regaliste, strigă «Trăiască mareşalul nostru !» .  Prins 
în vârtejul entuziasmului, Ney se îmbrăţişează cu tamburul major. Dar, în această 
îmbrăţişare, stătea invizibilă sentinţa de moarte. 

În ziua de 1 5  martie, trupele lui Ney se îndreptau spre Dijon. În ziua de 1 7, la 
Auxerre, Ney se prezenta «omului de la Elba». Jenat de amintirea trecutului, de 
ordinele pe care le făcuse în momentul când se angajase să-I aducă într-o cuşcă de 
fier, în fraze întortocheate Ney vrea să se justifice, însă Napoleon, cu acel dar 
neegalat de a pătrunde sufletul omenesc, îl întrerupe: «Îmbrăţişează-mă, scumpul 
meu mareşal. Sunt fericit că te văd . N-am nevoie nici de explicaţii, n ici de 
justificări». În aceeaşi zi, trupele lui Ney treceau la avangarda falangei nemuritoare 
care se îndrepta spre Paris. În noaptea de 1 9-20 martie, la lumina torţe lor, sprij in it 
de servitorii lui ,  Ludovic, care cu câteva zile înainte declarase în faţa Corpurilor 
legislative că va muri apărând tronul  strămoşilor, acum relua drumul pribegiei, ca 
un fugar care, de spaimă, a pierdut simţul onoarei şi aşteaptă să-i redea străinii 
tronul pe care i-1 refuză Franţa. În dimineaţa zilei de 20 martie, Parisul se deştepta 
fără rege şi fără guvern . Ziarele, care până atunci nu vorbiseră decât de aventurierul 
Bonaparte, de tiranul sângeros, de căpcăunul corsican, anunţau acum populaţia că 
"Majestatea Sa împăratul Napoleon.a intrat la Tui leries». 

La 1 5  iunie, Napoleon deschidea campania care avea să se termine prin 
înfrângerea de la Waterloo. În fruntea Corpurilor 1 şi II de armată se află Ney, dar 
el nu este acelaşi Ney de la Elchingen, Friedland, Borodino şi Berezina. Temerarul 
de altădată a devenit precaut, acţionează cu prudenţă, încet, nu ocupă la timp, aşa 
cum primise ordinul, poziţia cheie de la Quatre-Bras compromiţând, prin aceasta, 
planuri le împăratului şi, în final, victoria. Abia în ziua de 1 8  iunie când era prea 
târziu, Ney ş i-a regăsit elanul .  Se crede că Ney, dându-şi seama că bătălia este 
pierdută, că revenirea Bourbonilor îi va fi fatală, el şi-a căutat moartea stând 
neclintit sub uraganul de foc al bateri i lor engleze. Are cinci cai omorâţi sub el, 
placa decoraţiei sfărâmată de un glonţ, epoletul tăiat de sabia unui cavalerist 
inamic. O l iteratură romantică i-a atribuit lui Ney cuvintele: «Veniţi să vedeţi cum 
ştie să moară un mareşa! al Imperiului». Adevărul este că cei din apropierea lui I-au 
auzi spunând: «Ah ! Cum aş vrea ca toate aceste ghiulele să-mi intre în pântece !» .  

Ludovic a l  XVIII-lea, atât de grăbit la  fugă este şi mai grăbit să  instaureze 
«Teroarea albă», trimiţând în faţa plutoanelor de execuţie pe marii ostaşi ai Marei 
Armate. Pentru aceasta nu-i nevoie n ici de onoare, nici de bravură. La 6 iulie, Ney 
părăseşte Parisul cu intenţia de a se refugia în Elveţia. El îşi procură tre i 
paşapoarte, unul pe numele lui, altul pe numele de Fal ize şi al trei lea pe numele de 
Neubourg, însă când ajunge la Lyon, află că toate drumuri le sunt păzite de trupe 
austriece. Riscul de a fi recunoscut îl determină pe Ney să se întoarcă din drum şi, 
după un scurt popas la băile Saint-Albans, se îndreaptă spre castelul Bessonies, la 
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confluenţa râurilor Lot şi Cantal, unde soţia sa îi găsise o ascunzătoare sigură, dar 
în drum spre castel este recunoscut, denunţat prefectului de Cantal, arestat, 
expediat sub escortă la Paris şi închis la Conciergerie, în ziua în care pe câmpia 
Grenelle cădea sub gloanţele plutonului de execuţie generalul Labedoyere. 

Mareşalul Gouvion Saint-Cyr, ministru de Război,  dă ordin de formare a 
Consiliului de Război care urmează să-I judece pe Ney. Este numit preşedintele 
Moncey, duce de Conegliano, dar acesta refuză să-I judece pe eroul de Ia Berezina. 
Gouvion Saint-Cyr îl ameninţă cu destituirea şi cu închisoarea, dar Moncey nu se 
lasă intimidat. El adresează regelui o scrisoare plină de demnitate şi exemplară 
ţinută ostăşească: 

«Sire ! 
Pus în alternativa de a nu asculta de ordinul M. Voastre sau de a-mi încărca 

conştiinţa, trebuie să mă explic. Nu intru în chestiunea de a şti dacă mareşalul Ney 
este inocent sau vinovat, justiţia Voastră şi echitatea judecătorilor săi vor răspunde 
în faţa posterităţii care judecă în aceeaşi balanţă şi regii şi supuşi i .  

Sire ! 
Dacă acei care vă sfătuiesc nu vor decât binele M.  Voastre, v-ar spune că 

eşafodul n-a făcut niciodată prieteni. Cred ei oare că moartea este atât de redutabilă 
pentru acela care a bravat-o de atâtea ori? Sunt aliaţii acei care cer Franţei să 
jertfească cetăţenii ei  cei mai iluştri? Dar Sire, nu este oare nici un pericol pentru 
persoana şi dinastia Voastră să li se acorde acest sacrificiu? După ce au dezarmat 
Franţa în aşa fel încât în două treimi din regatul Vostru nu a mai rămas o singură 
armă de vânătoare, aliaţii vor să vă facă odios în faţa supuşilor Voştri, făcând să 
cadă capetele acelora al căror nume mu-1 pot pronunţa fără să-şi amintească de 
umilinţele lor. Eu va trebui să mă pronunţ asupra soartei mareşalului Ney? Însă 
Sire, permiteţi-mi să întreb pe M. Voastră unde erau acuzatorii lui în timp ce Ney 
străbătea atâtea câmpuri de bătălie? Dacă Rusia şi aliaţii ei nu pot ierta prinţului de 
Moscova, Franţa poate uita pe eroul de la Berezina? La Berezina, S ire, Ney a salvat 
sfărâmăturile armatei .  Va trebui să trimit la moarte pe acela căruia atâţia francezi îi 
datoresc viaţa, atâtea mame, fiii ,  atâtea soţii, soţii .  Nu Sire !  Şi dacă nu-mi este dat 
să salvez ţara mea nici propria-mi existenţă, voi salva, S ire, onoarea mea. Dacă am 
un regret, este de a fi trăit prea mult pentru a supravieţui gloriei patriei mele. Care 
este, nu spun mareşalul, omul de onoare care nu regretă de a nu fi căzut pe câmpia 
de la Waterloo?» 

Răspunsul regelui nu are nimic din măreţia sufletească pe care o falsă istorie 
romanţată o atribuie monarhilor de drept divin. Moncey este destituit şi trimis la 
închisoare, fiind înlocuit la preşedenţia Consiliului de Război cu docilul mareşa! 
Jourdan. Apărat de marele avocat Berryer (tatăl) şi de Dupin, acuzatul contestă 
competenţa Consil iului . Bucuroşi să scape de o aşa de mare răspundere, Consiliul 
aprobă incidentul ridicat de apărare şi îşi declină competenţa pe motiv că mareşalul 
Ney, la data când s-au produs faptele de care este acuzat, era pair de Franţa şi că el 
nu a pierdut calitatea de mareşa!, în consecinţă, judecarea lui este de competenţa 
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Camerei pairilor. Mulţumind avocatului Berryer pentru magistrala lui pledoarie, 
Ney îl bate prieteneşte pe umăr ş i-i face un compl iment cazon spunându-i :  «[ . . .  ] ai 
o voce de comandant de regiment. Ticăloşii ăştia m-ar fi împuşcat ca pe un iepure». 

Înainte de începerea procesului în Camera pairi lor, primul ministru Richelieu 
înţelege să creeze o atmosferă de intimidare şi printr-un discurs violent cere 
Camerei ca, printr-un verdict prompt şi sever, să descurajeze noi încercări . În zilele 
de 4 şi 5 decembrie, sala de şedinţe a Camerei pairilor are aspectul unei săli în care 
urmează să se desfăşoare un spectacol de gală nu o dramă. Loji le sunt pline de 
doamne din aristocraţie în toalete elegante . Personalităţile străine sunt reprezentate 
prin cancelarul Austriei, prinţul de Matternich, prin prinţul regal al 
Wiirtembergului, prin contele Gloz, ambasadorul Prusiei etc. Între acuzatori, cel 
mai înverşunat este generalul Bourmont, care în timpul bătăliei de la Waterloo a 
dezertat, fugind la prusaci .  Ney ascultă acuzaţii le şi-1 întrebă d ispreţuitor: «D-ta ai 
fi mers contra lui Bonaparte? Nu te cred capabil». 

Apărarea invocă art. XII din Convenţia militară încheiată la 3 iul ie, după care 
Ney urmează să beneficieze de amnistie. Dar, de la primele cuvinte, Berryer este 
oprit să continue, de către cancelarul Dambray, pe motiv că numita Convenţie a 
fost încheiată fără cunoştinţa şi fără asentimentul regelui Franţei .  Celălalt apărător, 
avocatul Dupin, invocă tratatul din 20 noiembrie după care Ney, fi ind născut la 
Sarrelouis, teritoriu care nu mai aparţine Franţei - el este sub protecţia dreptului 
general al ginţilor. El  este născut într-o ţară care nu mai este supusă regelui  Franţei .  
Mareşalul Ney se ridică brusc: «Sunt francez şi voi muri francez. Până acum 
apărarea mea a părut liberă, observ că acum este împiedicată. Mulţumesc 
generoşi lor mei apărători, însă îi rog de a înceta imediat de a mă mai apăra, decât 
să fiu apărat într-un mod nedesăvârşit». 

Urmează rechizitorul cancelarului Dambray, după care pairii intră în 
del iberare. Cei 1 6 1  de pairi prezenţi trebuie să răspundă la următoarele trei 
întrebări: 1 .  Mareşalul Ney a primit emisarii lui Napoleon în noaptea de 1 3-1 4 
martie? 2. Mareşalul Ney a citit trupelor, în ziua de 1 4  martie, o proclamaţie 
incitându-le la defecţiune? 3 .  Mareşalul a comis un act de trădare şi un atentat la 
siguranţa statului? 

La prima întrebare trei pairi au răspuns afirmativ, 47 au zis nu, trei :  
Lanjuinais, d' Aligre ş i  Nicolai declară că nu pot vota în conştiinţă, dat fiind că nu 
s-a îngăduit acuzatului să invoce Convenţiunea de la 3 iulie. La a doua întrebare, 
1 58 au răspuns da, cei trei pairi amintiţi îşi menţin declaraţia. La ultima şi cea mai 
grea acuzaţie, 1 57 spun da, Lanjuinais spune da, dar acoperit prin capitularea 
Parisului, d' Aligre şi Nicolai se abţin. Un singur pair răspunde nu. Este duce le 
Victor de Brogl ie, cel mai tânăr din adunare, regal ist înfocat şi al cărui tată a murit 
pe eşafodul  revoluţionar. Acest tânăr şi curajos pair nu se mulţumeşte cu acest nu, 
el  îi dă o magistrală justificare spunând: «Nu există crimă fără intenţie criminală. 
Eu nu văd în faptele pe drept reproşate mareşalului Ney nici premeditare, nici 
trădare. În u ltimul moment el a cedat antrenamentului care i se părea general şi care 
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de fapt prea era. Este o slăbiciune pe care istoria o va judeca sever, dar care in 
cazul de faţă nu cade sub definiţia legi i .  Sunt evenimente care depăşesc justiţia 
omenească». 

Se trece la votul privitor la verdict. Pentru condamnare la moarte, după 
regul i le mil itare, au votat 1 3 8, pentru departare, 1 7, între care şi ducele de Broglie, 
Lanjuinais, savanţi i Berthelet şi Fontanes. Un singur vot, acela al marchizului 
Lynch, cere moartea prin ghi lotină. După citirea verdictului, mareşalul Marmont, 
care in 1 8 1 4, a comis cea mai mare crimă imputabilă unui ostaş, aceea de a trece cu 
trupele lui la inamic, are cinismul să spună că <mici un vinovat nu putea fi pedepsit 
mai· just». Între foşti i  lui camarazi de arme şi glorie, care au votat moartea, se 
numără mareşal i i :  Perignon, Kellerman, Victor, Serurier şi opt generali . Printre 
numele de mare prestigiu găsim pe savantul Laplace şi pe Chateaubriand. 

În aceeaşi zi, cavalerul Cauchy intră în celula lui Ney pentru a-i aduce la 
cunoştinţă sentinţa. Cavalerul începe prin a înşira titlurile lui Ney, dar acesta 
pl ictisit îi spune: «Lăsaţi toate aceste formal ităţi . La fapte, la fapte». Ney primeşte 
cu răceală comunicarea că va fi împuşcat chiar în acea zi, şi că regele îl autoriză să 
primească numai trei persoane: soţia, notarul ş i  preotul .  «Voi vedea întâi pe notarul 
meu, apoi soţia, cât priveşte confesorul să mă lase în pace, n-am nevoie de 
popime». Unul din grenadierii care-I păzea îi spune: «Greşiţi, domnule mareşa!, eu 
niciodată în luptă nu eram mai l iniştit decât după ce-mi încredinţam sufletul lui 
Dumnezem>. Bătându-1 pe umăr îi răspunde: «Poate că ai dreptate, bravul meu» şi ,  
adresându-se colonelului Montigny, îl roagă să dea dispoziţii să vină confesorul pe 
care-I va primi după soţie. Toate acestea se petreceau la ora 4 dimineaţă. La ora 5, 
prinţesa de Moscova însoţită de sora sa, doamna Gamont, intra în celulă zdrobită 
de durere. Ney încearcă s-o consolideze: 

«-Am vrut să împiedic un război civi l .  M-am aruncat în prăpastie ca ş i  
Curtius. 

-Ah !  Tu vei fi răzbunat. 
-Nu, draga mea. Vei învăţa copii i  să ierte. Ce înseamnă moartea?» 
Sunt introduşi copiii , cel mai mare are 1 2  ani, cel mai mic a fost lăsat să 

doarmă. Ney îi îmbrăţişează, făcând eforturi să-şi stăpânească emoţia. Ar dori ca 
această scenă sfâşietoare să se termine cât mai curând. Profitând de faptul că soţia 
îi spune că va merge la rege, îi va cădea în genunchi cerându-i graţierea, Ney îi 
spune: «Dacă vrei să faci acest demers e timpul să pleci». O lungă îmbrăţişare, Ney 
ştiind că este ultima, Egle sperând încă în clemenţa Bourbonului. După ce primeşte 
şi preotul ,  pe abatele Pierre, Ney se trânteşte pe pat şi, ca în ajunul marilor bătălii, 
cade într-un somn profund. La ora 8 se deşteaptă. După câteva minute abatele 
Pierre vine să-I anunţe că ora fatală a sosit. «Sunt gata», răspunde Ney, apoi, 
împreună, coboară în curte, unde aşteaptă trăsura. Afară era o vreme rece, închisă. 
Adresându-se abatelui, Ney îi spune: «lată, Părinte, o zi afurisită» şi când preotul îl 
invită să urce în trăsură, Ney îi spune politicos: «După dvs. Acolo, sus, voi sosi 
înainte». 
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O mulţime imensă aşteaptă pe câmpia Grenelle, unde au loc execuţi i le 
mil �tare, însă autorităţi le, de te�ma unor manifestări în favoarea lui Ney, au 
schimbat locul la Observator. In preajma Observatorului erau numai câţiva 
trecători grăbiţi, care nu bănuiau drama ce se va consuma peste câteva minute. 

Potrivit ritualului, condamnatul trebuie să fie legat la ochi şi să se aşeze în 
genunchi .  Ney refuză să se lase legat la ochi  şi îi spune comandantului plutonului 
de execuţie: «Domnule! Un om ca mine nu îngenunchează». Întreabă calm unde 
trebuie să se aşeze şi cu pasul sigur se îndreaptă spre zidul indicat. În momentul în 
care ofiţerul dă comanda să se ia armele la ochi, mareşalul Ney, cu vocea lui 
puternică, strigă: «Soldaţi ! Drept în inimă». Salva ucigătoare răsună, Ney se 
prăbuşeşte, tamburii bat tobele, soldaţii strigă «Trăiască regele !» şi cortina cade 
peste acest ruşinos spectacol oferit posterităţii de către «prea creştinul» Ludovic al 
XVIII-lea. Un străin, care întâmplător asistase la scena execuţiei, nu-şi poate 
stăpâni dezgustul şi revolta. El a fost auzit spunând: « [  . . .  ] francezii procedează ca 
şi când nu ar exista istorie şi posteritate». 

În timp ce cadavrul lui Ney era dus la spitalul Maternite, prinţesa de Moscova 
aştepta la Tuileries să fie primită de rege, când ducele de Duras o anunţă că 
audienţa ei a devenit inutilă. Seara, ducele de Berry, încântat de isprava fratelui 
său, asista la spectacolul de la Comedia Franceză, când un l inguşitor marchiz, 
frecându-şi mâinile satisfăcut, îi spune: «Monsegniore! Încă trei mici spânzuraţi şi 
întreaga Franţă va fi la picioarele voastre». 

Dar bucuria l inguşitorului marchiz nu era şi a Franţei, care privea cu durere şi 
revoltă cum glorioşii ostaşi ai Marei Armate, făuritorii legendarei epopei, cădeau 
unul după altul, străpunşi de gloanţe franceze, în momentul în care cazacii 
cantonau pe Champs-Elysee şi husarii prusaci la Malmaison. 

Istoricii, biografii, jurişti i care au examinat cazul mareşalului Ney, au 
încercat să răspundă la întrebările pe care le rid ică procesul gloriosului mareşa! . E i  
s-au întrebat dacă, şi în  ce  măsură, Ney a fost vinovat, dacă verdictul a fost just sau 
nu, dacă mareşal ii , generali i ,  pairii care I-au condamnat aveau conştiinţa atât de 
l impede încât să poată fi judecători .  Noi nu vom încerca să dăm răspunsuri la 
aceste întrebări, n ici să facem comentarii sau să formulăm judecăţi, deoarece 
credem, ca şi ducele de Broglie, că sunt evenimente care depăşesc justiţia 
omenească. Posteritatea însă, care aşa cum spunea mareşalul Moncey, <�udecă în 
aceeaşi balanţă şi regi i  şi supuşi i» şi-a rostit verdictul .  Monumentul dăltuit de 
marele sculptor Rude pe locul unde a avut loc execuţia, reprezintă actul de acuzare 
al tuturor acelora care au trimis la moarte pe «Bravul bravi lom care, de la începutul 
Revoluţiei până la Waterloo, a fost prezent pe toate câmpurile de bătălie. Într-o 
armată în care eroi i  se numărau cu zecile de mii, Ney a fost socotit ca cel mai brav 
de către cel mai mare căpitan al lumii .  

Astăzi, afară de istorici i  de profesiune, cine îşi mai aduce aminte de Ludovic 
al XVIII-lea, de contele d' Artois sau de ducele de Berry? Nimeni, sau aproape 
nimeni,  în timp ce numele lui Ney şi-a asigurat permanenţa în sufletele francezilor, 

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



762 Anghel Popa 24 

în admiraţia tuturor acelora care ştiu să respecte gloria şi nefericirea, dar mai ales 
numele lui  rămâne scris cu litere de foc în filele acelei epoci grandioase în care 
elanul revoluţionar şi patriotismul soldaţilor francezi, unit cu geniul lui  Napoleon, 
au făurit marea epopee care a ridicat, cum spunea Georges Pompidou, «gloria 
Franţei pe aşa culmi, încât de la ea francezii nu se mai pot resemna la 
mediocritate»"25• 

25 Ibidem, f. 1-14 .  
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Ion Gherman, Viaţa nu-i toată un miracol, Bucureşti, Editura "Tradiţia", 2005, 
3 84 p .  Cu i lustraţi i de epocă, portrete de fami l ie ş i  reproduceri din presă. 

Cartea de faţă cuprinde trei secţiuni: A. Activitatea profesională, B. Activitatea 
extraprofesională şi C. Viaţa de familie, fiecare din ele cu un bogat material documentar. 

Luăm cunoştinţă, din prima secţiune, de pregătirea profesională a doctorului Ion Ghennan în 
parazitologie şi gastroenterologie şi activitatea sa îndelungată ca specialist în clinicile din ţară. Oferă 
un tablou complet şi asupra activităţii sale ştiinţifice şi înregistrează, cu toate datele bibl iografice, cele 
200 de lucrări în specialităţile de mai sus, câteva elaborate în colaborare cu medici străluciţi din ţara 
noastră. Participă şi la 1 5  simpozioane, conferinţe şi congrese internaţionale, cu comunicări privind 
gastroenterologia, bine primite. 

U ltima secţiune ne conduce în Ţinutul 1-lerţa, locul de origine al doctorului Ion Gherman, unde 
luăm cunoştinţă de famil ia sa, cu întâmplări dramatice, ca ridicarea tatălui său de stăpânirea sovietică 
şi deportarea în Siberia, de unde nu s-a mai întors. Situaţia este dintre cele mai dramatice şi sub 
stăpânirea ucraineană în Ţinutul 1-lerţa - populaţia românească majoritară este exclusă din viaţa 
politică şi din administraţia locală, la toate nivelurile. 

Autorul consacră partea a doua din cartea sa istoriei tragice a Ţinutului 1-lerţa, critică Tratatul 
încheiat între oamenii politici din România cu Ucraina, ignorând drama românilor rămaşi dincolo de 
gardul de sârmă ghimpată. Stăruie, cum face în nenumărate articole publicate în presa română şi  
străină, pentru renegocierea acestui tratat, dintre cele mai detestabile, încheiat între guvernul român şi  
guvernele din ţările vecine. 

Cartea de faţă vine după alte şase, în care Ion Gherman se ocupă de Ţinutul Herţa şi soarta 
românilor din afara graniţelor ţării : Ţinutul Herţa, pământ dintotdeauna românesc (Bucureşti, 1 99 1  ) ; 
Istoria tragică a Bucovinei, Basarabiei şi a Ţinutului Herţa (Bucureşti, 1 993); Cronica Ţinutului 
Herţa (Bucureşti, 1 996); Cartea albă a teritoriilor româneşti condamnate la înstrăinare (Bucureşti, 
1 996); Românii din jurul României (Bucureşti, 2003); Mic dicţionar enciclopedic, cu oameni de 
cultură din exilul românesc (Bucureşti, 2004). 

Activitatea lui Ion Gherman a mai stat, cum se vede din revista "Analele Bucovinei", în atenţia 
noastră. Nu încape în discuţie ca doctorul Ion Gherman se înscrie printre personalităţile reprezentative 
în apărarea românilor din afara graniţelor ţării. 

D. Vatamaniuc 

Bucovina în scrieri de epocă. Antologie, argument şi indice de localităţi de Doina 
ş i  Liviu Papuc, Iaş i, Editura Alfa, 2005, 232 p + 8 planşe. 

În Argument, antologatorii lucrării îşi motivează întreprinderea, subliniindu-i rosturile, într-o 
manieră ce ni-l aminteşte cu încântare pe Perpessicius din al său Memorial de ziaristică ( 1 970): 
"Bucovina a fost (şi continuă să fie) o aleasă floare din buchetul provinciilor româneşti, mereu 
străbătută şi cântată pentru variatele-i aspecte de impact: de la natura generoasă la arta desăvârşită a 
mănăstirilor, de la sufletul primitor al băştinaşului la impecabil întocmita şi întreţinuta gospodărie, de 
la istoria care se iţeşte din orice cotlon la tăria de caracter a locuitorilor. Nu este de mirare că cel ce-a 
cutreierat acest colţ de ţară, fie el condeier de profesie sau simplu pelerin pe la cele sfinte, a simţit 
nevoia să împărtăşească şi altora cele văzute şi simţite. Iată de ce prima noastră antologie de texte 
privind acest tărâm (Bucovina în reportaje de epocă, Iaşi, Editura Alfa, 2000, 240 p.) s-a dovedit 

Analele Bucovinei, XIII, 2, p. 763-770, Bucureşti, 2006 
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insuficientă şi ne-a impins către continuarea intreprinderii, întru caldele aduceri aminte ale celor 
vârstnici şi in folosul celor mai tineri, pentru o mai bună cunoaştere şi întărire de spirit"' (p. 5). 

În acest nou volum, Doina şi Liviu Papuc includ "scrieri de epocă'' mai puţin cunoscute 
publicului larg, provenind din "volume greu accesibile" ori din "periodice uitate pe rafturi de 
bibliotecă": .,Bucovina", "Cultura poporului", "Boabe de grâu", "Suceava", scrieri care se disting prin 

"plasticitatea exprimării", "bogăţia de date informative", "parfumul de epocă", toate .. conturând o 
atmosferă în care palpită viaţa" bucovineană de odinioară (p. 6), "o Bucovină scumpă şi hieratică". 

Scrierile de epocă sunt diverse: note şi însemnări de călătorie, reportaje, cronici, scrisori, 
jurnale, versuri. Unele provin din secolul al XIX-lea, cum sunt excerptele din Jidovul cămătar. 
Moldova şi Bucovina, roman publicat de Alexandru Pelimon, Bucureşti, 1 863 şi Din Carpaţi. Baia şi 
Slatina, text preluat din însemnările de călătorie publicate de Iacob Negruzzi în volumul V, Pe malul 
mărei. Din Carpaţi, din Scrieri complecte, 1 896 (de fapt, republicare a volumului din 1 870) . 

. ,Memoria mitică" a Bucovinei istorice este întreţinută de câteva scrisori ale lui Ştefan 
Octavian Iosif, din 1 902 şi 1904, precum şi de o masivă producţie din perioada interbelică, sub 
semnături ale unor autori bucovineni (Rose Auslănder, Valerian Doboş-Boca, Atanasie Mitric, Leca 
Morariu, Mircea Streinul, George Voevidca) sau ale unor călători prin Bucovina (Emanoil Bucuţa, 
Emil Gârleanu, Ion Petrovici, C. Sandu-Aldea): "cununa răpită a Moldovei" (p. 95), "Ţara scaunelor 
de domnie", "ţara clasică a trecutului românesc propriu-zis", "leagănul şi pivotul Moldovei" (p. 129), 
"un intreg sobor de clopotniţe" (p. 1 34  ), "o ţară de sfinţi şi de ingeri îmbrăcaţi de sute de ani în cele 
mai strălucitoare straie pe care le-a putut da pictura bisericească

" 
(p. 52), "tară de imagini care nu mai 

sunt undeva în lume, ci în sufletul tău", "pământul nostru sf'ant" (p. 38). 
Paginile memorabile ale cărţii, selectate cu aceeaşi bucurie a căutării de "oameni şi locuri 

vrednice de păstrat în imagini" şi cu "o mare înţelegere, prin iubire şi concentrare, a ceea ce e mai 
liniştit şi veşnic" în această parte de ţară ("România care se roagă şi creează opere de artă prin 
secole", cercetată în "popasurile de meditaţie ale sufletului"), căutare ,.ademenită de frumusetile 
Bucovinei - "Bucovina stăntă şi în odăjdii" ori "Bucovina la treabă", cum o surprind fotografii de 
altădată - păstrează, deopotrivă, şi "memoria critică" a ţinutului: "Bucovina, fals decretată de poeţi 
«vesela grădină», e azi eşarfă de tristeţe peste pieptul unui ţinut cu pompoase blazoane istorice" (Iosif 
Ion Balu, 1 935, p. 1 O); "Am fost şi în alte părţi, în aceeaşi vacanţă a Paşti lor, la Horodnic şi la Putna, 
după Case Naţionale şi munca lor, de petrecere şi luminare a satelor. Nu pot să uit fierberea de 
tinereţe din casa de lângă mănăstirea unde îşi doarme somnul de patru secole marele Ştefan. În câte o 
odaie, a cărei cheie uneori se găseşte şi de-atâtea ori nu, se adăposteşte bibl ioteca. În alta e steagul şi 
alte unelte ale arcaşilor. În alta e sala de adunare a reuniunii meseriaşilor. Pretutindeni e o caldă 
bunăvoinţă şi o mare nedumerire. Începuturi le sunt dinainte de unire, puse la cale din proprie pornire 
şi ridicate din mijloace proprii sau cu ajutorul Fondului Religionar al Bisericii Ortodoxe, dar de
atunci nimeni n-a spus cuvântul cel nou pentru împrejurările schimbate. Lipseşte o puternică societate 
culturală centrală, cum ar fi Societatea pentru Literatura şi Cultura Poporului Român de la Cernăuţi, 
care să se aşeze în fruntea mişcării, înmănunchind, înviorând şi îndrumând. Oamenii sunt plini de dor 
şi aşteaptă, dar nu vine nimeni. Lozincile cele noi întârzie şi, in asemănarea cu trecutul, care a creat şi 
însufleţit, prezentul rămâne, pe nedrept, mult mai prejos. El e încărcat de puteri şi de idealuri încă şi 
mai mari, dar ele n-au fost puse înaintea oamenilor. Trebuie aici o descălecare culturală. Locurile sunt 
învăţate, din amintiri şi din legendă, cu eroii care sosesc din părţi depărtate, ca să cucerească şi să 
lumineze" (Emanoil Bucuţa, Boabe de grâu, 1 933, p. 34). 

La sfărşitul acestui grupaj de "scrieri de epocă", autorii aşază inspirat un text din l iteratura 
contemporană a Bucovinei, Ţara Fagilor, preluat din volumul Orizonturi decapitate, tipărit de Vasile 
Tărâţeanu la Timişoara (2005): "Desfrunzind amintiri 1 Ţara Fagilor renaşte în muguri 1 aceleaşi 
dorinte 1 mlădiţe noi 1 bâjbâind spre lumină 1 dinspre arbori părinţi 11 tăinuite poieni 1 luminişuri de 
basm 1 coclauri adânci 1 dealuri şi văi 1 colţuri ştirbite de stânci 11 urme de urşi, lupi flămânzi 1 
populând văgăuni 1 punţi peste ele brazi răsturnaţi 1 nord de furtuni // lumini şi umbre 1 culori 
răsfrânte în aprige priviri 1 loc de cântec şi dor ascunziş de haiduci 1 destăinuite iubiri

· 1 aer pur 
ameţind înălţimile 1 ape reci cristaline înfiorând adâncimile 1 răcoritoare adieri de legendă 1 în câte-or 
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fi zări le 1 numele tău arboros străjuind depărtările // tragic destin blestemat 1 încontinuu să îndure - 1 
Detrunchierea - 11 nesf'arşit de cruntă şi dureroasă 1 secure" (p. 22 1-222). 

Un Indice de localităţi, p. 223-229, şi opt planşe cu reproduceri din albumul tipărit de I l ie 
Vişan, Judeţul Rădăuţi în imagini ( 1 934), care valori fi că "vederea sărbătorească", surprinsă de Carol 
Krepler, fotograf amator din Rădăuţi, uitat pe nedrept astăzi, întregesc cuprinsul lucrării, realizate în 
condiţii grafice îngrij ite şi ilustrate color, pe copertă, cu Biserica Mănăstirii Putna şi o reproducere 
după Tetraevanghelul de la Humor, care păstrează, peste veacuri, imaginea celebră a lui Ştefan cel 
Mare. 

Vasile 1. Schipor 

Ioan-Paul Valenciuc, Volovăţ. Viaţa unui sat în pagini de presă, 1882-1945, 1, 

Câmpulung-Moldovenesc, Fundaţia Culturală Biblioteca "Mioriţa", 2006, 
1 22 p. 

După lucrările Volovăţul şi locuitorii săi - repere pentru o monografie (2000) şi Volovăţ. Paşi 
prin istorie (2004), amândouă semnate de părintele Dumitru Valenciuc (cea de a doua, în colaborare 
cu Constantin-Emil Ursu}, cartea Volovăţ. Viaţa unui sat în pagini de presă, 1882-1945, Câmpulung
Moldovenesc, B ibl ioteca "Mioriţa", 2006, semnată de studentul în Teologie Ioan-Paul Valenciuc, 
reprezintă încă un proiect din "programul cultural integral", pentru care pleda, în Principiile culturii 
poporului ( 1 934 ), profesorul Dimitrie Gusti. 

Dedicată "tuturor locuitorilor străvechiului sat românesc Volovăţ, urmaşi ai voievozilor 
Dragoş Întemeietorul şi Ştefan cel Mare şi Sfânt, în semn de aleasă preţuire", lucrarea este precedată 
de un Argument, p. 7-1 O, în care autorul îşi motivează demersul mai amplu, vizând, treptat, realizarea 
unei adevărate Cărţi a neamurilor de aici: "Mai mult ca în alte părţi ale ţării, în Bucovina, fiecare sat 
şi fiecare cătun are «legea» lui morală iar uniformizarea subtil propagată de lumini înşelătoare ale 
unei aşa-zise modernităţi face, pe zi ce trece, ca oameni şi meserii, cântece şi bocete, case şi biserici 
să se plece în uitare. [ . . .  ] Situat în apropierea celui mai germanizat oraş al Bucovinei, Volovăţul nu s
a lăsat uşor influenţat de noile rânduieli înstăpânite de purtătorii pajurei împărăteşti. [ . . .  ] Faptul că şi
a păstrat în mare parte «limba, legea şi opinca» îi dau dreptul să se numere între acele izvoare veşnice 
de reîntinerire a sufletului românesc, care niciodată nu pot fi ocolite sau îmbrobodite de uitare. De 
aceea, fiecare izvor al istoriei acestui sat trebuie valorificat, mereu adus în faţa contemporaneităţii, 
căci numai aşa vom putea păşi demni spre ziua de mâine, purtând haina sufletului românească. Presa 
de limbă română a consemnat fapte şi întâmplări din viaţa acestui sat pentru a comunica cititorilor 
crâmpeie de viaţă obişnuită într-un sat vechi, cu oameni mândri şi harnici, mereu deschişi spre 
progres" (p. 7 şi 8). 

Materialele adunate cu migală în acest prim volum al cărţii sunt diverse: ştiri, cronici, rapoarte, 
invitaţii, necrologuri, anunţuri, note şi impresii de călătorie. Acestea provin din diverse periodice: 

"Candela", "Gazeta Bucovinei", "Patria", "Deşteptarea", "Gazeta poporului", "Revista politică", 

"Foaia poporului", "Viaţa nouă", "Glasul Bucovinei", "Junimea literară", "Foaia Oficială a 
Mitropoliei Bucovinei", "Foaia Oficială a Mitropoliei Sucevei". Toate alcătuiesc o valoroasă cronică 
a satului Volovăţ, bogată în informaţii şi date, fremătând de o viaţă sănătoasă, plină de pitoresc. Unele 
materiale surprind prin actualitate (vezi Minciuna - armă de luptă, p. 87-89, de exemplu, dar şi 
altele), îndemnând la reflecţie istorică pe teme felurite: etologie umană, funcţionarea instituţiilor 
statului, activitatea culturală locală, învăţământ, alegeri, rolul presei în viaţa provinciei. Materialele, 
adunate din sursele la care autorul a putut ajunge în România, sunt şi valoroase documente 
contextuale de epocă, invitând, într-un fel, la cercetări noi pe această temă, dar şi pe teme învecinate: 
etnografie şi folclor, graiul satului Volovăţ, istoria instituţiilor satului (parohia, şcoala, administraţia, 
căminul cultural, biblioteca publică), interesând cercetarea interdiscipl inară în reconstrucţia realităţii 
sociale. 
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Organizarea materialului cărţii, bogatele note înfrapaginale şi glosarul - folositoare 
utilizatorului contemporan -, bibliografia şi indicele de nume întregesc lucrarea, încununând munca 
anevoioasă de documentare şi elaborare, învederând toate un tânăr înzestrat, cu posibil ităţi de creştere 
cărturărească. 

Vasile 1. Schipor 

Alis Niculică, Ion G. Sbiera. Viaţa şi opera, Suceava, [Grup Muşatinii], 2005, 1 36 p., 
1 7  fotografii + 9 fotocopi i .  

Imediat după 1 989, Emil Satco, bibliotecar ş i  cercetător devotat a l  culturii ş i  literaturii 
Bucovinei, propunea ca B iblioteca Judeţeană din Suceava să înscrie pe frontispiciu numele lui Ion G. 
Sbiera, "în semn de preţuire faţă de ilustrul om de cultură., dar şi pentru a evoca, fie şi indirect, 
unitatea culturală a românilor bucovineni, biblioteca suceveană fiind moştenitoarea Bibliotecii Ţării, 
al cărei prim custode a fost 1. G. Sbiera" (În loc de postfaţă, p. 1 07). În 1 990, prin hotărâre a 
Ministerului Culturii, Biblioteca Judeţeană din Suceava a devenit Biblioteca Bucovinei "Ion G. 
Sbiera". 

Acest gest de preţuire a fost întărit o dată mai mult prin lansarea, la începutul acestui an, la 
Suceava, a volumului ion G. Sbiera. Viaţa şi opera, semnat de tânăra cercetătoare Alis Niculică. 
Lucrarea a apărut sub egida Bibl iotecii Bucovinei "1. G. Sbiera". Momentul apariţiei nu este unul 
întâmplător, autoarea publicând acest studiu monografie pentru a omagia personalitatea distinsului om 
de cultură bucovinean, în preajma împlinirii a 1 70 de ani de la  naştere şi a 90 de ani de la moartea lui 
Ion G. Sbiera, cunoscut ca unul dintre "patriarhii Bucovinei întregi". 

Cartea are Prefaţa (p. I-III) semnată de prof. univ. dr. Mihai Iacobescu, acesta prezentând 
lucrarea drept "un act de dreptate istorică., un omagiu fierbinte adus eruditului şi îndrituitului cărturar, 
care-şi oferă spre cercetare şi cunoaştere bogata-i zestre spirituală" (p. I I I). În introducere (p. 5-1 0}, 
autoarea creionează succint cadrul istoric şi cultural în care s-a "ivit în forma de om, ca esistinţă 
proprie particulară" Ion G. Sbiera, aminteşte contribuţia altor cercetători (Constantin Loghin, Pavel 
Ţugui) la cunoaşterea operei acestuia şi insistă asupra scopului pe care studiul monografie şi-1 
propune: "să evidenţieze în mod deosebit [ . . .  ] preocupările de istorie ale lui 1 .  G. Sbiera", având în 
vedere că până acum s-a insistat mai mult asupra carierei de profesor şi istoric literar şi asupra 
preocupărilor de folclor ale academicianului bucovinean. 

Volumul ion G. Sbiera. Viaţa şi opera este structurat pe trei capitole, ce au menirea de a 
ilustra, "pe baza documentelor care ne-au stat la dispoziţie, diferitele faţete ale personalităţii lui 1. G. 
Sbiera: om de ştiinţă., istoric literar, filolog, folclorist, strălucit pedagog, sprij initor al învăţământului 
românesc în Bucovina şi, în special, cercetător avizat al trecutului nostru istoric" (p. 7). Capitolul I, 
Familia Sbiera (p. 1 1-22), cuprinde istoricul şi etimologia numelui acestei vechi familii răzăşeşti -
menţionate în documente din timpul domniei lui Ştefan cel Mare, apoi în documente bucovinene -, 
familie despre care autoarea monografiei conchide că "a fost una dintre importantele familii boiereşti 
din Moldova, care a jucat un rol deosebit în destinul acestui stat" (p. 2 1  ). Asupra originii numelui 
Sbiera a cercetat şi a scris chiar 1 .  G. Sbiera, în lucrarea biografic-memorialistică Familia Sbiera, el 
explicând numele ca provenind de la porecla Zbieră/Zbierea primită de un strămoş al său, devenită 
apoi nume de familie. Explicaţia a fost întărită mai târziu de Iorgu Iordan. Datele din acest capitol 
sunt completate în anexă cu arborele genealogie al familiei Sbiera, real izat de autoare. 

Capitolul al II-lea, /. G. Sbiera - personalitate complexă a vieţii social-politice şi culturale 
bucovinene de la sfârşitul sec. al XIX-lea (p. 23-53}, dezvoltă., în primul dintre cele trei subcapitole, 
Contextul social-politic şi cultural în care a trăit şi a activat 1. G. Sbiera (p. 23-33) date privind 
anexarea şi problemele cauzate de aceasta teritoriului numit - din 1 774 - Bucovina şi locuitorilor ei 
autohtoni. Autoarea insistă asupra mişcărilor cu caracter naţional din Bucovina, asupra impactului pe 
care 1-a avut Revoluţia de la 1 848 în viaţa politică şi culturală a românilor bucovineni. 
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Pe fondul revendicărilor revoluţionarilor bucovineni, uniţi în jurul familiei Hurmuzachi, care 
priveau unitatea culturală a românilor, învăţământ în limba română, universitate românească la 
Cernăuţi etc., şi-a petrecut adolescenţa I .  G. Sbiera ( 1 noiembrie 1 836, Horodnicul de Jos, Rădăuţi -
22 octombrie 1 9 1 6, Cernăuţi), care 1-a avut ca profesor la gimnaziu tocmai pe unul dintre 
revoluţionarii transilvăneni, Aron Pumnul. Acesta a influenţat puternic atât conştiinţa cât şi cariera 
elevului său. Între 1 857 şi 1 86 1 ,  Sbiera a urmat cursuri de drept şi filosofie în Viena. Revenit în 
Bucovina, 1-a suplini! un deceniu pe fostul său profesor, Aron Pumnul. În faţa elevilor gimnazişti a 
ţinut primele prelegeri de istorie a românilor. 

În plan cultural, I . G. Sbiera s-a numărat printre cei care au înfiinţat Ia Cernăuţi ( 1 862) 
"Reuniunea Română de Leptură"; aceasta a devenit, în ianuarie 1 865, Societatea pentru Cultura şi 
Literatura Română în Bucovina. I . G. Sbiera "întemeietorul şi sufletul ei" (C Loghin), a fost ales 
secretarul Societăţi i .  În perioada iulie 1 866 - decembrie 1 869 a fost şi redactor responsabil al 
periodicului "Foaia Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina". Măsurile luate de 
Sbiera în această calitate: introducerea sistemului lingvistic pumnulist şi, mai ales, corecturile 
materialelor primite Ia redacţie, au provocat nemulţumiri şi tensiuni majore, care au condus destul de 
repede la întreruperea apariţiei revistei. I. G. Sbiera devine membru al Societăţii Literare Române din 
Bucureşti în 1 866, un an mai târziu fiind ales secretar. Când societatea s-a transformat în Academia 
Română, profesorul bucovinean a devenit membru fondator al instituţiei academice. Alis Niculică mai 
menţionează şi că Sbiera este primul filolog care depune în plenul academic un proiect (până la urmă, 
respins) de unificare a ortografiilor române, opus etimologismului şi care prezintă prima variantă 
completă a alfabetului latin al limbii române, pe principiul fonetic (p. 43-44). 

În 1 87 1 ,  Sbiera s-a angajat custode la Biblioteca Ţării, demisionând din învăţământ. După 
înfiinţarea Universităţii din Cernăuţi, aceasta a luat în subordine biblioteca, iar lui I. G. Sbiera i-a fost 
oferit şi postul de profesor suplinitor Ia catedra de limba română. Pe acest post a devenit titular în 
1 88 1  şi a funcţionat până 1 906; i-a urmat la catedră Sextil Puşcariu. 

După o viaţă petrecută "cu ochii în carte şi cu condeiul în mână. Cărţile erau prietenii mei cei 
mai buni şi cititul lor conversarea cea mai plăcută" - după cum mărturisea în Familia Sbiera . . .  -, 
academicianul bucovinean moare la Cernăuţi, în 22 octombrie 1 9 1 6, fiind înmormântat lângă Aron 
Pumnul. "Cu el s-a încheiat, practic, o epocă din istoria Bucovinei, fiind ultimul din generaţia sa cu o 
contribuţie notabila în spiritual itatea bucovineană" (p. 46), concluzioneaza Alis Niculică. 

Contribuţia sa ştiinţifică şi culturală este punctata în subcapitolul Privire generală asupra 
operei şi se concretizează în: lucrări de folclor (Poveşti populare româneşti. Din popor luate şi 
poporului date, 1 886 - ce păstrează particularitatea graiului bucovinean; Colinde, cântece de stea şi 
urări la nunţi, 1 888), de limbă, literatură şi istorie (Mişcări culturale şi literare a românilor din 
stânga Dunării între 1504-1714, 1 897; Contribuiri pentru o istorie socială-cetăţenească, religioasă
bisericească şi culturală a românilor de la originea lor încoace, până la 1504, 1 906), lucrările 
monografice dedicate lui Grigore Ureche, lui Miron Costin şi lui Aron Pumnul, lucrări 
memorialistice, publ icarea documentului Codicele Voroneţian, participarea în calitate de colaborator 
la elaborarea Enciclopediei Române, iniţiată de Societatea Culturală "Astra", articole şi studii 
lingvistice, istorice, religioase, numeroase traduceri din şi în limba germană. "Ea [opera - n.n., E. P.] 
a avut partea sa de contribuţie la deşteptarea şi întărirea sentimentelor naţionale ale românilor din 
Bucovina şi a pus bazele dezvoltării ulterioare a catedrei de limbă română de la Universitatea 
cernăuţeană." (p. 53) 

În al III-lea capitol, Preocupări istorice în opera lui 1. G. Sbiera (p. 54-95), autoarea prezintă 
detaliat şi distinct, în Pagini de istorie a Bucovinei (p. 54-86), scrierile profesorului referitoare la 
istoria provinciei, articolele şi studiile privind mişcările politice în Imperiul Habsburgic şi în 
Bucovina, Biserica Ortodoxă Română şi învăţământul, iar în Pagini de istorie a poporului român şi a 
limbii române (p. 87-95) analizează masivele volume de prelegeri publicate de profesorul universitar. 
Alis Niculica subliniază probitatea ştiinţifică, multitudinea izvoarelor, tonul critic adoptat de Sbiera în 
prezentarea lor, erudiţia pe care o arată acesta în tratarea problemelor importante ale istoriei 
românilor, în final opinând ca "! .  G. Sbiera [ . . .  ] poate fi socotit ca unul dintre primii istorici pe care i-a 
dat Bucovina" (p. 98). 
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Pe lângă calităţile evocatoare, volumul se dovedeşte un util instrument de lucru, autoarea 
prezintă lista tuturor scrierilor lui 1. G. Sbiera, tipărite în periodice şi seriale, în broşuri şi volume. 

Imaginea eruditului cărturar este întregită prin câteva fotografii de familie şi o scrisoare către 
fiul său, Remus-Modest. 

Elena Pascaniuc 

"Balkan-Archiv". Neue Folge, Band 26/27, 200 1 12002, Wiirzburg, 
Wissenschaftlicher Verlag A. Lehmann, 2004, 348 p. ;  Band 28/29, 
2003/2004, Wiirzburg, Wissenschaftlicher Verlag A. Lehmann, 2005, 440 p. 

Revista romaniştilor germani, "Balkan-Archiv". Neue Folge, ale cărei numere recente le 
prezentăm aici, a oferit întotdeauna un spaţiu generos dezbaterilor ştiinţifice pe probleme legate de 
spaţiul lingvistic şi cultural românesc. 

Sub îngrij irea editori lor Wolfgang Dahmen (prof. dr. la Universitatea Friedrich Schiller - Jena) 
şi Johannes Kramer (prof. dr. la Universitatea din Trier), revista publică în numerele duble 26/27 pe 
2001/2002 şi 28/29 pe 2003/2004 şi studii privind spaţiul lingvistic spaniol, francez, dar şi albanez, 
bosniac, chiar turcesc, sub semnături ale unor cunoscuţi filologi germani şi români .  

Numărul 26/27 cuprinde in extenso materialele colocviului "Deutschsprachige Forschungen zu 
Mihai Eminescu ( 1 850--1 889)", desfăşurat la Universitatea Friedrich Schiller din Jena, în zilele de 1-2 
aprilie 2000: Johannes Krarner, M. Eminoviciu, privatist, fălit in die Hănde von Perpessicius, editor 
(p. 1 5-28), Ralf Bauer, Vergangenheit, Vergegenwărtigung, Verewigung - Şi dacă . . .  von Mihai 
Eminescu (p. 29-52), Maxim Marin, Eminescus phi/osophische Gedichte (p. 53--62), Horst Fassel, 
Deutsche Texte von Mihai Eminescu. Neue Vberlegungen zu Eminescus Beitrăgen for das 
Conversationlexikon van Brockhaus (p. 63-100), Klaus Heitmann, Mihai Eminescu tradus încă din 
1878 (p. 1 0 1-1 04), Luminita Fassel, Eminescu in deutscher Sprache. Zwischen Realităt und 
Spekulation (p. 1 05-1 1 8), Simone Reicherts-Schenk, Die deutsche Eminescu-Ausgabe 2000 -
deutsche Vbersetzungen der Gedichte Eminescus: Aktueller Stand der Publikationen, die Vbersetzer 
und die Problematik ihres Schaffens (p. 1 1 9-126), Peter Mario Kreuter, Kurtzes Bedencken und Gute 
Gedancken eines Vampirforschers bei der Lektiire Eminescus (p. 127-1 36), Eugen Munteanu, Ein 
Fali von " Widerstand durch Kultur" im Rumănien der 80er Jahre: Das nationale 
Studentenkolloquium " Mihai Eminescu " (p. 1 37-144). 

Wolfgang Dahmen publică, în traducerea lui Eugen Munteanu, prelegerea inaugurală pe care a 
ţinut-o la Universitatea "Friedrich Schiller" din Jena, în 3 februarie 1 998, Ideologie şi limbă. Câteva 
particularităţi ale filologiei româneşti (p. 1 63-1 80). Radu Niculescu semnează studiul Mioriţa: un 
recit saborde (p. 23 1-248}, iar Eva Behring prezintă, într-un substanţial studiu, literatura română a 
exilului: Rumănische Exilliteraur im ostmitteleuropăischen Kontext - ein Projekt stellt sich vor 
(p. 249-302). 

Bogate şi variate teme sunt tratate şi în volumul 28/29, în care sunt tipărite lucrările 
colocviului "Wissenschaftsgeschichte des Rumănichen" organizat la Trier, în 25/26 mai 200 1 :  
Johannes Krarner, Die Anfănge der Beschăftigung mit dem Rumănischen in der deutschen Romanistik 
vor 1914 (p. 1 23-130); Eugen Munteanu, Câteva gânduri despre actualitatea concepţiei lui A. 
Philippide despre originea românilor (p. 1 3 1- 140); Peter Mario Kreuter, Kronland Siebenbiirgen? 
Aurel C. Popovici und das Projekt der " Vereinigten Staaten van GrojJ-6sterreich " aus dem Jahre 
1906 (p. 14 1-1 56); Wolfgang Dahmen, Anmerkungen zum Briefwechsel zwischen Alexandru Rosetti 
und Tache Papahagi (p. 1 57-170). 

Probleme ale lingvisticii româneşti tratează, în studii de largă respiraţie, Eugen Munteanu, 
Stilul politic şi juridica-administrativ românesc (p. 1 7 1-21 8) şi Lucia-Gabriela Munteanu, Câmpul 
lexical-semantic " drum " in limba română. O privire diacronică (p. 21 9-278). Thede Kahl semnează 
un amplu comentariu asupra bibliografiei privind dialectele aromân şi meglen, Aromunen und 
meglenitische Vlachen: Wachsendes lnteresse in Siidosteuropa. Kommentierte Bibliographie (p. 9-1 1 8). 
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Alte studii semnează: Armin Hetzer, Der turkische Nazreddin Hodscha und der sephardische Djoha 
(p. 279-284); Stefan Banne, Die Syntax des sudosteuropăischen Judenspanisch zwischen iberoromanischem 
Erbe und Arealkontakten (p. 307-330); Ralf Bauer, .. Bucarest est une belle viile ou il me semble que 
viennent se meler l 'Orient et l 'Occident". Ein Rumănienbild von Guillaume Apollinaire (p. 35 1-3 72). 

Volumul 28/29 al periodicului german conţine şi o rubrică nouă, sub semnătura lui Michael 
Frings, Lehrveranstaltungen in Rumănistik im Wintersemester 200412005 (Cursuri în domeniul 
romanisticii în semestrul de iarnă 2004/2005). in Vorwort der Herausgeber, editorii îşi exprimă 
dorinţa ca la rubrica aceasta să fie menţionate - ca într-o colecţie de documente -, toate cursurile 
susţinute la universităţile germane. 

Rubrica Besprechungen (Recenzii) prezintă cărţi de specialitate apărute în spaţiul european, 
dintre care menţionăm: Norbert Reiter (ed.) Eurolinguistik. Ein Schritt in die Zukunft. Beitrăge zum 
Symposium vom 24. bis 27. Mărz 1997 im Jagdschloj3 Glienicke (bei Berlin), (Wiesbaden, 1 999); 
Thede Kahl, Ethnizităt und răumliche Verteilung der Aromunen in Sudosteuropa (MOnster, 1 999); 
Mircea Anghelescu und Larisa Schippel (eds.), /m Dialog: Rumănische Kultur und Literatur 
(Leipzig, 2000); Friedgard Thoma, Um nichts in der Welt. Eine Liebe von Cioran (Bonn, 200 1 )  etc. -
cuprinse în voi . 26/27; lstorija literatur zapadnych ijuinych slavjan, voi. 1-11, 1 997, voi. III ,  200 1 ;  
Robert Elsie, Handbuch zur albanischen Volkskultur. Mythologie, Religion, Volksglaube, Sitten, 
Gebrăuche und kulture/le Besonderheiten (Wiesbaden, 2002); Artur Greive, Ion Taloş, Ion Mării, 
Nicolae Mocanu (editori), Deutsche und rumănische Philologen in der Begegnung (Întâlniri între 
filologi români şi germani) (Cluj-Napoca, 2003); !lina Gregari, Studii literare. Eminescu la Berlin. 
Mircea Eliade: Trei analize (Bucureşti, 2002); Larisa Schippel (ed.) lm Dialog: Rumănistik im 
deutschsprachigen Raum (Frankfurt a. M.,  2004); Mariana Hausleitner, Die Rumănisierung der 
Bukowina. Die Durchsetzung des nationalstaatlichen Anspruchs Groj3rumăniens 1918-1944 
(MUnchen, 2001 ), Roswitha Loew, Anke Pfeifer, Wie wir die Fremden sehen. Russen-, Rumdnen- und 
Polenbilder im aktue!len deutschen Pressediskurs (Hamburg, 200 1 )  etc. - cuprinse în voi. 28/29. 

Elena Pascaniuc 

"Glasul Bucovinei". Revistă trimestrială de istorie şi cultură, Cernăuţi-Bucureşti, 
anu l  XII, nr. 3(47), 4(48), 2005 .  

Rubricile publicaţiei "Glasul Bucovinei": Dialoguri c u  bucovinenii, Bucovina - procese 
istorice şi sociale, Personalităţi bucovinene, Teorie, critică şi istorie literară, Pagini de istorie 
bisericească, Poezie, Tineri poeţi bucovineni, Festivalul de poezie .. Ilie Motrescu ", Proză, Eseuri, 
Traduceri, Conferinţe. Cărţi. Reviste, In memoriam, cuprind studii referitoare la diverse aspecte 
legate de istoria Bucovinei. 

Aspecte mai puţin cunoscute legate de viaţa şi activitatea lui Ciprian Porumbescu sunt aduse 
la lumină de Nina Cionca, nepoata de soră a artistului, în dialogul cu Ilie Luceac, prezentat în nr. 4 al 
revistei (Din noianul vremurilor, cu amintirile mele despre familia Porumbeştilor . . .  ) . 

Despre Învăţământul primar din Bucovina în perioada 1869-1914 (nr. 3), prezentat la rubrica 
Bucovina - procese istorice şi sociale, scrie Constantin Ungureanu, care analizează, pe baza unor date 
statistice, evoluţia acestei forme de şcolarizare, demonstrând că "sistemul de învăţământ din 
Bucovina în preajma Primului Război Mondial era net superior faţă de cel din Basarabia, din Vechiul 
Regat şi chiar din Transilvania şi Banat" (p. 1 6). 

În cadrul aceleiaşi rubrici, Viorica Moisiuc semnează articolul . .  Moldovenismul " - cauza 
pierdută a fundamentalişti/ar de peste Prut, care cuprinde patru părţi: /. Sloganul .. Pericolul 
imperialismului românesc ": ieri şi azi; Il. Bursele româneşti de studii .. subminează " independenţa 
Republicii Moldova; III. Mitropolia Basarabiei ., ameninţă " suveranitatea Republicii Moldova; 
IV .. Minoritatea românească " răstoarnă statalitatea Republicii Moldova. Autoarea concluzionează 
că promotorii "moldovenismului", cu tot ceea ce implică acesta, "merg mult mai departe decât 
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mentorii lor, bolşevicii ruşi stalinişti, în ceea ce priveşte ura faţă de tot ce este românesc: este o ură 
viscerală faţă de poporul român, limba şi cultura română, istoria românilor pe care le-ar vrea 
«desfiinţate», şterse chiar şi din dicţionare. Dar, despre cauza pierdută a «moldovenismului», mai 
avem încă multe de spus" (p. 36-37). 

La rubrica Personalităţi bucovinene (nr. 3)  Harieta Mareci se opreşte asupra personalităţii lui 
Teodor V. Ştefanelli ( 1 849-1 920), iar Vasile Vasile relevă valenţele de educator ale lui Ciprian 
Porumbescu. 

Rubrica Teorie, critică şi istorie literară prezintă articole semnate de Mircea A. Diaconu, 
Scurtă introducere in postmodernism sau Un sceptic povestind copiilor, Nicolae Mareş, Stan Ve/ea 
unul dintre cei mai prodigioşi polonişti contemporani ai României (nr. 3) şi Nicolae Bileţchi, Mircea 
Lutic, un veritabil homo eruditionis (nr. 4). 

Vasile M. Demciuc oferă cititorului pagini de istorie bisericească, prin prezentarea articolului 
Biserica din Lujeni - un reper in arhitectura ecleziastică a Moldovei secolului al XV-lea (nr. 3). 

Din Argumentul prezentat de Alexandrina Cemov, aflăm că numărul 4 al publicatiei are un 
caracter deosebit faţă de numerele anterioare, datorită faptului că "este consacrat mai ales literaturi i  
române contemporane din nordul Bucovinei" în scopul stimulării "creativităţii tinerilor scriitori, 
istorici şi critici l iterari de la Cernăuţi" şi a cunoaşterii fenomenului l iterar nord-bucovinean (p. 9). 
Din acest motiv, revista "Glasul Bucovinei" prezintă versuri (semnate de I l ie T. Zegrea.. Ştefan 
Hostiuc, Vasile Tărâţeanu, Simion Gociu Elena Marita. Dumitru Mintencu, Gheorghe Ungureanu, 
Vitalie Zâgrea.. Constantin Dascaliuc, Grigore Gherman, Leontina Cimbrovici), fragmente de proză 
(Grigore Crigan, De ce ne iubesc femeile, volum de nuvele şi povestiri în curs de apariţie), eseuri 
(Mircea A. Diaconu, Eminescu. Poezie şi existenţă, Lucia Dărămuş, Mihai Eminescu intre mit şi 
demitizare, Mircea Lutic, Poezia in unghiul de incidenţă dintre tradiţie şi modernitate. Eseuri despre 
poeţii nord-bucovineni), traduceri (Vitali Kolodii, Versuri, în traducerea lui Mircea Lutic). 

Rubrica In memoriam (nr. 4) omagiază personalitatea academicianului Nicolae Corlăţeanu 
(prin articolul semnat de Gheorghe Jemovei, Academicianul Nicolae Corlăţeanu şi în dialogul 
realizat de Nicolae B ileţchi, Bucovina e o istorie vie . . .  ) şi a profesorului Grigore Bostan (Gheroghe 
Jemovei, Grigore C. Bostan - un an de la trecerea in .. Eterna "). 

Rubrica Conferinţe. Cărţi. Reviste prezintă, în cele două numere, ultimele apariţii editoriale ale 
scriitorilor nord-bucovineni, iar Ia sfârşitul nr. 4 este prezentat sumarul revistei "Glasul Bucovinei", 
nr. 1-4, 2005. 

Rodica laţencu 
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ZILELE UNIVERSITĂŢII 
"ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA 

Ediţia a V-a 

CRONICĂ 

Printre manifestările prilejuite de Zilele Universităţii "Ştefan cel Mare" din Suceava -
desfăşurate în perioada 6---1 2  martie 2006 - s-a numarat şi Sesiunea ştiinţifică anuală de istorie, A/ma 
mater sucevensis, ediţia a V-a, organizată pe data de 1 0  martie 2006, sub egida Catedrei de istorie din 
cadrul Facultăţii de Istorie şi Geografie. Invitaţia adresată cercetătorilor şi pasionaţilor de istorie a 
primit nu mai puţin de 37 de răspunsuri favorabile. 

În deschiderea oficială a lucrărilor sesiunii, Mihai Lazăr, decanul Facultăţii de Istorie şi 
Geografie, a salutat prezenţa specialiştilor de la Centrul de Studii "Bucovina" - Rădăuţi, de la Muzeul 
de Istorie, de la Arhivele Naţionale - filiala Suceava, de la Biblioteca Judeţeană "I .G.  Sbiera", 
Universitatea "Al. 1. Cuza" Iaşi şi, nu în ultimul rând, de la Universitatea "Ştefan cel Mare", 
colaboratori fideli într-un program cultural şi ştiinţific benefic spaţiului bucovinean şi nu numai. 

A urmat prezentarea a două publicaţii care, prin tematica abordată, fac apel la o anumită 
experienţă istorică şi culturală. Referindu-se la cel de-al I l -lea număr din noua serie a revistei 

"Codrul Cosminului", Mihai Iacobescu a apreciat gestul editorial al nucleului de cercetare de Ia 
universitatea suceveană, subliniind totodată necesitatea de a păstra în peisajul istoriografic locul avut 
de periodicul cu acelaşi nume în perioada interbelică. Sorin Ignătescu, responsabilul de volum, a 
expus secţiunile revistei, cele tradiţionale şi cele care conferă notă specifică publicaţiei. În expunerea 
sa privitoare la "Lumea Carpatică", nr. 2( 1 0)/2005, Ştefan Purici, redactor-şef adjunct, a observat 
entuziasmul şi capacitatea celor ce se îngrijesc de apariţia acestei "reviste de cultură şi civilizaţie 
tradiţională". Materialele diverse, redactate în limbile română., ucraineană şi germană, sunt 
circumscrise unei tematici specifice Euroregiunilor "Carpatica" şi "Prutul de Sus". De altfel, "Lumea 
Carpatică" este difuzată în România, Ucraina, Ungaria, Slovacia şi Polonia. În alocuţiunea sa, Pavel 
B laj, redactorul şef al acestui periodic, şi-a exprimat speranţa ca bogatul sumar propus cititorului -
care include studii destinate specialiştilor dar şi publicului larg - va transforma demersul colectivului 
de la "Lumea Carpatică" într-un real, valoros şi modern reper cultural. 

Lucrările sesiunii au continuat cu susţinerea comunicărilor participanţilor. Numărul relativ 
mare şi tematica abordată au impus organizarea a două mari secţiuni: "Arheologie, istorie veche şi 
medievală" şi "Istorie modernă şi contemporană". 

În cadrul primei secţiuni, materialele prezentate au adus în discuţie Cultura Noua în Podişul 
Sucevei (Bogdan Nicul ică), locuinţele din aşezarea precucuteniană de Ia Târgu Frumos - "Baza 
Pătule" (Dumitru Boghian, în colaborare cu Nicolae Ursulescu şi Vasile Cotiugă), tipurile şi 
variantele locale de podoabe confecţionate din metal, din cultura Cucuteni-Tripolie (Ion Mareş), 
oglinzile de bronz din Hallstattul târziu, descoperite în spaţiul carpato-dunărean (Mircea Jgnat), 
ritualurile de înmormântare ale nomazilor la sfârşitul mileniului I d. Hr. pe baza descoperirilor din 
spaţiul extracarpatic (Monica Dejan), dimensiunea ocultă a războiului în neo-eneolitic (Sorin 
Ignătescu) sau elementele de civilizaţie veche românească la est de Carpaţi (Violeta Epure). 

După ce Dan Fărtăiş a făcut unele consideraţii privind degradarea ceramicii arheologice 
provenită din săpăturile efectuate în judeţul Suceava, Doina Maria Creangă a vorbit despre 
conservarea bunurilor de patrimoniu pe suport de piele, cu ajutorul sistemelor polimere cu acţiune 
dezinfectantă prelungită. 

Analele Bucovinei, XIII, 2, p. 77 1-777, Bucureşti, 2006 
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Alte comunicări interesante au fost susţinute de Paraschiva-Victoriţa Batariuc (Aşezarea 
medievală de la Si/iştea Şcheii), Florin Hău şi Ştefan Dejan (Date istorice şi arheologice despre 
biserica cu hramul Sf Dumitru de la Zahareşti), Mihai Lazăr (Domeniul Mănăstirii Teodoreni din 
Burdujeni. Consideraţii generale). De o deosebită atenţie s-a bucurat interven\ia Olimpiei Mitric, care 
a prezentat fragmente din "memoria" unei Cărţi de impresii. 

Plasând materialul său sub semn aniversar, Vasile M. Demciuc a surprins câteva aspecte 
referitoare la legături le de familie dintre Muşatini şi Movileşti. Lucrările cercetătorilor de la Chişinău, 
Vetcislav Cazacu (Ortodoxia în viaţa Movi/eşti/or) şi Valeriu Ciubotariu (O familie domnitoare în 
Moldova şi Ţara Românească - Movi/eştii) au fost prezentate în absenţa autorilor lor. 

La a doua secţiune tematică, subiectele abordate în cele 2 1  de comunicări înscrise în program 
au încercat să acopere un evantai extrem de larg de probleme, circumscrise istoriei universale (Florin 
Pintescu), istoriei naţionale sau celei regionale. Ştefan Purici şi-a propus să urmărească traiectul 
statutului românilor din Bucovina, de la "supuşi" la "cetăţeni", iar Dumitru Vitcu a extras Morala 
unui epilog: 1 1  februarie 1866. S-a vorbit despre elite culturale: Veniamin Costachi (Mirela Beguni), 
George Tofan (Harieta Mareci), Traian Brăileanu (Radu Florian Bruja), Mircea Grigorovi\a (Emi l 
Satco), Vasile Cârdei (Elena Pascaniuc), despre elite politice: Iancu Flondor (Vlad Gafiţa), Iuliu 
Maniu (Dinu Bălan) sau Ion. Gh. Maurer (M. Iacobescu), despre aspecte ale vieţii culturale i lustrate 
prin teatrul evreiesc în Bucovina (A lis Nicul ică) sau participarea bucovinenilor la expoziţia jubil iară 
din Bucureşti (Dan-Emi lian Petrovici), despre realizările administrative şi bisericeşti în Basarabia 
după 1 9 1 8  (Cristina Pânzariu) sau despre "Tribuna românilor transnistreni'' - ca şi "candelă'' a 
românismului în faţa ofensivei Răsăritului (Mihai-Aurelian Căruntu). Şi cum majoritatea demersurilor 
se întemeiază pe documente, Doina Iavni a prezentat oferta Arhivelor Naţionale Suceava pentru 
cercetarea istorică şi valorificarea tezaurului documentar. 

Rămânând în spaţiul bucovinean, trebuie amintită seria contribuţiilor cercetătorilor de la 
Centrul de Studii "Bucovina" din Rădăuţi referitoare la amploarea violenţei regimului comunist. la 
metodele util izate pentru a supune societatea voinţei lui. Care a fost adevărata dimensiune a 
rezistenţei anticomuniste în Bucovina, care au fost rigorile comunizării sau ce au însemnat acţiunile 
armate sunt întrebări la care au încercat să răspundă Marian Olaru, Rodica laţencu şi Vasile 1 .  
Schi por. 

Nu am putea încheia periplul nostru ocazional de sărbătoarea universităţii sucevene, fără a 
preciza că doi d intre autorii comunicărilor au fost tineri şi entuziaşti studenţi sau masteranzi de la 
Facultatea de Istorie şi Geografie (Cătălina Maxiniuc şi Tiberiu-Paul Paustovanu). 

Considerăm că manifestarea ştiinţifică organizată şi găzduită de Facultatea de Istorie şi 
Geografie din Suceava a oferit un bun prilej pentru schimbul de opinii şi pentru lărgirea orizontului 
informaţional, întărind totodată convingerea că astfel de întâlniri periodice nu pot fi decât benefice 
valorificării, cu mai multă eficienţă, a rezultatelor cercetărilor întreprinse în domeniu. 

Harieta Mareci 

COLOCVIUL ŞTIINŢIFIC INTERNAŢIONAL 
CZERNOWITZ IN DEN DEUTSCH-RUMĂ.NISCHEN 

KULTURBEZIEHUNGEN 
Jena, 26-27 mai 2006 

În spaţiul german, din Kiel până în Konstanz şi din Berlin până în Trier, sunt astăzi 21 de 
centre (după harta publicată de Michael Frings ca anexă la articolul Lehrveranstaltungen in 
Rumănistik im Wintersemester 200412005, "Balkan-Archiv". Neue Folge, Band 28/29, 2003/2004, 
Wtirzburg, Verlag A. Lehmann, 2005, p. 38 1-386) în care cultura, limba şi l iteratura române se 
bucură de atenţia cercetătorilor, a profesorilor şi studenţilor, temele referitoare la acestea provocând 
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în continuare "viele faszinierende Studien" ("studii fascinante") pentru comunitatea ştiinţifică din 
Germania şi nu numai, după cum apreciază romanistul Johannes Kramer, de Ia Universitatea din 
Trier, editor - alături de Wolfgang Dahmen (decanul Institutului de Romanistică de Ia Universitatea 
Friedrich Schiller din Jena) - al publicaţiei "Balkan-Archiv". 

Asociaţia balcanică a romaniştilor s-a constituit în Bamberg (Germania), în 1 994, iar în 1 995 a 
apărut fil iala de la Tiibingen. Romaniştii germani organizează, periodic, un colocviu ştiinţific, în 
diferite oraşe germane, fie sub egida organizaţiei, fie într-o "splendid isolation" (Johannes Kramer). 
Primele întâlniri au avut loc la Jena, între 27 şi 29 martie 1 996, apoi între 28 sept. şi 2 oct. 1 997; au 
urmat cele de la Rostock, Quo vadis Romania?, 1 0--1 2  martie 1 999 şi Trier, Wissenschaftsgeschichte 
des Rumănischen, 25-26 mai 200 1 .  

Anul acesta, Friedrich-Schi l ler-Universităt, Institut fl.i r  Romanistik şi Deutscher 
Balkanromanisten-Verband au organizat, la sfârşit de mai (26--27 mai), din nou în Jena, colocviul 
internaţional pe tema: Czernowitz in den deutsch-rumanischen Kulturbeziehungen. Lucrările 
colocviului s-au desfăşurat în Kleiner Rosensaal şi au fost deschise de prof. dr. Wolfgang Dahmen, 
decanul Facultăţii de Filosofie, facultate care patronează Institutul pentru Romanistică din Jena. Au 
susţinut comunicări: prof. dr. Andrei Corbea-Hoişie ( laşi), ambasadorul României la Viena, 
Oberlegungen zum biirgerlichen Czernowitz; dr. Sergij Osatschuk (Centrul de studii bucovinene al 
Universităţii din Cernăuţi), Politische, soziale, wirtschaftliche und kulture/le Entwicklung der 
Deutschen in der Bukowina zwischen 1918 und 1940; Ştefănita-Mihaela Ungureanu (Centrul de 
Studii "Bucovina", Rădăuţi), Das Bild der Stadt Czernowitz in der " Bukowina-Zeitung " (1862-
1868); Tanja Kloubert (Czernowitz/Jena), Das Bild der Stadt Czernowitz in deutschen 
Dokumentarfilmen; prof. dr. Johannes Kramer (Trier), Die rumănistichen Beitrăge Theodor Gartners; 
Elena Pascaniuc (Centrul de Studii "Bucovina", Rădăuţi), Matthias Friedwagner (1861-1940), 
promotor al spiritualităţii şi istoriei româneşti în Germania; dr. Claus Stephani (Baldham): Dochia 
ein phantastisches Wesen der karpatischen Mythologie. Rumănische Einfliisse und ihre Varianten in 
deutsch-jiidischen und huzulischen Volkserzăhlungen; dr. Anke Pfeifer (Berlin), Rumănische Lyric 
und A/fred Margui-Sperber in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts; prof. dr. Heinrich Stiehler 
(Wien), Zur Frage des Prestigewande/s van Literatursprachen: Paul Ce/an Obersetzung van Tudor 
Arghezis .. Între două nopţi"; prof. dr. Klaus Manger (Jena), Schuttkahn Europa? Zu Paul Ce/ans 
Dichtung; prof. dr. Vladimir Iliescu (Aachen), Deutschsprachige Privatvo/ksschulen in Czernowitz in 
den 30er Jarhen des 20. Jahrhunderts; Alyona Yakobetz (Czernowitz!Leipzig), Minderheitensprache 
aus der Schiiler- und Lehrerperspektive. Der Fali des Rumănischen in der Region Czernowitz; prof. 
dr. Jiirgen Kristophson (Hamburg), Czernowitz und Fahrplanlektiire; dr. Peter Mario Kreuter (Bonn), 
" Şi un turc de gât îl strânge " - Die Ermordung des Fiirsten Grigore 111. Ghica im Jahre 1 777. 

Cele 1 3  comunicări au reuşit să transmită 1 contureze, de cele mai multe ori obiectiv, imaginea 
a ceea ce a însemnat viaţa politică şi cea cultural-literară într-un spatiu multietnic în care toleranta faţă 
de "celălalt" a fost adesea subliniată, dar de unde nu au lipsit nici conflictele, ca ecou al celor Ia scară 
mondială. 

Cunoscutul universitar Andrei Corbea-Hoişie, ambasadorul României la Viena, a subliniat 
rolul burgheziei evreieşti în dezvoltarea economică şi culturală a Cernăuţiului - Oberlegungen zum 
biirgerlichen Czernowitz. 

În comunicarea Politische, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung der Deutschen 
in der Bukowina zwischen 1 918 und 1940 (Dinamica socială şi orientările pol itice ale germanilor din 
Bucovina între 1 9 1 8-1 940) autorul, Sergij Osatschuk, face consideratii asupra situaţiei etnice şi 
pol itice a germanilor din Bucovina în perioada interbelică. Minoritatea germană, care a constituit în 
1 9 1 9  Uniunea Germanilor din România, devenise "un punct nevralgic" pentru politica românească. 
Pe acest fond, Germania, care le-a oferit susţinere culturală şi politică după 1 920, era privită ca 

"patrie spirituală", ce putea oferi în plus şi o stabilitate economică, cu atât mai mult cu cât în Cernăuţi 
s-a procedat la concedieri în rândul profesorilor germani nevorbitori de limbă română. Concluzia 
autorului este că, dacă în 1 9 1 8  germanii bucovineni au sprij init Unirea provinciei cu România, 
sperând la "o fortificare a propriei poziţii prin unirea lor cu germanii transilvăneni şi bănăţeni", până 
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în 1 940 această speranţă nu s-a împlinit, mai mult, situaţia lor a devenit tensionată în preajma celui 
de-al Doilea Război Mondial. 

Două dintre comunicări au analizat imaginea Cernăuţiului reflectată în presa bucovineană, în a 
doua jumătate a secolului al XIX-lea (Das Bild der Stadt Czernowitz in der Bukowina-Zeitung, 1862-
1868, Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu), şi în filmele documentare germane din ultimul deceniu (Das 
Bild der Stadt Czernowitz in deutschen Dokumentarfilmen, Tanja Kloubert). Primul ziar oficial şi 
naţional din Bucovina, în limba germană, a fost editat şi redactat de scriitorul Ernst RudolfNeubauer, 
profesor în Cernăuţi şi, mai târziu, profesor şi director al Liceului german de băieţi din Rădăuţi. În 
paginile publicaţiei "Bukowina" pot fi citite informaţii diverse din viaţa politică, socială, economică 
şi culturală a provinciei, din perioada 1 862-1 868. Conţinutul complex era segmentat într-o parte 
oficială, care publica decrete administrative, o rubrică specială pentru articole şi anunţuri din viaţa 
culturală a oraşului şi a asociaţiilor, un supliment l iterar, de duminică, "Sontagsblatt", cu informaţii 
despre cele mai noi realizări internaţionale în domeniul culturii, tehnicii şi ştiinţei, un forum pentru 
scrisorile cititorilor. Ca organ de presă cu apariţie regulată, ziarul se înscrie în procesul de formare a 
presei regionale din Bucovina, oferind cititorilor o perspectivă interesantă şi realistă asupra oraşului 
Cernăuţi şi a împrejurimilor acestuia. Tanja Kloubert aduce în discuţie, în referatul ei. două filme 
documentare germane ce au ca subiect "«versunkene Stadt» in der heutigen Ukraine" ("«oraşul 
înecat» în Ucraina de astăzi"): Herr Zwilling und Frau Zuckermann ( 1 999) şi Dieses Jahr in 
Czernowitz (2004). Amândouă documentarele sunt semnate de Volker Koepp şi au fost prezentate la 
renumite festivaluri internaţionale (din Berlin, Leipzig, etc.), primul a fost nominal izat la categoria 

"cel mai bun film" în cadrul Premiilor de Film germane, 1 999 şi în cadrul Premiilor Europene de Film 
Documentar. Autoarea lucrării pune în discuţie tratarea artistică a realităţii în aceste producţii, mai 
ales când aceasta înseamnă Holocaust, exil sau imaginea patriei pierdute şi mitul Cernăuţi . Concluzia 
Tanjei Kloubert, bazată şi pe succesul de care s-au bucurat filmele, este că "ambele filme au adus 
spectatorilor germani şi vest-europeni în general, o imagine competentă a oraşului Cernăuţi". 

Despre două personalităţi ale romanisticii germane şi europene, Theodor Gartner şi Matthias 
Friedwagner, care au predat şi la Catedra de romanistică a Universităţii din Cernăuţi, au vorbit 
Johannes Kramer, Die rumănistischen Beitrăge Theodor Gartners şi Elena Pascaniuc, Matthias 
Friedwagner (1861-1940), promotor al spiritualităţii şi istoriei româneşti în Germania. Johannes 
Kramer a prezentat opera lui Th. Gartner pe fundalul cercetărilor romanistice contemporane, amintind 
şi de participarea activă a profesorului austriac la viaţa culturală a oraşului Cernăuţi către sfărşitul sec. 
al XIX-lea, când a realizat, prin cercetări în teren, inventarierea dialectelor, a cules cântece folclorice. 
Lucrările sale despre români sunt şi astăzi de interes: Ober den Volksnamen der Rumdnen. Ein 
Vortrag ( 1 893), Fiinf rumdnische Mundarten der Bukowina ( 1 902), Darstellung der rumdnischen 
Sprache ( 1 904). Profesorul Matthias Friedwagner, la rândul lui, s-a arătat interesat nu numai de 
cultura orală a românilor din Bucovina - el este editorul unui impunător volum de lirică populară de 
dragoste, apărut în 1 940, Rumdnische Volkslieder aus der Bukowina - ci şi de istoria şi situaţia 
românilor şi a spaţiului românesc în sine. După p lecarea lui la Universitatea din Frankfurt, 
Friedwagner a ţinut comunicări la congresele internaţionale ale romaniştilor şi a publicat mai multe 
studii şi articole axate pe teme româneşti (studiul monografie Mihail Sadoveanu - 1 9 1 2 ;  Cântece 
populare româneşti din Basarabia - 1 927; Ober die Sprache und Heimat der Rumdnen in ihrer 
Friihzeit - 1 934), prin care a tăcut cunoscută cultura şi istoria români lor, cel puţin în spaţiul 
germanie. 

Legătura bucovinenilor cu literatura română a fost subliniată în comunicările ţinute de Anke 
Pfeifer şi Heinrich Stiehler. În perioada interbelică şi imediat după război, lirica românească s-a 
îmbogăţit şi cu experienţele poetice ale unor tineri scriitori români sau de limbă germană din spaţiul 
cernăuţean. Unii s-au stabilit la Bucureşti din proprie dorinţă, înainte de război, ca Mircea Streinu; 
alţii, ca Alfred Margul-Sperber, au fost trimişi acolo de evenimente istorice. Dar toţi scriitorii, în anii 
'50, au fost nevoiţi să dezvolte diverse strategii în legătură cu negarea, acceptarea, adaptarea sau 
depăşirea dogmei ideologico-artistice promovate de dictatura realismului socialist. Sunt acestea 
câteva dintre ideile dezvoltate de Anke Pfeifer în referatul Rumdnische Lyrik und Alfred Margul
Sperber in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts. Lucrarea indică strategiile pe care le-a utilizat, în 
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această perioadă, Alfred Margul-Sperber, poet evreu de expresie germană, ce a activat în Bucureşti şi 
ca editor, intermediar cultural şi traducător. O linie de unire între destinul lui Paul Celan şi o traducere 
a sa din lirica lui Arghezi, a identificat-o şi comentat-o Heinrich Stiehler, în studiul Zur Frage des 
Prestigewandels von Literatursprachen: Paul Celans Obersetzung von Tudor Arghezis " Între două 
nopţi ". 

Imaginea Cernăuţiului, aşa cum a fost "construită" la acest colocviu, a fost întregită prin 
accentul pus asupra învăţământului din capitala fostei provincii austriece. Comunicările pe acest 
subiect au adus, în paralel, informaţii despre accesul elevilor la sistemul de învăţământ în limba 
germană la inceputul secolului XX şi despre starea invăţământului in limba maternă - în speţă, 
româna - în Cernăuţi, unde românii au astăzi statut de minoritari . Astfel, Vladimir Il iescu a vorbit in 
referatul său, Deutschsprachige Privatvolksschulen in Czernowitz in den 30er Jahren des 20. 
Jahrhunderts, despre şcolile el itiste private de limbă germană, iar Alyona Yakobetz a arătat în 
lucrarea sa, Minderheitensprache aus der Schuler- und Lehrerperspektive. Der Fall des Rumănischen 
in der Region Czernowitz, că limba română, ca limbă a minorităţii, este într-o situaţie critică din cauza 
politicii lingvistice duse de autorităţi. 

S ituate la marginea statelor cărora le-au aparţinut de-a lungul secolelor, Cernăuţi şi Bucovina 
au fost şi importante puncte de reper pe hărţi le rutiere ale acestora. Lingvistul Jurgen Kristophon 
i lustrează in referatul său, Czernowitz und Fahrplanlekture, atât reţeaua de legături feroviare a 
Cernăuţiului - pe baza listelor de mersul trenuri lor din perioada 1 9 1 6-2006 - cât şi atitudinile 
lingvistice schimbătoare, vizibile în numele date gărilor (aceleaşi !)  de-a lungul timpului. 

Ultima comunicare susţinută în cadrul colocviului - şi care, prin temă şi timp, ar fi fost poate 
mai nimerit să deschidă manifestarea -, i-a aparţinut lui Peter Mari o Kreuter. Cu titlul " Şi un Turc de 
gât il strânge " - Die Ermordung des F urs ten Grigore 1 II. Ghica im Jahre 1 777, 1 ucrarea a deplasat 
atenţia auditoriului de la prezent, aducând în prim-plan figura şi destinul tragic ale domnitorului 
moldovean care, prin rezistenţa deschisă la anexarea Bucovinei de către Austria, şi-a făcut în câteva 
cancelarii europene destui duşmani ce i-au dorit moartea. Subiectul expunerii I-au constituit 
perspectiva politică a asasinării lui, reflectată în publicistica central şi vest-europeană, şi folclorul -
plin de culoare - pe care 1-a generat moartea violentă a domnitorului. 

Ţinute într-un cadru elegant şi primitor, cu un public ce a provocat dezbateri ulterioare 
comunicărilor, lucrările colocviului internaţional al romaniştilor germani s-au bucurat de un succes 
recunoscut cu bucurie atât de organizatori, cât şi de participanţi. 

Interesul manifestat pentru tema colocviului s-a dovedit şi în disponibil itatea arătată de editura 
Peter Lang din Frankfurt de a prelua finanţarea volumului care va cuprinde toate comunicările 
susţinute. 

Elena Pascaniuc 

BUCOVINA - ISTORIE ŞI CULTURĂ 
Rădăuţi, 8 iunie 2006 

Centrul pentru Studierea Problemelor Bucovinei a organizat, în colaborare cu Colegiul 
Naţional "Eudoxiu Hunnuzachi" din Rădăuţi, în 8 iunie 2006, dezbaterea Bucovina - istorie şi 
cultură. Rolul bibliotecii astăzi şi o expoziţie de carte, documente şi fotografii .  Au prezentat referate
impuls: Vasile 1. Schi por, Biblioteca Centrului pentru Studierea Problemelor Bucovinei al Academiei 
Române - Filiala laşi, Mariana Pâslar, Achiziţii noi şi servicii in cadrul bibliotecii de cercetare a 
Centrului pentru Studierea Problemelor Bucovinei, Angela Cazacu, Biblioteca şcolară in sprijinul 
procesului de învăţământ, Marian Olaru, Formarea elitelor in Bucovina istorică. 

Legătura dintre cele două instituţii şi bibliotecile lor îşi are originea în preluarea de către 
instituţia academică, în 1 995, a fondului de carte germană veche de la Liceul "Eudoxiu Hurmuzachi". 
În referatul susţinut, Vasile 1. Schipor a subliniat faptul că liceul, înfi inţat de austrieci în 1 872, a avut 
una dintre cele mai vechi bibl ioteci din Bucovina şi din Rădăuţi, Lehrerbibliothek (biblioteca 
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profesorilor), ale cărei baze le-a pus Ernst RudolfNeubauer, prin donaţia sa (250 de cărţi şi periodice) 
din 1 876. În timp, s-au mai dezvoltat Schiilerbibliothek (biblioteca elevilor), bibl ioteca Sectiei 
româna-germane ( 1 9 1  O) - al cărei nucleu a fost donaţia profesorului Leonida Bodnărescu - şi 
Schiilerlade (biblioteca elevilor săraci). Fondurile documentare, de carte şi de periodice au avut de 
suferit în diferite perioade (războaiele mondiale, incendii), dar custozii - autorul referatului îi 
menţionează pe 13 dintre ei, de la înfiinţare până la cel de-al Doilea Război Mondial - au avut, cel 
puţin până in 1 945, şi sprijinul statului în "proces[ ul] de consolidare continuă a fondurilor, organizate 
după acelaşi model german". S-a amintit că biblioteca n-a scăpat nici de fenomenul epurării : in 1 948 
şi 1 952, apoi după evenimentele din decembrie 1 989, o parte din cărţi au fost arse sau înstrăinate. În 
1 995, Centrul pentru Studierea Problemelor Bucovinei a preluat vechea bibliotecă de carte germană 
(Lehrerbibliothek), introducând-o in .circuitul bibliotecilor de cercetare academică. Astăzi, biblioteca 
Centrului numără 1 2  7 1 5  unităţi de bibliotecă, parte dintre ele constituind cele cinci fonduri 
documentare (Fondul documentar "Eudoxiu Hurmuzachi", Fondul documentar ,.Societatea pentru 
Cultura şi Literatura Română în Bucovina", Fondul documentar "Dragoş Luchian", Fondul 
documentar "Doctor Valerian Găină", Fondul documentar "Profesor Eugen Pohonţu - Doctor 
Gheorghe Radu"). 

Îmbogăţindu-se mereu cu carte nouă şi instrumente de lucru moderne, cum a punctat 
bibl iotecara Mariana Pâslar, în referatul Achiziţii noi şi servicii în cadrul bibliotecii de cercetare a 
Centrului pentru Studierea Problemelor Bucovinei, deţinând carte rară şi volume unicat, beneficiind 
şi oferind posibilitatea de comunicare electronică, biblioteca se aliniază "societăţii informaţiei", fiind 
deschisă cercetătorilor români şi străini, profesorilor, studenţilor şi chiar elevilor de liceu. Acestora 
din urmă, Angela Cazacu, bibliotecar şcolar, li s-a adresat în mod special, cu invitaţia de a-şi face 
ucenicia întâi în bibl ioteca ce le este pusă la dispoziţie în şcoală. Informaţi ile despre modernizarea 
bibliotecii au fost cuprinse în referatul Biblioteca şcolară în sprijinul procesului de învăţământ. 

Despre Formarea elitelor în Bucovina istorică a vorbit Marian Olaru, care a punctat faptul că 
în condiţii istorice vitrege - după anexarea Bucovinei de către Austria - păstrarea caracterului şi a 
conştiinţei naţionale a românilor s-a real izat şi prin cultură şi ştiinţă. Elitele intelectuale, culturale sau 
politice, între care se distingeau famili i ca Hurmuzachi, Morariu, Flondor, au fost factorii propulsatori 
ai valorilor autohtone, au contribuit la redobândirea l ibertăţii, inclusiv a celei spirituale. 

Dezbaterea a constituit şi un cadru potrivit lansării noului număr al revistei liceului, "Muguri". 
Parteneri media au fost cotidianul "Crai Nou" Suceava şi Radio Gold Rădăuţi. 

Elena Pascaniuc 

SIMPOZIONUL ŞTIINŢIFIC: MARTIROLOGIUL BUCO VINEI. 
ARESTA ŢI, CONDA1'.-INA ŢI, DEPORTA ŢI, EXILA ŢI, PERSECUTA ŢI 

PE MOTIVE POLITICE SUB REGIMUL COMUNIST 
(1940-1941, 1945-1989) 

În ziua de 8 iulie 2006, la Bibl ioteca Municipală "Tudor Flondor" din Municipiul Rădăuţi a 
avut loc simpozionul organizat de Centrul pentru Studierea Problemelor Bucovinei intitulat: 
Martirologiul Bucovinei. Arestaţi, condamnaţi, deportaţi, exilaţi, persecutati pe motive politice sub 
regimul comunist (1940-1941, 1945-1989). Cel de al treilea simpozion organizat de instituţia de 
cercetare ştiinţifică din Rădăuţi, după cele organizate în iulie şi noiembrie 2005, se înscrie în 
preocupările instituţiei amintite pentru împlinirea proiectului de cercetare Simbolistica naţional
comunistă. Cazul Bucovinei istorice. 

Organizat cu sprij inul A.F.D.P.R. din Suceava şi Rădăuţi, simpozionul ştiinţific s-a desfăşurat 
sub forma unei dezbateri având ca scop relevarea experienţei personale a foştilor deţinuţi politici, 
pornind de la două chestiuni importante pentru reconstituirea universului concentrationar românesc şi 
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cunoaşterea istoriei recente a României, anume: memoria aproapelui nostru (deţinut, departat, exilat 
sau închis politic) şi persecuţia politică în postdetenţie. 

Simpozionul a debutat cu două referate-impuls. Primul, intitulat Comunismul românesc. De la 
miturile fondatoare ale stalinismului, la miturile regimului ceauşist, a fost susţinut de cercet. şt. dr. 
Marian Olaru şi al doilea, Martirologiul Bucovinei. Avatarurile unui proiect de recuperare a 
memoriei culturale naţionale confiscate de regimul comunist, susţinut de cercet. şt. drd. Vasile 1 .  
Schipor. Apoi, a fost vernisată expoziţia de grafică a lui Radu Bercea, fost deţinut politic, intitulată 
Memoria retinei gulagului românesc. Au vorbit despre grafica pictorului Radu Bercea - şi el fost 
deţinut politic -, jurnalistul Tiberiu Cosovan şi sculptorul Mircea Dăneasă. 

În cadrul simpozionului au participat ca invitaţi şi au luat cuvântul la tematica în dezbatere: 
Radu Bercea, Vasile S. Cârdei, Alexandru Jauca, Vasile Pânzariu, Virgil Totoescu, Gavril 
Vatamaniuc, Ana Văcărean, Dumitru Niculăeasa, Toader Clipa-Donuţă, Vasile Repta şi Victor 
Macoveiciuc. Participanţii au relevat, în luările lor de cuvânt, experienţele personale din timpul 
detenţiei, relaţi i le pe care le-au avut cu alţi deţinuţi politici, solidaritatea umană care s-a manifestat în 
astfel de contexte, precum şi metodele utilizate de torţionarii Securităţii pentru a smulge declaraţiile 
interogaţilor şi pentru a-i determina pe aceştia să "recunoască" şi ceea ce nu au făcut. De asemenea, 
au fost trecute în revistă numele a sute de intelectuali, formaţi în perioada interbelică, precum şi alte 
zeci şi zeci de nume de ofiţeri superiori, de generali şi de miniştri care ocupaseră funcţii cheie în 
structura administrativă a României interbelice, alături de muncitori, ţărani, elevi, studenţi şi preoţi, 
pe care participanţii la simpozion i-au întâlnit în închisorile de la Aiud, Gherla, J ilava şi Piteşti. 
Experienţe terifiante au fost relevate de participanţii la simpozion, care au vorbit despre închişii 
politici de la Canal, de cei din Balta Mare a Brăilei, de cei cu domiciliu obl igatoriu în Bărăgan, despre 
aceia care au fost trimişi la exterminare în mina de la Cavnic sau la minele de cărbune din Donbas. 
Deosebit de grăitoare în sensul celor de mai sus au fost intervenţii le lui Toader Clipa-Donuţă, Gavril 
Vatamaniuc şi Victor Macoveiciuc. 

Răspunzând celei de a doua exigenţe a planului de desfăşurare a simpozionului ştiinţific, 
participanţii au relevat faptul că pe toţi foştii deţinuţi politici Securitatea i-a avut în vedere, într-o 
formă sau alta, până în 1 989 şi chiar după această dată. Această din urmă afirmaţie a fost argumentat!!. 
prin faptul că trecerea la democraţie s-a făcut greu, iar fosta Securitate a fost preluată de servicii le 
similare, rebotezate, ale României post-comuniste. 

Partea finală a simpozionului a fost dedicată prezentări lor de carte. Cartea lui Vasile S. Cârdei, 
Visuri şi temniţe. Memorii a fost prezentată de Marian Olaru, Constantin Hrehor şi Vasile 1. Schipor. 
Apoi, ca semnal editorial, au fost prezentate lucrări le Ruxandrei Cesăreanu, Gulagul în conştiinţa 
românească. Memorialistica şi literatura închisorilor şi lagărelor comuniste, ediţia a II-a revăzută şi 
adl!.ugită, apl!.rutl!. la Iaşi, în Editura Polirom, în anul 2005 şi Comunism şi represiune în România. 
Istoria tematică a unui fratricid naţional, laşi, Editura Polirom, 2006. În aceeaşi arie de preocupl!.ri a 
fost semnalat şi romanul lui Vasile Andru, Grădinile ascunse, Piteşti, Editura Paralela 45, 2006. 
Semnalul editorial a fost real izat de Rodica Iaţencu şi de Elena Pascaniuc. 

Marian 0/aru 
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IN MEMORIAM 

VASILE PRECOP (1915-2006) 

În dimineaţa zilei de 1 5  martie 2006, la Rădăuţi, după o suferinţă de şase 
luni, a părăsit această lume profesorul Vasile Precop, de numele căruia se leagă 
reactivarea Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, în anul 
1 990, şi tot ceea ce a decurs din acest important eveniment cultural. 

Vasile Precop s-a născut în anii Primului Război Mondial, la 1 8  ianuarie 
1 9 1 5 , în Frătăuţii Noi, pe atunci în districtul Rădăuţi, din cadrul Monarhiei 
habsburgice, într-o famil ie de ţărani care a avut trei copii .  Primele clase de şcoală 
primară le face în satul natal, la şcoala de pe Sasca, iar începând cu anul 1 928 
urmează cursurile Liceului "Eudoxiu Hurmuzachi" din Rădăuţi . Având părinţi cu 
posibilităţi materiale modeste, în ani i  cursului inferior al l iceului ,  în condiţiile 
crizei economice globale a secolului trecut ( 1 929-1 933), a trăit o perioadă pl ină de 
privaţiuni în internatul l iceului, care de altfel, în scurt timp, s-a ş i  închis. Nu a 
renunţat la învăţătură, cursul superior 1-a trecut mai uşor beneficiind de avantajul 
de a se putea întreţine din acordarea de meditaţii .  În timpul anilor de studiu din 
l iceu activează în cadrul secţiei l iterare şi de culegere a folclorului a Societăţii 
elevilor "Bogdan-Dragoş", fiind coleg şi prieten apropiat cu poetul George 
Putneanu. A fost un elev apreciat de profesori (după zeci de ani trăia încă emoţia 
momentelor când a fost invitat la masă în fami l ia dirigintele său, profesorul 
Volcinschi ! ), fi ind ajutat material în diverse situaţi i .  

Susţine examenul de bacalaureat în 1 936, la Liceul "Ştefan cel  Mare" din 
Suceava. Preşedintele comisiei de bacalaureat, universitarul ieşean Petre Andrei, a 
remarcat pregătirea temeinică a candidatului rădăuţean acordându-i, ca şi altor 
candidaţi, scutire pentru taxa de examen, ceea ce nu era puţin lucru pentru acei ani, 
când absolventul în discuţie nu ajunsese încă să îmbrace haine "nemţeşti" . 

Vasile Precop se înscrie la Universitatea Cernăuţi, unde urmează cursurile 
Facultăţii de Litere şi Fi lozofie. Împreună cu alţi studenţi, prestează muncă de 
pedagog la internatul Societăţi i pentru Cultură, cunoscând îndeaproape activitatea 
şi atmosfera din cadrul prestigioasei societăţi culturale cernăuţene, asigurându-şi pe 
această cale masă şi casă. Trebuie sublin iat rolul pe care 1-a avut în formarea 
tineretului, atras de studiu, atmosfera de entuziasm patriotic care cuprinsese 
intelectualitatea românească din Bucovina în anii de după unirea politică din 1 9 1 8 . 
Se ridicau oameni care simţeau o mare responsabil itate pentru destinul naţional al 
românilor în perioada interbel ică şi nu numai, iar printre aceşti oameni s-a numărat 
şi profesorul Precop. 
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Se simte atras de studiul filozofiei şi încearcă să se specializeze în această 
discipl ină, fără să neglijeze celelalte domenii umaniste care se studiau atunci în 
universitatea cemăuţeană. A fost un student eminent şi, datorită acestui lucru, este 
selectat pentru urmarea, la Iaşi şi apoi la Bucureşti, a cursurilor Şcol i i  Normale 
Superioare, înfiinţată în 1938 ,  după celebrul model francez. Schimbările politice 
din ţară, petrecute în cursul anului 1 940, au dus şi la desfiinţarea acestei instituţii 
de învăţământ superior de el ită, astfel încât obţine l icenţa în Litere şi fi lozofie tot la 
Cernăuţi, în 1 940. 

Vasile Precop nu mai poate continua studiile n ici în ţară şi nici în străinătate, 
din cauza obligaţiilor militare pe care le are începând cu 1 94 1  (Şcoala de ofiţeri în 
rezervă la Bacău, concentrare şi participare pe front, cu Regimentul 7 "Vânători" 
din Lipcani). În august 1 944, în timpul retrageri i din Moldova, este rănit şi nu mai 
participă la luptele de pe frontul din apus. 

Cariera didactică şi-o începe în 1 94 1 ,  la liceul pe care-I urmase ca elev, dar 
este brusc întreruptă de începerea celui de-al Doilea Război Mondial. În 1 945 este 
numit profesor la Liceul "Ştefan cel Mare" din Suceava, unde activează un singur 
an . La iniţiativa directorului I l ie Vişan, la Liceul "Eudoxiu Hurmuzachi" din 
Rădăuţi se adună tineri profesori, foşti absolvenţi ai l iceului, care vor forma un 
corp profesoral de excepţie. Vin foştii profesori de la Liceul "Aron Pumnul" din 
Cernăuţi: Pantel imon Socaciu, Moloce Dimitrie şi Bujdei Vasile. Li se alătură 
Amuliu Bordeianu, Aurel Prelipcean, Erast Viforeanu şi Vasile Precop, veniţi din 
diverse Jocuri. 

Reforma învăţământului din anul  1 948 împrăştie din nou colectivul abia 
închegat. Profesorul Vasile Precop ajunge titular la Catedra de l imba şi literatura 
română la Şcoala Medie Tehnică Financiară din Rădăuţi, unde rămâne până la 
mij locul anilor ' 50  ai secolului trecut, când revine, până la pensionarea din anul 
1 977, la Liceul "Eudoxiu Hurmuzachi", cu o scurtă perioadă în care a activat ca 
inspector şcolar. 

Indiferent de şcoala la care a activat, prin seriozitate şi profesionalism, Vasile 
Precop s-a impus ca o personal itate puternică, neimpl icată pol itic, cu mare 
influenţă asupra elevi lor şi a colegilor de muncă. A dobândit un prestigiu deosebit 
în urma prestaţiilor sale la catedră. Era tipul intelectualului studios, tăcut şi 
introvertit, cititor pasionat. Nivelul de cultură la care ajunsese era unul deosebit de 
ridicat, rar întâlnit la contemporani i  noştri . 

Cel puţin la fel de importantă ca şi activitatea didactică a fost şi activitatea 
depusă de Vasile Precop în afara şcolii .  A fost un neobosit îndrumător cultural, şi-a 
apropiat mereu tineri de talent, a sprij init şi iniţiat manifestări culturale pentru 
punerea în valoare a valorilor noastre naţionale. El este cel care a făcut cele mai mari 
eforturi pentru deschiderea Casei Memoriale "Ion. 1. Nistor" la Vicovu de Sus. 

Ocuparea părţii de nord a Bucovinei, în condiţi i le cunoscute din 1 940, 1-a 
marcat profund pentru toată viaţa. Aşa se explică rapiditatea cu care a acţionat 
pentru reactivarea Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina ş i  
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generozitatea cu care şi-a jertfit toată energia, priceperea şi tot prestigiu l  acumulat 
în zeci de activitate în sprij in irea total dezinteresată a acestei prestigioase 
organizaţii, cu merite atât de însemnate în trecul.d Bucovinei. A fost fondatorul 
revistei "Septentrion", el fiind autorul programului revistei, de la primul număr, 
apărut în anul 1 990. A format şi promovat tineri atât la revistă cât şi la societatea 
culturală care o patrona. 

Vasile Precop s-a ocupat de editarea romanului autobiografic Gaudeamus şi a 
volumului de nuvele Cărarea mutului, ambele ale prozatorului Vasile Ţigănescu, 
de editarea memoriilor Oltei Nistor-Apostolescu, intitu late Din comoara mea de 
amintiri, de reeditarea volumului Foiletoane, a lui Mihai Teliman şi de reeditarea 
mai multor lucrări ale profesorului Ion. I .  Nistor. A dedicat studi i  operelor lui 
Vasile Ţigănescu, Constantin Morariu, Ion Grămadă, Ion Nandriş, Orest Horia 
Paşcanu ş . a .  Vasile Precop a avut o notabilă activitate publicistică, pe diverse teme 
culturale, în publicaţii din ţară şi de la Cernăuţi .  

Mircea lrimescu 
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Die Zeitschrift "Analele Bucovinei", eine Publikation des 
Studienzentrums "Bukowina" der Rumănischen Akademie, mit dem 
Sitz in Radautz (Bezirk Suceava), vertiffentlicht Studien aus allen 
Gebieten, die die Bukowina betreffen. Es wird den persănlichkeiten, 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 grăssten Teil 
filrstlichen Einrichtungen, so wie die Monumente der Natur und 
Problems der Ekologie werden ebenfalls in Betracht gezogen. 

Auch die aktuelle l iterarische und wissenschaftliche Bewegung 
durch Rezenzion der Bukowina gewidmeten Biicher und Zeitschriften 
wird verfolgt. 

Die "Analele Bucovinei" beabsichtigen die in verschiedenen 
Jahren durchfiihrten. Volkszăhlungen durch Neuverăffentlichungen in 
die Aktualitli.t zu bringen. Ăltere Werke, namentlich deutsche 
Refernzbiicher betreffend die Bukowina werden in Erinnerung 
gebracht; die meisten dieser Biicher sind nur im Dokumenten - Fond 
dieser neuer Radautzer Institution zu finden. 

Die "Analele Bucovinei" stehen zur Verfligung des 
Studienszentrums flir die Bukowina der Czernowitzer UniversiUit 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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