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EDITORIA L

DIMITRE ONCIUL (1856-1923). SON ROLE DANS
LE D E VELOPPEMENT DE L'HISTORIOGRAPHIE
CRITIQUE, OBJECTIVE ET ERUDITE
Acad. ŞTEFAN ŞTEFĂNESCU

La recherche historique roumaine, comme par ailleurs d'autres domaines de
la science, a connu vers la fin du XIXe siecle, une vraie "epoque d'or" et ce, sur la
toile de fond de l'essor economique facilite par la position d'independance
politique que la Roumanie avait acquise pendant la guerre russo-roumano-turque
de 1 877-1 878.
Les historiens roumains, formes - pour la plupart - dans les grands centres
scientifiques europeens, ont reussi a imposer les resultats de leurs investigations a
l'attention des millieux scientifiques internationaux. Ce fut la periode ou l'on vit
s'affirmer aux câtes de la vieille generation d'historiens, dont B. P. Hasdeu,
Alexandru Odobescu et V. A. Urechia, de nouvelles personalites prestigieuses,
telles A. D. Xenopol, N. Iorga, D. Onciul, 1. Bogdan, V. Pârvan et C. Giurescu.
Leur activite a defini une epoque de realisations historiographiques remarcables,
depuis Ies editions critiques de sources, veritables modeles du genre, aux ouvrages
monographiques de large information et horizon historique; depuis l'elaboration
d'amples syntheses d'histoire des Roumains aux ouvrages d'histoire universelle ou
de theorie et philosophie de 1 'histoire.
Dimitre Onciul ( 1 856-1 923) a acquis sa formation historique a l'Universite
autrichienne de Cernăuţi et a ! 'Institut fur Osterreichische Geschichtsforschung de
I'Universite de Vienne, admirable ecole de paleographie et diplomatique. En 1 896,
il devient, par concours, professeur titulaire de la chaire d'Histoire et de Litterature
des Roumains jusqu'a la fin du XVle siecle a l'Universite de Bucarest, ou il jette
les bases "du seminaire le plus methodique" . En 1 900, D. Onciul est nomme
directeur general des Archives de I'Etat, fonction qu'il remplit jusqu'a sa mort
( 1 923). Membre de !'Academie Roumaine des 1 905, il en est elu president en
1 920. En 1 922 il constitue la Commission Consultative d'Heraldique, dont il
devient le president.
En tant que historien, D. Onciul a relie son nom a des ouvrages qui,
aujourd'hui encore, font autorite en la matiere, qu' il s'agisse de la mise en relief de
l'importance de la tradition comme source historique ou bien de l'analyse
exemplaire de l'ensemble des sources historiques concernant le sort reserve a la
Analele Bucovinei, XIV, 1, p. 7-1 3 , Bucureşti, 2007
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romanite orientale pendant la periode de migration des peuples, la formation du
peuple roumain et des Etats roumains independants, les rapports entre les Etats
roumains et les Etats voisins 1 •
Je n'insiste pas sur les travaux d'analyse historique de D. Onciul; j 'ai le deja
fait, il y a plusieurs annees2 • Je m'arrete sur un aspect de l'activite scientifique de
D. Onciul qui n'a pas ete mis en valeur: il s'agit de ses preoccupations dans le
domaine de theorie et methodologie de l'histoire.
D. Onciul a presente ses opinions pour ce qui est de la methode et de la
theorie historique dans deux discours a 1 'Academie Roumaine: Epoques et
divisions de l 'histoire roumaine3 et Les phases du developpement historique du
peuple et de l 'Etat roumain4 , ainsi que dans plusieurs conferences tenues a
1 'Universite.
Pour D. Onciul, l'histoire n'est pas que le recit de l'historien. Elle est aussi la
fayon dont celui-ci procede pour etablir son recit, sa demarche, sa methode.
Produits et methode, les deux elements indissociables de cette science
d'interpretation qu'est l'histoire. Or, les apprentissages methodologiques ont ete
absents dans l'enseignement d'histoire. Ce sont pourtant eux qui rendent capable
de juger la validite des connaissances produites et qui, ainsi, permettent de resister
aux eventuels efforts de propagande, des domestication des esprits, d'alienation
ideologique, d'endoctrinement. Dans des conditions honnetes d'apprentissage de la
methode historique, 1 'etudiant s 'habitue a questionner par lui-meme le pas se, a
recueillir et a interpreter les faits, a conclure et a presenter ses conclusions; il
apprend a connaître dane, en sachant les normes et les limites de sa connaissance.
Il devient historien.
1. En 1 889, paraît a Leipzig le Lehrbuch der historischen Methode d'E.
Bernheim. Sous l' influence de E. Bemheim, D. Onciul presentait aux etudiants, en
1 898, les modalites de la recherche scientifique et il leur attirait l'attention sur la
necessite a adopter la methode scientifique fondee sur les documents, sur des
informations verifiees. Pour lui - ainsi que pour E. Bernheim - "l'histoire est la
science du developpement du monde morale, c'est-a-dire des hommes dans leurs
manifestations comme etres sociale "5•
1 D. Onciul, Scrieri istorice (Ecrits historiques), 2 volumes. Edition critique parue par les soins
d'Aurelian Sacerdoţeanu, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1 968.
2 Ş. Ştefănescu, Dimitre Onciul - istoric, dans " Memoriile Secţiei de Ştiinţe Istorice" , seria IV,
tomul VI, 1 98 1 , p. 85-9 1 .
3 Academia Română. Discursuri de recepţiune, XXIX, Bucarest, 1 906, p. 3-20.
4 "Analele Academiei Române. Partea administrativă şi dezbaterile", s. Il, tomul XXXIX,
1 9 1 6-1 9 1 9, p. 200-224; la version fran�ţaise de l'etude a paru en tirage a part du "Bulletin de la
Section Historique de 1'Academie Roumaine" , IX, 1 annee, Bucarest, 1 920.
5 D. Onciul, Introducere despre noţiunea şi caracterul istoriei în general, cum şi despre
concepţia istoriei naţionale în special. Prelegere de deschidere a cursului de Istoria românilor,
noiembrie 1 898, in D. Onciul, Studii de istorie. Studiu introductiv, ediţie îngrij ită şi note de Aurelian
Sacerdoţeanu, Bucureşti, Editura Albatros, 1 97 1 , p. 1 83.
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C'est le role de l'historien de mettre en valeur la triade: passe, present,
l'avenir.
La sphere du concept d'histoire porte sur l'ensemble du processus de
l'evolution humaine auquel participe, selon des circonstances qu'il faut expliquer,
l'humanite toute entiere; elle reunit Ies contributions de tous les peuples, soient-ils
grands ou petits.
II. D. Onciul a essaye d'etablir un systeme philosophique concernant la
periodisation de l'histoire; il a emprunte - selon son propre aveu - le systeme
propose par son ancien professeur de Vienne, Ottokar Lorenz, de trois generations
d'un siecle, vu comme une mesure objective de tous les evenements historiques.
En adoptant la theorie des generations d'Ottokar Lorenz, D. Onciul exprimait
l'opinion que " l'histoire roumaine presente un exemple classique pour cette
theorie"6. Partant de ce systeme, il distinguait dans l'histoire des Roumains trois
grandes phases comprenant chacune six siecles: la premiere phase - soutenait-il -,
qui a comme point de depart la conquete romaine, "celle qui a mis les fondements
du peuple roumain"7, dure jusqu'au VW siecle. C'est pendant cette phase que se
forme le peuple roumain sur les deux rives du Danube.
La second ephase, qui s'acheve ave la formation des Etats feodaux roumains,
est caracterisee par les debuts d' organisation politique, en connexion, pour les
premiers trois siecle, avec I'Etat slavo-bulgare et, pour les trois autres, avec I'Etat
magyar.
La troisieme phase se termine par l'union des tous les Roumains. Elle
comprend, comme la precedente, deux periodes de trois siecles chacune. La
premiere, caracterisee par le n!gne en ligne directe de la dynastie des Basarab en
Valachie et de celle des Bogdan-Muşat en Moldavie, s'acheve avec l'union
ephemere des trois pays roumains sous Michel le Brave8 . Elle presente trois
subdivisions caracteristiques au point de vue politique, â savoir: 1 . jusqu'â la
reconnaissance de la suzerainete turque en Valachie, au milieu du regne de Mircea
1' Ancien ( 1 402); 2. jusqu'â l'etablissement de la suzerainete turque en Moldavie,
apn!s la mort d'Etienne le Grand ( 1 504); 3. jusqu'â l'union des trois pays et Ia
chute de Michel le Brave ( 1 60 1 ). Les trois subdivisions ont comme moments
culminants les brillants regnes des trois voi"vodes qui Ies ont illustres9 .
Dans la seconde periode, marquee par le developpement de l'idee nationale,
D. Onciul distingue egalements trois subdivisions, chacune d'environ un siecle:
1 . l'epoque des voi"vodes indigenes de differentes familles ( 1 600-1 7 1 1 11 6);
2. l'epoque des Phanariotes ( 1 7 1 111 6-1 82 1 ); 3. la renaissance nationale sous Ies
6 D. Onciul, Les phases du developpement historique du peuple et de / 'Etat roumaine,
Bucarest, 1 92 1 , p. 24.
7 Ibidem, p. 7.
8 Ibidem, p. 1 5.
9 Ibidem, p. 1 9.
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regnes des vo"ivodes indigenes et la conclusion du processus de formation de 1 'E tat
national roumain 1 0 •
ITI. D. Onciul, a l'instar N. Iorga, a attire l 'attention sur Ia necessite de
rapporter constamment l'histoire nationale a celle universelle. "Traiter l'histoire
nationale comme quelque chose d'isole, suspendu dans l'air, sans nul rapport avec
le developpement general des autre peuples avec lesquelles celle-ci est venue en
contact, cela ne signifie pas faire histoire", disait D. Onciul. "Histoire nationale
comme partie de l'evolution generale doit etre toujours traitee en rapport avec ce
developpement general; car ce n'est pas tant la narration des actions d'un peuple
que surtout la connaissance de son evolution dans le cadre de l'evolution generale
et du milieu ou il a ete place par le sort, qu'est le probleme de l'histoire
nationale"1 1 •
IV. D. Onciul, confiant dans la force educative de l'histoire, relevait que
l'interet
d'un peuple pour son histoire constitue toujours la mesure la plus sfire de
"
son degre de culture, de sa civilisation" 1 2 • La demarche de l'historiographie doit se
guider sur la verite objective, car "seule la verite fait naître le vrai amour du pays et
de la nation" 13 .

V. D. Onciul a fait des observations particulierement interessantes sur les
facteurs historiques et leurs role dans le developpement de l'etat. Parmi les facteurs
historiques, il enumerait: 1 . la position geographique; 2. le milieu ethnique; 3 . la
qualite de la rase (du peuple) et 4. l'action des personnalites historiques.
Ce probleme des facteurs historiques du developpement d'un etat s'est
retrouve a N. Iorga - mais avec d'horizons plus larges - sous la forme de
"
"permanences de l'histoire . Avec ce titre, N. Iorga a presente une celebre
communication au Congres International des Sciences Historiques de Zi.irich
(septembre 1 93 8). N. Iorga considerait parmi les r,ermanences de 1'histoire la terre
(le milieu naturel), la rase et !'idee (l'etat d'esprit) 4 •
VI. Le seminaire organise par D. Onciul - dant N. Iorga affirmait qu'il etait
le
plus
methodique des seminaires" 1 5 , a ete une ecole d'histoire serieuse, par ou
"
ont passe et se sant formes des representants eminents de l'historiographie
roumaine, tels que V. Pârvan, C. Giurescu, 1. Minea et d'autres.
10

Ibidem, p. 1 9-20.
D. Onciul, Scrieri istorice (Ecrits historiques), p. 1 88.
1 2 Ibidem, p. 1 87.
1 3 Ibidem, p. 1 9 1 .
1 4 N . Iorga, Generalităţi CII privire la studiile istorice (Generalites au sujet des etudes
historiques), 3 ed., Bucarest, 1 944, p. 239-255.
15 N. Iorga, D. Onciul, dans Bulletin de la Commission Historique de la Roumanie», voi. III,
"
1 924, p. XI.
11
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"Avec une tenacite qui souvent ne manquait pas de durete - ecrivait un de ses
biographes - D. Onciul astreignait ses etudiants a adopter la severe methode
scientifique, fondee sur des documents, sur des informations verifiees. Se refusant
a toute phraseologie bruyante, pretant a confusion et inutile, D. Onciul obligeait ses
eleves a faire des travaux aussi concis par leur forme, que riche par leur fond. Celui
qui s'eloignait du sujet, etait ramene a la realite par une observation breve, toute
aussi convaicante qu'implacable" 1 6 •
Apres une annee de l'apparition, en 1 898, du manuel de Ch. V. Langlois et
Ch. Seignobos, Introduction aux etudes historiques, que H. I. Marrou le considerait
"
" le parfait manuel de l'histoire positiviste , D. Onciul presentait aux etudiants la
conference Sur la periodisation de 1 'histoire de roumains et les sources
historiques. C'est la plus precise presentation dans l'historiographie roumaine des
sources historiques et leurs valeur et les demarches de l'historien pour sa
documentation et la maniere de l'utiliser.
VII . Le processus historique createur consiste en un processus
d'enrichissement de l'ensemble de sources employes. Ce processus comporte trois
series d'operations: a) la decouverte de nouvelles categories de sources a meme de
fournir a l'historien les informations dont il a besoin; b) la recherche par l'historien
des sources qui lui sont les plus utiles dans l ' investigation entreprise;
c) l ' interpretation critique des sources.
Le mecanisme de l' investigation des sources est declanche par les questions
que se pose l'historien, questions qui jouent le role de chaînon entre l'historien et
ses sources, chaînon qui atteint au niveau du progres historique dans le pays
respectif et caracteristique pour la direction vers laquelle est orientee
1' investigation historique.
L'histoire suppose et des faits et un historien. Elle requiest et l'esprit de clarte
mathematique et l'esprit de finesse.
La maniere dont sont selectionnes les problemes et dont sont poses les
problemes a etudier demeure !'element primordial de la recherche historique. Les
questions posees le plus intelligemment par les historiens au passe jouent un role
important dans la constitution des structures informationnelles, dans
1 'hierarchisation des facteurs specifiques determinants des processus historiques
(le facteur economique, intellectuel, psychologique).
La methodologie contemporaine de l'histoire suppose la tendance a
l'interdisciplinarite, d'une part, et la tendance a la quantification et a la methode de
l 'elaboration de modeles, d'autre part.
Toutes ces methodes perrnettent de decouvrir les profondes couches de la
realite d'ou resultent des regularites, tendances, rapports entre les divers elements
de la realite, " les forces qui stimulent l'activite des hommes" .
16

T. Balan, Dirnitre Onciul (1856-1 923), Cernăuţi, 1 938, p. 45.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

12

Ştefan Ştefănescu

6

VIII. D. Onciul n'a pas ete un theoricien de l'histoire, comme - par exemple 
A. D. Xenopol. Son nom n'est pas lie aux grandes decouvertes dans le domaine de
la methodologie d'histoire.
Le merite de D. Onciul consiste surtout dans l'application â l'ecole historique
roumaine, d'une maniere critique, de progres enregistre dans les grands centres
scientifiques europeennes.
"
"L'ecole Onciul etait renommee par l'etude minutieuse et le contr61e severe
de l'authenticite des sources historiques, par la critique intransigeante faite aux
traditions romantiques dans la maniere d'ecrire l'histoire, par la persistance avec
laquelle son createur preconisait d'appliquer dans la recherche historique la
locution ne quidfalsi (dicere) audeat, ne quid veri non audeat historia.
Ces sont - je pense - des merites qui assurent â D. Onciul une place
eminente, non seulement dans l'historiographie roumaine en general, mais meme
en ce qui concerne le perfectionement de la methodologie historique en vue de la
connaissance plus approfondie de la verite.

Dimitre Onciul (1856-1923) . Rolul său
În dezvoltarea istoriografiei critice, obiective şi erudite
(Rezumat)

Istoricul bucovinean Dimitre Onciul ( 1 856-1923) se numără, alături de A. D. Xenopol,
Iorga, I. Bogdan, V. Pârvan şi C. Giurescu, între personalităţile prestigioase ale generaţiei de
istorici formaţi în marile centre ştiinţifice europene, după dobândirea independenţei României, în
1 877-1 878.
Dimitre Onciul a fost profesor titular, din 1 896, la Catedra de istorie şi literatură a românilor la
Universitatea din Bucureşti, directorul general al Arhivelor Statului între 1 900 şi 1 923, preşedintele
Academiei Române din 1 920. Prin lucrările sale, în principal de istorie medievală, el constituie încă o
autoritate în materie.
În studiul Dimitre Onciul (1856--1 923). Rolul său în dezvoltarea istoriografiei critice,
obiective şi erudite, Ştefan Ştefănescu evidenţiază preocupările de teorie şi metodologie a istoriei, un
aspect al activităţii istoricului bucovinean mai puţin pus în valoare până acum. Opiniile lui D. Onciul
referitoare la metodologia şi teoria istoriei sunt prezente în mai multe conferinţe ţinute la Universitate
şi în două discursuri ţinute la Academie.
Pentru Dimitre Onciul, istoria nu este numai povestea istoricului. Ea înseamnă şi felul în care
acesta procedează pentru a-şi stabili povestea, demersul, metoda. Rezultatele (produsele) şi metoda
sunt cele două elemente inseparabile ale acestei ştiinţe a interpretării care este istoria. Deprinderile
metodologice au lipsit în învăţarea istoriei şi tocmai ele sunt cele care asigură rezistenţa la eventuale
eforturi de propagandă, de doemsticire a spiritului, de alienare ideologică, de îndoctrinare. Odată
însuşită de către student, metoda istorică îl obişnuieşte pe acesta să-şi pună întrebări asupra trecutului,
să adune şi să interpreteze faptele, să prezinte propriile sale concluzii despre ele.
Autorul studiului subliniază că profesorul Onciul şi-a învăţat studenţii ca, în cercetarea
ştiinţifică a istoriei, să se bazeze pe documente şi să nu abdice de la principiul informaţiilor verificate.

\1.
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O . Onciul are meritul d e a fi stabilit ş i u n sistem filosofic a l periodizării istoriei, plecând d e la
teoria generaţiilor, a profesorului vienez Ottokar Lorenz. Istoricul român avea convingerea că istoria
românească este un exemplu clasic al acestei teorii. Conform sistemului propus de O. OnciuL istoria
românilor cunoaşte trei mari faze de dezvoltare, fiecare desfăşurându-se pe parcursul a şase secole.
Urmând exemplul lui N. Iorga, O. Onciul a susţinut în scrierile sale istorice că istoria naţională
trebuie cercetată prin raportare la cea universală, iar demersul istoriografic trebuie să fie călăuzit de
adevărul obiectiv. Şi în ceea ce priveşte rolul factorilor istorici în dezvoltarea unui stat - a
"
"permanenţelor istoriei , în viziunea lui Iorga -, Onciul a făcut observaţii interesante.
Unul dintre meritele lui O. Onciul, pus în lumină în studiul de faţă, recunoscut atât în epocă,
cât şi de posteritate, este cel de creator al unei serioase şcoli româneşti de istorie, în care a făcut
cunoscut, într-o manieră critică, progresul înregistrat în acest domeniu în marile centre ştiinţifice
europene. La "şcoala Onciul " - renumită prin studiul minuţios şi controlul sever al autenticităţii
surselor istorice, prin critica adusă tradiţiilor romantice de a scrie istoria -, s-au format câţiva
eminenţi reprezentanţi ai istoriografiei româneşti, printre care: V. Pârvan, C. Giurescu, 1. Minea.
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EVOCĂRI

DIMITRE ONCIUL, ISTORIC AL BUCOVINEI
ŞI AL TRANSILVANIEI ŞI LEXICOGRAF
D. VATAMANIU C

Dimitre Onciul se orientează spre epoca sa de competenţă din istoria noastră
naţională încă de la prima lucrare, pe care o elaborează ca student la Universitatea
din Viena. Prezintă, la Societatea "România Jună" 1 , în şedinţa din 6 martie 1 880,
disertaţia Românii şi bulgarii în Evul Mediu şi este urmată, cum se practica în
societatea studenţilor români din Viena, de "critica" ei, făcută de Andrei Bârseanu2,
viitorul profesor la Liceul românesc din Braşov şi autor, în colaborare cu Ioan
Urban Jarnik la cunoscuta colecţie din literatura noastră populară3 . Nu ni s-au
păstrat cele două lucrări ca să putem spune mai multe. Subiectul se încadra, cum se
vede din titlu, în Evul Mediu românesc. Două personalităţi se întâlneau, pe de altă
parte, una din Bucovina şi alta din Transilvania, în activitatea ştiinţifică. Situaţia
din urmă se va repeta, cum vom arăta mai departe, şi tot pe tărâmul activităţii
ştiinţifice.
Dimitre Onciul îşi susţine teza de doctorat, Vber die Anfănge des
romănischen Staatswesens [Despre începuturile statelor româneşti], în 14
1 ! . Grămadă, Societatea Academică Socială Literară "România Jună" din Viena (18711911). Monografie istorică. Arad, Editura Societăţii "România Jună" , 1 9 1 2, p. 1 0-33. Societatea
"
"România Jună se constituie în aprilie 1 87 1 prin fuziunea Societăţii Literare Ştiinţifice a Românilor
din Viena, cunoscută din 1 864, şi Societatea Literară-Socială "România", care acţiona din 1 867.
Contribuţia importantă la unificarea celor două societăţi studenţeşti revine lui Eminescu şi Slavici. Ei
sunt aleşi în primul comitet de conducere al Societăţii "România Jună", Ioan Slavici ca preşedinte, iar
Eminescu ca bibliotecar. Societatea "România Jună" organizează Serbarea de la Putna din august
1 87 1 , manifestare a solidarităţii naţionale a românilor de sub stăpânirea Imperiului Austro-Ungar.
2 !. Grămadă, op. cit. , p. 1 47-166. Se dă cuprinsul celor două almanahuri scoase de Societatea
România
Jună" ( 1 883, 1 888) şi lista disertaţiilor, cu "critica" lor, prezentate la cele trei societăţi
"
studenţeşti între 1 864 şi 1 9 1 1 . Vasile Bumbac citeşte la şedinţele ţinute la prima societate
Dragoşiada, epopeea sa în mai multe cânturi, iar Samson Bodnărescu, Rienzi, drama sa istorică, pe
care o tipăreşte şi în volum în 1 868. (Samson Bodnărescu, Scrieri. Antologie, prefaţă, notiţe şi
bibliografie de Andrei Petrescu. Text stabilit şi glosar de Paul Lăzărescu. Bucureşti, Editura pentru
Literatură, 1 968, p. 247-3 56, 540-54 1 . Completăm informaţia din ediţie cu precizarea că lucrarea lui
Samson Bodnărescu are la bază romanul istoric Rienzi al lui E. G. Bulwer-Lytton din 1 835.
3 Doine şi strigături din Ardeal. Date la iveală de dr. Ioan Urban Jarnik şi Andrei Bârseanu.
Braşov, Editura Librăriei Ciurcu, 1 895, 432 p.

Analele Bucovinei, XIV, 1, p. 1 5-28, Bucureşti, 2007
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decembrie 18844 , şt tn ea aduce contribuţii decisive pentru epoca cea mai
întunecată din istoria poporului român. Elaborează, tot acum, alte două studii
privind aceeaşi epocă istorică: fuga- Vodă, Domn al Moldovei la 1 3 74 şi 1400 şi
Dragoş şi Bogdan, fondatorii Principatului moldovenesc, pe care le publică în
"Convorbiri literare" şi cu care îşi începe colaborarea la această revistă prestigioasă
din cultura română5 . Mai reţinem şi studiul Teoria lui Roesler. Studii asupra
stăruinţei românilor în Dacia Traiană de A. D. Xenopol. Dare de seamă, publicat,
de asemenea, în "Convorbiri l iterare", în mai multe numere, una dintre cele mai
ample lucrări ale sale6•
Studiile lui Dimitre Onciul despre Bucovina şi Transilvania se încadrează în
acest context, însă în elaborarea lor joacă un rol important şi activitatea sa în
învăţământ. Funcţionează ca profesor de istorie şi geografie la Liceul German din
Cernăuţi, pe unde trecuse, ca elev, şi Eminescu şi fraţii săi. Funcţionează apoi cu
începere din septembrie 1 885, fără plată, iar după mutarea lui Dionisie Simionovici
la altă şcoală, ocupă catedra acestuia, în martie 1 8867 • De la Liceul German trece la
Şcoala Normală de Băieţi din Cernăuţi, în 1 887, în urma încetării din viaţă a lui
Ioan Drogli, cumnatu1 lui Eminescu, în 22 noiembrie 1887. Funcţionează aici până
în 1 896. Intră în conflict cu Cari Tumlirz, inspectorul şcolar al Bucovinei, şi se
înscrie la concursul pentru ocuparea Catedrei de istorie veche românească de la
Universitatea din Bucureşti. Declară că nu se despărţea de Bucovina şi că plecarea
la Bucureşti nu însemna decât "mutarea de la periferie la centru"8 .
Dimitre Onciul elaborează cea dintâi lucrare despre Bucovina, Zur
Geschichte der Bukowina, ca profesor la Liceul German din Cernăuţi, şi o tipăreşte
în anuarul şcolii, "Programm des k[aiserlich] k[oniglichen] Ober-Gymnasiums in
Czernowitz" pe anul şcolar 1 88611 887 şi în extras în 1 887 9 . Înaintea sa se ocupă de
Bucovina Adolf Ficker, în studiul Beitrăge zur ăltesten Geschichte der Bukowina
und ihrer Nachbarlănder, tipărită tot în anuarul Liceului German din Cernăuţi, în
1 852. Se mărgineşte însă la geţi şi daci.
4 Teodor Balan, Dimitre Onciul 1856--1923. Cernăuţi, Tiparul
"Mitropolitul Silvestru", 1 938,
p. 5 1 . Profesorii şi examenele pe care le susţine pentru doctorat (p. 4 1-52) şi cele pentru examenul de
capacitate, cu multe probe scrise şi orale, la fel de severe ca cele pentru doctorat (p. 2 1 -4 1 )
5 Convorbiri literare" , XVIII, nr. 1 , 1 aprilie 1 884, p. 1-9; nr. 7, 1 octombrie 1 884, p. 253-262;
"
nr. 8, 1 noiembrie 1 884, p. 3 04-3 1 9.
6 Ibidem, XIX, nr. 1 aprilie 1 885, p. 60-80; nr. 2, 1 mai 1 885, p. 1 74-1 87; nr. 3, 1 iunie 1 885,
p. 255-278; nr. 4, 1 iulie 1 885, p. 327-348; nr. 5, 1 august 1 885, p. 424-439; nr. 7, 1 octombrie 1 885,
p. 589-602.
7 Teodor Balan, op. cit. , p. 52, 1 37- 1 39. Numirea lui Dimitre Onciul la catedra lui Dionisie
Simionovici, pentru istorie şi geografie şi documentele în germană.
8 Ibidem, p. 83. Informaţii şi despre măsurile luate de administraţia austriacă. Aceasta considera
plecarea sa o lipsă de recunoaştere a sprij inului primit în activitatea ştiinţifică şi un act complet
nevrednic ("durchaus unwtirdig").
9 Demetrius Onciul, Zur Geschichte der Bukowina 1. Separatdruck aus dem Prograrnm des k. k.
"
Ober-Gymnasiums in Czemowitz fiir das Schuljahr 1 887''; Dimitre Onciul, Scrieri istorice I. Ediţie
critică îngrij ită de Aurelian Sacerdoţeanu. Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1 968, p. 281-3 1 2, II, p. 382-384.
.
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Activitatea ştiinţifică se desfăşura în Bucovina, unde n u existau publicaţii de
această natură, în anuarele celor trei licee - Cernăuţi, Suceava şi Rădăuţi.
Publicaţiile se deschideau cu studii, cărora li se acorda spaţiul cel mai extins, după
care urmau informaţiile şcolare. Mai numeroase sunt studiile consacrate clasicilor
greci şi latini. Un studiu ca cel al lui August Klimfinger, Die bucolische Poesie,
publicat în anuarul Liceului din Suceava în 1 867, este o cercetare ce se remarcă
prin expunere documentată cu analize de texte10 . Dimitre V. Isopescu, profesor la
Liceul din Suceava, se ocupă de teoria seriilor a lui Joseph Fourier, Das Theorem
der Fourier 'schen Reihen, publicată în anuarul Liceului din Suceava în 1 873,
teorie care se predă la Universitate 1 1 • Aloys Scherzel prezintă în studiul său, Der
Charakter der Hauptlehren der Philosophie Arthur Schopenhauers, tipărit tot în
anuarul Liceului german din Cernăuţi în 1 866, aspecte din filosofia sa care, însă, nu
au nici o legătură cu învăţământul liceal. Se referă la el comentatorii operei lui
Eminescu. Asistăm şi la altă situaţie. Ernst Rudolf Neubauer, profesorul lui
Eminescu la Liceul German din Cernăuţi, ulterior director la Liceul German din
Rădăuţi, îşi tipăreşte în anuarul acestei şcoli cea mai mare parte a lucrărilor sale 1 2 •
S-ar putea întreprinde o cercetare cu folos a acestor anuare sau măcar întocmirea
unui catalog cu toate lucrările ştiinţifice tipărite aici în cursul anilor.
Studiul lui Dimitre Onciul, Zur Geschichte der Bukowina, este elaborat în
acest context important pentru situarea lui în activitatea istoricului bucovinean. Se
deschide cu consideraţii generale, prin care Dimitre Onciul face o distincţie între
"
Imperiul Habsburgic, şi "patria mică", ţările
"patria mare , cu alte cuvinte,
"
integrate în "patria mare . Face trimitere la programa şcolară, care nu prevedea
predarea în şcoli a istoriei "patriei mici " . Propune o metodă pentru predarea istoriei
"
"
"patriei mici în istoria şi geografia "patriei mari , care să nu stârnească
suspiciunea autorităţilor şcolare.
Dimitre Onciul face şi o a doua precizare şi arată că se ocupa de "patria
mică" , adică de Bucovina, până la întemeierea statală a Moldovei, pentru ca istoria
ei sub domnitorii Moldovei să o trateze în partea a doua a studiului său. Specifică
pe coperta exterioară la tipărirea studiului în extras: 1, dar această a doua parte nu o
elaborează, pentru motive ce ar merita o cercetare separată.
Epoca din istoria noastră care stă în atenţia lui Dimitre Onciul este şi aceea
pentru care avem puţine documente şi, în absenţa lor, fabulaţia este la loc de cinste.
Istoricul bucovinean analizează documente cu spirit critic şi elucidează pe baza lor
câteva probleme de cea mai mare însemnătate:
1 . Stăpânirea romană se extindea şi în Moldova, până la Siret, şi în nord, până
la Nistru;
2. Există o continuitate de populaţie slovenă în Moldova şi unele aventuri de
principi ruşi, dar o stăpânire a principatului Haliciului este exclusă cu desăvârşire.
10

"Programm des griechisch-orient. Gyrnnasiums in Suczawa fiir das Schuljahr 1 867", p. 3-58.
Ibidem, 1 873, p. 3-36.
12
D. Vatamaniuc, Bucovina între Occident şi Orient, Bucureşti, Editura Academiei Române,
2006, p. 239-247.
11
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3 . În Moldova au existat cnezate autonome anterioare întemeierii sale
statale 1 3 .
Studiul lui Dimitre Onciul se înscrie ca cea mai completă şi competentă
cercetare a izvoarelor istorice privitoare la Bucovina până la întemeierea statală a
Moldovei.
Studiul Zur Geschichte der Bukowina, publicat într-o revistă şcolară
provincială, este remarcat de Iacob Negruzzi, care îi cere lui Dimitre Onciul o
versiune în româneşte să o publice în "Convorbiri literare", cum făcuse şi cu
studiile precedente. Nu răspunde la această solicitare, pe motiv că studiul avea un
anume obiect de cercetare şi o destinaţie locală. "Scopul scrierii mele - arată
Dimitre Onciul în scrisoarea sa din 1 august 1 887 - e în prima linie didactic, cu
privire la trebuinţele noastre din ţară, şi a publica într-o revistă din România o parte
din istoria ei ce priveşte mai ales teritoriul Bucovinei, nu cred că ar fi o lucrare
nimerită"1 4 • Considera că ar fi mai potrivit să trimită "o scurtă notiţă asupra mitului
lui Ladislă", despre care mai vorbise în studiul Dragoş şi Bogdan, publicat în
"
"Convorbiri literare , în 1 884 1 5 • Notiţa la care se referă nu se găseşte în revista
ieşeană, dovadă că nu o trimise.
Cel de-al doilea studiu al lui Dimitre Onciul consacrat Bucovinei, Geschichte
der Bukowina vor der Vereinigung mit Osterreich, are tot caracter informativ
privind provincia sa natală. Se tipăreşte în volumul Bie ăsterreichisch-ungarische
Monarchie in Wort und Bild. Bukowina, scos la Viena în condiţii grafice excelente,
în 1 899 1 6 • Stabileşte aici trei perioade istorice - o perioadă preistorică, în care îi
prezintă pe daci şi geţi şi popoarele migratoare în trecere prin spaţiul dintre Nistru
şi Carpaţi; o perioadă moldovenească, de la domnia lui Bogdan 1 ( 1 349-1 365) până
Ia anexarea Ţării de Sus a Moldovei la Imperiul Habsburgic, în 1 775; o perioadă
austriacă, pe care nu o tratează, cum se arată şi în titlu. Pe tot cuprinsul studiului,
Dimitre Onciul prezintă Bucovina ca parte integrantă a Moldovei şi acordă o
atenţie deosebită politicii interne şi externe a domnitorilor moldoveni în apărarea
independenţei ţării. Dacă în lupta lor trebuie să se supună, explicaţia o găseşte în
situarea Moldovei între trei imperii - Imperiul Otoman, Imperiul Ţarist şi Imperiul
Habsburgic - care promovau o politică anexionistă. În cuprinsul studiului sunt
integrate reproduceri cu portretul lui Ştefan cel Mare, singur şi în familie, al lui
Ieremia Movilă, cu Biserica Bogdana din Rădăuţi, scene cu picturi de la Biserica
1 3 Oimitre Onciul, Scrieri istorice, II, p. 382.
14 1. E. Torouţiu şi Gh. Cardaş, Studii şi documente literare. 1. Junimea··, Bucureşti, Institutul
"
de Arte Grafice "Bucovina", 1 93 1 , p. 2 1 2.
1 5 O. Onciul, Bogdan şi Dragoş, fondatorii Principatului Modovenesc, în Convorbiri literare" ,
"
XVIII, nr. 7, 1 octombrie 1 884, p. 253-262; nr. 8, 1 noiembrie 1 884, p. 3 04-3 1 9; O. Onciul, Scrieri
istorice, 1, p. 89- 1 30, II, p. 369-373 .
1 6 Die bsterreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. Bukowina, Wien, Oruck und
Verlag der kaiserlich-koniglichen Hof- und Staatsdruckerei, 1 899, p. 57-1 1 6. Se tipăreşte şi în extras:
Geschichte der Bukowina vor der Vereinigung mit Osterreich, Separat-Abdruck aus dem Werk Die
osrerreichische Monarchie in Wort und Bild. Band Bukowina, Viena, 1 899, 60 p.
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Sf. Ioan cel Nou din Suceava şi Putna, o pagină după Evangheliarul de la
Mănăstirea din Gura Humorului, din secolul al XV-lea, şi alta după Evanghe/iarul
de la Dragomirna, din 1 6 12, precum şi două reproduceri după peceţile voievodale.
Sunt în acest volum aproape 1 50 de reproduceri după aşezămintele culturale, după
monumente din natură, scene colective - la muncă în câmp, la pădure, la festivităţi.
Se văd în aceste reproduceri, pretutindeni, ţăranii bucovineni în portul lor
tradiţional. Se consacră studii speciale germanilor, polonezilor, armenilor,
ungurilor, lipovenilor, evreilor, huţulilor, ţiganilor, rutenilor. Nu se vorbeşte
nicăieri de ucraineni, ci numai de ruteni.
O monografie în care este prezentată şi Bucovina elaborează, mai înainte, Ioan
Slavici, Die Rumănen in Ungarn, Siebenburgen und Bukowina, pe care o tipăreşte în
1 88 1 1 7 • Cartea în care îşi tipăreşte Dimitre Onciul studiul este o enciclopedie a
Bucovinei şi cea mai importantă, apărută într-o limbă străină până în 1 9 1 8.
Episcopia din Rădăuţi se înfiinţează în domnia lui Alexandru cel Bun şi îşi
avea sediul lângă Biserica Bogdana din Rădăuţi, înălţată de Bogdan 1, domnitorul
Moldovei între 1 349 şi 1 365. Oamenii politici şi intelectualii din Bucovina şi
oamenii politici şi intelectualii din Transilvania întreprind o acţiune care promitea
mult pentru Biserica Ortodoxă a românilor din Imperiul Habsburgic. Andrei
Şaguna, viitorul mitropolit al românilor ortodocşi din Transilvania, obţinu, prin
trecerea pe care o avea la Curtea din Viena, acceptul împăratului Franz Josef pentru
înfiinţarea unei mitropolii pentru toţi românii din Imperiul Habsburgic. Deputaţii
transilvăneni şi bucovineni au susţinut demersurile sale în Parlamentul din Viena
şi, prin Patenta Imperială din 5 martie 1 860, se înfiinţă "Consiliul lărgit"
(Verstărkter Reichsrat), în care intră Andrei Şaguna, cum era de aşteptat, Andrei
Nichedici, din partea Banatului şi Nicolae Petrino din partea Bucovinei. Consiliul
depune pe biroul Parlamentului din Viena o Moţiune, în 2 1 august 1 860, prin care
se cerea înfiinţarea mitropoliei pentru toţi românii din Imperiul Habsburgic.
Demersurile au fost întâmpinate, nu se putea mai favorabil, de români. Nu exista
nici o piedică din partea Curţii din Viena în realizarea unirii românilor sub
autoritatea Bisericii, unire nu numai religioasă, dar care urmărea şi scopuri politice.
Această acţiune de o asemenea importanţă este zădămicită de episcopul din
Cernăuţi, Eugenie Hacman, care urmărea să ajungă mitropolit al Moldovei.
Intervenţiile sale la Curtea din Viena sunt primite favorabil, întrucât se încadrau în
politica de stat a Imperiului Habsburgic, care se călăuzea după dictonul Divide et
impera.

Şaguna poartă cu Eugenie Hacman o polemică necruţătoare, care a înveninat
relaţiile dintre episcopul bucovinean şi intelectualii bucovineni. Aceste relaţii s-au
agravat şi mai mult la alegerea lui Andrei Şaguna ca mitropolit al românilor
ortodocşi din Transilvania, în 1 865. Intelectualii bucovineni îi trimit o Adresă de
17 Ioan Slavici, Die Rumănen in Ungarn, Siebenbiirgen und Bukowina, Wien und Teschen,
Verlag van Karl Prochaska, 1 88 1 , p. 1 04-1 1 3 .
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felicitare, prin care îl considerau mitropolit şi al Bucovinei. "Îţi strigăm din adâncul
inimii noastre - se arată în finalul Adresei-: Să trăieşti, prea sfinte mitropolite şi al
Bucovinei la mulţi şi fericiţi ani! "
Aderarea intelectualilor bucovineni la mitropolia din Sibiu 1-a determinat pe
Eugenie Hacman să întocmească enciclice defăimătoare la adresa intelectualilor
bucovineni, care s-au citit duminică de duminică în toate bise'r icile din Bucovina.
Curtea din Viena a răsplătit actul de trădare şi 1-a numit pe Eugenie Hacman
mitropolit al Bucovinei, în 23 ianuarie 1 873 . Nu i-a fost de folos. A înceta din viaţă
trei luni mai târziu, în 3 1 martie 1 873 .
Contemporanii nu i-au iertat actul de trădare a intereselor naţionale şi nici
postentatea 18 .
Dimitre Onciul asistă la aceste evenimente care au agitat societatea
bucovineană mai bine de un deceniu. Nu găsim însă scrierile sale nici o referire la
ele. Explicaţia stă în faptul că nu ţinea de epoca din istorie în competenţa sa.
Situaţia se schimbă când vine vorba de biserica românilor din Bucovina din epoci
mai vechi, în competenţa sa.
Curtea din Viena a luat ca o primă măsură privind biserica din Bucovina
mutarea episcopiei din Rădăuţi, înfiinţată în domnia lui Alexandru cel Bun, la
Cernăuţi pentru mai multe motive. Suceava, unde ar fi fost mai potrivit să fie
mutată, era prea aproape de graniţa cu Moldova şi mai erau şi alte interese ale
stăpânirii austriece.
Cernăuţiul, veche aşezare românească pomenită în documente pe la 1 5 1 9,
era, la anexarea Bucovinei în 1 775, un orăşel, în care stăpânirea austriacă a
improvizat câteva clădiri pentru administraţia imperială, a pietruit drumurile care
legau acest sat mai mare de satele mai mici din jurul său, care vor deveni suburbii
importante. Situarea localităţii pe coline, cu Prutul la margine, râu mai important
decât Suceava, avea alte perspective de dezvoltare decât fosta capitală voievodală.
Mai erau şi drumurile comerciale care se întâlneau aici să ducă mai departe, peste
Bucovina, în Transilvania.
Episcop la Rădăuţi era, la anexarea Bucovinei, Dosoftei Herescu, care păstorea
din 1 750. Nu avem prea multe informaţii despre el. Se născuse la acel început de
veac, de nu cumva mai înainte. Învăţase la Putna, împreună cu Vartolomei
Măzăreanu, şi ajunse, pe la 1 745, egumen la Mănăstirea Putna. Împăratul Iosif II a
hotărât, prin Patenta sa din 1 2 septembrie 1 78 1 , mutarea episcop iei de la Rădăuţi la
Cernăuţi. Dosoftei Herescu s-a văzut nevoit să părăsească vechiul sediu episcopal din
Rădăuţi şi s-a mutat la Cernăuţi, în decembrie 1 78 1 . Cum nu avea sediu episcopal, a
locuit la Ilie, fratele său, fost mare medelnicer şi staroste de Cernăuţi, iar slujba
religioasă o oficia în bisericuţa de lemn ridicată de el şi fratele său. Stăpânirea
o

18 Ion Nistor, Istoria Bucovinei. Ediţie şi studiu biobibliografic de Stelian Neagoe. Bucureşti,
Editura Humanitas, p. 1 1 7-1 4 1 . Activitatea deputaţilor transilvăneni şi bucovineni în Parlamentul din
Viena, demersurile pentru înfiinţarea mitropoliei românilor ortodocşi din Imperiul Habsburgic, zădămicirea
acestei acţiuni de Eugenie Hacman şi condamnarea activităţii sale de intelectualii bucovineni.
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austriacă a improvizat şi pentru episcopie un sediu, terminat în 1 783 1 9 . Înălţarea
catedralei episcopale, prevăzută pentru 1 792, va începe cine i decenii mai târziu, în
1 844, şi va fi sfinţită după alte două decenii, în 1 864.
Dimitre Onciul considera că mutarea episcopiei de la Rădăuţi la Cernăuţi
prezenta o importanţă aparte în istoria Bucovinei. Întreprinde cercetări în Arhiva
Ministerului de Război din Viena şi are şansa să descopere documentele privind
instalarea lui Dosoftei Herescu, episcop la Cernăuţi, în 30 ianuarie/! O februarie
1 782, documente pe care le publică în revista "Candela", în 1 89020 . Festivitatea
este deschisă, aflăm de aici, de Carol Enzenberg, guvernatorul militar al Bucovinei.
Îi atrage atenţia episcopului să rupă legăturile cu Moldova. "A curma şi desdatori atrage atenţia guvernatorul - acele îndatorite legături şi aninări" ce le avea cu "ţări
străine de peste hotarul ţărilor împărăteşti. " Guvernatorul lăudă măsura lui Iosif II
prin care se încredinţau episcopului atât "preoţii mireneşti ", cât şi "stăpânitorii
părţii bisericeşti " . Se aveau în vedere, prin prevederea din urmă, mănăstirile care
depindeau de mitropolia de la Iaşi.
Dosoftei Herescu depune jurământul în limba latină şi îl semnează:
Dosotheus exemptus Episcopus Bukovinensis. În cuvântarea sa se scuza că nu putea
aduce laude stăpânirii, cum se cuvenea, fiind "prost în cuvânt, neavând învăţătura
retoricească sau filosofască" . În cuvântarea sa în latină înşiră titlurile împăratului 
opt în număr - după care adaugă, cum nu se obişnuia: etc .
Arhimandritul Melehie răspundea, din partea mitropoliei din Iaşi, de clerul
din Bucovina şi vorbi despre modul cum a primit Kiriul kir Gavril, mitropolitul
Moldovei, Patenta imperială privind mutarea episcopiei de la Rădăuţi la Cernăuţi.
Îl îndemnă pe Dosoftei Herescu să păzească "armonia celor bisericeşti cu cele
politiceşti" . Această "armonie" nu a păzit-o nici el şi trece în Moldova cu mai mulţi
egumeni de la mănăstirile din Bucovina2 1 .
Vasile Balş, "boiarul", cum se arată în aceste documente, era personalitatea
politică din Bucovina apropiată de Iosif II, antici eri cal şi el, asemenea împăratului.
Îl invocă pe Platon cu "pravila" sa, prin care se justificau reformele ecleziastice din
provincia anexată în 1 775. Înainte de introduce o "aşezare nouă", arată Vasile Balş,
împăratul ţinea să arate supuşilor "binele şi foloasele" de care se vor bucura. Ştia
că Iosif II va vizita şi Bucovina, această "mică patrie" a Imperiului.
Curtea din Viena avea şi interese aparte să mute episcopia de la Rădăuţi, care
dispunea de proprietăţi întinse, îndeosebi în munţii Bucovinei. Nimic nu ilustrează
mai bine această situaţie decât rezoluţia pe care o pune Iosif II pe memoriul lui
Dosoftei Herescu, ajuns la bătrâneţe să-i lase proprietăţile episcopiei de la Rădăuţi
19 Die ăsterreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild, p. 1 33 . Reproducere privind
acest sediu episcopal, cu bisericuţa de lemn. Document important de epocă.
20 Acte privitoare la instalarea Episcopului Dosofleiu la Cernăuţi în 30 ianuariu/10 februariu
1 782. Culese din arhiva Ministerului de Război din Viena, de Dr. D. Onciul. În "Candela", IX, nr. 3,
1 martie 1 890, p. 149-1 58.
2 1 1 . Nistor, op. cii. , p. 40. Părăsind Bucovina, iau cu ei şi o parte din patrimoniul mănăstirilor.
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cât va mai fi în viaţă. "Lui Dosoftei să-i rămână Rădăuţii - dispune Iosif II prin
rezoluţia imperială din 28 martie 1 782 cât va trăi, dar să i se reţină 1 000 de
florini din leafa de 8 000 de florini "22 •
Dosoftei Herescu încetează din viaţă în 22 ianuarie 1 789. Curtea din Viena a
înfiinţat pe proprietăţile străvechii ep iscopii rădăuţene o herghel ie, poate cea mai
importantă din Imperiul Habsburgic2
Dimitre Onciul trece de la istoria Bucovinei la istoria Transilvaniei tot în anii
când profesa în învăţământul liceal cernăuţean. Legătura o face Ioan Slavici - şi tot
pe tărâmul activităţii ştiinţifice. Director al cotidianului "Tribuna" din Sibiu, cu
începere din aprilie 1 884, Ioan Slavici îi adresează istoricului bucovinean o
scrisoare, pe care o reproducem:
-

•

" Sibiu, 3 iunie 1 885
Corneliu Diaconovich, unul dintre cei destoinici tineri ai noştri, încurajat de
oamenii noştri politici, a luat asupra sa sarcina de a redacta o foaie periodică
germană, menită a susţine interesele noastre şi a informa publicul german despre
viaţa noastră literară.
Sunt sigur că, îndeosebi în Bucovina, aceasta va afla multă sprij inire şi ţinem
foarte mult să obţinem colaborarea D-voastre. Încurajat dar de d-1 Maiorescu îmi
iau voia a vă ruga să binevoiţi a-mi scrie dacă vă putem ori nu pune pe lista
colaboratorilor foii "Romanische Revue" .
Zilele acestea d-1 Diaconovich va pleca poate la Bucureşti spre a intra în
relaţiuni directe cu amicii noştri literari de acolo şi sperez că cele mai bune puteri
literare ale noastre vor colabora, pentru ca să nu ne compromitem cu această
întreprindere literară.
Primiţi cu această ocaziune asigurarea afectelor mele simpatice.
Al D-Voastre sincer şi devotat servitor
Ioan Slavici" .
Pe plic, adresa: "Domnului Dr. Dim. Onciul, candidat de profesură Vicovul
de Sus"24 .
22 Ibidem, p. 42.
23 Die ăsterreichisch-ungarische

Monarchie in Wort und Bild, p. 1 7. Stampă de epocă cu
Biserica Bogdana şi la stânga, la oarecare distanţă, clădirea cu etaj a comandamentului hergheliei şi
paza militară în curtea bisericii.
24 Scrisoarea se păstrează în fondurile Bibliotecii Academiei Române: Corespondenţă: Ioan
Slavici 26Xll. Am semnalat-o în lucrarea tipărită împreună cu Teofil Bugnariu şi Ioan Domşa, Ioan
Slavici 1848-1925. Biobibliografie. Bucureşti, Editura Enciclopedică Română, 1 973, p. 4 1 0 . S-a
tipărit în volumul litografiat sub redacţia lui Eugen Gltick, G. Neamţu şi D. Yatamaniuc, Studii şi
documente privind activitatea lui ioan Slavici, voi. I-II. Arad, 1 976, p. 70--72, cu unele omisiuni.
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Corneliu Diaconovich (Diaconovici, 1 859-1 923), tânărul pe care îl
recomandă Slavici, originar din Bocşa Montană, face studii de drept la Oradea şi la
Budapesta, fondează la Timişoara ziarul "Dreptatea" şi desfăşoară o activitate
remarcabilă în cadrul Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura
Poporului Român (ASTRA). Tipăreşte sub egida ei Encic/opedia română, în trei
tomuri, de care vom vorbi mai departe, apărută la Sibiu între 1 894 şi 1 904.
Publicaţia la care se referea Ioan Slavici, "Romanische Revue" , este scoasă
de Corneliu Diaconovich la Budapesta, în iulie 1 885. Îşi continuă apariţia lunară la
Reşiţa, Viena, Sibiu şi Timişoara până în decembrie 1 894. Corneliu Diaconovich
îşi îndeplineşte promisiunea de a face cunoscută cultura română în Germania.
Publică în primul număr sumarul revistei "Convorbiri literare" , de la înfiinţarea ei
în 1 867, până în 1 885, cu comentarii în care atrage atenţia asupra studiilor privind
istoria românilor.
Istoria Bucovinei se bucură de o largă ospitalitate. Găsim în primele numere
din 1 889 nu mai puţin de trei studii foarte importante, unul despre viaţa culturală şi
religioasă din Bucovina. Isidor Onciul publică un studiu, Einiges iiber den Gang
und die Entwicklung der theologischen und c/ericalen Kultur der Bukowin i 5 • Alt
studiu, fără semnătură, tratează despre învăţământul primar în Bucovina între 1 774
şi 1 888, Das rumănische Volksschulwesen der Bukowina26 , iar Constantin Morariu
prezintă în studiul său, Die Gymnasien der Bukowina, situaţia populaţiei şcolare
după limba vorbită şi confesiunea religioasă la Liceul German din Cernăuţi (Staats
Ober-Gymnasium in Czernowitz), pe anii 1 850-1 888, la Liceul românesc din
Suceava (griechisch-orientalisches Ober-Gymnasium in Suczawa), pe anii 1 8641 885 şi la Liceul German din Rădăuţi (Staats-Ober-Gymnasium in Radautz) pe anii
1 873-1 88827 .
Corneliu Diaconovich considera că era important să-I prezinte pe Dimitre
Onciul ca istoric al Bucovinei. Publică o recenzie la studiul său, Zur Geschichte
der Bukowina, apărut, cum am arătat mai sus, în anuarul Liceului german din
Cernăuţi în 1 887. Dimitre Onciul punea în discuţie, se arată în "Romanische
Revue ", probleme importante din istoria românilor. Istoricul bucovinean demonstra
că stăpânirea romană se întindea în nord până la Nistru şi că în Moldova existau
cnezate înainte de întemeierea ei statală28 .
Corneliu Diaconovich deschide coloanele revistei sale lui Dimitre Onciul cu
un studiu, cum era de aşteptat, privind istoria românilor din Transilvania. Îi publică
Zur Geschichte der Romănen in Marmarosch, în două numere, în 1 8902 9 . Stau în
25 "Romanische Revue", V, nr. 1, ianuarie 1 889, p. 30-39; nr. 2, februarie 1 892, p. 84-98; nr. 3,
martie 1 889, p. 1 37-145; nr. 4, aprilie 1 889, p. 200-2 1 3 .
26 Ibidem, nr. 4, aprilie 1 889, p. 265-273.
27 Ibidem, nr. 6, iulie 1 889, p. 460-480.
28 "Romanische Revue", V, nr. 5, mai 1 887, p. 274-278.
29 Ibidem, VII, nr. 1, ianuarie 1 890, p. 24-3 1 ; nr. 2, februarie 1 890, p. 9 1-97. Se tipăreşte şi în
extras la Viena, în 1 890.
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atenţia lui Dimitre Onciul două lucrări - a lui Szilăgyi Istvăn, Maramarosmegye

altalănos tortenetmebăl a XII, es XIII szazad (Din istoria generală a Comitatului
Maramureş în secolele XII şi XIII) şi a lui Csanky Deszo, Maramarosmegye es
az olahsag a XV sazadban (Comitatul Maramuraş şi poporul român în secolul al
XV-lea). Demonstrează caracterul istoriografiei maghiare, dispusă să accepte şi

fabulaţia unei legende, nu însă şi preexistenţa românilor în Transilvania. Scoate
încheierea că istoriografia maghiară susţinea, cu asemenea lucrări, idee de stat
maghiar, fiind o dovadă că amândouă - istoriografia şi ideea de stat maghiar - se
găseau într-o situaţie destul de rea ("um die eine, wie um die andere schlecht genug
bestellt sein").
Dimitre Onciul examinează într-un studiu Populaţia Ungariei şi Ardealului
în 1 720-I 72 1 , publicat în 1 89 i0 • Statisticile maghiare arătau că românii, germanii,
slovacii, rutenii, sârbii şi croaţii erau în descreştere şi numai maghiarii înregistrau
creşteri spectaculoase. Statisticile oficiale întocmite pentru stabilirea impozitelor
erau completate de comentatorii lor cu noi date, în scopuri politice. "Să aşteptăm
timpuri mai priincioase - arăta Dimitre Onciul - pentru ştiinţa statistică, spre a
putea afla adevărul. Până atunci rămâne întrebare: cine este amăgit mai mult? " Se
relua, în alţi termeni, concluzia din studiul precedent.
Legăturile dintre intelectualii bucovineni şi intelectualii transilvăneni se
stabilesc tot prin mijlocirea lui Ioan Slavici şi în privinţa presei din Bucovina3 1 •
Societatea "Concordia" , înfiinţată de 1. 1. Bumbac ( 1 843-1 902) la Cernăuţi în
1 885, întemeiază şi un ziar, "Gazeta Bucovinei " , în mai 1 89 1 , care apare până în
6 aprilie 1 897. Vasile Morariu ( 1 850-1 9 1 1 ), cu rol important în viaţa culturală
din Bucovina, coleg cu Ioan Slavici la Universitatea de la Viena şi participant şi
el la organizarea Serbări i de la Putna din 1 87 1 , îi cere să i se trimită un redactor
de la "Tribuna", să ia conducerea ziarului bucovinean. Este trimis Pompiliu
Pipoşiu, care conduce "Gazeta Bucovinei " până în februarie 1 893, la încetarea sa
din viaţă la numai 33 de ani. Vasile Morariu îi solicită lui Ioan Slavici, pentru a
doua oară, să i se trimită un redactor de la "Tribuna" să preia conducerea ziarului
de la Cernăuţi. Este propus Gheorghe Bogdan-Duică, care stă în fruntea ziarului
bucovinean din 4 mai 1 893 până în 5 august 1 894. Deşi de scurtă durată,
activitatea lui G . Bogdan-Duică, viitorul profesor la Universitatea din Cluj, este
foarte importantă pentru istoria culturală şi viaţa politică din Bucovina.
Comentează într-o suită de articole, publicate în "Gazeta Bucovinei " cu titlul
Scurte observări asupra Bucovinei 32, lucrarea lui Ioan Budai-Deleanu,
Kurzgejaj3te Bemerkungen uber Bukowina, pentru care avem acum şi o ediţie
30
31

Dimitre Onciu1, Scrieri istorice, 1, p. 429-437; Il, p. 387-388.
D. Vatamaniuc, " Tribuna " şi presa bucovineană. În "Tribuna", III, 2004; " Tribuna " 120.
Studii. Evocări. Amintiri. Analize. Coordonator 1. Maxim Danciu. Cluj-Napoca, Editura "Tribuna",
2004, p. 49-55 ; D. Vatamaniuc, Bucovina între Occident şi Orient, p. 5 1 5-5 19.
32 Gazeta Bucovinei ", III, nr. 8, 27 ianuarie/8 februarie 1 894; nr. 23, 20 martie/) aprilie 1 894.
"
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bil ingvă de înaltă ţinută ştiinţifică33 . Elaborează lucrarea Bucovina. Notiţe
politice asupra situaţiei, pe care o tipăreşte şi în volum la Sibiu, în 1 895 34 . Este a
treia lucrare consacrată Bucovinei, după cea a lui 1. Budai-Deleanu din 1 8 1 3 şi a lui
P. S. Aurelian, Bucovina. Descriere economică, tipărită la Bucureşti în 1 8763 5 .
Dimitre Onciu1 este şi istoricul bucovinean cu o colaborare dintre cele mai
importante la Enciclopedia română tipărită de Corneliu Diaconovich la Sibiu, între
1 898 şi 1 904. Trimite pentru primul volum 9 articole, pentru volumul al II-lea 1 8
articole, iar pentru ultimul volum 1 9 articole. Elaborate pentru o enciclopedie, cu
specificul ei, informaţiile sunt concentrate într-un spaţiu restrâns şi dispersate în
cele trei volume, după alfabet. Sunt grupate în ediţia scrierilor sale în
6 secţiuni: 1 . Substratul românilor; 2. Popoarele migratoare; 3. Românii în evul
mediu; 4. Din istoria Transilvaniei; 5. Din istoria Ţării Româneşti; 6. Din istoria
MoldoveP6 . Organizate astfel, articolele din Enciclopedia română se constituie
într-o istorie sintetică a poporului român circumscrisă la epoca de competenţă a
istoricului bucovinean.
În prima secţiune este prezentată Dacia, "ţara locuită de daci - arată Dimitre
Onciul - în nordul Dunării, între Tisa şi Nistru, cu ţărmul mării până la gura
Niprului"3 7 • După ce delimitează spaţiul geografic al Daciei, îi prezintă şi pe daci,
"popor de neam tracic", şi grupează în prezentarea lor toate informaţiile cunoscute
până la acea dată.
În secţiunea a doua sunt prezentaţi goţii, ostrogoţii, hunii, gepizii, pecenegii,
cumanii. Cumania, ţara celor din urmă, se întindea între fluviul Dan şi Carpaţi, şi
Dimitre Onciul vorbeşte despre o Cumanie Albă şi o Cumanie Neagră, care
cuprindea mai ales Moldova şi partea răsăriteană a Munteniei, ambele numite
ulterior Mauro-Vlahia (Moldova) şi Kara-Iflak (Muntenia)3 8 •
În secţiunea a treia, a Evului Mediu, sunt prezentaţi bolohovenii, brodnicii,
Asaneştii, dinastie română, cu cei şapte domnitori, Basaraba, vechea dinastie a
Ţării Româneşti3 9 . Aici se discută şi despre !o, formulă întâlnită în vechile hrisoave
şi folosită de domnii din Muntenia şi Moldova. Formula este omologată cu Ioan .
3 3 Ioan Budai-Deleanu, Kurzgefaj3te Bemerkungen iiber Bukowina [Scurte observaţii asupra
Bucovinei]. În Bucovina în primele descrieri geografice, istorice, economice şi demografice. Ediţie
bilingvă, îngrijită, cu introducere, postfeţe, note şi comentarii de Acad. Radu Grigorovici. Prefaţă de
D. Yatamaniuc. Bucureşti, Editura Academiei Române, 1 998, p. 378-425.
34
Gh. Bogdan-Duică, Bucovina. Notiţe politice asupra situaţiei, Sibiu, Institutul Tipografic,
1 895.
35 P. S. Aurelian, Bucovina. Descriere economică însoţită de o hartă, Bucureşti, Tipografia
Laboratorilor Români, 1 876.
36 Dimitre Onciul, Scrieri istorice, 1, p. 438-493; II, p. 388-392.
37 Corneliu Diaconovich, Encic/opedia română. Publicată din însărcinarea şi sub auspiciile
Asociaţiunii pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român. Tomul II, Sibiu, Editura şi
Tiparul W. Kraft, 1 900, p. 85-87.
38 Ibidem, p. 642.
39 Ibidem, tomul 1, A - Copenhaga, Sibiu, Editura şi Tiparul W. Kraft, 1 989, p. 280-28 1 .
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N u toţi domnitorii care o folosesc se numeau /oan40 . Formula s-ar putea interpreta
şi prin eu : ,Jo, Alexandru I, Basarabă, domnul Ţării Româneşti . . . . .
În secţiunea consacrată Transilvaniei ocupă un loc important, alături de
prezentarea lui Gelu, Menumorut, Glad, a călugărului Nestor şi a ţinutului Fă�?.i"::\Ş
discutarea celei mai vechi cronici ungureşti, Anonymus Belae regis Hunburiae
notarius, punând în lumină autenticitatea informaţiilor de aici, contestate de ·_ , ;e!c:
.
.
cercun magh"Iare mteresate41 .
Ultimele două secţiuni, consacrate istoriei Ţării Româneşti şi Ivtoldovei,
concentrează informaţia cu privire Ia întemeierea lor statală, problemă expusă de
Dimitre Onciul în lucrările sale fundamentale, care se înscriu şi cu texte de
referinţă în istorografia noastră. Importante sunt explicaţiile cu privire la Negru
Vodă, " legendarul descălecător al Ţării Româneşti "4 2 şi Dragoş, descălecătorul
Ţării Moldovei, şi se dă şi genealogia Drăgoşeştilor43 .
Corneliu Diaconovich include în Enciclopedia română şi studiul lui Dimitre
Onciul, Românii în Dacia Traiană până la întemeierea Principatelor (Chestiunea
română), publicat în "Revista română" în 1902, tipărit în broşură în 1 902 şi în
Enciclopedia română în 1 90444 .
Studiul nu se încadra în structura şi economia de spaţiu a unei enciclopedii,
însă Corneliu Diaconovich ţine să reproducă această lucrare, întrucât trata despre
continuitatea românilor în Dacia.
Dimitre Onciul tipăreşte în volum o singură lucrare, Îndreptariu pentru
ortografie română, cu o a doua parte, Regule şi vocabulariu ortografic, şi ea este
editată la Editura imperial-regală de cărţi şcolare din Viena, în 1 893 45 . Aici îşi
scoate şi Aron Pumnul Lepturariu românesc, în cele şapte tomuri, între 1 862 şi
1 865. Lucrarea nu se încadra în epoca sa de competenţă, recunoscută, şi istoricii se
mărginesc să o menţioneze la bibliografie între scrierile sale, iar lingviştii nu fac
nici atât, ceea ce este şi mai rău şi de neînţeles.
Dimitre Onciul elaborează, ca profesor la Şcoala normală de băieţi din
Cernăuţi, un îndrumător în scrierea limbii române, cu aplicare practică în şcolile din
Bucovina. Pe copertă se specifică: "Introdus la şcoalele din Bucovina prin emisul
înaltului Ministeriu i. r. al cultelor şi instrucţiunii în 3 decembrie 1 892 N. 12 032 " .
Îndreptariu pentru ortografie română se deschide cu o Prefaţă semnată
"
"Dr. D. Onciul şi datată: Cernăuţi, în 1 2 septembrie 1 893 . aici se fac cunoscute
principiile după care se călăuzea în stabilirea regulilor în ortografia română:
"

40
41

Ibidem, tomul II, p. 853-854.
Ibidem, tomul I, p. 1 8 1-1 84.
42 Ibidem, tomul III, Kemet-Zymotec, 1 904, p. 386--3 87.
43 Ibidem, tomul II, p. 2 1 3-2 14.
4 4 " Revista română", I, nr. 1 5- 1 6, 1 şi 15 septembrie 1 902, p. 400-4 1 2. Î n broşură, Bucureşti,
Atelier Grafic " I. V. Socecu", 1 902, 40 p; Enciclopedia română, III, p. 795-802.
4 5 Îndreptariu pentru ortografie română - Regule şi vocabulariu ortografic, Viena, Editura
Imperial-Regală de Cărţi Şcolare, 1 893, 79 p. Preţul: 12 cruceri. Numele autorului nu apare pe
copertă, ci numai la Prefaţă.
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" 1 . Regulele să fie puse cu privire la scrierea cea mai îndătinată în literatura
contemporană şi bazate pe un sistem în care etimologia şi fonetica, în marginile
usului ortografic şi ale ortoepiei, să fie asemenea considerate.
2. Ele să fie derivate din înseşi limba română, fără să fie lipsă de a recurge la
derivaţiunea din altă limbă şi cât se poate de generale, remâind ca excepţiuni numai
puţine cuvinte din elementele latine cari nu pot fi subsumate sub regulele generale.
3 . Scrierea să fie întocmită astfel ca, ţinându-se samă şi de estetica scrisorii,
ea să nu ofeară dificultăţi pentru citire şi să uşureze învăţarea limbei "4 6 •
Lucrarea are la bază în privinţa părţii teoretice un Proiect intitulat Îndreptariu
pentru ortografia română în usul şcoalelor din Bucovina întocmit de "comisiunea
pentru examinarea manuscriptelor de cărţi didactice româneşti ", semnat de "V. V.
Repta, Preşedintele comisiunii şi Dr. D. Onciul, Raportor", datat: Cernăuţi, în mai
1 89247 • Se prezintă aici: 1. Vocalele întunecate, II. Diftong ii, III. Vocalele semisone
şi întunecate, IV. Consonante, V. Accente. Această parte este reluată şi în lucrarea
tipărită de care ne ocupăm, cu observaţia că titlurile sunt uşor modificate din
considerente practice: Scrierea consonantelor întunecate, Scrierea diftongilor,
Despre scrierea consonantelor, Întrebuinţarea accentelor.
Dimitre Onciul menţine textul din Prospect cu notele

de subsol şi dă altă
notaţie paragrafelor, pentru o sistematizare mai evidentă. După această parte, pe
care o preia din Prospect, continuă cu îndrumări practice: Întrebuinţarea literelor
iniţiale mari, Despărţirea silabelor, Interpunctuaţiunea sub toate aspectele punctul, virgula, punct virgula, două puncte, semnul de suspensiune, paranteza,
semnul de întrebare, semnul de exclamaţiune, semnul citării, apostroful, linioara cu observaţii şi exemplificări.
Vocabularul ortografic, a doua parte a volumului, cuprinde aproape 7 000 de
cuvinte, termeni şi expresii populare, cuvinte în uz în viaţa cotidiană şi neologisme
intrate în limbă, cu utilizare mai restrânsă. Se dau pentru unele cuvinte şi variante
regionale.
Lucrarea depăşea statutul de manual pentru învăţământul primar din
Bucovina şi reprezenta un îndrumător mai mult decât util pentru cei care se
îndeletniceau cu scrisul în limba română. Din Prospect mai aflăm, ceea ce nu se
ştia până acum, că Dimitre Onciul făcea parte, ca raportor, din Comisia pentru
examinarea manuscriptelor de cărţi didactice româneşti pentru Bucovina.
Îndreptariu pentru ortografia română este omis în lucrările de referinţă
întocmite de lingvişti şi singurul studiu, de care avem cunoştinţă până acum aparţine
lui Ilie Dan, Preocuţări ortografice la Dimitre Onciul, publicat de noi în "Analele
Bucovinei " în 1 99i . Textul reprezintă o analiză filologică şi fixează locul pe care îl
46

Ibidem, p. 3 .
Îndreptariu pentru ortografia română in usul şcoalelor din Bucovina. Tipărit ca proiect al
Comisiunii pentru examinarea manuscriptelor de cărţi didactice româneşti. [Cernăuţi], Tipo- şi
Litografia concesională Arch. S ilvestru Andrievici Morariu, Cernăuţi [ 1 892] . Semnat: Preşedintele
Comisiunii V. V. Repta, Raportor Dr. D. Onciul. 4 foi volante. Exemplar de lucru.
"
48 Analele Bucovinei , IV, nr. 1 [ianuarie-iunie] 1 997, p. 47-53.
"
47

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

28

D. Vatamaniuc

14

ocupă Dimitre Onciul în privinţa ortografiei în limba română: "Dimitre Onciul
realizează indubitabil - atrage atenţia Ilie Dan - o legătură necesară şi explicabilă
între principiile lui Lambrior şi Maiorescu, pe de o parte, şi Ioan Bogdan şi Sextil
Puşcariu, pe de altă parte, autori care aveau în vedere o problemă controversată între
intelectualii români, de la paşoptism până la actuala Academie Română"H .
Dimitre Onciul se desparte de Timotei Cipariu şi Aron Pumnul, cu sistemele
lor filologice întocmite în cabinetele de studii, fără legătură cu limba vorbită. Se
departe şi de 1. G. Sbiera, care promova sistemul lui Aron Pumnul în publicaţiile
din Bucovina. Istoricul bucovinean tipărea un Îndreptar ortografic însoţit şi de un
Vocabular ortografic în 1 893, în vreme ce Academia Română începuse dezbaterile
pe această temă în 1 866, izbutise să întocmească un proiect privind ortografia
română în 1 880, să-I revizuiască în 1 904 şi să fie încă departe de a fi finalizat.
Dimitre Onciul se orientează încă de la începutul activităţii ştiinţifice spre
epoca în competenţa sa din istoria noastră naţională şi elaborează studii
fundamentale, devenite texte de referinţă. Întemeierea statelor româneşti, epoca sa
de competenţă, este şi aceea pentru care avem mai puţine documente şi în care
fabulaţia, colorată şi politic, este la loc de frunte. Înlăturarea ei nu este o
întreprindere dintre cele mai uşoare. În studiile despre Bucovina şi Transilvania el
propune o evaluare critică a izvoarelor istorice, fără precedent.
Întocmită din cerinţe didactice, cartea sa privind ortografia depăşeşte statutul
său iniţial şi se prezintă ca o realizare cu mult înainte de a înceta controversele
dintre lingvişti. Să mai notăm că două dintre lucrările sale, actele privind instalarea
lui Dosoftei Herescu, episcop la Cernăuţi, şi lucrarea consacrată ortografiei
române, cărora le-am acordat atenţia cuvenită, nu sunt incluse, până acum, în
ediţiile scrierilor sale.

Dimitre Onciul, Historiker der Bukowina
und des Siebenbiirgens und Lexikograph
(Zusammenfassung)

Schon seit dem Anfang seiner wissenschatlichen Tătigkeit beschăftigte sich Dimitre Onciul
mit der Periode rumănischer Geschichte, die auch sein Fachbereich war, und zwar die Anfange des
rumănischen Staatswesens. Seine Studien wurden zu Bezugspunkten in der zu diesem Thema
gehorenden geschichtlichen Forschung. O ber das 14. Jahrhundert, die Zeit der Grilndung der
rumănischen Staaten, gibt es wenige Dokumente und sehr viele Unwahrheiten. In seine Studien liber
die Bukowina und das Siebenbilrgen schlug Dimitre Onciul eine kritische, bisher noch nicht
durchgefl.lhrte Evaluation der geschichtlichen Quellen vor.
Zu seiner wissenschaftlichen Tătigkeit werden auch die Beschăftigungen mit der rumănischen
Rechtschreibung gezăhlt. Sein Handbuch zur rumănischen Orthographie hat den grossen Verdienst.
eine Losung fl.ir die Auseinandersetzungen zwischen den rumănischen Linguisten zu bieten.
49

Ibidem, p. 47.
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DIE ZEITUNG "BUKOWINA" (1862-1868) UND SEINE
LITERARISCHE BEILAGE "DAS SONNTAGSBLATT" (1862)
LITERARISCHE UND KUNSTLERISCHE BEITRĂ.GE
ZUM BUKOWINER KULTURLEBEI'I

-

STEFĂNIŢA-MIHAELA UNGUREANU

Als wichtige Personlichkeit ftir die Gestaltung des literarischen Lebens in der
Bukowina, ist Ernst Rudolf Neubauer ( 1 828-1 890) durch seine Tatigkeit als
Schulmann bekannt: er war Lehrer am Czernowitzer Obergymnasium und danach
Direktor des Staats-Gymnasiums in Radautz, wo heute noch sein Grabstein steht.
Die Bedeutung seiner Tatigkeit liegt weniger in seinem umfangreichen
neoklassizistischen Werk und mehr in seiner ausserordentlichen personlichen
organisatorischen Leistung ftir die Literatur im Lande. In Iglau (Mahren) geboren,
bessuchte er das Gymnasium in seiner Heimatstadt, studierte dann Jura in Prag und
Philosophie in Wien, wo er von den revolutionaren Vormarzstimmungen ergriffen
wurde und an den Strassenkampfen wahrend der Belagerung Wiens 1 848
teilgenommen hat. In die Bukowina strafversetzt, lernte er dieses Land kennen und
lieben und entsagte den politischen Idealen seiner Jugend 1 • Neben seiner Tatigkeit
als Schuldirektor, war er auch Dichter und Verfasser mehrerer Gedichtbande.
Zusammen mit seinem Bruder, Maximilian, gab er Schilf und Weide (Wien, 1 846)
heraus. Als ein Zeugnis seiner politischen Wende sind seine Osterreichisch
patriotische Lieder (Wien, 1 849) zu sehen. 1 855 gab er eine seiner Frau gewidmete
Sammlung von Liebesgedichten, Die vier Himmelsgegenden der Ehe, heraus. Es
folgten Lieder aus der Bukowina (sein erster Band, der thematisch mit der
Bukowina zusammenhangt) und Strassenlieder (Wien, 1 856). 1 869 verOffentlichte
er die Erzăhlungen aus der Bukowina.
Neubauer publizierte auch in den "Buchenblattern" und in den "Bukowinaer
Heimatblattern " Heinrich Nadlers ( 1 873). In den "Buchenblattern " von 1 870
erschienen seine Kriminalnovelle "Aus der Moldau" unter dem Titei "Gottes
Ftigung" ( 1 930 auch in "Deutscher Kalender ftir die Bukowina" verOffentlicht) und
1 Maria Klailska, Die deutschsprachige Literatur Galiziens und der Bukowina von 1772 bis
1945. In: Isabel Roskau-Rydel, Deutsche Geschichte im Osten Europas. Galizien-Bukowina-Moldau,
Band V, Siedler Verlag, Berlin, 1 999, S. 420.
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die "Bărengeschichten", ein Zyklus leichter, anekdotenhafter Geschichten liber
Begegnungen mit den Karpatenbăren2 • Seine Besr.:;hăftigungen mit der Geschichte
der Bukowina und der Stadt Sereth sind in der Studie Grundziige zur Geschichte
der Bukowina und Moldau, bzw. im Epos Nogaia ader die Steppenschlacht - ein
Gedenklied aus dem Sereth-Land (Radautz, 1 875), wo er den Zusammenbruch der
mongolischen Herrschaft in Serethland zu Ende des 1 3 . Jahrhunderts beschrieb.
Seine Erfahrung im Bereich der Journalistik als Sekretăr der "Wiener
Zeitung" in den Jahren 1 84 7 und 1 848, dann, fur kurze Zeit als Herausgeber
derselben, erwies sich als sehr wichtig fur die Entwicklung des Zeitungswesens in
der Bukowina. Die damaligen Versuche, eine Zeitung der Bukowina mit
regelmăl3igem Erscheinen herauszugeben, blieben ohne Erfolg: "Gazeta
Bucovinei " (erschienen ab 1 848) wurde 1 850 verboten, und die "Wochenschrift
der Bukowiner Handels- und Gewerbekammer" erschien auch nur kurze Zeit
( 1 85 1-1 854).

E. R. Neubauer gab zwischen dem 6. Januar 1 862 und dem 5. Januar 1 868
eine Landes- und Amtszeitung unter dem Titei "Bukowina" in Czernowitz
(Selbstverlag des Herausgebers, Druck von Johann Eckhardt) heraus. Dieses neue
Presseorgan war ein politisches Blatt, das einen amtlichen Teil enthielt, in dem
man die Erlasse der Bukowiner Landesregierung und der landesfiirstlichen
Behorden prăsentierte, und einen nicht amtlichen Teil, in dem die neuesten
politischen Zeitereignisse aus Siebenblirgen, den Donaufurstentlimern Moldau und
Walachei, aus dem Ausland sowie Berichte liber die Tătigkeit der Bukowiner
Vereine und der Bukowiner Handelskammer, die oft in Leitartikeln erortert
wurden.
Die "Bukowina"-Zeitung hatte Beiblătter, so ein Amtsblatt (d. h. mit
Kundmachungen von sămtlichen landesfurstlichen Behorden und Ămtern der
Bukowina, der Bukowiner Landesvertretung, den Gemeindebehorden und vom
Bukowiner Konsistorium) und ein Intelligenzblatt (Inserate der Offentlichen und
Privatvereine, Grundbesitzer, Handels- und Gewerbsleute ).
Aus den Artikeln liber die Stadt Czernowitz (gewohnlicherweise in den
Rubriken Bukowina oder Vom Lande zu lesen) ergibt sich tatsăchlich ein
interessantes Bild der damaligen Landeshauptstadt. Ausser den Sitzungen des
Bukowiner Landtages, die oft vollstăndig veroffentlicht wurden und eine rege
politische Tătigkeit der Czernowitzer Landtagsmitglieder bewiesen, brachte der
Herausgeber wichtige lnformationen liber alle Bereiche des Czernowitzer Lebens
zur Kenntniss der Leserschaft. Unter den bedeutendsten erwăhnen wir: das
Vereins- uns Schulwesen, religiose und kulturell-ktinstlerische Ereignisse (die
neuen literarischen Erscheinungen und die Tătigkeit der Theatergesellschaften), die
Bemlihungen zur Modernisierung der Stadt (die Anlage der Eisenbahnlinie
Lemberg-Czernowitz) und das Czernowitzer "Weltleben " (Balle, Krănzchen,
2 Ebd., S. 42 1 .
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Redouten, Soin!es usw.). Bemerkenswert, wenn auch nicht zahlreich, sind auch die
Beitrăge der Leser fur die Rubrik Eingesendet, die Vorschlăge und Oberlegungen
bezi.iglich der allgemeinen Entwicklung der Stadt enthielt und ein Beweis dafur
war, dass die Zeitung sich im allgemeinen des lnteresses des Publikums erfreute.
Die "Bukowina" - Zeitung hatte auch ein "IIlustriertes Sonntagsblatt" "zur
Unterhaltung und Belehrung", das "die Erzeugnisse der neueren und neuesten
Literatur des In- uns Auslandes" , wissenschaftliche Entdeckungen im Bereich der
Technologie, Land- und Forstwirtschaft usw. behandelte.
Am 5 . Januar 1 862 gab E. R. Neubauer die erste Nummer dieser literarischen
Beilage der Landes- und Amtszeitung "Bukowina" heraus. Das Motto lautete:
"Sti.irme sind's und wilde Wellen, 1 Die mein Schifflein weiter tragen; 1 Helft! Das
es nicht Stromesschnellen 1 An der Ufers Klippen schlagen! " . Im Leitartikel
begri.indet Neubauer den Wahl des Titels fur sein Blatt dadurch, dass der Sonntag
"der Tag flir den Geist" und nur "der Geist [ . . . ] die Quelle des Fortschrittes fur die
Menschen" sei. Der Redakteur betonte im Leitartikel, dass sie "die erste
belletristische Zeitung" sei, "welche in der Bukowina erscheint"3 . Unter dem Titei
"
"Sonntagsblatt der Bukowina beabsichtigte der Herausgeber einen Beitrag zur
geistigen Bildung der Bukowiner Gemeinschaft zu bringen und dieser die
Moglichkeit zu bieten, Mitglied der "Ideen-Gemeinschaft" der "gebildeten Volker
der Erde" zu werden. Weiter meinte Neubauer: " [ . . . ] wir konnen uns zum neuen
Jahre 1 862 wenigstens dazu Gli.ick wi.inschen, dass wir in einem Staate leben, der
bereits in die Reihe der hoheren Culturstaaten eingetreten ist, der eine Constitution
besitzt, das heiBt eine gemeinsame Bahn zum freien Fortschritte fur den Geist. Und
auf dieser Bahn nach Krăften vorwărts zu streben, dem Volke durch
Bekanntmachung mit seinem Werthe vertrauen auf sich selbst einzufloBen, den
Bi.irger zum ni.itzlichen Gebrauche seiner Talente zu ermuntern und dabei zugleich
den Geist zu Hoherem, Edlerem emporzufLihren, soli unsere Aufgabe sein "4 .
Ein wichtiger Raum in den Seiten des " Sonntagsblattes " wird der Bukowiner
Dichtung zugeschrieben. Neubauers Epos Jdeonenlied ader Ardas Fahrt und
Hochzeit, ist in allen 1 3 Nummern der literarischen Beilage zu lesen. Die 30
Gesănge bildeten nur den ersten Teil dieses groBen Gedichtes, das 1 882 in
Hamburg veroffentlicht wurde5 .
In den Nummern 5, 6 und 7 erscheinen die Ruthenischen Lieder von Josef
Fedkowicz
(Ossip Jurji Fedkovyc), ein junger ukrainischer Dichter, der sich
von
der Untersti.itzung und Beratung Neubauers erfreute. Er hat Neubauer ein
"
3
" Sonntagsblatt der Bukowina , Nr. 1 , 1 862, S. 1 . Siehe dazu auch Luzian Geier, " Sonntags
blatt der Bukowina", "Der Siidostdeutsche" vom 20. J anuar 2000, S. 1 .
4 Ebd., S . 1 .
5 Horst Fassel, Mihai Eminescu şi profesorul de istorie Ernst RudolfNeubauer. In: "Hierasus" .
Anuarul Muzeului Judeţean Botoşani (pentru anul 1 978), Botoşani, 1 979, S. 489. Ausflihrliches
Werkverzeichnis zu Neubauer in: 6sterreichisches Biographisches Lexikon, Band VII (Mus-Pet),
Yerlag der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 1 978, S. 80-8 1 .
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

32

4

Ştefănita-Mihaela Ungureanu

Gedichtband, Am Tscheremusch. Gedichte eines Uzulen (Czernowitz, 1 882)
gewidmet. Die 45 Gedichte behandeln verschieden Themen: die Liebe, die
autobiographische Darstellung, das harte Soldatenschicksal6 . Neubauer war von
den deutschen Obertragungen ruthenischer Volksdichtung begeistert und ftihrte ihn
in den Kreisen der literarisch Interessierten in Czernowitz ein. Es werden eigene
Gedichte sowie O bersetzungen aus d em Ruthenischen (Volkslieder)
Der
Huzulen-Bergschiitz, Der Kosak, Kriegerstod, Der bewăhrte Rath, Liebe und ein
Vorwort, Die Nationalpoesie der Ruthenen verOffentlicht, in denen Fedkowicz den
lyrischen Ausdruck und den Reichtum der ruthenischen Folklore hervorhebe .
Janko von Lupul, als rumanischer Politiker bekannt (Mitglied des Stadtrats
von Czemowitz, Abgeordneter des Parlaments in Wien, wo er eine Zeit
Vizeprasident des Herrenhauses war) wirkte als ein Forderer der rumanischen
Literatur und Kunst. Er verfasste Gedichte in deutscher Sprache, die unter dem
Einfluss Lenaus, Heines und Neubauers stehen8 , von denen Horatanz, Die Liebe
und Am Abend im " Sonntagsblatt" zu lesen sind.
Moritz Amster, der "erste Bukowiner Schriftsteller jlidischer Herkunft", der
seine Texte unter dem Pseudonym M. von Buchland verOffentlichte, arbeitete mit
der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" und den "Wiener Blattem" zusammen9 .
Moritz Amster erscheint in den Seiten des " Sonntagsblattes" mit der
Kurzerzăhlung Onkel Leon. Er war Mitarbeiter der Bukowina-Zeitung und schrieb
Essays, Feuilletons, Erzlihlungen, Verse und kleine Berichte liber die jlidischen
Zustande in der Bukowina. Er verfassste auch das Lustspiel Die verkaufte
Leibrente, die 1 865 in Czernowitz aufgeftihrt und dann auf den Wiener Blihnen
prasentiert wurde.
Auch Verse anderer Bukowiner Dichter wurden publiziert: Josef Kunz 10 mit
Wach auj! und Ein Traum; Moritz Beill, mit O bersetzungen aus dem Russischen
-

-

(Der Stern des Ostens, Xenia und Timohin, Die Braut der Wălje, Auf Erden das
Schănste); Ludwig Adolf Staufe mit Fahrwol!. Diese und andere Gedichte, sowie

Beitrage mehrerer Bukowiner Dichter, wie Moritz Amster, Herman Bresnitz, Leo
Christofor von Issakiewicz, Gustav Adolf Nadler, M. S. Rabener, Isidor Friedrich
Sauerquell 1 1 und F. A. Wickenhauser wurden spater, im Jahr 1 864, von Wilhelm
6 Maria Klanska, a. a. 0., S. 424.
7 Ebd., S. 423-424.
B Ebd., S. 424.
9 Spii.tentdeckung einer Literaturlandschaft. Die deutsche Literatur der Bukowina In: Amy
Colin, Alfred Kittner, Versunkene Dichtung der Bukowina, Wilhelm Fink Verlag, Munchen, 1 994,
s. 347.
10
Ebd., S. 379. Er war ein M itarbeiter von Neubauer und einer der Grilnder des Gesangvereins
"
"Harmonie . Er schrieb Gedichte und Balladen, die in Alfred Klugs Bukowiner deutsches
Dichterbuch und im Czernowitzer Blatt "Der Tag" verliffentlicht wurden.
11
Ebd. S. 396. Er war ein jildischer Dichter aus der Bukowina, dessen Lebensdaten unbekannt
sind. Seine Texte schildern die Bukowiner Landschaft und enthalten Motive aus dem rumii.nischen
Folklore.
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Cappilleri in einer Sammlung mit dem Titei Buchenblătter. Dichtungen aus der
(Czernowitz, Druck und Verlag von Rudolf Eckhardt) herausgegeben.
Im " Sonntagsblatt" schreibt Herman Bresnitz das Artikel Wiener Feuilleton 12, wo
es sich um die "genul3si.ichtigen Wiener" handelt.
Weitere Prosatexte, die im " Sonntagsblatt" zu lesen sind, gehoren der
russischen 1 3 (die Sage Das Kloster Otrotch), englischen 14 (die Erzahlung Der
schwimmende Leuchtturm) und spanischen 1 5 Literatur an (Die Zigeunerin. Eine

Bukowina

spanische Erzăhlung).
Die Nummer 1 1

enthalt eine neue Rubrik, Literatur und Kunst . Neubauer
weist auf Franz X. Knapps Illustrierte Bukowina 1 6 hin, die er als "artistisches
Werk" bezeichnet und van den Jetzten drei "Lieferungen", d. h. Bilder des
Verfassers Die Huzulenhiitte, Das Kloster Dragomirna und Die Stadt Suczawa
Folgendes schreibt: "Indem wir die Anzeige liber diese neu erschienenen Bilder
erstatten, konnen wir nicht umhin das ganze Werk [ . . . ] unseren Lesern auf das
warmste zu empfehlen" . In dieser Rubrik, in der Nummer 1 3 , veroffentlicht
Neubauer eine ausflihrliche Rezension zum Buch Der dreij3igjăhrige Krieg in
historischen Liedern, herausgegeben van J. Opel und A. Cohn (Halle, 1 862) und
flihrt auch Textbeispiele (Versen) an.
Andere Beitrage dieser literarischen Beilage, die nur ein Jahr ( 1 862) Jang
erschienen ist, beziehen sich meist auf den Bereich Landwirtschaft (Moritz Amster,
-

-

Landwirtschaftlicher Beitrag 17, Die materiellen Zustănde des Bukowiner
Landmanns, Skizze van St. N. 1 8 ; Vortrag des Herrn Ritter van Perger iiber
«Deutsche Baumsagen>>, gehalten am 18. Dezember 1861 im Hărsaa/e der Chemie
des k. k. politechnischen Institutes in Wien 19). Neubauer bot darin seinen Lesern die

neuesten und ntitzlichsten Informationen aus dem Wiener kulturellen ader
wissenschaftlichen Leben an.
Obwohl Neubauer die literarische Beilage "Das Sonntagsblatt der Bukowina"
aus finanziellen Griinden nicht mehr herausgeben konnte, verăffentlichte er in der
Landes- und Amtszeitung literarische Anzeigen, Kommentare, Buchrezensionen
und Chroniken wichtiger ki.instlichen Ereignisse aus Czernowitz.
In den Seiten der Zeitung "Bukowina" hebt Neubauer die Neuerscheinungen
im Bereich der Literaturproduktion hervor und empfehlt sie den Lesern. Ein
erheblicher Teil dieser Bticher wurde in der Eckhardschen Buchdruckerei
"
" Sonntagsblatt der Bukowina , Nr. 6/1 862, S. 48.
Ibidem, Nr. 2, 1 862, S. 1 1-14.
1 4 Ibidem, Nr. 3, 1 862, S. 1 8-23.
15 Ibidem, Nr. I l , 1 862, S. 82-84 und Nr. 1 2, 1 862, S. 90-93.
16 Ibidem, Nr. I l , 1 862, S. 88. Weitere Angaben zum Titei des Werkes: Die illustrierte
Bukowina. Gezeichnet und herausgegeben von Franz X. Knapp in gro13en B ildern. Text dazu von
E. R. Neubauer. In das Romanische iibersetzt von 1. Mitkiewicz.
17 " Sonntagsblatt der Bukowina" , Nr. 9, 1 862, S. 7 1 .
1 8 Ibidem, Nr. 1 O, 1 862, S. 78-80.
1 9 Ibidem, Nr. 8, 1 862, S. 64; Nr. 9, 1 862, S. 69-7 1 .
12
13
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hergestellt. In den ersten Nummem werden einige van seinen Gedichtbanden in
Anzeigefonn prasentiert: Die vier Himmelsgegenden der Ehe, Schilf und Weide
usw. Am 1 6. Januar 1 862 stellt er den Band mit dem Titei Gedichte van Theodor
van Lupul vor, der Bruder van Janko van Lupul, ein frlih gestorbener junger Autor,
dessen Gedichte unter dem Einflu/3 Heines stehen. Spater wird den
Bucherscheinungen (und nicht nur) eine selbststandige Rubrik gewidmet, zuerst
mit dem Titei Literarisches, dann Literatur und Kunst.
Der erwahnte Bildband des Malers F. X. Knapp, Die illustrierte Bukowina, 
eine Sammlung van Bildem aus der Bukowina, zu der Neubauer den Text verfasste -,
wird mehnnals in der Zeitung hervorgehoben: "Von unserem einheimischen
Klinstler, des rlihmlich bekannten Malers und Musikers Herrn Franz X. Knapp
erscheinendem Werke sind wieder zwei neue Lieferungen erschienen, Valeputna
und Fontina alba. Das erste Bild stellt eine unserer wildromantischen
Karpathengegenden, den zweiten den Hauptsitz der Lippowaner in der Bukowina
dar. Beide Bilder mlissen als volkommen klinstlerisch und naturgetreu ausgeflihrt,
bezeichnet werden"20 .
Besonderer Aufmerksamkeit erfreut sich Wilhelm Cappilleris Buch Die
Buchenblătter bereits vorher erwahnt, - das Neubauer in der Zeitung mehrmals
lobend vorstellte. Am 1 . Juli 1 864 schrieb er:
"Unter dem Titei Buchenblătter wird demnachst zum Besten der Bukowiner
Landesbibliothek eine Sammlung von Gedichten erscheinen, zu welcher
vorrherrschend solche dichterische Talente Beitrage geliefert haben, welche
gebome Bukowiner sind. Die Herausgeber dieses Albums, das in sehr eleganter
Ausstattung erscheinen soli, sind die Herrn: Wilhelm Cappilleri und Adolf
Nadler"2 1 •
Weiter wird Cappilleris Tatigkeit als Dichter, Schauspieler und Publizist kurz
beschrieben. Im selben Jahr, im Oktober, nach Erscheinen des Buches, schreibt
Neubauer u. a.:
" Sie sind ( . . . ) faktisch das erste schongeistige Buch, dessen Inhalt nicht nur
in der Bukowina gedichtet wurde, sondern (und dies ist hier das Wichtigste; denn
Bukowiner Dichtungen, in Lemberg oder Wien aufgelegt, hat es vordem schon
gegeben) welches die Bukowiner Typografie lieferte und welches in der Bukowina
seinen Verleger fand"22 •
Im Jahre 1 864 erschien in Wien eine Ubertragung ins Hebraische van Byrons
Hebrew Melodies (Hebrăische Melodien) von M. S. Rabener, erster Lehrer der
Hebrăischen Sprache an der israelitischen Hauptschule in Czernowitz. Das Buch
wird als "elegante Ausgabe in Kleinformat" prasentiert. Zum Inhalt schreibt
Neubauer: "Dieses Werk ist, wie schon der Titei zeigt, ein in hohem Grade
-

"
20 "Bukowina. Landes- und Amtszeitung , herausgegeben und redigiert von E. R. Neubauer.
Selbstverlag des Herausgebers, Druck von Johann Eckhardt, Czemowitz, Nr. 1 25, 1 863, S. 3 .
2 1 Ibidem, Nr. 1 3 5, 1 864, S. 3 .
2 2 Bukowina. Landes- und Amtszeitung" , herausgegeben und redigiert von E . R . Neubauer.
"
Selbstverlag des Herausgebers, Druck von Johann Eckhardt, Czernowitz, Nr. 1 86, 1 864, S.4.
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schatzbareso Es enthalt iibrigens, neben den Nachdichtungen, viele eigene poetische
Produkte [o o o ] von sehr interessantem lnhalte und in seltenen Kunstformen"23 o
Weiter weist Neubauer auf die Israelitische Moraltheologie von Samuel
David Luzatto hin (herausgegeben in Wien, 1 862), eine O bersetzung aus dem
Italienischen van L. Co Igel, Doktor der Theologie und Philosophie, damaliger
Landes-Rabbiner der Bukowina und Lokai-Rabbiner zu Czernowitz, und meinte,
der Zweck des Werkes ware die "Festigung des humanistischen Prinzips" und die
"2
"Verbannung uralter Vorurtheile 4 0
In der Zeitung wird auch das damals tibliche Feuilleton gepflegto Es handelt
sich um kleine Novellen van Josef Kunz (Mănnerehre, Eine Erbin, Die
Heimberufenen) ader Pho van Mettingh (Das Schwert des Kisers Maximilian),
Erzahlungen (Jo Kriiger, Die Braut des Blindeno Eine Erzăhlung aus dem 1 70
Jahrhundert), Skizzen (Ein Heirathsgesuch. Skizze aus dem Berliner Alltagsleben,
van Ho I. Heller), U bertragungen aus dem Englischen (Florence Nightingaleo Eine
biographische Skizzeo Aus dem Englischen van Dro A. Wiesner), auch Gedichte in
rumanischer Sprache (Primavara, Smeurisul van Vasile Grigoroviţă uoaoo),
Anekdoten (Receptu pentru crearea unui cosmopolitu) uswo Einige von diesen
Gedichten wurden der in Pest erschienenen Zeitschrift "Der Humorist"
entnommeno
Die meisten literarischen Anzeigen, die in der Bukowina-Zeitung zu lesen
sind, beziehen sich auf Blatter ader Zeitungen, die in Czernowitz, Wien, Pest ader
anderen Stadten der Monarchie erschienen: zo Bo in der Nummer 4( 1 864) wird fur
ein illustriertes Familienblatt aus Wien, "Mul3estunden", Werbung gemacht. Der
Inhalt des Blattes wird auch angeftihrt: unter anderen historische, biographische
und naturwissenschaftliche Skizzen, ethnographische Schilderungen und
psychologische Studieno Werbung wird auch in Form van "Pranumerations
Einladungen" gemacht. Eine wichtige Anzeige lautet: "Bei Heinrich Pardini
sind die Stenograjischen Berichte iiber die Landtagsverhandlungen im
Pranumerationswege zu herabgesetzten Preisen zu haben " o Oder: "Die politische
Zeitung Grofl-Osterreich erscheint in Wien am 1 . Februar 1 863 0 Diese jedem echt
osterreichischen Patrioten gewi13 willkommene Zeitung wird taglich als Morgen
und Abendblatt erscheinen, und aul3er gediegenen Leitartikeln und allen politischen
Nachrichten, auch einen spannenden Roman unter dem Titei: Ein excentrisches
Weib bringen" o
Die Eroffnung von neuen Buchhandlungen in Czernowitz, wichtig ftir die
Verbreitung van literarischen Erzeugnissen, wird angezeigt, so die "Buch-, Kunst
und Musikalien-Handlung, enthaltend ein Lager der gangbarsten Werke (o o o)o
Bestellungen auf literarische Werke, wie auch Zeitschriften des In- und Auslandes
werden prompt und billig besorgt"25 0
23

Ibidem, Nr. 63, 1 864, So 4°
Ibidem, Nr. 1 73, 1 864, So 3 0
2 5 Ibidem, Nr. 2 3 , 1 864, So 6°

24
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Grosse Aufmerksamkeit widmet die Zeitung dem Theaterwesen. Neubauer
war sich dessen bewusst, dass das Theater ein Mittel der kulturellen Erziehung der
Bevălkerung und der Fărderung des Kunstlebens in Czernowitz war. Deswegen
schrieb er ausflihrliche Berichte iiber die Tătigkeit der in Czernowitz
angekommenen Theatergesellschaften und deren Vorstellungen.
So gab es 1 862 in Czernowitz eine polnische Theatergesellschaft, die
Vorstellungen in den Sălen der Hotels "Moldavie", "Zum Schwarzen Adler" und
"
"Hotel zum Kronprinzen gab. Nach einer zweijăhrigen Arbeit wurde am
Czemowitzer Mehlmarkt ein erstes Theaterlokal gebaut, dessen Kosten von
Nikolaus Ritter von Bruckenthal iibernommen wurden. Hier fand am 1 O. Juni 1 863
die erste Theatervorstellung statt.
Beginnend mit dem 1 . Oktober 1 863 hatte Czernowitz ausser der polnischen
auch eine deutsche Biihne. Dafur wurden beliebte und begabte Schauspieler
angestellt, die in den grossen Stădten der Monarchie tătig waren: Eugenie Schmid
vom Miinchener Staatstheater, Josef Stampfl vom Wiener Staatstheater, der die
Leitung der deutschen Biihne iibemahm, Wilhelm Roman Cappileri vom Wiedner
Theater. Direktor des neuen Theaters war Lucian Eysenbach, der eine reiche
Tătigkeit zur Entwicklung des Theaterwesens in Czemowitz ausiibte.
Am 1 3 . Mărz 1 864 wurden in Czernowitz auch rumănische Theaterstiicke
aufgefuhrt. Die Leiterin der rumănischen Theatergesellschaft war die
Schauspielerin Fany Tardini. In der ersten Theatersaison hatte die rumănische
Truppe 20 Vorstellungen und prăsentierte 30 Theaterstiicke.
Die Ankunft einer italienischer Opemgesellschaft in Czernowitz, ihre
Schauspieler und Repertoirestiicke werden von Neubauer wie gewăhnlich
prăsentiert und er erlaubt sich die Bemerkung: "Die Italienische Operngesellschaft
von Jassy ist hier eingetroffen, und gedenkt demnăchst mehrere Vorstellungen zu
geben. Czernowitz hat nun tatsăchl ich - wenngleich nicht dauernd - vier Theater,
năhmlich ein deutsches, ein rumănisches, ein polnisches und ein italienisches. Es
diirfte in diesem Augenblicke wohl keine andere Stadt auf der Erde sich eines
gleichen Reichtums an verschiedenen sprachlichen Biihnen zu erfreuen haben"26 .
Alle Theatergesellschaften prăsentierten Lustspiele, Possen, Dramen ader
Tragodien. Von den Repertoirstiicken der polnischen Theatergesellschaft erwăhnen
wir: Die Ritter des Nebels (aus dem Franzăsischen von H. H. Danery und
C. Bourget), Meister und Geselle von Korzeniowski, Schillers Kabale und Liebe,
V. Hugos Les Miserables (Bearbeitung von Rapacki). 1 864 veranstaltete die
polnische Biihne ein Shakespeare-Fest und spielt das ins Polnische iibersetzte
Stiick Der Kaufmann van Venedig .
Die deutsche Biihne prăsentierte vor dem Czernowitzer Publikum
Theaterstiicke von C. Neumann (Eine Tasse Thee), Johann Nestroy (Einen Taur
will er machen), C. Lafort (Dornen und Lorbeer), Rosenthal (Der Sonnwendhof
"
26 "Bukowina. Landes- und Amtszeitung , herausgegeben und redigiert von E. R. Neubauer.
Selbstverlag des Herausgebers, Druck von Johann Eckhardt, Czernowitz, Nr. 66, 1 864, S. 4.
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ader Der Brandstifler), Th. Flamm (Die Biirgermeisterwahl in Krădwinkel),
A. Bittner (Eine leichte Person), F. Blumm (Marie, die Tochter des Regiments, Ein
Herr und eine Dame), Der Hăssliche, Die eine weint, die andere /acht. Die letzt
erwahnten Stlicke, die auch im Hofburgstheater prasentiert wurden, waren auch
diejenigen, mit denen das Saison der deutschen Theatergesellschaft endete. Man
kann behaupten und als ein Merkmal der Theatertatigkeit in Czernowitz betrachten,
dass die Leiter der Theatergesellschaften, die Schauspieler und die Czernowitzer
Kunstliebhaber sich nach den Vorzligen des Wiener Publikums und nach dem
Wiener Theaterleben richteten. Gleichzeitig wurden auch Theaterstlicke in den
Nationalsprachen berlicksichtigt.
Die rumanischen Schauspieler traten in Theaterstlicken von Matei Millo,
Vasile Alecsandri (Chirita in Iasi, Cimpoiul dracului, Musik von Flechtenmacher)
und M. Pascaly auf.
Die Theaterchroniken enthalten viele lnformationen und objektive
Bemerkungen liber die Leistungen der Schauspieler, sowie inhaltliche Angaben zu
den Theaterstlicken.
Ausser Theaterbesuchen hatte das Czernowitzer Publikum auch die
Moglichkeit, Konzerte bekannter Opernsanger oder Virtuosen zu geniessen.
Die Pianistin Alphonsine von Weiss spielte am 20. und 24. Februar 1 862
Musikstlicke von Beethoven, Chopin, Dreischok, Fr. Liszt und Mendelssohn
Bartholdy. Johann Stysinski von der Warschauer Oper spielte am 1 . April 1 862 in
einem Konzert im Saal des Hotels "Moldavie" . Die in Czernowitz geborenen und
in Prag gebildeten Pianistinen Karoline und Emilie Mikulitsch spielten
Musikstlicke von Beethoven, Chopin, Dreischok und Mozart. Der Violonist Miska
Hauser spielte am 1 6., 22., und 28. Marz 1 863 Stlicke von Beethoven,
Mendelssohn-Bartholdy und Chopin.
Nach einer vierjahrigen Abwesenheit gab der Komponist Karl von Mikuli in
seiner Heimatstadt ein Konzert mit Stlicken von Mendelssohn Bartholdy, Chopin,
Hummel, Liszt, Schumann, Mozart, Bach. Neubauer lobt die Virtuositat des
Pianisten:
"Wir beschranken uns daher auf die Mittheilung, dass sich auch bei diesem
Konzerte die erhabene Meisterschaft des Herm v. Mikuli auf dem Gebiete der
Musik neuerdings bewahrte, und dass sein Spiel, sowie seine Komposition, den
Sieg des Geistigen, der Phantasie, des Geftihls liber die Macht stereotypen
Formenwesens bekundeten und ein allgemein idealen, reinklinstlerischen Charakter
an sich trugen "27 •
Von den anderen damals bekannten Virtuosen, die in Czemowitz auftraten, seien
erwahnt: der Violonist Franz Schipek (7. und 14. Januar 1 864), Carlo Misko mit einem
Vokal- und Instrumentalkonzert (28. Marz 1 864), der Pianist Louis Bolange, die
Musikerfamilie Human aus Russland, der ungarische Violonist JosefBoka.
27 "Bukowina. Landes- und Amtszeitung" , herausgegeben und redigiert von E. R. Neubauer.
Selbslverlag des Herausgebers, Druck von Johann Eckhardt, Czernowitz, Nr. 1 08, 1 863, S. 3 .

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

38

Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu

10

Vom 2. April 1 867 bis zum 1 4. Juni 1 867 spielten in Czernowitz die
Mitglieder des k.k. Privattheaters in Lemberg. Es wurden Stticke van Verdi (Der
Troubadur, Ernani), Ch. Gounod (Faust), Kreuzer (Das Pensionat, Die schăne
Galathea, Nachtlager in Granada), Rossini (Die schăne Weiber van Georgien, Der
Barbier van Sevilla), Giacomo Meyerbeer (Die Hugenotten), K. M. van Weber
(Freischiitz) prăsentiert.
Als Schlussfolgerung kann man behaupten, dass die Zeitung " Bukowina" mit
der literarischen Beilage "Das Sonntagsblatt"• Beleg daftir sind, dass es in
Czemowitz damals ein reiches ktinstlerisches Leben gab, das mit dem
mitteleuropăischen Kulturraum eng verbunden war.

Ziarul "Bukowina"(1862-1868) şi suplimentul său literar "Sonntagsblatt"
(1862) - contribuţii literare şi artistice la viaţa culturală din Bucovina
(Rezumat)

Personalitate a vieţii culturale din Bucovina, cunoscut pentru activitatea sa ca director al
Gimnaziului Superior de Stat din Rădăuţi, E. R. Neubauer se distinge în mod deosebit prin contributia
sa la organizarea şi structurarea vieţii literare şi artistice a provinciei. Poet şi scriitor, dar înainte de
toate un iubitor şi cunoscător al meleagurilor bucovinene, E. R. Neubauer a fondat şi editat primul
ziar în limba germană din această regiune aflată la periferia Monarhiei Habsburgice.
Ziarul îşi propunea să prezinte informaţii din viaţa politică, economică, socială şi culturală a
monarhiei, a Principatelor Române şi, mai ales, din Ducatul Bucovinei. Motivaţia o găsim în
articolul-program (nr. 1 1 1 862): "Ne-am propus să relatăm periodic, într-o rubrică de sine stătătoare,
ceea ce este mai important şi mai interesant dintre evenimentele ţării noastre. În acest fel, oferim
fiecăruia ocazia de a aduce la cunoştinţa opiniei publice propriile observaţii şi experienţe, eventual
dorinţe din partea populaţiei, şi credem că aşa vom satisface [ . . . ] măcar una din nevoile resimţi te de
multă vreme în Bucovina" (p. 1 ).
Aşadar, din paginile ziarului se desprinde o imagine captivantă a Cernăuţiului, capitala
Bucovinei de la acea vreme. Redactorul "Bucovinei " reuşeşte să aducă în permanenţă, la cunoştinţa
cititorilor, cele mai noi informaţii : în afara stenogramelor şedinţelor ţinute în Dieta Bucovinei, deseori
publicate integral, găsim în paginile ziarului date despre activitatea asociaţiilor, noutăţi din domeniul
şcolar, religios şi cultural-artistic, cronici ale manifestărilor (expoziţii, prelegeri ştiinţifice) şi ale
spectacolelor teatrale, ultimele însoţite şi de prezentări detaliate ale activităţii diverselor companii
teatrale aflate în Cernăuţi.
Importante pentru impactul pe care îl avea ziarul în rândul publicului cernăuţean sunt şi
scrisorile, chiar dacă nu foarte numeroase, adresate redacţiei şi care arată preocuparea cetăţenilor
pentru dezvoltarea economică şi culturală şi pentru modernizarea oraşului.
Un spaţiu important în paginile ziarului îl ocupă literatura. În cadrul rubricii intitulate Foileton
se publică povestiri, fragmente de roman, poezii etc. şi se face reclamă cărţilor noi (cele mai multe
tipărite, ca şi ziarul "Bukowina", de altfel, la Tipografia lui Johann Eckhardt din Cernăuţi).
Die literarische Beilage "Das Sonntagsblatt" haben wir vom Herrn Doz. Dr. Ioan Lihaciu
(Lehrstuhl flir Germanistik, Universitat "Al. 1. Cuza" Jassy) bekommen.
•

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

Il

Die Zeitung "Bukowina"

39

Pe lângă scrierile proprii, E. R. Neubauer publică şi contribuţii ale colaboratorilor săi: Adolf
Simiginowicz-Staufe, Moritz Amster, Moritz Beill, Josef Kunz, Joseph von Fedkowicz şi Iancu
Lupul.
Î mpreună cu ziarul naţional şi oficial'' al Bucovinei, a apărut, din păcate, doar timp de un an
"
( 1 862), şi un supliment literar intitulat "Das Sonntagsblatt der Bukowina" . Prin editarea sa, E. R.
Neubauer a urmărit crearea unui for literar pentru tinerii scriitori şi poeţi bucovineni, pe care i-a
încurajat şi susţinut. Se regăsesc în paginile suplimentului aceiaşi autori care colaborează la scrierea
ziarului şi ale căror versuri vor fi publicate într-un volum, îngrij it de Wilhelm Cappilleri, în 1 865, cu
titlul Buchenb/atter: E. R. Neubauer, cu eposul Das ldeonenlied ader Ardas Fahrt und Hochzeit
[Cântecul ldeonilor sau călătoria şi nunta lui Ardas] ; Josef von Fedkowicz cu Ruthenische Lieder
[Cântece rutene] şi cu un cuvânt înainte, Die Nationalpoesie der Ruthenen [Poezia natională a
rutenilor]; Moritz Amster, cu povestirea Onke/ Leon [Unchiul Leon] ; Iancu Lupul, cu poeziile
Horatanz [Hora], Die Liebe [Iubirea] şi Am Abend [Seara], Josef Kunz cu poeziile Wach aufl
[Trezeşte-te!] şi Ein Traum [Un vis]; Moritz Beill, cu poezii traduse din limba rusă: Der Stern des
Ostens [Steaua Estului], Xenia und Timohin [Xenia şi Timohin], Die Braut der Wă/fe [Mireasa
lupilor], A ufErden das Schănste [Cel mai frumos lucru de pe pământ]; Ludwig Adolf S imiginowicz
Staufe cu poezia Fahrwo/1 [Drum bun! ] .
Prezentul studiu evidenţiază contribuţia celor două publicaţii, ziarul "Bukowina" ş i
suplimentul său literar, "Das Sonntagsblatt", l a dezvoltarea vieţii culturale d i n Bucovina.
Menţionăm că periodicul "Das Sonntagsblatt der Bukowina", din care publicăm, în facsimil,
primele şase numere, a fost obţinut prin bunăvoinţa dlui dr. Ioan Lihaciu, asistent la Catedra de
germanistică a Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii "Al. 1. Cuza" din Iaşi.
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LIMBAJUL DE LEMN
*
ŞI SIMBOLISTICA PUTERII (1945-1956). STUDIU DE CAz
ROD! CA IA ŢENCU

Tema pe care o abordăm în articolul de faţă este structurată în două părţi: în
prima parte prezentăm câteva dintre noţiunile teoretice legate de tema pusă în
discuţie, cu referiri asupra istoriei României în perioada 1 945- 1 956; în partea a
doua ne vom opri asupra unui studiu de caz - este vorba de publicaţia "Zori noi " ,
organ al Comitetului Regional al P. M. R. Suceava şi al Sfatului Popular Regional,
înfiinţată în anul 1 947, colecţia din anii 1 947-1 956, unde am urmărit felul în care,
în paginile acestui cotidian, au fost exploatate noţiunile legate de limbajul de lemn
şi simbolistica puterii ' .
Instaurarea regimurilor totalitare în Europa a dus la crearea unor sisteme
politice specifice care " includeau întreaga populaţie, erau conduse de o minoritate
monoliti că sau de un dictator diabolic, eliminau prin violenţă sistematică orice
rezistenţă sau opoziţie, încercau să creeze, printr-o pedagogie concentraţionară,
extinsă la ansamblul societăţii, «omul nou». Statul totalitar, de regulă o fuziune
stat-partid unic, a distrus ţesutul social, anihilând individul şi controlând toate
detaliile vieţii sociale"2 •
Formele organizării totalitare, aşa cum se disting ele prin conţinutul lor
ideologic şi prin sloganurile propagandei, au fost complet noi. Ele au fost menite
"să transpună minciunile propagandistice ale mişcării [ . . . ] într-o realitate
funcţională, să construiască [ . . . ] o societate ai cărei membri să acţioneze şi să
reacţioneze potrivit cu regulile unei lumi fictive"3 .
"

Comunicare susţinută în cadrul celei de A XIV-a sesiuni anuale de referate şi comunicări
ştiinţifice a Centrului pentru Studierea Problemelor Bucovinei al Academiei Române - Filiala Iaşi, cu
tema Frontiere şi identităţi în spaţiul românesc în epocile modernă şi contemporană, sesiune cuprinsă
în manifestările ce au avut loc cu prilejul "Zilelor Academice Ieşene", ediţia a XXI-a, Rădăuţi, 9-1 0
septembrie 2006.
1 Mulţumim, pe această cale lui Vasile 1. Schipor, secretarul ştiinţific al Centrului pentru
Studierea Problemelor Bucovinei al Academiei Române - Filiala Iaşi, pentru amabilitatea cu care ne-a
pus la dispoziţie, în copie, o parte din colecţia acestei publicaţii, care se află la Direcţia Judeţeană
Suceava a Arhivelor Naţionale (D.J.S.A.N.), fond Periodice.
2 Fran�ţoise Thom, Limba de lemn, Bucureşti, Editura Humanitas, 1 993, p. 9.
3 Hannah Arendt, Originile totalitarismului, Bucureşti, Editura Humanitas, 1 994, p. 476-477.
A nalele Bucovinei, XIV, 1, p. 41-84, Bucureşti, 2007
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Cel mai important element organizatoric al regimurilor totalitare este legat de
înfiinţarea unor structuri de conducere şi organizarea adepţilor ei prin
înregimentarea acestora într-un partid. Dezinformarea, propaganda şi teroarea sunt
celelalte elemente care completează schema instaurării şi consolidării unui regim
totalitar� . Acestea au căpătat în regimul totalitar comunist trăsături paranoice, fiind
puse în practică prin sloganuri de genul: "ochiul Moscovei vă priveşte ", " urechile
duşmane vă ascultă", "bolşevismul este puterea sovietelor plus electrificare " ,
"
"
"război palatelor, pace bordeielor , "ia cu forţa ce ţi s-a luat cu forţa , "spuneţi-le
"
ceea ce vor să audă , "a spune adevărul este o prejudecată burgheză meschină"5 •
Alte trăsături tipic totalitare sunt legate de numirea funcţionarilor de la centru
şi eventual monopolizarea acestor numiri de către un singur om. Aici putem face
referiri la aşa-numitul principiu al liderului/conducătorului/dictatorului. Acesta se
găseşte în centrul mişcării şi acest lucru se datorează mai mult extremei lui abilităţi
de a manevra luptele pentru putere din interiorul partidului decât calităţilor
demagogice sau de organizare birocratică. Când mişcarea totalitară a fost
constituită şi când întreaga ierarhie a fost organizată cu eficienţă spre un singur
scop - să comunice repede voinţa conducătorului în toate rândurile partidului acesta devine de neînlocuit, pentru că întreaga structură complicată a mişcării şi-ar
pierde raţiunea de a fi fără comenzile sale6 .
Punctul culminant atins în organizarea unei mişcării totalitare este formarea
cercului intim din jurul conducătorului, care poate fi structurat ca o instituţie
oficială (vezi Biroul politic bolşevic). "Monopolul absolut al puterii şi autorităţii
deţinut de conducător apare cel mai evident în relaţia dintre el şi şeful poliţiei sale,
personaj care, într-o ţară totalitară, ocupă cea mai puternică poziţie publică"7 .
Ca tehnici de guvernare, aşa cum afirmă Hannah Arendt, procedeele totalitare
par simple şi ingenios de eficiente. Ele asigură nu numai monopolul absolut al
puterii ci certitudinea că toate pârghiile de comandă vor fi funcţionale şi toate
ordinile aplicate. "Multiplicitatea curelelor de transmisie, confuzia ierarhiei,
asigură independenţa completă a dictatorului faţă de inferiorii săi şi fac posibile
schimbări rapide şi surprinzătoare în politică, situaţie pentru care totalitarismul a
devenit faimos"8 •
Când o mişcare totalitară acaparează puterea ea se plasează într-o situaţie
specială - forma de guvernare reclamă o dominaţie totală şi de conducere globală,
de aici şi teza "revoluţiei permanente" (Troţki). "Puterea, aşa cum era concepută de
sistemul totalitar, consta exclusiv în forţa produsă prin organizare. Stalin nu vedea
în orice instituţie, independent de funcţia ei reală, decât o «curea de transmisie care
4

Ibidem, p. 488-489.
Vladimir Volkoff, Tratat de dezinformare. De la Calul Traian la Internet, Bucureşti, Editura
Antet, f. a., p. 1 8, 7 1 , 72.
6 Hannah Arendt, op. cit. , p. 488-489.
7 Ibidem, p. 527.
8 Ibidem, p. 53 1 .
5
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leagă partidul şi poporul» şi credea sincer că cele mai preţioase avuţii ale Uniunii
Sovietice nu erau bogăţiile solului sau capacitatea productivă a uriaşei sale forţe de
muncă ci «cadrele» partidului "9 .
Conceptele ideologice care au stat la baza construirii sistemului comunist
erau structurate pe două paliere: mitul vârstei de aur, cel al făuririi unui societăţi
fără clase sociale şi ideologia mesianică iudea-creştină, interpretată într-un sistem
de omologii, care a dus la pervertirea globală a valorilor, graţie experimentelor tip
Piteşti: speranţa devine disperare şi resemnare, iubirea aproapelui e convertită în
ură de clasă, creditarea sistemului devine bănuială generalizată. Decalogul creştin
se transformă într-un antidecalog: idolatrizarea conducătorului şi a doctrinei,
denunţarea aproapelui ca "duşman al poporului ", furtul tacit din "avutul obştesc",
crima împotriva "duşmanilor de clasă", minciuna etc. 10 . Scopul era acela al
construirii unei societăţi noi şi a unui om nou, proces în care trebuia să se
evidenţieze în mod deosebit rolul conducător al partidului şi al clasei muncitoare.
Partidul unic trebuia să deţină în exclusivitate toate atributele puterii, cu excluderea
radicală a oricărei opoziţii. Pe parcursul întregii perioade totalitare, el şi-a afirmat
rolul de forţă unică atotconducătoare, iar "întărirea rolului conducător al partidului "
a devenit un laitmotiv 1 1 •
În proiectul totalitar de organizare a unei noi societăţi limba, domeniu şi
fenomen social prin excelenţă, avea să devină "vehiculul " perfect al propovăduirii
noii ideologii. Cercetătorii, care au denumit noua limbă cu sintagma " limba de
lemn", au văzut în acest fenomen o comunicare alterată prin distorsiune, omisiune
sau manipulare. Afirmaţia lui Goebbles, "noi nu vorbim pentru a spune ceva, ci
pentru a obţine un anumit efect", a fost preluată cu succes, pentru a justifica faptul
că "realitatea nu este ceea ce este ci ceea ce este formulat verbalizat" .
Şi în acest domeniu, tezele lui Stalin, exprimate în lucrarea Cu privire la
marxism în lingvistică, au devenit esenţiale. Despre această lucrare se afirma că " a
rezolvat, pentru prima dată în istoria lingvisticii, problema locului limbii în
societate, a raportului limbii cu producţia, cu baza şi suprastructura, cu politica
claselor sociale. De asemenea, a arătat rolul uriaş pe care-I joacă limba în
dezvoltarea societăţii " 1 2 • "Limba - arăta Stalin - nu este generată de cutare sau
cutare bază veche sau nouă, în sânul societăţii date, ci de întreg mersul societăţii şi
al istoriei bazelor de-a lungul veacurilor. Limba nu este creată de o singură clasă,
oricare ar fi ea, ci de întreaga societate, de toate clasele societăţii, prin eforturile a
sute de generaţii " . Această interpretare materialistă a limbii a fost "o lovitură
Ibidem, p. 542.
Bogdan Neagotă, Mitanaliză şi ideologie, în "Caietele echinox", nr. 3, Fundaţia Culturală
"
"
"Echinox , Centrul de Cercetare a Imaginarului de la Universitatea "Babeş Bolyai , Cluj-Napoca,
2002, passim.
1 1 M. Niţescu, Sub zodia proletcultismului. O carte cu domiciliul forţat (1 979-1995). Dialectica
puterii. Eseu politologic, Bucureşti, Editura Humanitas, 1 995, p. 348.
"
1 2 "Zori noi , nr. 1 1 4 1 , 20 iunie 1 95 1 , p. 2.
9
10
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împotriva tuturor teoriilor idealiste burgheze care dau o interpretare spirituală,
divină limbii ", iar lucrarea lui Stalin a creat "o bază temeinică de a zdrobi
concepţiile idealiste, antiştiinţifice în lingvistică" 13 .
Comunismul, aşa cum afirma Vladimir Volkoff, "nu s-a mulţumit cu a
pretinde să acţioneze aşa cum trebuia şi să gândească aşa cum trebuia: a dorit să se
şi vorbească cum trebuia, ştiind bine că gândirea este neputincioasă fără cuvânt şi
că un anumit vocabular condamnă nu numai la minciună exprimată, ci şi la
raţionare deformată [ ]. Întrucât în cercurile conducătoare nu este admisă nici o
altă limbă în afara limbii de lemn, iar limba de lemn nu autorizează nici o
divergenţă individuală, oricine face jocul limbii de lemn este silit să-I joace şi pe
cel al ideologiei de guvernare şi, în consecinţă, al oamenilor de la putere'' 1 � .
Crearea acestui sistem de limbaj specific se înscria în proiectul general de
consolidare a sistemului totalitar - de a obţine autoritatea, de a împiedica orice altă
formă de gândire ce nu se înscria pe linia trasată de la centru şi de a ascunde
realităţile unei societăţi supuse regimului dictatorial.
Ascensiunea la putere printr-o mişcare totalitară presupunea, în primul rând,
stabilirea, în ţara unde a reuşit să acapareze puterea, a unui "cartier general,
temporar al mişcării ", văzut ca o etapă spre cucerirea mondială. Din acest motiv
ţările satelite au devenit un fel de laborator în care trebuiau să se facă experienţele
asupra, sau mai bine-zis împotriva realităţii: experienţa de a organiza un popor
pentru scopuri care nesocoteau individualitatea şi naţionalitatea1 5 .
Expansionismul sovietic, practic imposibil de stăvilit în condiţiile politicii
internaţionale de după cel de-al Doilea Război Mondial , s-a realizat, în principal,
prin " revoluţiile" din anii 1 944-1 948, organizate sub tutelă politică şi militară
sovietică. În România, odată cu instaurarea unei formule guvernamentale
prosovietice, condusă de dr. Petru Groza, la 6 martie 1 945, s-a deschis drumul
comunizării ţării. După finalizarea acestui act politic, Partidul Comunist şi aliaţii
acestuia au devenit din ce în ce mai puternici.
Anul 1 945 găseşte, aşadar, în plină ofensivă Partidul Comunist. Conducătorii
comunişti şi-au concentrat atenţia asupra creării unui partid disciplinat - la
1 6 octombrie 1 945 au convocat prima mare Conferinţă Naţională a partidului.
Aceasta a fost importantă nu atât prin rezoluţiile sale, cât prin consfinţirea formării
Partidului Comunist, cel în mâinile căruia Kremlinul a încredinţat ţara1 6 . Exista
acum o conducere anunţată public: un Comitet Central, compus din 27 de membri
plini şi 8 supleanţi şi un Birou politic, format din 7 persoane, cu Gh. Gheorghiu-Dej
secretar general şi Ana Pauker şi Theoharie Georgescu secretari 1 7 . "Originile şi
. . .

13

Ibidem, p. 3 .
Vladimir Volkoff, op. cit. , p. 80, 8 3 .
1 5 Hannah Arendt, op. cit. , p. 5 1 1 .
1 6 Victor Frunză, Istoria stalinismului în România, Bucureşti, Editura Humanitas, 1 990, p. 2 1 9 .
1 7 Keith Hitchins, România. 1866-1947, ediţia a 11-a, Bucureşti, Editura Humanitas. 1 998.
:4

p.
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cariera figurilor conducătoare ale partidului, aşa cum afirmă Catherine Duranden,
explică modalităţile de preluare a puterii: activism, contacte directe cu lumea
muncitorească şi celebrarea Uniunii Sovietice a lui Stalin, imediat după 23 August
1 944" 18• Comuniştii români sunt legaţi de Moscova, fie că provin din medii
muncitoreşti, ca Dej, fie dintr-un mediu de activişti internaţionali, ca Ana Pauker
sau Emil Bodnăraş. Ei sunt atraşi de clandestinitate, cei mai mulţi au cunoscut
închisoarea, unii au trăit în U.R.S.S. şi au gravitat în orbita Kominternului. " Pentru
aceştia, Stalin reprezenta un model [ . . ]. Stalin nu era numai liderul de geniu
incontestabil, el era v isul şi ideea însăşi a noii societăţi " 1 9 •
În cadrul Conferinţei Naţionale din octombrie 1 945 se afirma că instaurarea
unei ordini sociale şi politice după modelul stalinist corespundea celor mai
înaintate năzuinţe ale poporului român. Doctrinarii au accentuat ideea progresului
social pe care 1-ar reprezenta desfiinţarea "exploatării " omului de către om,
inaugurat prin cucerirea puterii de către Partidul Comunist. El se declarase
continuatorul "acţiunii de luminare a muncitorimii, de îndrumare a intelectualităţii,
de popularizare a marxismului " şi că "duce mai departe activitatea de organizare şi
luptă socială începută de înaintaşi "20.
Practica stalinistă în j ustificarea preluării puterii se făcea cunoscută încă de la
această primă Conferinţă Naţională: se opera cu noţiuni golite de conţinutul lor
real, se inversau realităţile şi se ascundeau intenţiile. Era invocat modelul Bălcescu
şi se citau idei din broşura Dreptate şi frăţie, de la 1 848, pentru ca, în spatele lor să
se practice ura, prigoana, crima. Ţăranilor li se promitea pământ, ştiut fiind că li se
va lua înapoi. Se desfiinţa penitenciarul Doftana, pentru că acolo fuseseră deţinuţi
cei mai mulţi dintre comunişti, ba chiar şi alte închisori, dar se acorda o atenţie
deosebită consolidării unui sistem de represiune. Partidul ajunsese cu cinismul
până acolo încât, prin organul său de presă, "Scânteia", dorea să dea impresia
cultivării sentimentelor rel igioase21 .
Propulsaţi de sovietici, profitând de deruta generală din ţară, comuniştii se
îndreptau către preluarea totală a puterii şi, odată cu aceasta, se diminuau
substanţial speranţele reinstaurării unui regim democratic în România. După o serie
de confruntări politice interne, care au marcat perioada 1 945-1 94 7, începutul
anului 1 948 a adus întreaga putere pol itică în mâinile Partidului Comunist care,
după asimi larea Partidul Social Democrat (februarie 1 948), se va numi, pentru
următorii 1 7 ani, Partidul Muncitoresc Român. Totodată se va impune cotitura
către dictatura de tip comunist, exercitată în numele proletariatului dar, în egală
măsură, îndreptată şi împotriva sa22 •
.

18

Catherine Durandin, Istoria românilor, laşi, Institutul European, 1 998, p. 270.
Ibidem, p. 27 1 .
20 Victor Frunză, op. cit. , p. 221 .
2 1 Ibidem, p. 222.
22 Istoria românilor. Epoca contemporană, Chişinău-Galaţi, Editura S. C. Porto-Franco, 1 992,
19
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De acum încolo asistăm la impunerea modelului stalinist în toate domeniile
vieţii economice, politice şi culturale23. Principiile stalinismului economic au fost
proclamate încă de la Conferinţa Naţională din octombrie 1 945 şi ele au fost puse
în practică după preluarea definitivă a puterii politice. România trebuia să devină o
ţară industrial-agrară avansată, clasa muncitoare fiind vârful de lance al noii
- -74
soc1etaţc .
Stalinismul politic - dictatura proletariatului, monopolul puterii deţinut de un
partid unic - îngrădea drepturile cetăţeneşti. "Ascuţirea neîntreruptă a luptei de
clasă, lichidarea prin teroare poliţienească a vechilor elite politice şi culturale,
precum şi a oricărei opoziţii, inclusiv din lăuntrul partidului, toate acestea în
numele construirii unui om nou şi a unei societăţi noi, au intrat în funcţiune imediat
după preluarea puterii "2 5 • După anul 1948, an în care s-a înfiinţat şi Securitatea,
represiunea a devenit şi mai violentă lovind, conform principiului stalinist al
întreţinerii luptei de clasă, fără discriminare şi din nevoia intimidări i oricărui
oponent. Paralel cu distrugerea vechii clase conducătoare, regimul stalinist şi-a
construit noile structuri ale " democraţiei populare" : în 1948 s-a adoptat o primă
Constituţie, apoi în 1 952, a doua, amândouă copiate după modelul sovietic;
alegerile parlamentare au fost câştigate cu procente uimitoare, partidul concentrând
întreaga putere în mâna sa pentru că, aşa cum declarase Vîşinski în 1948,
"
" comunismul respinge principiul burghez al separării puterilor 26.
Cel de-al treilea element al modelului stalinist, cel cultural, a dus, aşa cum
afirma V I . Georgescu, imediat după proclamarea "democraţiei populare" la o
restructurare radicală a vechiului sistem de valori şi a instituţiilor culturale pe care
se întemeia acesta. Partidul Comunist Român şi-a fixat, asemenea tuturor partidelor
comuniste est-europene, ambiţiosul scop de construire a unui "om nou " . Întrucât
"
" lumina vine de la răsărit (Sadoveanu, 1944), modelul de imitat nu putea fi decât
cel sovietic: " Farul luminos care trebuie să călăuzească pe oamenii noştri de ştiinţă
este ţara culturii celei mai înaintate: Uniunea Sovietică" , declara Dej în 1 95 1 ,
enunţând astfel o axiomă pe care nimeni nu a cuteza s-o pună la îndoială mai bine
de un deceniu. Construirea unui homo sovieticus român nu se putea realiza fără
distrugerea şi rescrierea valorilor naţionale tradiţionale. A fost nevoie de o masivă
infuzie de valori marxist-leniniste, precum şi de o activă campanie de rusificare: s-a
trecut la o revizuire completă a trecutului ţării, a ideii naţionale şi a conceptului de
patriotism, prin apariţia noului curs de Istoria României (M. Roller, 194 7); în 1949
_
apărea studiul programatic al lui L. Răutu, Impotriva cosmopolitismului şi
obiectivismului în ştiinţele sociale; numărul autorilor şi titlurilor puse sub cenzură a
crescut - în 1948 peste 8000 de titluri au fost trecute într-un volum de 522 de
o

23 V I . Georgescu, Istoria românilor de la origini până în zilele noastre, Bucureşti, Editura
Humanitas, 1 992, p. 254.
24 Catherine Durandin, op. cit. , p. 277.
25 V I . Georgescu, op. cit., p. 258.
26 Ibidem, p. 259-260.

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

Limbajul de lemn şi simbolistica puterii ( 1 945- 1 956)

7

47

pagini intitulat Publicaţiile interzise; s-au înfiinţat Editura şi Librăria " Cartea
Rusă" ( 1 946), Institutul de Studii Româno-Sovietic ( 1 947), Muzeul Româno-Rus
(1 948), Institutul de Limbă Rusă "Maxim Gorki " (1 948); limba rusă a devenit, din
1 948, limbă obligatorie, fiind predată începând din clasa a IV -a până în anul III de
facultate; în 1 953 s-a introdus o nouă ortografie, slavizată; patriotismul socialist a
pătruns şi în imnul ţării, care proclama că "înfrăţit fi-va veşnic al nostru popor/cu
poporul sovietic eliberator/leninismul ni-e far şi tărie şi avânt" . Ca şi stalinismul
politic sau cel economic, şi cel cultural a trebuit să se impună prin forţă: legăturile
intelectualilor cu Apusul au fost complet întrerupte, Academia Română a fost
desfiinţată în iunie 1 948 şi înlocuită cu una nouă; în august 1 948 apărea şi o nouă
lege a învăţământului, care lăsa pe dinafară cadrele necolaboraţioniste,
reorganizând atât învăţământul mediu cât şi pe cel superior conform modelului
sovietic. Tot în 1 948 au fost desfiinţate toate institutele de cercetare şi înlocuite cu
altele noi, sub patronajul R. P. R. Epurarea intelectualilor nu s-a mărginit doar la
partea administrativă. Un număr mare de intelectuali a ajuns la închisoare, unii
şi-au găsit acolo sfârşitul, alţii au ieşit după mulţi ani. O altă categorie de "foşti
intelectuali" a fost reprezentată de cei "recuperaţi " , fie imediat, fie după o perioadă
de purificare şi reconvertire2 7 •
Încercarea de a pune în umbră valorile naţionale s-a făcut în paralel cu efortul
inoculării unui nou gen de patriotism, socialist, internaţionalist, care muta accentul
de pe iubirea de ţară, de tradiţii, pe dragostea pentru marxism şi pentru Uniunea
Sovietică, prima ţară a " socialismului biruitor" , cum scria o broşură a partidului în
1 957: Uniunea Sovietică "şi-a cucerit dreptul de a învăţa şi pe alţii care sunt
trăsăturile omului nou"28.
Un rol important în promovarea principiilor stalinismului cultural 1-a avut
presa. " Scânteia" , organul de presă al P.C.R., a devenit "factor mobilizator în lupta
oamenilor muncii pentru înfăptuirea hotărârilor guvernului şi pentru victoria
socialismului " . Încă de la primele sale numere, materialele publicate aveau un
pronunţat caracter ideologic, de promovare a noi lor valori, care veneau de la
răsărit. Sărbătorile naţionale, precum 1 Mai, 23 August, 7 Noiembrie, erau aniversate
în paginile "Scânteii" aşa cum se cuvenea, cu numere dedicate Uniunii Sovietice,
tovarăşului Stalin şi "tuturor oamenilor muncii " . Nr. 49 din 8 noiembrie 1944 a fost
dedicat în întregime (având şi un surplus de 12 pagini) Marii Revoluţii Proletare
Socialiste din octombrie 1 9 1 7. Aici se regăsesc titluri precum: Trăiască Marea
Revoluţie Socialistă din Octombrie, Armata Roşie, Uniunea Sovietică - sa/valoarea
omenirii, Eroii muncii.
Aceleaşi principii ale stalinismului cultural erau promovate şi în presa de
provincie. Ne-am oprit în cercetarea noastră asupra publicaţiei "Zori noi " , organ al
Comitetului Regional al P. M. R. Suceava şi al Sfatului Popular Regional, înfiinţată
27
28

Ibidem,
Ibidem,

p.
p.

26 1-262.
262.
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în anul 1947. Precizăm că aceasta a purtat, la început, denumiri modificate: "Lupta
poporului " şi " Făclia Sucevei " şi a apărut iniţial la Câmpulung şi apoi la Suceava29.
Redactori şefi au fost Eugen Frunză şi Dragoş Vicol30. Cotidianul "Zori noi " poate
fi socotit un "îndreptar de lectură" în analiza producţiilor găzetăreşti ideologizate,
contaminate de contactul cu propaganda regimului. Toate aceste articole,
recuperate din perioada 1 946-1 956, au în comun "o intenţionalitate ideologică
specială, ce le conferă un interes cu totul particular, dată fiind poziţia lor în cadrul
procesului de instaurare simbolică a regimului comunist"3 1 •
În periodicul "Zori noi " am identificat câteva teme asupra cărora ne-am
concentrat analiza, teme care evidenţiază începutul procesului de îndoctrinare prin
transmiterea unui mesaj ideologic şi doctrinar, prin impunerea unui nou limbaj ,
dominat d e clişee şi stereotipuri.
Una dintre acestea este legată de dezbaterile referitoare la rolul presei de
partid în susţinerea propagandei comuniste, care este evidenţiat în paginile
publicaţiei " Zori noi" prin apelul făcut la învăţămintele trase din " bogata
experienţă a presei sovietice" . Şi în acest domeniu tezele lui Lenin şi Stalin sunt
fundamentale: "Ziarul nu este numai un propagandist colectiv şi un agitator
colectiv, ci şi un organizator colectiv" , afirma Lenin, iar Stalin sublinia " importanţa
participării muncitorilor la conducerea ziarului" , care constă, înainte de toate, în
faptul că ea " creează posibilitatea transformării unei arme atât de ascuţite în lupta
dintre clase, cum e ziarul, dintr-un instrument de înrobire a poporului într-un
instrument de eliberare. Numai corespondenţii muncitori şi cei de la sate sunt aceia
2 9 La D.J.S.A.N., în fondul Periodice, din colectia cotidianului "Zori noi " lipsesc primele
numere. Î n caseta redacţională a primul număr aflat în colecţie se precizează următoarele: "Lupta
poporului " . Ziar de informaţie şi atitudine democrată, Suceava; director: dr. Ilie Grămadă; redacţia şi
administraţia: Suceava, str. Regele Ferdinand, nr. 24; redactor responsabil: Eugen Frunză. La nr. 3 1
(anul I, 1 947), redactor responsabil este Gheorghe lonaşcu. Adresa: str. 6 Noiembrie, nr. 4 . Anul I I de
apariţie al publicaţiei ( 1 948) apare sub conducerea unui comitet. Î n anul III de apariţie ( 1 949),
redacţia şi administraţia se află în str. Republicii, nr. 20. Unele numere omagiale ale cotidianului
"Lupta poporului" apar cu 8 pagini, cum ar fi nr. 730 (anul III, 1 949, 22 decembrie), cuprinzând un
"
" Supliment literar , editat cu concursul Uniunii Scriitorilor din R. P. R., Filiala Suceava, închinat lui
I. V. Stalin, la aniversarea a 70 de ani de la naştere. Î n anul 1 95 1 , cotidianul "Lupta poporului " este
subintitulat organ al Comitetului Regional P. M. R. Suceava şi al Sfatului Popular Regional şi apare
sub deviza "Proletari din toate ţările, uniţi-vă! " . Redacţia: Câmpulung-Moldovenesc, str. 23 August,
nr. 4 (ulterior la nr. 57). Tiparul: Centrul Poligrafic nr. 1 0, Filiala Câmpulung-Moldovenesc. Î ncepând
cu nr. 1 1 5 1 , din 1 iulie 1 95 1 , apare cu titlul "Făclia Sucevei", tot ca organ al Comitetului Regional
P.M.R. Suceava şi al Sfatului Popular Regional. Are acelaşi format, de 4 pagini. Î şi păstrează sediul
redacţiei şi tiparul şi are, periodic, Pagină culturală. Din 20 decembrie 1 95 1 apare cu titlul "Zori
noi", organ al Comitetului Regional P.M.R. şi al Sfatului Popular Regional, în "cinstea Conferinţei
Organizaţiei Regionale de Partid Suceava" (nr. 1 294).
30 Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, Iaşi-Suceava, Editura Princeps - Biblioteca " I.G. Sbiera" ,
2004, voi. I, p. 397; voi. II, p. 572.
3 1 Paul Cernat, Ion Manolescu, Angelo Mitchievici, Ioan Stanomir, Explorări în comunismul
românesc, voi. I, Iaşi, Editura Polirom, 2004, p. 5 .
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care pot efectua această măreaţă transformare"32. Colectivul redacţional al
periodicului "Zori noi " ne asigură de faptul că "învaţă necontenit din experienţa
presei sovietice şi a lui Stalin" , din experienţa presei centrale ( " Scânteia" ), dar îşi
face şi autocritica: "Cu toate acestea, mai avem multe de făcut în ceea ce priveşte
întărirea legăturilor dintre ziar şi masele largi de oameni ai muncii din regiunea
noastră. În rezolvarea scrisorilor corespondenţilor, redacţia n-a fost întotdeauna
exigentă. N-a luat întotdeauna o poziţie hotărâtă de demascare, prin coloanele
ziarului, a acelor elemente din organele de stat şi instituţii care, temându-se de
critică, nu răspund semnalelor critice ale corespondenţilor, în termenul stabilit de
hotărârile B iroului Politic al C.C. al P.M.R. privind activitatea «Scânteii»" 33.
Găsim şi alte titluri în periodicul "Zori noi " despre rolul presei în munca de
propagandă şi importanţa experienţei sovietice în acest domeniu: Cum m-a ajutat
în muncă presa de partid, Experienţa sovietică ne-a ajutat să ne îmbunătăţim
.
munca m
- ca drul gazetez noastre 34 .
Semnificative sunt şi învăţămintele preluate din presa centrală, a căror
importanţă este evidenţiată prin creaţii literare specifice. Dragoş Vicol semnează
poezia Zilnic din " Scânteia " sorb povaţă, din care redăm două strofe semnificative
pentru mesaj u l ce se dorea a fi transmis: "Viaţa o iubesc nespus şi eu/Şi mă lupt s-o
apăr de aceea!/Şi să biruesc mereu-mereu./Port în dreptul inimii «Scânteia».!/
Creşte munca, ochi-s tot mai treji,/Inima în clocot aprig creşte:/Cresc în slove
vorbele lui Dej/Drag partidul ne povăţuieşte! "35. Schiţa semnată de Paul Şutic,
Cârdei Anton a citit " Scânteia ", are ca personaj principal un muncitor care este
îndemnat să-şi însuşească ideile promovate de ziarul " Scânteia" referitoare la
întrecerile socialiste ale muncitorilor care " luptă zi de zi, ceas de ceas, pentru
mărirea producţiei, pentru a da Patriei mai multă cherestea" . Ridicând tot mai sus
"
" steagul întrecerilor socialiste, numeroşi muncitori depăşesc zilnic normele ,
însufleţiţi de faptul că " fabrica-i a noastră, a tuturor"36 •
Interesul " oamenilor muncii " pentru "problemele fundamentale de viaţă şi de
muncă ale poporului muncitor" era stimulat prin popularizarea şi difuzarea presei
de partid. În acest mod " zeci de mii de ţărani muncitori, smulşi din întunericul
neştiinţei de carte, îşi apleacă azi ochii peste slovele ziarelor, spre a culege
învăţăminte atât de necesare pentru munca şi lupta lor de fiecare zi " . Pentru a evita
orice neajunsuri legate de difuzarea presei de partid era necesar ca "propagandiştii
centrului de difuzare să se preocupe îndeaproape de latura pol itică a muncii de
popularizare şi difuzare a presei . Să se străduiască a găsi metode noi de muncă, să
nu se rezume doar la o activitate pur comercială, birocratică. Să punem, deci,
"
"Zori noi , nr. 1 406, 1 mai 1 952, p. 2.
Ibidem.
34 Ibidem.
"
3 5 "Lupta poporului , nr. 959, 25 septembrie 1 950, p. 2.
36 Ibidem.
32

33
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accentul pe conţinutul politic în munca de popularizare şi difuzare a presei de
partid "37 .
Rubrica Oamenii muncii despre ziarele lor consemnează preocuparea
oameni
lor muncii " pentru folosirea presei în " munca de producţie" . Sub titlul
"
Ziarul mi-a fost un bun sfătuitor, Gheorghe Puşcaşu, devenit corespondent
voluntar, se adresează cotidianului "Zori noi " cu ocazia sărbătoririi zilei de 5 mai,
ziua presei comuniste: "Am citit şi urmărit mai întotdeauna articolele scrise în
ziarul «Scânteia» şi celelalte ziare centrale. Citirea lor m-a aj utat, în primul rând,
să-mi ridic nivelul politic, să mă pot orienta mai bine în munca de producţie [ . . . ].
Cu mult interes am citit şi ziarul «Zori noi», ţinând seamă că în coloanele sale sunt
popularizate realizările şi criticate lipsurile din diferite domenii de activitate din
regiunea noastră. [ . . . ] Văzând că presa de partid sprij ină tot ceea ce este nou şi
luptă împotriva a tot ceea ce împiedică mersul nostru înainte, s-a trezit în mine
dorinţa de a deveni şi eu corespondent voluntar. Din instrucţiunile primite din
partea redacţiei ziarului <<Zori noi» am învăţat cum trebuie scris un articol, să scot
la iveală realizările şi lipsurile care mai există în munca noastră de zi cu zi. [ . . . ]
Oglindind şi de acum înainte experienţa înaintată de lucru a înaintaşilor în întrecere
din U.R.S.S., cât şi cea a fruntaşilor în muncă din regiunea noastră, ziarul «Zori
noi» va putea contribui şi mai departe la mobilizarea maselor pentru îndeplinirea
planului cincinal, pentru recolte îmbelşugate, pentru pace şi socialism" 38.
O altă temă dezbătută în paginile cotidianului "Zori noi " era cea legată de
activitatea politică din ţară. Sub titlul Pentru continua Întărire a partidului, în
paginile publicaţiei sucevene era prezentată activitatea comitetelor centrale,
regionale sau raionale de partid, prilej pentru cititori de a se familiariza cu noile
realităţi politice. Şedinţa Comitetului de Partid Rădăuţi, din 1952, se încheia cu un
îndemn mobilizator: " Strânşi uniţi în jurul C.C. al P.M.R. şi a tovarăşului
Gheorghe Gheorghiu-Dej , să luptăm pentru a face din patria noastră o ţară
înaintată, tot mai puternică şi înfloritoare, întărind în acest fel marele front al păcii,
în fruntea căruia stă Uniunea Sovietică şi slăvitul stegar al păcii, marele Stalin " .
Cronicarul evenimentului ne informează, în final, că " şedinţa a luat sfârşit într-o
atmosferă de vie însufleţire, de dragoste şi devotament pentru Comitetul central şi
tovarăşul Gh. Gheorghiu-Dej, ce conduce cu succes lupta oamenilor muncii din
patria noastră pentru construirea socialismului "39 .
O altă temă prezentată în paginile cotidianului "Zori noi " era cea a " frăţiei
dintre poporul român şi minorităţile naţionale" . O broşură cu acest titlu, semnată de
M ihai Beniuc, este recomandată c ititorilor pentru că ea "înfăţişează viu frăţia de
veacuri a poporului român şi minorităţile naţionale, arată politica de vrajbă dusă de
clasa exploatatoare, precum şi felul cum în ţara noastră a fost rezolvată problema
naţională" . Broşura " demască uneltirile clasei exploatatoare care, pentru a abate pe
37

38
39

Ibidem, nr. 1 080, 9 aprilie 1 95 1 , p. 2.
.,Zori noi" , nr. 201 8, 5 mai 1 954, p. 2.
Ibidem, nr. 1 459, 3 iulie 1 952, p. 4.
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muncitori d e I a lupta lor comună, au căutat să folosească arma veninoasă a
învrăjbirii dintre poporul român şi minorităţile naţionale. Nu odată însă, în cursul
istoriei, s-au răsculat iobagi i, clăcaşii ori alţi osândiţi ai soartei, români şi
neromâni, şi au pornit cu arma în mână să-şi facă dreptate, să înlăture jugul
stăpânilor. După eliberarea patriei noastre de sub jugul fascist, P.M.R., călăuzindu-se
după principiile internaţionalisrnului proletar, urmând pi lda vie a înfrăţirii
popoarelor sovietice, a condus poporul nostru pe calea rezolvării problemei
naţionale, asigurând drepturi egale oamenilor muncii, indiferent de naţionalitate
[ . . . ]. Realizările obţinute pe drumul rezolvării problemei naţionale nu sunt însă pe
placul chiaburilor, al moşierilor şi capitaliştilor expropriaţi [ . . . ]. De aceea, datoria
fiecăruia dintre noi este de a combate pe toţi acei care încearcă, prin vorbă sau
fapte, să ştirbească drepturile oamenilor muncii de diferite naţionalităţi.
Bucurându-se de aceleaşi drepturi ca şi poporul român, minorităţile naţionale din
R.P.R. au putinţa să-şi aducă contribuţia de muncă şi creaţie, făcând astfel ca
drumul nostru spre socialism să-I suim cu forţe sporite"40.
În articolul Desfăşurarea revoluţiei culturale in ţara noastră se evidenţiază
interesul cu care "poporul muncitor de la oraşe şi sate" a primit proiectul de
Constituţie din 1 952, " bilanţ al cuceririlor revoluţionare obţinute sub conducerea
partidului, prin lupta aprigă împotriva duşmanului de clasă şi agenţilor lui.
Însufleţiţi de o dragoste fierbinte faţă de partidul clasei muncitoare, în frunte cu
tovarăşul Gh. Gheorghiu-Dej şi faţă de U.R.S.S., fără ajutorul căreia nu ar fi fost
posibile adâncile transformări revoluţionare ce au avut loc în patria noastră, masele
largi participă la elaborarea legii fundamentale a statului nostru de democraţie
populară, dovedindu-şi, prin aceasta, maturitatea politică obţinută în lupta de
făurire a dictaturii proletariatului, de zdrobire a încercărilor de restaurare a
capitalismului [ . . . ]. Eliberat de către glorioasa Armată Sovietică, poporul nostru
muncitor, sub conducerea partidului, folosind ajutorul material şi politic al
U .R.S.S., bogata experienţă a victoriosului partid bolşevic, a obţinut succese
importante [ . . . ]. Măreţe sunt victoriile obţinute de poporul muncitor şi înscrise în
proiectul de Constituţie, luminoase sunt perspectivele sale de vi itor"4 1 .
Tot în legătură c u adoptarea noii Constituţii, cităm u n alt text, semnificativ
pentru mesajul ce se dorea a fi transmis, într-o limbă pl ină de clişee şi stereotipuri,
intitulat Fericirea de a trăi intr-o ţară liberă: "Cu multă bucurie şi recunoştinţă
faţă de statul nostru, faţă de partid, am citit proiectul de Constituţie, care
consfinţeşte marile cuceriri ale oamenilor muncii din ţara noastră. Proiectul de
Constituţie a patriei noastre este temeinic dezbătut de toţi oamenii muncii de la
oraşe şi sate, care se bucură de drepturi şi libertăţi necunoscute în trecut, mândri că
trăiesc într-un stat în care puterea aparţine oamenilor muncii, fără deosebire de
naţional itate, rasă sau sex. Nu voi uita însă niciodată vremurile negre când în
40
41

Ibidem,
Ibidem,
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bogata noastră ţară se lăfăia burghezia română, mana m mana cu cea de peste
hotare, când puterea aparţinea celor ce exploatau şi jefuiau pe toţi oamenii muncii.
Sub conducerea înţeleaptă a partidului, cu ajutorul dezinteresat şi multilateral al
Uniunii Sovietice, clasa muncitoare din ţara noastră, aliată cu ţărănimea
muncitoare, a măturat pentru totdeauna de la putere pe duşmanii poporului şi a
instaurat puterea democraţiei populare, dând astfel o lovitură de moarte atât
exploatării omului de către om, cât şi a asupririi naţionale [ . . . ] "42 .
Impunerea modelului stalinist în economie a însemnat şi începutul procesului
de colectivizare a agriculturii, care trebuia implementat prin mijloace specifice, de
presiune asupra ţăranilor, obligaţi să alcătuiască întovărăşiri agricole sau gospodării
colective, prin lichidarea gospodăriilor particulare, patronate de aşa-zişii chiaburi.
Unul dintre aceste mij loace era şi propaganda susţinută în favoarea punerii în
practică a acestor idei. Găsim în paginile cotidianului "Zori noi " numeroase
articole de genul: Să fie aspru pedepsiţi chiaburii sabotori43, Să dăm pe faţă

tică/oşiile chiaburilor şi pe acei ce-i ocrotesc44, Chiaburii hrăpăreţi din plasa
Vatra-Dornei (Câmpulung) demascaţi de ţăranii muncitorz-4 5, Predau cu drag
cotele la stat, Comuniştii au predat primii cotele la stat, Comuniştii, exemplu la
predarea cote/ar către staf6 • Într-unul dintre acestea, E. Manole lua atitudine în

favoarea aplicării unor pedepse aspre tuturor celor care se împotrivesc procesului
de colectivizare, în special chiaburilor, pentru că ei "se dedau Ia tot soiul de
samavolnicii prin care îşi închipuie că vor putea împiedica construirea vieţii noi şi
vor putea să-şi trăiască zilele de huzur şi jaf de altădată, când ei erau mari şi tari la
sate [ ] Pentru ticăloşia lor, chiaburii să fie neîntârziat daţi pe mâna justiţiei şi să
fie pedepsiţi cu toată asprimea"47 .
De asemenea, în paginile cotidianului "Zori noi ", la rubrica Ce să citim, erau
popularizate lucrări de specialitate referitoare la procesul de colectivizare. Una
dintre acestea, apărută la Editura pentru Literatură Politică, era semnată de
A. Munteanu şi se intitula Cu toate forţele pentru îndeplinirea planului de
co/ectări . Această broşură "cuprinde problemele luptei poporului nostru muncitor,
în frunte cu partidul său, pentru îndeplinirea planului de colectări, datorie patriotică
a ţărănimii muncitoare, mij loc de îngrădire a jafului chiaburesc" . În continuare se
arată cum sunt "statornicite cotele de colectare, potrivit politicii partidului la sate:
«ne sprijinim pe ţărănimea săracă, strângem alianţa cu ţărănimea mij locaşă şi
ducem o luptă neîntreruptă împotriva chiaburimii» şi se subliniază "însemnătatea
politică şi economică a îndeplinirii la timp şi în bune condiţii a planului de colectări
[ . . . ]". Autorul broşurii îşi formulează, în final, concluziile, subliniind că
. . .

42

Ibidem, nr. 1 483, 12 august 1 952, p. 2.
Ibidem, n r . 1 506, 28 august 1 952, p. 3.
44 Ibidem, nr. 1 476, 23 iulie 1 952, p. 2.
45 "Lupta poporului " , nr. 559, 3 iunie 1 949, p. 2.
"
4 6 "Zori noi , nr. 1 357, 5 martie 1 952, p. 2.
47 Ibidem, nr. 1 506, 28 august 1 952, p. 3.
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"ţărănimea muncitoare aduce o contribuţie însemnată la lupta pentru înflorirea
patriei noastre, a regimului democrat-popular, care asigură condiţii tot mai bune de
trai tuturor celor ce muncesc de la oraşe şi sate':>4 8 .
Pentru promovarea şi implementarea noilor idei ale politicii economice a
statului comunist era folosită o gamă variată de metode, printre care şi agitaţia
vizuală şi politică. Ne-a reţinut atenţia, în acest sens, articolul Să folosim din plin
agitaţia vizuală în campania însămânţărilor49, din care aflăm că "agitaţia vizuală
este un mijloc însemnat de mobilizare a oamenilor muncii la îndeplinirea sarcinilor.
Gazeta cetăţenească, tabla de onoare, oglinda satului, fotomontajul, lozincile,
trebuie să devină, prin conţinutul lor, un sprijin serios în munca noastră politică, să
fie în permanenţă legate de sarcinile cele mai actuale" . Toate mijloacele de agitaţie
vizuală "trebuie să aibă în conţinutul lor îndemnul însufleţit la îndeplinirea
sarcinilor, să reflecte munca depusă, să popularizeze fruntaşii, să popularizeze
succesele" .
O atenţie deosebită era acordată şi agitaţiei politice, mijloc important de
educaţie
a oamenilor muncii" în spiritul tezelor marxist-leniniste. Una din formele
"
prin care era pus în practică acest procedeu se referea la "agitaţia prin conferinţe" ,
pentru "a lămuri în mod operativ, pe înţelesul maselor largi, problemele politice şi
economice cele mai arzătoare" . În acest scop, pe lângă comitetul regional şi cele
raionale, se formau grupe de conferenţiari din care făceau parte "cadre serioase din
aparatul de partid", care elaborau conferinţe cu teme referitoare la politica internă
şi internaţională, economia industrială şi agrară. Indiferent de tema abordată, aceste
conferinţe trebuiau să fie "expuneri politice care să lărgească orizontul şi să
contribuie la ridicarea nivelului politic al oamenilor muncii, să-i educe şi să-i
mobilizeze la lupta pentru îndeplinirea hotărârilor partidului şi guvernului " . Aceste
conferinţe politice constituiau un "mijloc foarte important de îmbunătăţire a
agitaţiei, de întărire a legăturii între organizaţiile de partid şi masele de oameni ai
muncii " . Tocmai datorită importanţei care se acorda acestei forme de propagandă
erau aspru sancţionate anumite grupuri de conferenţiari de pe lângă diferite
comitete raionale care "nu au lichidat întru totul subaprecierea faţă de agitaţia
politică, în forma ei însemnată - conferinţele" . Se aprecia că în unele raioane "nu
se face o delimitare între expunerile şi lecţiile ce se fac în adunări deschise ale
organizaţiilor de bază şi care ţin de domeniul propagandei şi expunerile politice,
conferinţele ce se ţin în adunările oamenilor muncii, care se deosebesc de primele
prin caracterul, limbajul şi auditorului căruia se adresează. [ . . . ] Pentru înlăturarea
lipsurilor existente în agitaţia politică prin conferinţe este necesar ca, în primul
rând, să se considere această muncă ca o sarcină directă a comitetelor raionale de
partid. În grupele de conferenţiari să fie încadraţi tovarăşi cu pregătire politică şi
teoretică, precum şi cu experienţa necesară. Birourile comitetelor raionale să indice
48

49
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grupurilor de conferenţiari temele expunerilor curente şi termenele la care trebuiesc
ţi nute"5 0.
Un alt "mijloc eficace de agitaţie" era reprezentat de convorbiri, organizate
de "agitatori " în întreprinderi, instituţii şi gospodării agricole de stat, cu scopul de a
arăta muncitorilor "minunatele realizări ale regimului de democraţie populară" , de
a ajuta "oamenii muncii să vadă perspectiva clară a mersului nostru înainte spre
socialism, să dea la iveală, în lumina acestei perspective, marea însemnătate a
muncii de fiecare zi, depusă de fiecare om, să trezească în el dorinţa de a-şi aduce
contribuţia la cauza generală"5 1 •
Agitaţia politică de masă era un alt instrument de propagandă, folosit, mai cu
seamă, în " lupta pentru dezvoltarea agriculturii", în raioanele cu caracter agricol,
unde munca politică era axată pe "mobilizarea oamenilor muncii din agricultură la
lupta pentru sporirea producţiei agricole, pentru transformarea socialistă a
agriculturii " . În acest scop se foloseau diferite metode, de la organizarea de
conferinţe, alcătuirea de gazete de perete, panouri, lozinci, afişe, planşe, publicarea
de broşuri şi reviste cu caracter agrotehnic, până la înfiinţarea de "comitete de
agitatori cu probleme agricole" . Rezultatele agitaţiei politice de masă s-au
concretizat în "mărirea numărului de ţărani care s-au înscris în gospodăriile
colective şi întovărăşirile agricole" sau a celor care au devenit "fruntaşi la predarea
cote lor către stat"5 2 .
Un alt mijloc de propagandă era reprezentat de proiecţiile de filme organizate
de caravanele cinematografice, mai ales în mediul sătesc, unde "oamenii muncii
[ . . . ] urmăresc cu viu interes realizările artei cinematografice sovietice, cea mai
înaintată din lume, precum şi pe cele ale tinerei noastre cinematografii, care se
dezvoltă pe zi ce trece" . Pentru sprijinirea campaniei agricole, secţiunile culturale
ale sfaturilor populare regionale întocmeau itinerarii amănunţite ale acestor
caravane cinematografice. Erau proiectate filme sovietice şi româneşti ca: Drumul
fericirii, O primăvară la Saken, Cavalerul stelei de aur, În sat la noi, în care " era
ilustrată lupta oamenilor sovietici pentru realizarea ţelului luminos al construirii
societăţii comuniste. [ . . . ] Din filmele documentare în care se arată viaţa din
Republicile Sovietice, lupta oamenilor sovietici pentru transformarea naturii,
dezvoltarea economiei, artei, ştiinţei şi culturii sovietice, oamenii muncii din
regiunea noastră trag învăţăminte deosebit de preţioase în activitatea lor. Atât
jurnalele sovietice cât şi cele româneşti, care înfăţişează ultimele noutăţi pe tărâmul
transformării socialiste a agriculturii, a folosirii tehnicii avansate în agricultură,
sunt urmărite cu mult interes de către ţăranii muncitori, care îşi dau tot mai mult
50

Wilhelm Kube, Să îmbunătăţim agitaţia politică prin conferinţe, în "Zori noi'', nr. 2 1 64,
28 octombrie 1 954, p. 2.
51 Idem, Convorbirile - un mijloc eficace de agitaţie, în "Zori noi " , nr. 2 1 07, 1 6 august 1 953,
p. 3.
52 Agitaţia politică de masă, factor de seamă în lupta pentru dezvoltarea agriculturii, în
Zori noi ", nr. 2 1 57, 2 1 octombrie 1 954, p. 3 .
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seama de foloasele cultivării în comun a pământului, de avantajele întrebuinţării
metodelor agrotehnice înaintate. Majoritatea filmelor sunt precedate de expuneri
amănunţite, ceea ce face ca ele să fie mai bine înţelese, mai cu atenţie urmărite. Tot
pentru sprijinirea campaniei agricole de vară, caravanele cinematografice sunt
înzestrate cu standuri de broşuri şi cărţi agricole care se difuzează ţăranilor
muncitori. Secţiunea culturală a sfatului popular regional are datoria [ . . . ] să
îndrumeze activitatea caravanelor cinematografice, să urmărească ca filmele sa-şi
atingă scopul educativ, să constituie un îndreptar în munca ţărănimii muncitoare"53.
Impunerea noului model stalinist în economie se făcea şi prin popularizarea
lucrărilor apărute în U.R.S.S., referitoare la transformarea socialistă a agriculturii.
În cadrul rubricii Pentru îmbogăţirea cunoştinţelor economice În domeniul
transformării socialiste a agriculturii erau recomandate lucrări din colecţia De
vorbă cu sătenii, apărute la editura "Cartea Rusă" : Bugetul sovietului sătesc;

Victoria regimului colhoznic În UR.S.S. ; S.M T. - staţiunile de maşini şi tractoare
din U R.S.S. ; Veniturile colhozului şi retribuţia muncii în colhoz; Sovhozurile ş.a. 54

Succesele industrializării socialiste erau popularizate prin articole care subliniau
faptul că "sub conducerea partidelor comuniste şi muncitoreşti, oamenii muncii din
ţările de democraţie populară transpun în viaţă, cu succes, planurile de construcţie a
bazelor socialismului pentru crearea bazei tehnica-materiale a societăţii socialiste.
Popoarele libere, care au scuturat pentru totdeauna jugul imperialist, construiesc
activ noua lor viaţă. Urmând exemplul Uniunii Sovietice, însufleţite de realizările
acesteia, ţările de democraţie populară dobândesc noi succese în construirea
socialismului. Economia acestor ţări se dezvoltă într-un ritm rapid, nemaivăzut şi
imposibil de realizat în ţările capitaliste"55 .
O altă temă dezbătută în paginile cotidianului "Zori noi " era cea legată de
îndeplinirea planului cincinal, aprobat în şedinţa plenară a C.C. al P.M.R. din
1 2-1 3 decembrie 1 950. Cititorii erau informaţi de importanţa şi consecinţele
acestuia în dezvoltarea economiei naţionale: "Planul cincinal [ . . . ] a deschis, prin
măreţele lui perspective, o viaţă nouă pentru oamenii muncii, o viaţă la care altă
dată cei ce trudeau pentru huzurul unui pumn de capitalişti şi moşieri nici nu se
încumetau să gândească. După exemplul luminoaselor planuri cincinale staliniste,
măreţul nostru plan cincinal pune în faţa poporului muncitor sarcina istorică de a
construi baza socialismului în patria noastră dragă, temelia unei vieţi luminoase şi
îmbelşugate, lipsită de exploatare. [ . . . ] Aplicând învăţătura stalinistă, după care
socialismul trebuie construit nu numai la oraşe ci şi la sate, planul cincinal prevede
crearea unui puternic sector socialist în agricultură. În faţa ţărănimii muncitoare,
ţinută veacuri de-a rândul în întuneric şi crunt exploatată de moşieri şi chiaburi, se
deschid perspectivele unei vieţi noi, îmbelşugate şi luminoase. Analfabetismul,
53
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pată ruşinoasă moştenită de la regimul burghezo-moşieresc, va deveni ş i e l un vis
urât ce aparţine trecutului. Măreţul plan cincinal a stâmit un uriaş entuziasm creator
în rândul milioanelor de constructori ai vieţii noi. Întrecerea socialistă a cuprins un
număr tot mai mare de oameni ai muncii şi ea s-a ridicat la un nivel superior. Au
apărut sute de stahanovişti care [ . . . ], însuşindu-şi bogata experienţă sovietică,
organizându-şi raţional munca şi folosind din plin timpul, au depăşit cu mult sarcinile
[ . . . ]". Articolul se încheia cu un îndemn mobilizator: "Însufleţiţi de minunatele
perspective ale planului cincinal, cu ajutorul frăţesc al Uniunii Sovietice, să păşim cu
hotărâre sub conducerea înţeleaptă a partidului, la luptă şi muncă pentru îndeplinirea
planului cincinal, măreţ program de întărire şi înflorire a patriei. Înainte, la luptă şi la
muncă, pentru îndeplinirea în patria noastră a planului cincinal! "56 .
Atenţia acordată sărbătoririi unor evenimente importante ( 1 Mai, 23 August,
7 Noiembrie) era un bun prilej "de a da viaţă angajamentelor luate", în acest sens
fiind organizate "întrecerile socialiste". Aflăm, de pildă, că "în cinstea celei de a 8-a
aniversări a eliberării patriei noastre de către glorioasa Armată Sovietică [ . . . ],
colectivul de muncitori, tehnicieni şi funcţionari ai Unităţii nr. 2 de Exploatare
Falcău, însufleţiţi de frumoasa iniţiativă a muncitorilor şi tehnicienilor din industria
petroliferă, a trecut la studierea tuturor posibilităţilor pentru o mai bună organizare
a intrecerii socialiste, luându-şi o serie de angajamente concrete [ . . . ] . Astfel, prin
buna organizare a muncii şi prin folosirea în intrecerea socialistă a metodelor
sovietice de lucru, angajamentele luate au fost îndeplinite [ . . . ] . Deosebitele succese
obţinute de către colectivul unităţii în îndeplinirea înainte de termen a
angajamentelor luate se datoreşte intensei munci politice desfăşurate de organizaţia
de partid"5 7 • De asemenea, cu prilejul desfăşurării unei conferinţe regionale de
partid, din anul 1 95 1 , un elev al Şcolii profesionale forestiere din Vatra-Dornei, îşi
lua următorul angajament: "Mi-am luat angajamentul [ . . . ] să n-am nici o notă sub
8, să muncesc cu râvnă, să fiu disciplinat, să fiu un propagandist neobosit în
rândurile tovarăşilor mei de şcoală. [ . . . ] Dacă pot urma astăzi o şcoală care să mă
califice în profesiunea care mi-e dragă, dacă în şcoala aceasta sunt îngrijit şi
educat cu dragoste, dacă văd zilnic cum mi se împlineşte visul, visul unui copil
de muncitor, toate le datoresc partidului. Partidul ne-a ajutat şi ne ajută
necontenit. Simţim dragostea şi grija lui pentru noi în fiecare ceas, în fiecare
clipă. Iată de ce socotesc conferinţa regională de partid o sărbătoare şi a mea, o
sărbătoare a tuturor celor ce muncesc. Ştiu că această conferinţă va întări munca
partidului în regiunea noastră. Ştiu că în cadrul conferinţei se va analiza profund
munca dusă până acum şi se vor alege cei mai dârzi şi cei mai încercaţi tovarăşi
în fruntea organizaţiei regionale de partid. Urez conferinţei spor la muncă şi
Înainte, pentru îndeplinirea măreţului plan cincinal, în Zori noi", nr. 1 595, 14 decembrie
"
1 952, p. 2.
"
57 "Zori noi , nr. 1 506, 28 august 1 952, p. 2.
56
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succes deplin şi-i închin micile mele succese în muncă, convins fiind că şi ele
aduc un aport luptei noastre pentru pace şi socialism" 5 8 .
Împlinirea a patru ani de la proclamarea ţării ca republică populară", în
"
anul 1 95 1 , s-a transformat într-o măreaţă sărbătoare" a poporului, prilej cu care
"
periodicul Zori noi" publică articole elogioase referitoare la acest eveniment.
"
Într-unul dintre acestea se afirmau următoarele: În aceşti patru ani, oameni muncii
"
de sub conducerea partidului nostru drag au obţinut succese în toate domeniile de
activitate, fiind convinşi că nu mai lucrează pentru fabricanţi şi moşieri, ci pentru ei
înşişi. Vremurile de robie şi slugărnicie au apus pentru totdeauna. [ . . . ] Caracatiţa
regală, care îşi întindea tentaculele peste bogăţiile ţării noastre, care stăpânea sute
de castele şi sute de mii de hectare de pământ, a fost alungată din ţară de către clasa
muncitoare, condusă de partidul ei, iar la 30 Decembrie 1 947, poporul muncitor
cânta republica. [ . . . ] În ultimi patru ani, succesele repurtate de oamenii muncii din
patria noastră sunt nenumărate. Întreaga noastră republică este transformată într-un
uriaş şantier. [ . . . ] Regiunea noastră, care a fost ţinută în trecut în întuneric şi
înapoiere de către regimurile burghezo-moşiereşti, azi se ridică la o viaţă nouă. [ . . . ]
Nivelul de viaţă al oamenilor muncii creşte mereu [ . . . ]. Sub conducerea partidului
nostru cresc oameni noi [ . . . ]. Antrenaţi în întreceri socialiste, muncitorii din
întreprinderi sunt hotărâţi să dea cât mai multe produse patriei noastre. De
asemenea, paşi mari a făcut regiunea noastră în domeniul transformării socialiste a
agriculturii. [ . . . ] Toate succesele noastre se datoresc sprijinului neprecupeţit şi
dezinteresat ce-l primim zi de zi din partea Uniunii Sovietice, se datoresc
patriotismului fierbinte al oamenilor muncii, care ştiu că nu mai muncesc pentru
paraziţii monarhiei, nu mai muncesc pentru fabricanţii şi moşierii care se lăfăiau
altădată în bogăţiile ţării noastre. Ei ştiu că muncesc pentru ei, pentru înflorirea
patriei noastre. Succesele dobândite de poporul nostru după 23 August 1 944 şi, în
special, în ultimii patru ani, atât în domeniul construirii socialismului în patria
noastră cât şi în domeniul politicii internaţionale, fac să turbe de mânie şi ură
imperialiştii americana-englezi şi lacheii lor de pretutindeni. [ . . . ] La cea de-a patra
aniversare a scumpei noastre patrii - Republica Populară Română - privim cu
mândrie la succesele noastre, privim cu încredere spre viitorul luminos al ţării
noastre"5 9 .
Ziua de 30 noiembrie 1 952, zi în care au avut loc alegerile deputaţilor în
Marea Adunare Naţională, era considerată măreaţă zi de sărbătoare pentru toţi
"
oamenii muncii", motiv pentru care cotidianul Zori noi" îi dedică, sub genericul
"
Oamenii muncii din regiunea noastră au votat cu înflăcărare pentru pace, pentru
înflorirea patriei, pentru socialism!, articole de genul Pentru viitorul fericit,
socialist, de mâine; Zi de mare sărbătoare; Pentru ca viaţa să biruie; În cântece şi

58 Petru Hutopila. Simţim dragostea şi grija partidului în fiecare ceas. în fiecare clipă, în
"
"Zori noi , nr. 1 294, 20 decembrie 1 95 1 , p. 2.
"
59 Zori noi , nr. 1 3 0 1 , 30 decembrie 1 95 1 , p. 1 , 4.
"
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Cităm câteva fragmente din acest ultim articol: "lată-i pe alegătorii din
comuna Chilişeni care, după ce şi-au făcut datoria, votând pentru candidatul
Frontului Democraţiei Populare, au încins o horă cu foc. Cu multă căldură strigă,
prins în horă, tânărul Barza Mihai, fiu de ţăran sărac, care a votat pentru prima oară
în viaţa sa: «Frunză verde măr rotat,/Prima dată am votat/Pentru-al păcii candidat».
Pe dată i se alătură şi tânărul Baltaru Savel a lui Ion care, zilele acestea, a împlinit
vârsta de 1 8 ani. Bucuria zilei în care şi-a dat pentru prima oară votul său
candidatului păcii şi fericirii, îl face să joace atât de mărunt şi repede încât abia se
mai văd picioarele. [ . . ] Dar iată că din sala secţiei de votare s-arată, plin de
mândrie de a fi votat pe candidatul F.D.P., ţăranul întovărăşit Nicolaie Moldovanu,
în vârstă de 72 de ani. Îşi luă căciula din cap şi chiui voiniceşte. Fără să mai
aştepte, întinerit parcă, s-avântă în horă. Tinerii îi fac loc cu respect. «Frunzuliţă
din pădure/Crapă-n patru măi chiabure,/Poţi să crăpi, n-ai ce ne face,/Noi votăm azi
pentru pace». În jurul său s-au strâns mulţi ţărani muncitori, care-I admiră pe moş
Nicolaie Moldovanu. Apoi, rând pe rând, hora se lărgeşte. Joacă, chiuie şi cântă
ţăranii muncitori din Chilişeni. Cântă bucuria vieţii de a trăi într-o ţară liberă şi
fericită, cântă viitorul însorit pe care şi-1 făureşte poporul muncitor condus de
partid "60.
În cinstea aceluiaşi eveniment, V. Popa semna un Cântec pentru alegerile de
la 30 Noembrie : " Sărbătoreşte va suna sirena/În orăşelul mic şi drag/Şi
«combinatul» va porni spre urne/În nesfârşit şi ordonat şirag.//Alăturea de ei, cei de
la Râşca,/Din Găieşti sau de la Cornu-Luncii,/Prin votul lor or dovedit că ţara/E
chiotul şi bucuria muncii.//Colectiviştii vrednici din Rotunda,/Forăşti, Horodniceni
sau de la Sasca/În chiaburime vor lovi cu votul/Şi le vor smulge fără milă masca./
[ . . . ] Poporu-ntreg trezit la viaţă nouă,/Slăvind măreaţa lui descătuşare/Va fi o
mare vălurindu-şi apa/Spre miile de secţii de votare.//Din votul lui va face paloş
greu/Pe care ridica-I-va voiniceşte,/Străfulgerând în creştet pe duşmanul/Ce
fericirea ţării ne-o pândeşte.//0, cum aştept să vină ziua mare/Când ţara toată, de la
şes la munte,/Cu votul ei masiv, spre zări de aur/Îşi va întinde luminoasă punte!//
[ . . . ] La 30 de �oembrie ţara toată/Va fi-n picioare ca un singur ins,/Mai tare ca
oricând şi mai unită,/Pe drumul păcii alb, de neînvins! "6 1 . Şi pentru Isidor Leahu
ziua de 30 noiembrie era o sărbătoare: "Minunată sărbătoare/Ca o zi de
primăvara/Ce-şi întinde zâmbitoare/Haina peste-ntreaga ţară!//Pretutindeni, pe
ogoare,/Colo-n fabrici şi uzine/Cântă lumea muncitoare/Imnul vieţii noi,
senine.//Cincinalul falnic creşte/Normele cresc alte nonne,/Viitorul ne zâmbeşte,/Îl
turnăm în roşii forme!//lată-n zare, larg, Canalul/Şerpuind spre-ntins de
mare,/Dâmboviţa-şi bate valui/Dalb, în argintii vapoare . . . 11Astăzi, dragii mei
tovarăşi/Încă un pas spre ţel vom face:/Ne dăm votul pentru viaţă,/Ne dăm votul
veselie.

.
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61

Ibidem, nr. 1 585, 3 decembrie 1 952, p. 2.
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pentru pace./!Vin şi eu întâia oară/Să votez şi simt în mine/Bucuria-nflăcăratăl
Revărsând a ei lumină.//Da, votez întâia oară!/Şi din voturi o să salte/Porumbelul
alb al păcii/Peste piscurile-nalte! "62 .
Alt exemplu: în cinstea zilei de 23 August "oamenii muncii " din regiunea
Suceava "desfăşoară cu un nestăvilit avânt întrecerea socialistă. Colectivele de
muncă din fabrici şi uzine, din mine şi de pe ogoare, se angajează în faţa partidului
şi guvernului să lupte pentru îndeplinirea înainte de termen a planului anual la toţi
indicii [ . . . ]. La sate, ţărănimea muncitoare duce o muncă susţinută pentru aplicarea
agrominimului şi se pregăteşte intens pentru desfăşurarea la timp şi în bune
condiţiuni a campaniei de recoltare [ . . . ] . De un însemnat ajutor în obţinerea tuturor
realizărilor, atât în industrie cât şi agricultură, este aplicarea înaintatelor metode de
muncă sovietice"63 •
Metodele sovietice - chezăşia succesului nostru este lucrarea pe care sunt
îndemnaţi s-o studieze "oamenii muncii ", pentru a afla că aceste metode asigură
"un ritm accelerat şi continuă creşterea producţiei şi productivităţii muncii,
contribuind la construirea socialismului " . Aici sunt descrise pe larg metodele
Covaliov, de generalizare a experienţei fruntaşe şi Cuzneţov - de recondiţionare a
sculelor şi sunt analizate exemple privind modul de aplicare a acestora în
întreprinderile româneşti64. Articolul Inovaţiile unui strungar stahanovist din Kiev
pune la curent cititorii cu noua tehnologie pentru prelucrarea rapidă a metalelor,
prin folosirea unor "metode înaintate de muncă"65 . Dintr-un alt articol aflăm despre
metodele Cotlear, Yoroşin, Nina Nazarova, de iniţiativa stahanovistului lvanov, "o
echipă la două gatere", introduse deja în întreprinderi66 . P. Karaerov, agronom şef
al sovhozului " Stalin " din ţinutul Krasnodar, este autorul metodei însămânţatului
porumbului în cuiburi în pătrat67 • În cadrul Lunii prieteniei româna-sovietice se
organizau şi Zilele tehnicii sovietice, manifestare care populariza "înaintata
experienţă tehnică sovietică", astfel încât "oamenii muncii " erau ţinuţi la curent,
periodic, cu "cele mai înaintate metode de muncă sovietice" . De asemenea se
organizau şi expoziţii despre succesele folosirii metodelor sovietice. La Siret, de
pildă, s-a organizat o expoziţie agricolă "cu produse obţinute de fruntaşii recoltelor
bogate, prin aplicarea regulilor agrotehnice sovietice" şi cu "tablouri reprezentând
aspecte din viaţa fericită a colhoznicilor sovietici "68 . "Frăţescul ajutor sovietic " se
reflecta nu numai în "exportul " noilor metode de muncă ci şi a utilajelor
corespunzătoare, aşa încât "muncitorii din uzine spun pe bună dreptate: sovieticii
62

Ibidem.
Ibidem,
64 Ibidem.
65 Ibidem,
66 Ibidem,
6 7 Ibidem,
68 Ibidem,
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ne-au eliberat; tot ei ne-au trimis maşini şi ne-au ajutat să le montăm [ ]. Se poate
să nu fii veşnic recunoscător din adâncul inimii unor astfel de prieteni?"69.
Manifestările din cadrul Lunii prieteniei româna-sovietice erau, de asemenea,
un bun prilej de popularizare a "grandioaselor realizări ale poporului sovietic, în
opera sa de construire a comunismului [ . ]". Cronicarul evenimentului, desfăşurat
cu acest prilej în octombrie 1 952, ne informează despre acţiunile realizate:
răspândirea metodelor de lucru ale stahanoviştilor sovietici şi români, organizarea
de expoziţii ale inovaţiilor, popularizarea metodelor agrotehnice sovietice,
organizarea de serbări ale cântecului sovietic, în cadrul Decadei Muzicii Sovietice,
prezentarea capodoperelor cinematografiei sovietice, care înfăţişau "oamenilor
muncii din R.P.R. aspecte din viaţa şi munca creatoare şi plină de eroism a
popoarelor sovietice, constructoare de comunism ", organizarea săptămânii teatrului
sovietic, a cărţii sovietice, a unei expoziţii cu subiectul Uniunea Sovietică pe
. . .

. .

drumul construirii comunismulu/0 .
Luna prieteniei româna-sovietice

era o manifestare amplă, "sărbătorită prin
fapte" de către toate instituţiile implicate. Astfel, şcolile elementare şi medii din
oraşul Fălticeni, de pildă, erau "fruntaşe " în această acţiune. Cotidianul " Făclia
Sucevei " prezintă, pe larg, acţiunile desfăşurate cu acest prilej la Şcoala nr. 1 din
Fălticeni: "Astfel, un colectiv format din elevi şi eleve ai el. a VII-a [ . . . ] au făcut o
gazetă de perete în limba rusă intitulată «Za delo Lenina-Stalina v period» («Pentru
cauza lui Lenin şi Stalin, înainte»). Aici, elevii şcolii scriu articole în limba rusă, în
care îşi exprimă dragostea şi recunoştinţa lor faţă de Uniunea Sovietică şi tovarăşul
Stalin. De asemenea, în sala cea mare a şcolii, se află o lădiţă vopsită în roşu, sub
formă de cutie poştală, pe care scrie: «Ce vrem să ştim din U .R.S.S.». Până în
prezent, în această cutie s-a adunat un număr însemnat de bilete cu întrebări care
vor fi analizate [ . . . ]. Totodată, în şcoală se mai găseşte un stand de cărţi în limba
rusă, care sunt cumpărate şi citite cu un deosebit interes de către elevii şcolii. Nici
cu propaganda vizuală şcoala nu este în urmă. La un loc vizibil, se găseşte panou!
ARLUS care reprezintă, prin fotografii mari şi frumoase, aspecte din munca
agricolă în U.R.S.S. În acelaşi timp, salariaţii şcolii urmează cursul de limbă
rusă"7 1 •
Toate aceste manifestări erau consacrate popularizării "grandioaselor realizări
ale poporului sovietic", bazate pe "înaintatele cuceriri " ale ştiinţei sovietice. Prin
articolul Ştiinţa sovietică în slujba păcii şi progresului omenirii cititorii erau
informaţi despre "însuşirile esenţiale care caracterizează dezvoltarea vertiginoasă a
ştiinţei sovietice" : baza ei materialist-dialectică şi legătura strânsă şi indisolubilă cu
practica. Autorul articolului, prof. univ. dr. Iuliu Morariu, porneşte de la afirmaţia
69
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lui Stalin. conform căreia " istoria ştiinţei arată că metoda dialectică este o metodă
cu adevărat ştiinţifică, începând cu astronomia şi terminând cu sociologia. Se
confirmă pretutindeni ideea că în lume nu există nimic veşnic, că totul se schimbă,
totul se dezvoltă. În consecinţă, în natură trebuie să privim totul din punct de
vedere al mişcării, al dezvoltării. Şi aceasta înseamnă că întreaga ştiinţă
contemporană este pătrunsă de spiritul dialectic". În continuare se face referire la
faptul că ştiinţa, "consecventă scopului urmărit, de a descoperi şi explica
raporturile dintre cauze şi efecte, dintre forţele naturale şi desfăşurarea
fenomenelor, nu cunoaşte oprelişti şi fetişe cărora să se închine. Ea admite că
există lucruri care încă nu sunt cunoscute, dar nu neagă posibilitatea de a le
cunoaşte în viitor. Recunoaşte existenţa adevărului obiectiv, chiar dacă omul încă
nu a ajuns la stăpânirea lui. Lumea, ca şi legile după care este condusă, poate fi
deplin cunoscută şi verificată prin mijloace de cercetare ale omului " . În privinţa
celei de a doua însuşiri a ştiinţei sovietice - legătura teoriei cu practica - autorul
afirmă că "numai legătura strânsă cu practica face teoria rodnică; desprinsă de ea,
de multe ori pluteşte în nesiguranţă şi este expusă rătăcirilor, aşa cum se pot vedea
numeroase cazuri în ştiinţa burgheză. Izolarea de practică duce ştiinţa spre sfere
idealiste, deasupra realităţilor, departe de necesităţile şi preocupările care frământă
masele şi stimulează producţia. Pe de altă parte, cercetărilor ştiinţifice în Uniunea
Sovietică li s-au creat condiţii materiale excelente, nemaiîntâlnite în nici o ţară de
pe glob. [ . . ] Numărul cercetătorilor formaţi şi atraşi în câmpul ştiinţei a crescut,
devenind o adevărată armată a ştiinţei. În acelaşi timp, difuzarea ştiinţei în masele
largi ale poporului constituie un factor permanent de stimulare, de ridicare a
practicienilor şi de îndemn de a-şi însuşi ştiinţa cea mai precisă şi mai înaintată în
legătură cu munca depusă în producţie. Ba, pentru cei mai ridicaţi, n-a lipsit nici
îndemnul de a contribui la dezvoltarea ştiinţei şi rezolvarea unor probleme. Aşa se
face că o adevărată pleiadă de colhoznici fruntaşi, de muncitori bravi şi
stahanovişti şi-au croit drum strălucit în ştiinţă şi tehnică, au ajuns alături de
savanţi, academicieni, profesori şi ingineri, în listele de onoare a celor distinşi cu
premiul «Stalin». În domeniul teoretic, ştiinţa sovietică a depăşit cu mult ştiinţa
ţărilor capitaliste, cu deosebire în biologie, căreia i-a dat o orientare cu totul nouă
prin Miciurin şi Lâsenco. Pe teren practic, realizările sunt într-o creştere continuă,
îmbunătăţind viaţa oamenilor sovietici "72 •
Mitul "conducătorului iubit" este amplu popularizat în paginile cotidianului
"
"Zori noi , mai ales cu prilejul momentelor aniversare. "Creaţiile artistice"
elaborate cu acest prilej pot fi greu înţelese astăzi. Prezentăm un exemplu
semnificativ, o poezie semnată de Ion Serebreanu, de 1 O strofe, pe care o redăm în
întregime: "Din brumă, cuşmă de pandur îşi face,/Pe umeri svârle-a soarelui
desagă;/Tot satul strâns în albele cojoace/Pe jos ar bate înspre Stalin calea
ntreagă.//Ca mingea sare-n sus, cu bucuria/În poala sărbătorii, Gheorghieş,/Şi
.
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"Făclia Sucevei , nr. 1 2 5 1 , 28 octombrie 1 95 1 , p. 2, 4.
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copăcel privind fotografia/Să-i ia luleaua-ncearcă, dar dă greş.//Zâmbeşte Stalin
ţâncului - din poză -Năzându-1 cum se mânie pe el/Că nu-i poate lua cu mâna
roză!Luleaua fumegând: inel-inei.//În casă vorbele ţesute simplu, sună . . . !
Şi-un nume drag rostit e-n caldul grai./La-mbelşugata masă ce ne-adună/A poposit
şi soarele bălai.//Ne amintim de ea când a fost goală;/Spre cer crăpa pământul mii
de guri,/Dar n-au trecut prin veri ploi de beteală,/Şi n-au foşnit nici spice sub
custuri.//Atunci, frăţeşte, Stalin ne aduse/Cuptorul dragostei de pâine plin./Puteri
ne-a dăruit, spre-a fi răpuse/Uneltitoare planuri de venin.//Noi înălţăm gospodăria
nouă./Maşinile, răzoare, haturi ard./Cu noi de bucurie poartă rouă/În gene-al
colectivelor stindard.Norbim: «Pe Stalin l-am simţit prin grâne,/Mergând la seceriş
cu noi în pas./Tractorul dat de el ne strânge pâine,/Şi glasul lui e al dreptăţii
glas».I/De aceia poate şi la masă, iată,/Când zvonul dă prin ramuri de salcâm,/Noi
aşteptăm. Privim cu toţi de-odată:/Mai mult, pe masă şade un tacâm.//Că-n sat Ia
noi privind pe cel ce-i oaspăVUn obicei de vremuri vechi i-adus:/Tacâmul, lângă
flori cu miros proaspăt/De ziua lui, lui Stalin i-a fost pus'm.
În acelaşi stil este scrisă şi poezia Tovarăşului Stalin, semnată de Vasile Bobu,
din care redăm câteva versuri: "La noi, iubite Stalin,/Nu-i nici o zare tristă./Din
pumnii noştri creşte/O ţară socialistă.//Cuvintele, iubirea,/Ne cresc sub cer senin,
/Spre slava vieţii tale/Tovarăşe Stalin!//Ani mulţi să ne trăieşti/Drag dascăl de
popoare/Să duci spre biruinţă/Toată lumea muncitoare! "74 . Dragoş Vicol semnează
un poem aniversar, În Kremlin, la fereastra viorie . . , cu 27 de strofe, din care
redăm următoarele versuri: " Să stăm, dar, oameni buni, să judecăm/Cu sprinten
gând, cu minte înţeleaptă:/Ni se deschide-n faţă calea dreaptă,/Ni-i pasul hotărât,
nu pregetăm! [ ] De unde creşte viaţa în cuprinsuri,/Din ce fântâni sorbim lumina
vie?/Tovarăşi dragi, priviţi peste întinsuri:/În Kremlin e-o fereastră viorie. [ . . . ]
Acolo sunt izvoarele vieţii/Dreptatea lumii-acolo e,/Izvorul înţelepciunii, râvnei
bolşevice/Şi visul ce suie viitorui.//Prin dânsa zarea lumii se-nsenină:/«Stalin!»
răsună-n cântecul izbânzii/Celui dintâi Român purtând combina/Pe şesul unde ieri
mureau flămânzi ! [ . ] În Kremlin e o fereastră viorie/Şi din pervaz tovarăşul
Stalin/Ne ocroteşte dârza hărnicie/Şi chipul lui de zâmbet larg e plin"75 .
Aniversarea lui Stalin a fost "un prilej de uriaşă sărbătoare a oamenilor
muncii de pretutindeni" care "I-au cântat în versuri " pe "marele conducător al
omenirii " . Redacţia cotidianului "Lupta poporului " primea zilnic plicuri din toate
colţurile regiunii, "zeci şi zeci de pagini care aduc în ele clocotitoarea dragoste
înrămată în versuri [ . ] pline de clocot, fierbinţi, tinereşti [ . . . ] . Scriu versuri
închinate tovarăşului Stalin oameni care [ . ] abia de un an, doi au prins meşteşugul
slovei, copii cu scrisul bont şi tremurat, pionieri, elevi, studenţi, ţărani muncitori,
alături de poeţi mai încercaţi şi, în versurile lor, cuvântul de urare se împleteşte cu
.
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marea bucurie a rodului pe care oamenii îl culeg din învăţătura genială a marelui
Stalin, cu angajamente şi vii îndemnuri în muncă în cinstea glorioasei aniversări
[ . . . ] . Şi tot în versuri oamenii îi povestesc tovarăşului Stalin despre bucuriile lor,
despre hotărârea de a lupta pentru construirea socialismului, pentru pacea lumii, al
cărei stegar neclintit este. Cu câtă căldură i se adresează, ca unui tovarăş apropiat
de muncă, prieten drag, ca unui părinte. Simţi cuvintele acestea scrise, cum
oamenii I-au coborât din ramă şi I-au lipit de inima lor, stau cu el la sfat, în serile
albastre, la portiţă sau pe prispă, îi arată zâmbind gaterele lor cu care lucrează şi
depăşesc normele, îi citesc versuri aşteptând sfatul lui, îi dăruiesc bucuria
împăturită în certificatul de sfârşit de an primit de la şcoală, îi dau să guste miez alb
şi gustos de pâine nouă, pâine frământată în libertatea pe care el le-a dăruit-o. [ . . ]
E multă, neasemuit de multă dragoste şi recunoştinţă în versurile scrise de atâţia
oameni ai muncii din regiunea noastră în cinstea celei de-a 70-a aniversări a celui
mai mare om al timpurilor noastre [ . . . ]. Sufletele oamenilor, gânduri le lor, zboară
pline de slavă spre luminatul Kremlin, soarele vieţii şi al viitorului "76 .
Cea de-a 70 aniversare a lui Stalin a fost sărbătorită "cu un nemărginit
entuziasm" prin "însufleţite mitinguri " de către "oamenii muncii " din regiune, care
şi-au arătat "dragostea şi recunoştinţa nepieritoare faţă de marele geniu şi
conducător al omenirii, stegarul luptei pentru pace losifVisarionovici Stalin ".
La Rădăuţi, cea de 70-a aniversare a "celui mai mare om al timpurilor
noastre" s-a transformat într-o "sărbătoare fără seamăn, sărbătoare întâmpinată cu
dragoste şi recunoştinţă neţărmurită, cu mari succese în munca din fabrici, ogoare,
şcoli, cazărmi şi instituţii, cu mii de scrisori trimise celui mai iubit conducător de
popoare, cu zeci şi zeci de cadouri lucrate cu migală, purtând în ele mesajul
înflăcărat al dragostei care clocoteşte în sufletele tuturor celor ce, păşind pe drumul
arătat de marele Stalin, făuresc socialismul, făuresc patria cea mai nouă şi puternică
a celor ce muncesc" . Cu acest prilej a fost organizată o adunare festivă, în
20 decembrie 1 949, la care au participat peste 1 500 de muncitori ale căror inimi
"
"au clocotit în urale şi urări de viaţă lungă şi glorioasă la adresa iubitului Stalin . În
programul acestei manifestări a fost inclusă şi susţinerea unei conferinţe, de către
Ion Fodor, secretarul organizaţiei judeţene a P.M.R., 1. V. Stalin, marele geniu al
omenirii muncitoare, ce s-a desfăşurat într-o atmosferă de "animaţie crescândă,
care se concretizează în telegrama adresată de cei din sală genialului conducător şi
dascăl al omenirii, tovarăşul Stalin " .
Pentru ziua de 2 1 decembrie a fost programat un " mare miting" , la care au
participat peste 6000 de "oameni ai muncii, purtând tablouri ale iubitului dascăl şi
conducător, veniţi să asculte cuvântul festiv al partidului " . Acesta a fost adus la
cunoştinţa participanţilor prin cuvântarea lui Gheorghe Chitic, delegat al P.M.R.,
ce a expus motivele pentru care "oamenii muncii din lumea întreaga privesc cu
nădejde şi încredere spre Moscova şi Kremlin, unde tovarăşul Stalin îşi închină
.

76 Dragoş Vicol, Oamenii muncii cântă în versuri pe marele Stalin, în
"Lupta poporului".
nr. 724, 1 5 decembrie 1 949, p. 1 .
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munca şi înţelepciunea luptei pentru eliberarea popoarelor, luptei pentru pace.
luptei pentru construirea unei lumi libere, fericite, fără exploatarea omului de către
om". Analizând etapele vieţi i şi luptei pentru comunism a lui Stal in, vorbitorul
arată că "fiecare victorie a clasei muncitoare din lumea întreaga, fiecare luptă a ei,
este legată de numele tovarăşului Stalin, poartă în ea lumina geniului stalin ist". În
cadrul acestei manifestări au fost citite şi " miile de scrisori care duceau expresia
dragostei nemărginite faţă de genialul conducător" , precum şi o telegramă de
felicitare, care conţinea " clocotitoarea urare de viaţă lun şă şi glorioasă, adresată
tovarăşului Stalin, de toţi oamenii muncii din oraş şi judeţ" 7 •
Relevantă prin mesaj ul transmis este şi telegrama adresată lui Stalin de o
scri itoare de limbă idiş, membră a cenaclului "Flacăra" din Rădăuţi : "Cuvintele tale
m inunate: «Va fi sărbătoare şi pe uliţa noastră», au devenit adevăr. Eu sunt o
scriitoare de limbă idiş. Poporul şi limba mea au fost batjocorite şi hulite. Cuvintele
poetului, care scria în altă limbă decât cea oficială, nu erau ascultate de nimeni.
Azi, datorită limpezirii pe care d-ta ai adus-o lumii stau alături de tovarăşi de alte
l imbi, în Cenaclul nostru literar şi ne străduim cu toţii să muncim, să aj utăm şi să
îndrumăm pe tinerii talentaţi, sfătuindu-i să-şi însuşească minunata învăţătură
stalinistă, spre a deveni adevăraţi «ingineri ai sufletului». Eu mă străduiesc să
creez, după cum m-au învăţat marii dascăli ai socialismului, o literatură naţională
în formă, socialistă în conţinut. Prin cântecele şi poeziile mele, mă străduiesc să
sădesc în inimile oameni lor marea dragoste pentru ţara socialismului şi
conducătorul ei. Prin aceasta voi contribui şi eu, pe măsura talentului, la lupta
măreaţă a poporului nostru pentru construirea socialismului în scumpa noastră
Republică Populară. Îmi iau angajamentul, iubite tovarăşe Stalin, să lupt prin
scrisul meu pentru prietenie şi frăţie între popoare. Îţi doresc iubite tovarăşe Stalin
să trăieşti mulţi ani, să vezi lumina învăţăturii tale pătrunsă peste tot, unde încă e
.
7s
mtunenc" [ s.n. R . 1 . ] .
Cea de-a 70-a aniversare a lui Stalin s-a constituit într-un " minunat prilej de a
pregăti elevii şcolilor de toate gradele să cunoască un capitol măreţ din lupta şi
victoriile clasei muncitoare" . Şcolile din oraşul şi judeţul Suceava au participat la
acest eveniment planificându-şi munca cât mai sistematizat: " S-au trasat sarcini
concrete întregului corp didactic. Astfel, la toate orele de curs [ . . . ] se adâncesc
diferitele cunoştinţe despre Uniunea Sovietică şi personalitatea tovarăşului Stalin.
Şi câte prilejuri nu se ivesc la diferite obiecte! De pildă la geografie (făcându-se
corelaţii cu uimitoarele transfonnări ale naturii, la exploatările şi descoperirile din
vastele ţinuturi ale U.R.S.S.-ului), la ştiinţele naturii (dându-se exemple din
realizările bazate pe teoria miciurinistă), la fizică şi chimie (insistându-se, mai ales,
asupra realităţilor pe care le oferă ţara cu cea mai înaintată tehnică - Uniunea
Sovietică). [ . . . ] Elevii şcolilor, în frunte cu utemiştii şi pionierii, în urma
cunoştinţelor pe care le dobândesc treptat despre Marea Ţară a Social ismului şi
�

-
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despre tov. Stalin, găsesc diverse forme de a concretiza cât mai viu dragostea lor
pentru învăţătorul iubit al întregii omeniri muncitoare. Astfel ei fac pregătiri pentru
întocmirea de albume cu vederi din diferite faze ale activităţii revoluţionare şi
politice a tovarăşului Stalin. Elevii talentaţi la desen caută să redea, în schiţe şi
imagini, subiecte în legătură cu tovarăşul Stalin. Se fac noi gazete festive cu
articole corespunzătoare. De asemenea, elevii din toate şcolile (din oraş şi judeţ)
fac repetiţii pentru serbări cu programe în întregime închinate tovarăşului Stalin.
Elevii au redactat şi scrisori străbătute de emoţia de a se adresa Marelui Stalin la
Moscova, Kremlin. Tot aşa, la cercurile elevelor, activitatea se desfăşoară cu o
ordine de zi anume fixată pentru adâncirea cunoştinţelor despre tovarăşul Stalin şi
despre primul Stat Socialist. De pildă, la şedinţa unui cerc literar al elevilor s-a
făcut o prelucrare despre Literatura sovietică -oglindă a luptei pentru comunism,
urmată de lecturi adecvate din literatura sovietică şi progresistă [ . . . ] . În sfârşit,
orele de limba română sunt în întregime consacrate studiului vieţii şi operei tov.
Stalin. Prelucrându-se, de exemplu, articolul intitulat O sarcină de cinste cunoaşterea vieţii şi operei tovarăşului Stalin [ . . . ], elevii au avut o foarte potrivită
introducere pentru celelalte ore de limba română, în care se fac, în continuare, lecţii
în legătură cu tovarăşul Stalin. Aceste lecţii se completează şi cu lecturi, însoţite de
explicaţii din operele literaturii progresiste inspirate de personalitatea marelui
dascăl al omenirii sau în care se împletesc aspecte din multipla activitate a
tovarăşului Stalin. Cu cât interes citesc şi povestesc elevii mai mici episoadele
publicate în revista «Pionierul»: tovarăşul Stalin departat în Siberia Orientală, la
Ircurţc, tovarăşul Stalin exilat în Arctica, tovarăşul Stalin şi muncitorii din
Transcaucaz. [ . . . ] Copiii ştiu cu cât devotament a activat alături de Lenin pentru a
conduce poporul muncitor la victoria asupra exploatării. Recitând cu avânt din
poeziile închinate tov. Stalin, elevii arată progresele pe care le fac în ce priveşte
înţelegerea operei şi vieţii tov. Stalin. Totodată, aprofundând unele capitole din
Scurta biografie a tov. Stalin, cunoscând măreaţa sa contribuţie la crearea primului
stat socialist [ . . ], elevii cursului mediu pot înţelege mai bine şi operele literaturii
sovietice, în care popoarele îl cântă şi îl slăvesc pe genialul conducător.
Completând prin lectură particulară [ . . . ] cele învăţate la orele de curs, elevii îşi
îmbogăţesc cunoştinţele în baza cărora vor putea prezenta, în compoziţii proprii,
felul şi gradul în care şi-au însuşit cele învăţate din viaţa şi opera tovarăşu lui
Stalin "79 •
În cinstea celei de a 70-a aniversări a lui Stalin editurile din ţară au avut o
ofertă bogată: 1. V. Stalin, eliberatorul şi marele prieten al poporului nostru
(în limbile română, maghiară, germană, ucraineană şi sârbă); LV. Stalin, Opere,
voi. 4; LV. Stalin, Opere complete, 1 2 volume (în limba rusă); N. Virta, Bătălia
Stalingradului; P. Pavlenco, Fericirea; AL. Tolstoi, Pâinea; Versuri pentru Stalin .

79 Ilaria Sbiera, În şcoala nouă elevii studiază cu râvnă viaţa şi opera tovarăşului Stalin, în
Lupta
poporului ", nr. 722, 1 2 decembrie 1 949, p. I .
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o antologie de poezii închinate lui Stalin, traduceri din autori sov1et1c1; secţia
muzicală a Editurii de Stat a pregătit Odă legii staliniene, cântată pentru cor şi
orchestră, muzica de Hilda Jerea, versuri de Djambul Djabaev80.
Ample manifestări au fost organizate şi cu prilejul altor momente aniversare,
dedicate evenimentelor politice importante, cum ar fi împlinirea a 32 de ani de Ia
Marea Revoluţie Socialistă. Acestea erau reflectate şi în literatura românească, cum
aflăm din articolul Ce-a de-a 32-a aniversare a Marii Revolutii
' Socialiste este
întâmpinată cu un bogat program editoria/ 81 •
În paginile cotidianului ,,Zori noi " era reflectată şi activitatea "oamenilor
muncii " în sprij inul luptei pentru pace, conform sloganului UR.S.S. - bastionul păcii
e . Articolul Oamenii muncii din raionul Botoşani îşi realeg comitetele de luptă
pentru pace ne informează asupra desfăşurării unor asemenea activităţi:
"În întâmpinarea Congresului comitetelor de luptă pentru pace din R.P.R., oamenii
muncii din fabrici şi de pe ogoare luptă cu elan sporit pentru a da viaţă
angajamentelor luate, pentru a îndeplini şi depăşi înainte de termen sarcinile de plan
[ . . . ] . Adunările de realegere a comitetelor de luptă pentru pace au constituit un nou
prilej de manifestare a hotărârii de neclintit a oamenilor muncii de a lupta cu toate
forţele lor pentru marea cauză a păcii, bunul cel mai de preţ al întregii omeniri"82.
Prin activitatea Comitetelor de luptă pentru pace erau mobilizaţi toţi "oamenii
muncii" pentru a semna Apelul Consiliului Mondial al Păcii, iar cei care nu făceau
acest lucru erau demascaţi ca "duşmani ai păcii" , aşa cum a fost cazul " fostului
exploatator" Şuiu Gheorghe din comuna Sadova, raionul Câmpulung. "Cum putea
oare să semneze acest ticălos exploatator, acest mârşav duşman al păcii - se scria în
paginile periodicului "Zori noi " -, când el tânjeşte după vremurile apuse pentru
totdeauna, vremuri în care, împreună cu alţi bandiţi de teapa lui, storcea vlaga
ţăranilor muncitori din comună. EI doreşte războiul pentru că vrea din nou să
jefuiască, să-şi mărească averea, luând pâinea de la gura văduvelor şi orfanilor"83 .
Luptei pentru pace îi erau subordonate toate realizările " oamenilor muncii " ,
conform sloganului Construind, întărim pacea! Şi în acest domeniu se dădea o
"
" luptă pentru depăşirea planului de luptă pentru pace . "E evident astăzi - se arăta
în paginile cotidianului "Lupta poporului " - pentru orice muncitor conştient, că
fiecare succes pe frontul producţiei în ţara noastră înseamnă o lovitură dată
imperialismului anglo-american care a făcut, de-a lungul anilor, tot ce-i stătea în
putinţă ca să menţină ţara noastră la stadiul unei economii primitive, «eminamente
agricolă», pentru a o exploata mai uşor. Faptul că Uniunea Sovietică ne ajută să
construim o puternică industrie proprie face din ţara noastră o ţară independentă
[ . . . ] . În ţările capitaliste sau marshalizate, oameni i muncii sunt apăsaţi de grija
cumplită a zilei de mâine. [ . . . ] Propaganda războinică pune la încercare nervii
80

"
"Lupta poporului , nr. 722, 12 decembrie 1 949, p. 1 ; nr. 724, 1 5 decembrie 1 949, p. 1 .
", nr. 656, 30 octombrie 1 949, p. 2 .
noi
Zori
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82 Ibidem, nr. 1 537, 5 octombrie 1 952, p. 2.
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oameni lor. [ . . . ] Acolo nu se simt binefacerile păcii. Şi acolo oameni i doresc pacea,
dar cu atât mai mult îşi dau seama că trebuie să lupte abia pentru o pace adevărată,
senină, aşa ca cea de care se bucură popoarele sovietice, în drumul lor de construire
a societăţii comuniste. În ţara noastră munca de construire a socialismului nu este
uşoară. [ . . . ] Ş i totuşi, sub îndrumarea partidului, clasa muncitoare a făcut din ţara
noastră, în numai patru ani de zile, un bastion al păcii, creând o viaţă nouă în care
se simte zi de zi un progres, o înaintare pe drumul bunei stări a culturii, a fericirii.
Noi construim, aceasta este realitatea puternică pe care o exprimă atât Canalul
Dunăre-Marea Neagră cât şi o fabrică nouă, modernă de cherestea, în creierii
munţilor, la Vatra-Domei; atât un nou cămin cultural cât şi grandioasa Casă a
Scânteii, care va creşte la Bucureşti în ciuda ameninţărilor isterice cu «bomba
atomică». Noi construim, în timp ce ţările capitaliste se zvârcolesc în cele mai
cumplite contradicţii, care împiedică orice progres. [ . . ] Puterea uriaşă a noastră, a
celor din lagărul păcii şi al democraţiei, stă în însuşi faptul că nu contenim să
construim, să înfăptuim. De când mij loacele de producţie sunt în mâna poporului,
fiecare piesă ieşită din strung, fiecare cărămidă aşezată, fiecare tonă de oţel turnată
este un pas înainte spre progres, spre bunăstare. [ . . . ] Această convingere, care se
împleteşte cu învăţătura marxist-leninistă, arma puternică în lupta împotriva
duşmanulu i de clasă, face din constructorii socialismului din ţara noastră şi din
celelalte ţări cu democraţie populară, apărători înverşunaţi ai păcii, duşmanii de
moarte ai imperialismului. Şi, cu fiecare depăşire de normă, cu fiecare inovaţie sau
îmbunătăţire a muncii, constructorii socialismului fac tot mai greu posibilă
dezlănţuirea unui nou război, pentru că tot mai evidentă devine pentru imperialişti
imposibilitatea de a învinge vreodată forţele populare izbucnite spre lumină, spre
viaţă"84.
Ridicarea nivelului artistic şi cultural al maselor muncitoare era o sarcină
importantă a organizaţiilor de partid, coordonate de Comitetul pentru Artă de pe
lângă Consiliul de Miniştri. Cotidianul "Zori noi" nu scapă prilejul de a relata,
constant, rezultatele acestei activităţi, pusă sub semnul revoluţiei culturale care
trebuia să aibă loc în această perioadă când, " prin smulgerea puterii politice din
mâinile claselor exploatatoare", s-au creat posibilităţile necesare pentru " lupta
hotărâtă împotriva culturii vechi, decadente, a teoriilor reacţionare, împotriva
ideologiei reacţionare a burgheziei [ . . ]. Revoluţia culturală înfăptuieşte cu succes
[ . ] una din grandioasele sarcini istorice ale clasei muncitoare, aceea de a-şi însuşi
toate realizările culturii, tehnicii, ştiinţei şi de a le pune în serviciul măreţ al cauzei
de construire a socialismului "85•
Un rol deosebit în " opera de culturalizare a maselor" şi în munca
instructiv-educativă îl aveau casele de cultură şi căm inele culturale, care erau
responsabi le cu organizarea de spectacole pentru muncitori şi ţărani, desfăşurarea
.

.

. .
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de lecţii şi discuţii pe teme politice (vezi munca de lămurire pentru a intra în
colectiv), de artă, literatură. Casele de cultură raionale aveau sarcina "de a duce o
intensă muncă de culturalizare în rândul maselor de oameni ai muncii de la oraşe,
de a-i mobiliza la îndeplinirea hotărârilor partidului şi guvernului "86. Un exemplu
în acest sens este oferit de publicaţia "Zori noi" prin prezentarea activităţii Casei de
cultură raionale din Rădăuţi. Colectivul de conducere al acesteia, "străduindu-se să-şi
ducă la îndeplinire sarcinile ce-i stau în faţă" a reuşit să obţină "frumoase
realizări " : a fost formată o echipă artistică şi o orchestră populară, care aveau un
repertoriu bogat, compus din "cântece de masă, cum sunt Cântec pentru
Gh. Gheorghiu-Dej, Luptaţi pentru pace şi cântece populare [ . . ] interpretate în
limbile română, rusă, ucraineană şi idiş" ; s-au organizat manifestări unde au fost
prezentate " subiecte legate de lupta pentru pace, de politica internaţională" ; în
campania electorală pentru alegerea deputaţilor în sfaturile populare, Casa de
cultură a desfăşurat "o intensă muncă cultural-artistică: au fost organizate
conferinţele: Sfaturile populare, baza politică a R.P.R. şi Sovietele de deputaţi ai
.

oamenilor muncii din UR. S. S., factor activ la lupta pentru construirea comunis
mului, care au fost urmate de programe artistice adecvate alegerilor"87 •

În munca de culturalizare a maselor un rol important revenea campaniilor de
alfabetizate a maselor. Cotidianul "Zori noi" ne relatează despre acestea prin
articole de genul Sunt mândru că pot citi şi scrie, în care personajul principal este,
de obicei, un ţăran care, ţinut "în beznă" de foştii moşieri, acum a înţeles rostul
cărţii, ştie să scrie şi să citească şi participă, "însufleţit de învăţăturile
comunismului", la serbările organizate de căminele culturale, recitând poezii
patriotice.
Un rol important în campania de alfabetizare revenea învăţătorului care are,
în noua epocă, o altă imagine faţă de cea din vechiul regim. Textul Învăţătorul în
trecut şi azi ne lămureşte asupra acestei probleme: "Amărâtă şi tristă a fost în trecut
viaţa învăţătorului. Muncind din greu, în condiţii mizerabile, pentru un salariu de
nimic, cu hainele rupte şi peticite, cu bocancii scâlciaţi şi fără pingele, mai mult
flămând decât sătul, învăţătorul nostru de ieri, stors şi de ultima picătură de vlagă
de către regimul burghezo-moşieresc, era oricând şi oriunde obiectul dispreţului,
batjocorei tuturor ticăloşilor parveniţi la cârmă, stăpâni pe putere şi pe robi [ . . . ]. Te
cutremuri gândindu-te la trecut şi parcă nu-ţi vine a crede că s-a sfârşit coşmarul,
că te-ai deşteptat şi că lumina binefăcătoare a soarelui îţi inundă aievea casa,
chipul, privirea, copiii. [ . . . ] Astăzi, în regimul de democraţie populară, prin grija
permanentă a partidului şi guvernului, învăţătorimea din patria noastră se găseşte
situată la un nivel de trai şi de preţuire cum nici n-a putut visa măcar, în vremuri de
neagră exploatare şi revoltătoare îngenunchiere. Şi acest nivel continuă să crească
O. Rosneanu, Din activitatea Casei de Cultură Raionale Rădăuţi, în "Zori noi" , nr. 2068,
2 iulie 1 954, p. 3 .
8 7 Ibidem.
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simţitor, pe măsura noilor cuceriri şi succese obţinute de clasa muncitoare, în
efortul său uriaş de construire a socialismului. Astăzi învăţătorul [ . . . ] este ridicat la
înaltul grad de constructor al socialismului, cot la cot cu muncitorii din fabrici, cu
savanţii şi cărturarii patriei" 88.
Un alt text, Bucuria şi mândria de a fi învăţător în R.P.R., semnat de
învăţătorul Gh. Savin, ilustrează figura dascălului în noua perioadă: "A venit
vremea cea nouă, şcoala nouă. Mi-am înţeles sarcinile şi-am început să muncesc cu
tragere de inimă. Am şi greşit uneori, dar m-a ajutat partidul. M-a ajutat şi presa de
partid, arătându-mi greşelile. Critica m-a întărit, astfel am reuşit să muncesc şi mai
bine şi mai cu spor. Ajutat de tovarăşii mei de muncă am reuşit ca şcoala pe care o
conduc să aibă o frecvenţă de 1 00 la sută, să nu rămână în nici un an vreun copil
neşcolarizat, să îmbunătăţim mereu calitatea învăţământului. Cheia succesului:
experienţa pedagogiei sovietice. Mă întâlnesc adesea cu foşti elevi ai mei. Sunt
nemăsurat de fericit când îi văd oameni hotărâţi, cu capacitate de muncă în lupta
pentru construirea socialismului. Nu-mi înşir succesele să mă laud. Succesele le
datorez partidului, tovarăşilor care m-au îndrumat şi sprij init. [ . . . ] Primind această
înaltă distincţie [titlul de învăţător emerit al R.P.R., n.n. - R.I.], mă angajez să
muncesc de-aici înainte şi cu mai multă râvnă pentru ridicarea calităţii
învăţământului la un nivel şi mai înalt, pentru lichidarea completă a analfabe
tismului, pentru culturalizarea maselor, cu un cuvânt, să-mi dau contribuţia
întreagă construirii socialismului şi apărării păcii. Mulţumesc din toată inima clasei
muncitoare şi partidului ei " 89•
În perioada de "construire a socialismului " şcoala, devenită prin "trecerea
puterii în mâna clasei muncitoare, şcoala poporului " , a fost instrumentul prin care
s-a realizat " instrucţie în spirit realist-ştiinţific care tinde a dezvolta Ia copii o
concepţie ştiinţifică despre lume şi societate şi [ . . . ] educaţie comunistă, care
dezvoltă în copii calităţile caracterului ca: voinţa, disciplina, patriotismul socialist,
dragostea faţă de U .R.S.S., pentru a face din ei constructori capabili şi avântaţi ai
socialismului şi luptători aprigi pentru pace [ . . . ] . Regimul burghezo-moşieresc, în
tendinţa sa de a camufla caracterul de clasă al învăţământului, îl prezintă ca fiind
apolitic. Această concepţie falsă dăinuie încă şi la unele cadre didactice de la noi
care, sub pretextul «neutralităţii», a apolitismului, fac lecţii care nu au nimic în
comun cu construirea socialismului, nu dau noţiuni ştiinţifice şi nu trezesc în elevi
dorinţa de a crea, de a construi . Prin astfel de lecţii, propunătorul respectiv face, în
mod inconştient, jocul duşmanului de clasă, întârziind creşterea cadrelor necesare
construirii socialismului. Să ne amintim de cuvintele lui Lenin: «Şcoala în afară de
politică este minciună şi ipocrizie». [ . . . ] Marea majoritate a cadrelor noastre
didactice sunt, însă, conştiente de rolul însemnat pe care-I au în instrucţia ŞI
88 Zori noi", nr. 1 387, 9 aprilie 1 952, p. 2.
"
89 Ibidem, nr. 1 308, 9 ianuarie 1 952, p. 2.
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educaţia elevilor, contribuind, prin lecţiile pe care le ţin, la creşterea cadrelor de
care are nevoie ţara noastră în drum spre socialism"90.
Propaganda prin literatură era un element important în susţinerea noii ideologii.
In noua perioadă, creaţia literară beneficia de "îndrumarea şi sprij inul permanent"
venit din partea comitetelor regionale de partid. "Când spunem îndrumare şi sprij in 
afirma Dragoş Vicol - nu ne referim numai la munca ideologică desfăşurată de
comitetul regional de partid în rândul scriitorilor, nu ne referim numai la faptul că
activiştii comitetului regional au participat la şedinţele literare, contribuind la buna
organizare a muncii organizatorice prin îndemnuri şi soluţii practice. Ne referim la
ajutorul concret dat scriitorului, prin antrenarea lui în acţiunile partidului, acţiuni
menite să dea o puternică dezvoltare tuturor ramurilor de activitate pe tărâm
regional. Vom exemplifica. În preajma aniversării a 30 de ani de luptă glorioasă a
partidului, comitetul regional de partid, răspunzând unei însufleţite dorinţe a
scriitorilor, le-a creat posibilitatea de a se întâlni cu luptători ilegalişti, de a da un
puternic conţinut documentar acestor întâlniri şi de a stimula apoi activitatea
creatoare a scriitorilor. Scrierile au fost apoi analizate de către unii membri ai
biroului regional, împreună cu autorii lor, în mod critic, constructiv, lucru care a
condiţionat, pe de o parte, clarificarea obiectivelor urmărite de scriitori, iar pe de
alta, aprofundarea temelor, întărindu-se astfel autenticitatea faptelor şi eroilor,
veridicitatea materialului de viaţă folosit de autor. [ . . ] Avem convingerea deplină
că suntem pe drumul cel bun. Sunt, fără îndoială, şi lipsuri multe în scrierile
noastre. Dar partidul ne va ajuta să le înlăturăm. Partidul ne va ajuta şi mai departe
să devenim luptători hotărâţi, dârzi, pe frontul ideologic, pe frontul împlinirii
luminoaselor năzuinţe de pace şi socialism ale poporului nostru muncitor"9 1 •
În articolul Critica în cenaclurile noastre literare este pusă în discuţie
problema " nivelului creaţiei literare" , care trebuie să fie "condiţionat în foarte mare
măsură de felul în care se poartă discuţiile critice, de profunzimea şi principialitatea
criticii. [ . . ] Critica trebuie să disece şi forma. Dar, în acelaşi timp, ea trebuie să
pătrundă puternic în conţinut. Să analizeze temeinic tema, să clarifice autorului o
serie de sensuri, ajutându-1 să-şi îmbogăţească tema cu elemente esenţiale, cu
amănunte semnificative şi chiar cu material de viaţă veridic. Este condamnabilă
atitudinea unor tovarăşi [ . . . ] care «nu critică pentru ca să nu fie criticaţi» sau spun că
«lucrarea este bună, chiar dacă are greşeli»" . Activitatea unor cenacluri literare92 este
�

.

.

"
"Făclia Sucevei , nr. 1 259, 9 noiembrie 1 95 1 , p. 2.
"
9 1 Dragoş Vico1, Comitetul regional de partid şi creaţia literară, în "Zori noi , nr. 1 296,
20 decembrie 1 95 1 , p. 2, 4.
92 În Bucovina existau mai multe cenacluri literare, la Suceava, Câmpulung, Rădăuţi,
Gura Humorului. Din anul 1 949 a funcţionat la Suceava şi o filială a Uniunii Scriitorilor. În cadrul
acestora şi-au desfăşurat activitatea scriitori care au debutat înainte de anul 1 944 şi scriitori noi:
Nicolae Labiş, Oltea Paşcovici, Zaharia Plăianu, Ecaterina Mihăescu, Valeria Boiculesi, Atanasie
Spetcu, Mihai Marciuc, Traian Filip, G. Găină, Radu Cârneci, Eugen Paşcanu, Vasile Bobu,
Gheorghe Ionaşcu, Traian Filip, Constantin Rotariu, 1. Theler, George Sidorovici, Dragoş Vicol, 1. H.
Creţianu, Gruia Bodnărescu, Rely Biei, T. Gr. Coştiug, Sanda Pripor, Ilarie Poştariu ş. a. Cf. "Făclia
Sucevei", nr. 1 206, 6 septembrie 1 95 1 , p. 2; nr. 1 1 75, 29 iulie 1 95 1 , p. 2.
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aspru sancţionată din această perspectivă, iar soluţia care s e propune este cea a
prezenţei activiştilor de partid la şedinţele cenaclurilor, pentru că "problemele
ridicate de ei, criticile aduse lucrărilor, ar constituit un ajutor de preţ pentru
membrii cenaclurilor. [ . . . ] Activiştii sunt oameni care cunosc viaţa în plină
transformare, fiindcă tocmai ei sunt cei care o împing înainte prin munca lor, prin
înţelegerea largă a fenomenelor sociale şi politice. Astfel, sprij inul Comitetelor de
partid dat cenaclurilor ar fi mai eficace, mai concret, mai roditor. Problema literară
este astăzi o problemă de stat. Să sprij inim deci înflorirea literaturii noastre noi,
ajutând-o să dea cu adevărat cât mai mulţi «ingineri ai sufletelor omeneşti» "93.
Datorită lipsurilor constatate în activitatea cenaclurilor literare, care se
desfăşura " neorganizat şi sporadic" şi a lipsei de importanţă date " muncii de
însuşire cât mai temeinică a concepţiei estetice marxist-leniniste, a ridicării
permanente a nivelului ideologic-cultural al membrilor săi, lucruri primordiale
pentru câştigarea măiestriei scrisului " , Uniunea Scriitorilor a organizat un curs de
responsabili de cenacluri, astfel încât, din anul 1 95 1 , pe lângă fiecare cenaclu a
funcţionat un cerc de studii în cadrul căruia se ţineau lecţii de teoria literaturii şi de
ideologie privind dezvoltarea literaturii94. Însuşindu-şi toate aceste învăţăminte,
tinerele talente, precum şi scriitorii mai vârstnici care activau în cadrul cenaclurilor
din regiune, "au reuşit să se scuture de influenţele literaturii burgheze şi să dea
lucrări literare de valoare. [ . ] Luptând să-şi însuşească principiile realismului
socialist, scriitorii din regiunea noastră au reuşit să oglindească în scrierile lor
chipul omului nou, constructor al socialismului, să oglindească realitatea nouă, să
dea acestor lucrări o însemnată valoare educativă"9 5.
Sub titlul Scriitorii din regiunea noastră luptă pentru pace şi socialism sunt
prezentate noile direcţii în literatură, pornind de la ideea că, în perioada anterioară,
"burghezia îşi impusese [ . . . ] mercenarii ideologiei ei putrede, în primele linii de
rezistenţă şi contraatac, punându-le în mână arma naţionalismului, arma urii de
rasă, şovinismul . [ . . . ] Scriitorii, care practicau cameleonismul politic [ . . . ] lătrau
zilnic prin toate fiţuicile împotriva Uniunii Sovietice, împotriva mişcării tot mai
mari a clasei muncitoare. Dar eliberarea patriei noastre de către glorioasa armată
sovietică şi lupta grea şi neînvinsă a partidului clasei muncitoare au dărâmat pentru
totdeauna [ . . ] poziţiile economice şi ideologice ale burgheziei din patria noastră.
În câmpul culturii a răsărit soarele. O literatură nouă a început să se nască,
literatură pusă în slujba păcii şi a vieţii, în slujba oamenilor muncii " .
În cadrul acestei "mişcări de regenerare a culturii româneşti " scriitorii din
regiune şi-au adus o contribuţie substanţială. Urmând pilda înaintaşilor şi a unor
confraţi "căliţi în lupta scrisului pentru cauza poporului " , noii scriitori " şi-au
închinat talentul celor mai nobile năzuinţi de pace şi socialism" . Ei au abordat, în
. .

.

93

94
95

"
"Făclia Sucevei , nr. 1 273 , 25 noiembrie 1 95 1 , p. 2.
Ibidem, nr. 1 206, 6 septembrie 1 95 1 , p. 2.
Ibidem.
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lucrările lor, " subiecte rupte din realitatea în devenire [ . . . ] , au adus în literatura
noastră viaţa, munca şi transformarea oamenilor [ . . . ], lupta pentru transformarea
socialistă a agriculturii . [ . . . ] Încuraj aţi şi stimulaţi de partid, sprij iniţi de Uniunea
Scriitorilor, scriitorii din regiunea noastră au început a ataca teme mai ample, a
descoperi subiecte noi, legate de mersul înainte a poporului muncitor"96 .
Periodicul "Zori noi " avea rubrici permanente care popularizau cartea
sovietică şi noile produse ale literaturii româneşti. Nu odată în paginile cotidianului
s-a vorbit despre " importanţa mondială a literaturii ruse" , "armă minunată de
educaţie patriotică, comunistă, a oamenilor muncii de pretutindeni, exemplu în
bătălia pentru pace şi democraţie" . Se sublinia "efectul ei puternic asupra
oamenilor muncii, artiştilor şi scriitorilor din România şi din toată lumea, în ceea
ce priveşte înţelegerea mai deplină a sarcinilor ce le revin ca ostaşi în frontul păcii,
,
în frontul democraţiei şi culturii' n. Despre literatura sovietică se vorbea ca despre
o " literatură nouă" , care înfăţişează chipul omului nou [ . . . ], transformator al
lumii "98.
Apariţia lucrării lui Stalin, Cu privire la marxism în lingvistică, "a creat un
puternic avânt în dezvoltarea culturii şi ştiinţei din ţara noastră. Ea a deschis
lingviştilor din ţara noastră calea studierii unor probleme însemnate în formarea şi
dezvoltarea l imbii române, în încrucişările ce le-a suferit, cât şi la alcătuirea
marelui dicţionar al limbii române. Sarcinile măreţe - însuşirea temeinică a limbii,
a gramaticii, a bogăţiilor limbii noastre populare - reieşite din geniala lucrare a
tovarăşului Stalin, trebuie să constituie pentru toţi scriitorii din regiunea noastră o
preocupare principală. Ei vor contribui astfel la dezvoltarea limbii române, la
dezvoltarea culturii noastre, socialistă în conţinut şi naţională în formă. Studierea
acestei geniale lucrări a tovarăşului Stalin, de către toţi oamenii de ştiinţă, litere şi
artă din regiunea noastră, trebuie să constituie o sarcină de frunte. Aceasta va duce
la întărirea suprastructurii noastre socialiste" [s. n. - R. 1.] 99 .
Manifestările organizate cu ocazia Decadei literaturii ruse se constituiau
într-un bun prilej de glorificare a realizărilor "geniului creator al poporului rus" în
domeniul l iterar. În acest scop erau mobilizate organizaţiile ARLUS, împreună cu
toate organizaţiile de masă şi culturale pentru a organiza colectivele regionale, care
întocmeau planurile de organizare a manifestărilor: conferinţe, festivaluri literare,
audiţii colective de radio, lecturi colective, fato-expoziţii cu portrete ale scriitorilor
ruşi şi sovietici. În oraşele reşedinţă de raion aveau loc conferinţe centrale pe tema
Literatura marelui popor rus ne ajută în lupta pentru pace şi construirea
socialismului 1 00 •
Cu acest prilej , în paginile cotidianul "Zori noi" erau popularizate producţiile
literare sovietice, prin rubrici de genul Editura Tineretului recomandă cărţi pentru
96

Ibidem , nr. 1 1 75, 29 iulie 195 1 , p. 2.
"
"Zori noi , nr. 1 387, 9 aprilie 1 952, p. 3.
98 Lupta poporului " , nr. 65 1 , 9 noiembrie 1 949, p. 2; "Zori noi " , nr. 1 384, 5 aprilie 1 952, p. 3.
"
99 Zori noi " , nr. 1 1 4 1 , 20 iunie 1 95 1 , p. 3.
"
1 00 Ibidem, nr. 1 3 77, 28 martie 1 952, p. 2.
97
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tineret şi copii sau Editura " Cartea Rusă " recomandă următoarele opere ale
literaturii sovietice. Într-unul dintre numerele pe anul 1 952 ale periodicului,
Editura Tineretului recomanda 22 de cărţi, ai căror autori erau : V . Maiakovski,
F. Gladcov, A. Gaidar, B. Polevoi, A. Gonciar, N. Biriucov. P. Ignatov,
V. Zacrutchin, L. Platov ş.a. 10 1 De asemenea, editura "Cartea Rusă" avea un
program editorial bogat: P. Pavlenco, Fericirea; B. Gorbatov, Neînfrânţii; H. Dona,
Prietenia cu U.R.S.S., garanţia independenţei R.P.R., Marea experienţă a U.R.S.S.
ne arată calea spre electrificarea ţării noastre 1 02 •
Cu ocazia manifestărilor dedicate Decadei literaturii ruse, desfăşurate în
perioada 29 martie - 7 aprilie 1 952, Editura "Cartea Rusă" recomanda "opere ale
literaturii ruse care oglindesc chipul luptătorului bolşevic " : N. Ostrovski, Aşa s-a
călit oţelul ; M. Şolohov, Pământ desţelenit; A. Fadeev, Tânăra gardă; V. Ajaev,
Departe de Moscova; S. Babaevski, Lumina deasupra pământului ş.a. 103 De
asemenea, era semnalată apariţia lucrării lui M. Gorki, Pentru pace şi democraţie,
lucrare care "demască imperialismul american, conducător al reacţiunii internaţionale
şi smulge vălul ipocriziei de pe faţa «pacifiştilor» burghezi, a intelectualilor şi
liderilor socialişti de dreapta, puşi în slujba aţâţătorilor de război. De asemenea,
Gorki îi critică pe ideologii dolarului - savanţi, filosofi, scriitori şi gazetari
cosmopoliţi - care servesc cu slugărnicie interesele agresive ale Wali-Street-ului " 1 04.
Creaţiile poetului Vladimir Maiakovski (Poeme alese, Cum se scriu
versurile), "cel mai bun şi cel mai talentat poet al epocii sovietice" , după spusele
lui Stalin, sunt recomandate cititorilor cotidianul "Zori noi " pentru că "opera sa
este poezia marilor înfăptuiri, a vastelor generalizări, a privirii agere şi îndrăzneţe
în viitor. Aceasta este poezia în care este întruchipată conştiinţa uriaşei superiorităţi
a orânduirii sovietice, a culturii sovietice, faţă de orânduirea capitalistă şi cultura
ei " 105. În articolul 60 de ani de la naşterea marelui poet Vladimir Maiakovski
cititorilor le sunt prezentate aspecte din viaţa şi opera acestuia, precum şi felul în
care creaţiile literare au fost receptate în spaţiul sovietic: " Călătoriile făcute dincolo
de hotarele ţării îi dau posibilitatea lui Maiakovski să înfăţişeze în versuri şi proză
o largă şi variată tematică. Demascând putreziciunea capitalismului, imoralitatea
vieţii burgheze, minciuna aşa-ziselor ei libertăţi, trădarea independenţei şi
suveranităţii naţionale, cuvântul lui Maiakovski răsună cu aceeaşi autenticitate, cu
aceeaşi putere şi astăzi. Maiakovski a preţuit realizările culturii franceze, precum şi
tehnica î�aintată pentru acea vreme a S.U.A. Dar le-a privit de pe poziţiile omului
sovietic. In poezia Podul Brooklyn, Maiakovski scrie: «Viaţa aici jur împrejur/Era
pentru unii numai huzur,/Urlet de foame prelung pentru alţii . . . /De aici şomerii
foarte frumos/Îşi dau drumul în Hudson/Cu capul în jos». Maiakovski era conştient
1 01
1 02

Ibidem,
Ibidem,
1 03 Ibidem,
104 Ibidem,
1 0 5 Ibidem,

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

1 384,
1 506,
1 383,
1 384,
1 777,

5 aprilie 1 952, p. 3.
28 august 1 952, p. 2.
4 aprilie 1 952, p. 2.
5 aprilie 1 952, p. 2.
19 iulie 1 953, p. 2.
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şi mândru de întregul prezent şi viitor al patriei sale sovietice. Adresându-se parcă
celor cu spinarea moale, ploconiţii fără principii în faţa Occidentului burghez,
decadent, el scrie: «Ne-a fermecat New-York-ul, cetatea colosală./Dar şepcile de
pe ureche nu ni le-am smuls./Noi, sovieticii, avem mândria noastră personală/Să-i
privim pe burghezi de sus». [ . . . ] Versurile marelui poet sunt închinate forţei de
nebiruit a marii ţări a socialismului, eroismului, dragostei de patrie şi entuziasmului
în muncă al popoarelor sovietice. De aceea aceste versuri sunt atât de aproape de
inima omului sovietic, atât de iubite de el. În decembrie 1 942, ostaşul sovietic
A. P. Chirilov a trimis B ibliotecii-Muzeu «Maiakovski» din Moscova un dar de pe
frontul Stalingradului. Era un volum de poezii de Maiakovski, străpuns de o schijă
de obuz duşman. Nici pe front, în cele mai grele lupte, omu l sovietic nu s-a
despărţit de cântăreţul tinereţii comunismului" 106 .
Cu prilejul aniversării a 1 O ani de activitate a Editurii "Cartea Rusă", cotidianul
"
"Zori noi informează cititorii asupra faptului că "din cele 75 de milioane de
exemplare însumând aproape 7 mii de titluri - totalul traducerilor apărând la noi
25 de milioane de exemplare şi aproape 1 900 de titluri reprezintă numai rezultatul
activităţii Editurii «Cartea Rusă», activitate orientată în întregime în vederea
traducerii şi popularizării operelor din comoara nesfârşită a literaturii sovietice" 107 .
Popularizarea noilor producţii literare, româneşti sau sovietice, se făcea prin
organizarea de consfătuiri pe marginea diferitelor romane sau nuvele, uneori în
prezenţa autorului. Aflăm, de pildă, că membrii gospodăriilor agricole colective din
Ilişeşti şi Şcheia, au discutat două nuvele (Inima gospodăriei şi Raiul de aur) şi au
învăţat că trebuie să fie " necruţători cu duşmanul de clasă" , dar au pus în evidenţă
şi lipsurile nuvelei, pe care autorul şi le-a însuşit, angaj ându-se să le transmită
editurii, "în scopul îmbunătăţirii permanente a cărţilor dedicate vieţii şi luptei
ţărănimii noastre muncitoare" 1 08. Noile creaţii literare, pe diverse teme (problema
relaţiilor tovărăşeşti între elevi şi eleve, ajutorul reciproc la învăţătură, aspecte din
transformarea agriculturii, satirizarea unor salariaţi nepăsători faţă de "oamenii
muncii " etc.) erau discutate şi în cadrul cercurilor literare, " factor din ce în ce mai
valoros în frontul cultural al regiunii " 109 .
Însemnările făcute de George Sidorovici 1 10 pe marginea Decadei manifestă
rilor culturale, publicate de cotidianul "Zori noi " în anul 1 954, sub titlul Distanţa
dintre două lumi, sunt semnificative din punct de vedere al transformărilor care au
-

1 06

Ibidem, p. 3.
Ibidem, nr. 2 1 56, 20 octombrie 1 954, p. 2.
Ibidem, nr. 1 436, 6 iulie 1 952, p. 2.
1 09 Ibidem, nr. 2 1 96, 5 decembrie 1 954, p. 2.
1 0
1 George Sidorovici ( 1 3 februarie 1 920 - 9 decembrie 1 976) a fost, în perioada 1 946-1 956,
prim-secretar al judeţului Câmpulung, redactor Ia ziarele locale, director la Şcoala Normală din
Gura-Humorului şi director al orfelinatului din aceeaşi localitate. Î n anul 1 956 a fost exclus din partid,
iar în 1 958 a fost arestat, confiscându-i-se averea. După eliberarea din închisoare, în anul 1 960, a fost
bibliotecar la Biblioteca orăşenească din Gura-Humorului şi redactor al publicaţiei "Zori noi" ( 1 9651 972). A publicat două volume de povestiri, Vulpile şi Pădurea de dincolo şi volumul de reportaje
Oameni şi munţi. Cf. "Crai-nou", nr. 4323, 9 decembrie 2006, p. 4-5.
1 07
8
10
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marcat şi domeniul creaţiei literare în noua epocă. Pornind de la ideea că "în
România moşierilor şi a fabricanţilor poeţii mureau de foame" , dând ca exemplu
viaţa lui Eminescu, autorul vorbeşte despre "avântul celor zece ani de când poporul
a aj uns stăpân în casa lui". Alege ca exemplificare manifestările organizate la
"
" Librăria noastră din Botoşani, în prezenţa unui grup de scriitori. "Muncitori din
diferite întreprinderi, profesori şi elevi, s-au grăbit sa-i vadă - arată Sidorovici -, să
stea de vorbă cu dânşii, să-şi spună părerea asupra cărţilor citite şi ce altele ar mai
dori să vadă lumina tiparului . În liniştea sălii plină de lume au sunat versurile
poeţilor Cristian Sîrbu şi Letiţia Papu. Stihuri calde cântau bucuri ile vieţii noi [ . . . ] .
Am zărit feţele ascultătorilor scăldate într-o lumină puternică. [ . . . ] Poetul care citea
era şi el un muncitor. Cristian Sîrbu fusese cizmar necăj it înainte de 23 August. În
scurtele clipe de răgaz, printre calapoade şi şpanuri, îşi însemna atunci mâniile cu
un capăt de plumb. Azi e redactor la «Viaţa românească», are câteva volume de
versuri, colindă ţara, citind din opera lui. La terminarea lecturilor, cei care au luat
cuvântul au fost în cea mai mare parte muncitori. Şi nu s-au sfiit deloc să dea
sfaturi scri itorilor. Au vorbit despre literatura acestor zece ani cu pricepere şi curaj,
ca despre un lucru care-i interesează îndeaproape. «Fără îndoială că literatura
noastră a obţinut succese însemnate, şi-a spus părerea muncitoarea Ştefănescu
Sevasta, de la şcoala Consiliului Central al Sindicatelor. Mi-au plăcut mult cărţi ca
Mitrea Cocor, Drum fără pulbere, Temelia . Ele oglindesc din plin viaţa noastră cea
nouă. Am citit însă şi altele care mi-au plăcut mai puţin. De aceea, tovarăşi
scriitori, în cel de-al doilea deceniu vom avea pretenţii mai mari de la
dumneavoastră! Dorim cărţi în care chipul comunistului să se desprindă mai viu,
aşa cum îl vedem în viaţă, la strung, la războiul de ţesut, în mij locul familiei. Şi vă
rugăm, nu uitaţi viaţa lui personală. Scrieţi sentimentele sale». De la vorba
îngâmfată de acum 67 de ani a «onorabilului» C. Leca, că «ar fi incorect să dăm un
aj utor domnului Eminescu», până la spusele pline de dragoste şi grijă ale
muncitoarei Ştefănescu Sevasta, de a nu uita din cărţile noastre «viaţa personală a
comuniştilor», e distanţa între două lumi. Lumea în care poeţii tânjeau măcinaţi de
foame şi boli, alături cu alte milioane de truditori, a apus pe vecie. Cealaltă, unde
mii şi mii de oameni se grăbesc, de la strung, de la războiul de ţesut, să asculte
versuri şi să dea sfaturi poeţilor, a sărbătorit de curând în patria noastră împlinirea
celui dintâi glorios deceniu" 1 1 1 •
U n rol important în " lupta pentru făurirea omului nou, constructor activ şi
conştient al socialismului" revenea cărţii politice. La împlinirea a 1 O ani de
activitate a Editurii de Stat pentru Literatura Politică, cotidianul "Zori noi "
informează cititorii asupra apariţiilor editoriale de acest fel, subliniind ideea că,
"studiind lucrările clasicilor marxism-leninismului, hotărârile şi rezoluţiile
P.C.U.S., articolele şi cuvântările partidului nostru, documente din viaţa partidelor
comuniste şi muncitoreşti, broşuri de popularizare [ . . . ], cei ce muncesc pe
tărâmurile ştiinţei şi artei, în uzine, mine, pe ogoare, capătă o orientare precisă în
111

"
"Zori noi , nr. 2 1 1 3, 27 august 1 954, p. 2.
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străduinţele lor de a aduce la îndeplinire toate sarcinile ce le ridică construirea
socialismului în patria noastră" . Activitatea editurii s-a concretizat în tipărirea
lucrărilor clasicilor marxism-leninismului, " fără cunoaşterea cărora nu poate fi
luptă conştientă pentru construirea vieţii noi " . Au apărut, în mai multe ediţii,
lucrări ca: Manifestul Partidului Comunist; Capitalul; Ludwig Feuerbach şi
sfârşitul filosofiei clasice germane; Imperialismul, stadiul cel mai înalt al
capitalismului; Anti-Diihring; Materialism şi empiriocriticism ş. a. Editura de Stat
pentru Literatură Politică a publicat şi documente din istoria mişcării muncitoreşti
din România şi din ţările de democraţie populară, hotărâri şi rezoluţii ale P.C.U.S.,
în 1 000 000 de exemplare, lucrări care tratează "probleme economice şi politice
privind construcţia socialismului " . Una dintre acestea, semnată de Natalia Scurtu,
Întâlnirea cu partidul, "înfăţişează procesul de formare a conştiinţei revoluţionare
a ţărănimii muncitoare, în timpul activităţii ilegale a P.C.R. Rămânând orfană,
Rodica, o fată tânără de la ţară, intră ca lucrătoare într-o fabrică, pentru a-şi câştiga
existenţa. Acolo, pentru «vina» de a fi contribuit cu câţiva lei la ajutoarea
muncitorilor în grevă, Rodica e arestată şi maltratată de poliţie. În închisoare este
primită cu multă dragoste de către deţinutele politice, care o învaţă carte şi o ajută
să înţeleagă importanţa luptei pe care o duc comuniştii pentru eliberarea de sub
exploatare a clasei muncitoare şi a ţărănimii muncitoare" . Această lucrare " este o
nouă contribuţie literară pentru popularizarea activităţii partidului în ilegalitate şi
anume atragerea în partid a elementelor din sânul ţărănimii muncitoare" 1 1 2. O altă
lucrare recomandată cititorilor, Se risipeşte negura, semnată de Dragoş Vicol,
"
" demască încercările chiaburilor de a sabota recolta, folosindu-se de superstiţii .
Este dat exemplul chiaburilor Solofon, Buzucă, Dumitraş şi Ţânţăroiu care,
"înveninaţi de aderarea unui număr de ţărani la gospodăria colectivă, uneltesc
împotriva recoltei, prin răspăndirea «lanţului Sf. Antonie», menit să scadă numărul
zilelor lucrătoare. Colectiviştii însă, îndrumaţi de partid, muncesc cu râvnă şi
încredere pentru a-ş i construi o viaţă fericită, nelăsând zvonurile chiabureşti să se
întindă" . Înfăţişând " aspecte din lupta de clasă la ţară" , lucrarea " mobilizează la
muncă pe ţărani i muncitori, îndrumaţi de partid pe calea luminoasă a
colectivizării" 1 13.
În primii 1 O ani de activitate, Editura de Stat pentru Literatură Politică a
tipărit 4289 lucrări, al căror tiraj se ridica la 1 43 000 000 de exemplare. Referitor la
acest bilanţ, cotidianul " Zori noi" aprecia că el reprezintă " un fragment din lupta de
zi cu zi a partidului pentru educarea politică a milioanelor de constructori ai
socialismului " 1 14 •
Lucrări pe teme politice au apărut şi la Editura P.M.R. : Gh. Gheorghiu-Dej,
Articole şi cuvântări; Ana Pauker, Cuvântarea rostită la şedinţa solemnă în cinstea
112
1 13
1 14

"Făclia Sucevei", nr. 1 209, 9 septembrie 1 95 1 , p. 2.
Ibidem.
"
"Zori noi , nr. 2 1 67, 3 1 octombrie 1 954, p. 3 .
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celei de a 34-a aniversări a Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie; L.P. Beria,
A 34-a aniversare a Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie; Zina Brâncu, Să educăm
oamenii muncii în spiritul moralei comuniste; Vintilă Marin, Măreţele construcţii ale
comunismului întăresc frontul păcii, democraţiei, socialismului, pentru cursurile serale
de partid de la oraşe (trei volume), Întovărăşirea, formă a cooperaţiei agricole de
producţie (pentru cercurile de politică curentă de la sate) ş.a. 1 1 5
Întărirea legăturilor culturale dintre Uniunea Sovietică şi România era
considerată o condiţie necesară pentru ca "oameni muncii " din România " să-şi
făurească cu succes noua viaţa, să înţeleagă mai bine pe tovărăşii lor de luptă şi să
înveţe din experienţa lor de muncă şi creaţie" . În paginile periodicului "Zori noi " se
regăsesc numeroase articole pe această temă din care aflăm că " poporul român şi
cel sovietic folosesc diferite forme de colaborare culturală. O formă de colaborare
culturală deosebit de larg răspândită este schimbul de delegaţii, de colective
teatrale şi echipe sportive. Au devenit tradiţionale lunile prieteniei româno
sovietice, festivalurile de fi lme, expoziţiile de artă plastică, congresele şi
conferinţele ştiinţifice comune. Un rol deosebit de important în îmbogăţirea ştiinţei
şi artei ambelor ţări îl joacă schimbul larg de cărţi, consultaţii le tehnice reciproce ş i
cunoaşterea succeselor inovatorilor î n toate domeniile economiei naţionale" 1 1 6 •
O importanţă deosebită era acordată "muncii de popularizare a învăţă
mântului popular de limba rusă" , pentru că " oamenii muncii " erau conştienţi că " o
pârghie principală în însuşirea experienţei sovietice în toate domeniile este
învăţarea limbii ruse" . Cursurile de învăţare a limbii ruse erau organizate de către
ARLUS, sub îndrumarea comisi ilor regionale şi a celor raionale, prin desfăşurarea
unor acţiuni propagandistice specifice: "conferinţe, lozinci, afişe, diapozitive,
articole la gazeta de perete din întreprinderi, instituţii şi sate" . În anul 1 952 de
pildă, în regiunea Suceava au fost organizate 23 8 cursuri populare, cu 3367 elevi
înscrişi în cele trei cicluri de învăţământ. Cu toate acestea, "din lipsă de activitate
şi, uneori, din cauza unor manifestări de dezinteres din partea unor tovarăşi din
comisia regională, comisi ile raionale nu sunt ajutate şi instruite cu sarcini precise în
desfăşurarea muncii lor. Astfel, comisia raională Rădăuţi, de care răspunde tov.
Doni Teodor, nefiind sprij inită de comisa regională, nu a reuşit să organizeze până
în prezent nici un curs popular de limba rusă, deşi masele largi de oameni ai muncii
se interesează de această problemă [ . . ]. Numai înzecind eforturile şi întărindu-se
simţul de răspundere în muncă, vom putea asigura îndeplinirea cu succes a măreţei
sarcini ce ne-o pun în faţă masele de oameni ai muncii din regiunea noastră, aceea
1
de a dezvolta puternic învăţământul popular al limbii ruse" 1 7 •
Stimularea interesului " maselor largi de oameni ai muncii " în direcţia
însuşirii " noilor cunoştinţe ştiinţifice" se făcea prin activitatea filialelor Societăţii
.
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Ibidem, nr. 1 307, 8 ianuarie 1 952, p. 2.
Ibidem, nr. 2 1 72, 6 noiembrie 1 954, p. 2.
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pentru Răspândirea Ştiinţei şi Culturii (S.R.S.C). Acestea se ocupau de răspândirea
"cunoştinţelor ştiinţifice şi politice în rândurile maselor muncitoare, de a combate
misticismul, obscurantismul şi alte forme ale ideologiei duşmane clasei munci
toare " 1 1 8. Activitatea acestora se concretiza în organizarea de conferinţe, difuzarea
de broşuri specifice, pe diverse teme: electrificare, biologie, economie politică,
astronomie, politică internaţională. Redăm, în continuare, programul unui ciclu de
conferinţe susţinut de S.R.S.C., filiala Câmpulung-Moldovenesc, în anul 1 95 1 :
"Originea vieţii (lector prof. V. Livescu), Transformarea plante/ar de-a lungul
vremii (lector prof. univ. 1. Morariu), Transformarea animalelor de-a lungul
vremurilor ( lector prof. St. Negru), Originea şi evoluţia omului (lector dr. B.
Merdler), Cum funcţionează o microcentrală (lector prof. R. Şuhane), Somnul şi
visele (lector dr. P. Antonescu), De la smeu la aeroplan (lector Vasile Pleşca),
Duşmanii şi prietenii invizibili ai omului (lectorul se va anunţa ulterior)" 1 19.
Un bilanţ al activităţii filialei regionale a S.R.S.C. pe anul 1 953 ne arată că au
fost organizate 3677 conferinţe, la care au participat peste 328 000 de "oameni ai
muncii " . În conformitate cu aceste rezultate, se aprecia că "munca de propagandă
prin conferinţe a contribuit la educarea maselor de oameni " si erau date câteva
exemple semnificative: "[ ] după conferinţa Politica de forţă - politică
falimentară [ . . ] , care a demascat uneltirile aţâţătorilor la război, muncitorii Becica
Ştefan, Stasiuc Toader şi alţii, au arătat că îşi vor depăşi sarcinile de plan,
conştienţi fi ind că astfel vor contribui la întărirea patriei noastre. Se poate arăta şi
cazul ţăranilor muncitori Halip Ioan şi Bădeliţă Andronic de la Horodnic de Jos
care, după conferinţa Politica Partidului la sate, şi-au luat angaj amente pentru
îndeplinirea obligaţiilor patriotice către stat" 120 •
Campania de sovietizare a României a dus şi la revizuirea completă a
trecutului ţării, prin înfiinţarea unor instituţii de special itate. Una dintre acestea era
Muzeul româna-rus. O filială a acestuia s-a deschis şi la Suceava, în 1 4 octombrie
1 95 1 . "Importanţa" acestui eveniment consta în faptul că " muzeul reprezintă o
realizare de valoare, pentru că el arată, prin documente istorice, dezvoltarea
poporului român de-a lungul veacurilor şi strânsa legătură cu popoarele Rusiei şi
apoi cu Uniunea Sovietică. Muzeul româna-rus contribuie la răspândirea
adevărului istoric în masele largi ale oameni lor muncii asupra culturii, literaturii şi
l imbii poporului nostru din secolele XVI-XVII-XVIII şi XIX. Muzeul româna-rus
stabileşte apoi adevărul istoric asupra progresului realizat de poporul român în
diferitele etape ale dezvoltării ţării noastre, mai ales în secolele XIX şi XX, datorită
legăturilor de prietenie cu poporul rus. Acest muzeu, organizat în oraşul Suceava,
. . .

.

1
1 8

Ibidem, nr. 1 09 1 , 22 aprilie 195 1 , p. 2.
Ibidem, nr. 1 096, 28 aprilie 1 95 1 , p. 2.
120 W .
Stransky, Bilanţul activităţii filialei regionale a S.R.S. C. , în "Zori noi " , nr. 1 939,
3 0 ianuarie 1 954, p. 2.
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sub îndrumarea academicianului Mihail Roller, îmbină armonios promovarea
ştiinţei cu dragostea de patrie şi cu ideea prieteniei între popoare" 1 2 1 •
În anul 1 953 a fost emis un decret cu privire la Imnul de Stat al Republicii
Populare Române: " Prezidiu] Marii Adunări Naţionale a Republicii Române:
1 . Aprobă Imnul de stat al Republicii Populare Române cu textul şi muzica
anexată; 2. Armonizări şi aranjamente muzicale pe tema Imnului de Stat al
Republicii Populare Române se vor putea face numai cu aprobarea Consiliului de
Miniştri; 3. Imnul de Stat al Republicii Populare intră în vigoare în ziua de 23
August 1 953 " . Textul imnului a fost semnat de Eugen Frunză şi Dan Deşliu, iar
muzica de Matei Socor: "Te slăvim Românie, pământ părintesc,/Mândre plaiuri sub
cerul tău paşnic rodesc./E zdrobit al trecutului jug blestemat/Nu zadarnic străbunii
eroi au luptat:/Astăzi noi împlinim visul lor minunat.//Puternică, liberă/Pe soartă
stăpână/Trăiască Republica Populară Română!//Înfrăţit fi-va veşnic al nostru
popor/Cu poporul sovietic eliberator./Leninismul ni-e far şi tărie şi avânt/Noi
urmăm cu credinţă Partidul ne-nfrânt,/Făurim socialismul pe-al ţării pământ.//Noi
uzine clădim, rodul holdei sporim,/Vrem în pace cu orice popor să trăim/Dar
duşman i i de-ar fi să ne calce în prag/Îi vom frânge în numele-a tot ce ni-e
drag/Înălţa-vom spre glorie-al Patriei steag" 122.
Prezentarea activităţilor culturale desfăşurate în ţară era un bun prilej pentru
redactorii cotidianului "Zori noi " de a aduce în discuţie acele producţii literare care
glorificau realizările partidului şi subliniau binefacerile noului sistem. O recenzie
referitoare la publicaţia "Viaţa românească", care apărea la Iaşi, prezintă şi
materialele publicate aici: poezi ile cu subiect nou şi interesant: colaborarea
frăţească dintre muncitorii stahanovişti şi maghiari, ca expresie a internaţio
nalismului proletar; psihologia şi "învârtelile" chiaburului, " demascarea modului
de viaţă american " ; textele de proză, "un însemnat succes al literaturii pe drumul
realismului socialist, o adevărată armă de frunte în mâna oamenilor muncii din tara
noastră în lupta pentru întărirea economiei socialiste" 1 23 . În anul 1 95 1 , cotidi �nul
"
"
" Făclia Sucevei semnala apariţia primului număr al revistei "Tânărul scriitor ,
organ intern al Uniunii Scriitorilor din R.P.R., care "va căuta să fie [ ] un organ
de luptă, un inel solid al frontului nostru literar, militând în cadrul sarcinilor
Uniunii Scriitorilor din R.P.R. pentru neştirbita introducere a liniei Partidului în
activitatea cenaclurilor" 1 24 •
Interesante sunt interpretările care s e fac pe marginea operei unor scriitori
consacraţi. Cronica dramatică semnată de Dragoş Vicol referitoare la piesa D-ale
. . .

1 2 1 C . Rohatinovici, Deschiderea muzeului româno-rus, în .,Făclia Sucevei " , nr.
1 242,
18 octombrie 1 95 1 , p. 2.
1 22 Zori noi " , nr. 1 809, 26 august 1 953, p. 1 .
"
1 23 Ibidem, nr. 1 5 1 7, 1 O septembrie 1 952, p. 2.
12
4 Făclia Sucevei ", nr. 1 278, 1 decembrie 1 95 1 , p. 2.
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carnavalului a lui I. L. Caragiale, "duşman neîndârj it al asupritorilor poporului",
este un bun prilej pentru autor de a readuce în discuţie critica împotriva "burgheziei
odioase" . Lumea din această piesă, care apare cu "amprente de imoral itate, lăcomie
şi egoism " , este cea a micii burghezi i, care caută să-şi apropie " felul de viaţă,
morala, politica şi îngustimea marii burghezi i " . Prin mica burghezie, Caragiale
" descoperă şi demască necruţător [ . . . ] lumea marilor potenţaţi ai vremii [ . . . ],
putregaiul «ordinei de stat», întreaga morală, întreaga viaţă cu caracteristica ei de
necinste, şantaj, desfrâu, încăpăţânare, egoism, cruzime, perfidie. [ . . . ] Astăzi,
întreaga operă a lui Caragiale este redată poporului pentru care a scris-o şi pe care a
ţinut să-I înarmeze astfel împotriva acelei lumi odioase " 1 2 5 • În preajma centenarului
lui I. L. Caragiale, au apărut şi alte articole care analizau opera scriitorului "care a
biciuit cu atâta ironie şi sarcasm lumea Caţavencilor şi Trahanachilor, stăpâni
sângeroşi ai poporului truditor al ţării noastre. [ . . . ] Muşcătoarele lui comedii [ . . . ]
conţin cea mai cruntă demascare a burgheziei şi moşierimii, oglindesc culmile
ridicol ului şi răutăţii acestor clase, putreziciunea lor. [ . . . ] În zilele luminoase de
astăzi, opera marelui dramaturg este pusă cu adevărat în lumină. Ea aparţine
poporului, ca şi autorul ei. Prin valorificarea acestei opere, în lumina ştiinţei
marxist-leniniste, prin studierea ei profundă, continuăm a desfăşura lupta împotriva
ideologiei burgheze" 126 • Mihai Beniuc vede în Caragiale "un mare luptător pentru
fericirea poporului" , unul dintre " reprezentanţii cei mai iluştri ai realismului critic
în literatura română" . "El are o mare vigoare combativă. Demascând o lume
putredă, lumea moşierimii şi a burgheziei, Caragiale s-a arătat şi pe sine ca un
duşman al acestei lumi. [ . . . ] Nimeni nu a dat literaturii române [ . . . ] atâtea tipuri
caracteristice dintre cele mai ridicole. Ca pe nişte butelii de Leyda, el a încărcat
numele caraghioase: Trahanache, Pristanda, Mache, Lache, Caţavencu, Caracudi,
Farfuridi, nu cu electricitate, ci cu râs, condensând în ele tot ce aveau ridicol, odios
şi rău clasele conducătoare, cu clientelele lor. Dar, alături de nota veselă, cititorul
va distinge în opera lui Caragiale o altă notă, adâncă, gravă, de o dureroasă
seriozitate, un plâns înfundat, atunci când vorbeşte de nedreptăţile comise
împotriva poporului. Caragiale ţinteşte, fără greş, cu săgeţile sale, oligarhia cu
slugile ei, patronate de rege şi de capitalismul internaţional, pe cosmopoliţi, pe
şovini. EI reflectă, în acelaşi timp, omenia şi înaltele năzuinţi ale poporului
român" 127.
Împlinirea a 62 de ani de la moartea lui Eminescu face posibilă apariţia unei
cronici referitoare la acest eveniment, scrisă în acelaşi limbaj plin de stereotipuri şi
clişee. Opera poetului " [ . . . ] reflectă contradicţiile de neîmpăcat ale epocii în care a
trăit şi a creat [ . . . ]", ea este "un bun al poporului, o armă de luptă împotriva
exploatatori lor, un puternic factor în dezvoltarea culturii noastre" 128•
125

"
"Zori noi , nr. 1 464, 9 iulie 1 952, p. 2
Ibidem, nr. 1 308, 9 ianuarie 1 952, p. 2.
1 27 Ibidem, nr. 1 327, 30 ianuarie 1 952, p. 2.
1 26
128

"Lupta poporului", nr. 1 1 37, 1 5 iunie 1 95 1 , p. 2 .
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Consideraţiile făcute pe marginea operei lui Ion Creangă scot î n evidenţă
următoarele aspecte: "Condiţia specifică a vremurilor în care a trăit Ion Creangă nu
1-a împiedicat să fie clarvăzător şi să opună o dârzenie deosebită celor care
încercau să înşele şi să exploateze ţăranii şi muncitorii. Şi ironia lui scânteietoare
nu a cruţat nici boierimea şi nici feţele bisericeşti [ . . . ] . Figura tipică a boierului
caracterizat în Moş Ion Roată şi Vodă-Cuza, perfidia celor care iubesc numai
averea (Harap-Alb), ifosul celor răuvoitori şi neprimitori (boierul din !van
Turbincă)
iată tipuri pe care Ion Creangă le-a pecetluit pentru totdeauna cu
dispreţul pe care-I merită [ . . . ] . Creangă nu s-a îndoit niciodată că săgeţile ascuţite
folosite în scris ar putea fi o armă care să ajute la biruinţa asupra duşmanului de
clasă" 1 29 •
La împlinirea a 3 5 de ani de la moartea scri itorului Alexandru Vlahuţă,
cronicarul evenimentului subliniază ideea că acesta a fost " un adânc cunoscător al
traiului chinuit al maselor muncitoare. Scriitor realist, Vlahuţă a dezvăluit cu
îndrăzneală nelegiuirile criminale ale claselor stăpânitoare, arătând poporului cine
este vinovat pentru suferinţele pe care le îndură" 1 30.
Poezia Eroii de la Plevna, semnată de Vasile Alecsandri, era luată drept
exemplu pentru argumentarea ideii că autorul "înfierează cu indignare şi revoltă
clasele exploatatoare care, după ce, în timpul războiului «au stat departe de foc şi
de dureri», au lăsat eroii războiului pentru independenţă «goi şi sarbezi, ca robi
trăiţi în lanţuri»" . Tocmai de aceea această poezie era considerată "un document
dintre cele mai acuzatoare împotriva claselor exploatatoare ale vremii" 1 3 1 •
Lucrarea lui Mihail Sadoveanu, un scriitor "recuperat" d e regimul comunist,
Neamul Şoimăreştilor, este închinată " luptei duse de poporul nostru de-a lungul
veacurilor împotriva boierilor hrăpăreţi. [ . . . ] Pentru tinerii cititori din patria noastră,
această operă a maestrului M. Sadoveanu este un preţios izvor de învăţăminte. Ea îi
ajută să preţuiască trecutul glorios de luptă al poporului nostru care astăzi, liber, îşi
clădeşte viitorul pentru care s-au luptat atâţia eroi populari [ . . . ] " 1 32 •
Comemorarea a 1 00 de ani de la naşterea lui Ciprian Porumbescu face
posibilă apariţia unor articole elogioase la adresa compozitorului, din care aflăm că
acesta a fost un "compozitor-cetăţean, care a visat şi a luptat nu numai pe frontul
portativelor, culegând şi armonizând bogăţia folclorului muzical, ci şi ca cetăţean
pentru omul simplu, pentru ţăranii muncitori pe care i-a cunoscut şi i-a iubit. [ . . . ]
Cândva [ . . . ], ţăranii muncitori îndrăzneau să-şi cânte cântecele murmurat, acolo, la
marginea imaşului. Astăzi, însă, le cântă puternic, înflăcărat, la căminul cultural.
[ . . . ] Alta e viaţa azi în Stupca lui Ciprian Porumbescu. Au fost alungaţi pentru
-

1 29

Ibidem, nr. 733, 26 decembrie 1 949, p. 2.
"
"Zori noi , nr. 2 1 82, 19 noiembrie 1 954, p. 2.
1 3 1 Ibidem, nr. 1 4 1 2, 9 mai 1 952, p. 2.
1 32 Ibidem, nr. 1 9 1 1 , 25 decembrie 1 953, p. 2.
1 30
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totdeauna boierii, vechilii şi j andannii. Conduşi de partid, ţăranii muncitori îşi
construiesc azi o viaţă nouă, fericită. [ . . . ] S-au schimbat lucrurile în satul tău,
Ciprian. Şi dacă s-au schimbat şi se schimbă mereu, din mai bine în mai bine, la
aceasta ai contribuit şi tu, compozitor-cetăţean, care ai animat prin cântecele
poporul la luptă pentru libertate şi independenţă" 133.
Manifestările ocazionate de comemorarea a 450 de ani de la moartea lui
Ştefan cel Mare, "în zilele când poporul muncitor [ . ] îşi înzeceşte eforturile
constructive, sub conducerea partidului, pentru întâmpinarea cele de a zecea
aniversări a eliberării " întăreau " sentimentul încrederii în forţele proprii ale
oamenilor muncii, însufleţiţi de exemplele glorioase din trecutul de lupte al
poporului nostru". Reţine atenţia comentariul făcut asupra istoriei acestei perioade:
" Ajutat de poporul său, Ştefan cel Mare şi-a sporit gloria prin întreţinerea unor
bune relaţii de vecinătate, care i-au permis să aibă întotdeauna în faţă un singur
duşman: asupritorul . Va rămâne veşnică în analele istoriei prietenia dintre Ştefan şi
cneazul Ivan al III-lea din Moscova, întemeietorul statului naţional rus. [ . . . ] De
câte ori n-au călcat vestitele solii ale Moscovei în cetatea de la Suceava, iar la
rândul lor soliile moldovene de câte ori n-au dus tocmai la Moscova cuvântul de
prietenească înţelegere! [ . . . ] De-a lungul veacurilor s-a păstrat şi întărit prietenia
dintre marele popor rus şi poporul român. Cultura poporului nostru s-a născut şi
înflorit cu ajutorul frăţesc al poporului rus. [ . ] Iar cea mai strălucită confirmare a
prieteniei consolidată de-a lungul veacurilor o constituie eliberarea patriei noastre
de către glorioasele armate sovietice şi frăţia de arme româna-sovietică în războiul
antifascist. Azi, patria noastră se dezvoltă necontenit pe drumul construirii
socialismului datorită ajutorului multilateral, frăţesc şi dezinteresat al invincibilei
Uniuni Sovietice, constructoarea comunismului" 1 34 •
În anul 1 953 se acordau premiile de stat ale R.P.R. pentru lucrări deosebit de
valoroase, în diverse domenii. Prezentăm câteva dintre acestea: în domeniul prozei,
Geo Bogza
Anii impotrivirii şi Meridiane sovietice; poezie: Miron Radu
Paraschivescu Laude; pictură: Octavian Angheluţă, pentru tabloul Reparaţie la
cuptoare la Uzinele Reşiţa; Ligia Macovei Peisaje din R.P. Chineză; sculptură:
Constantin Baraschi, pentru altorelieful Eliberarea; Boris Caragea, pentru
sculptura Lenin; Mihai Wagner, pentru bustul V.!. Lenin ; Geza Vida, pentru
basorelieful Pintea Grigore judecând un boier 135 •
Din analiza acestor exemple preluate din cotidianul "Zori noi " ne putem face
o imagine a ceea ce au însemnat primii ani ai comunismului în România. Pe lângă
ideologizarea forţată, regimul comunist a realizat şi o manipulare subtilă a
. .

. .

-

-

-

p.

2.

133

Dragoş Vicol, În satul lui Ciprian Porumbescu, în "Zori noi ", nr. 1 850, 1 4 octombrie 1 953,

1 34

"Zori noi", nr. 2068, 2 iulie 1 954, p. 3.
Ibidem, nr. 2 1 82, 1 9 noiembrie 1 954, p . 2.

135
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conştiinţei noilor generaţii, făcând apel la acele producţii culturale cu puternic
impact în mase, printre care se număra şi presa.

Die hOizerne Sprache und die Symbole der Macht (1945-1956).
Fallstudie
(Zusammenfassung)

Die Machtiibernahme totalitărer Regime in Europa flihrte zur Schaffung spezifischer
politischer Systeme, die in ihrer Organisation neu waren. Die ideologischen Konzepte, die die
Grundlagen der Errichtung des kommunistischen Systems bildeten, grtindeten auf zwei Sttitzen: dem
Mythos des goldenen Zeitalters mit einer klassenlosen Gesellschaft, und der messianischen jtidisch
christlichen Ideologie, ausgelegt in einem System, das zur globalen Umkehrung aller Werte fiihrte. So
belegt durch das Beispiel der Yersuche im Gefangnis Pitesti, durch das die Hoffnung zu
Yerzweiflung und Aufgabe wurde, die Năchstenliebe zu Klassenhass usw. Der christliche Dekalog,
die zehn Gebote, werden umgewandelt in einen Anti-Dekalog: die Yerherrlichung des Fiihrers und
der Doktrin, die Anzeige des Năchsten als "Volksfeind", der geduldete Diebstahl vom "Gemeingut",
die Yerbrechen gegen die "Klassenfeinde", die Liige u. a.
Das Ziei war die Errichtung einer neuen Gesellschaft und die Schaffung eines "neuen"
Menschen, ein Prozess, bei dem sich die flihrende Rolle der Partei und der Arbeiterklasse besonders
beweisen sollte. Die einzige Partei allein musste alle Machthebel inne haben, jedwelche Opposition
war radikal auszuschalten. Tatsăchlich behauptete diese Partei im Verlauf der gesamten totalităren
Periode ihre Rolle als "einzige und alles lenkende Kraft" und die " Festigung der Fiihrungsrolle der
Partei" wurde zum Leitmotiv.
Beim Yorhaben zur Schaffung der totalităren Organisation der neuen Gesellschaft wurde die
Sprache, als der Bereich und das soziale Phanomen par excellance, zum perfekten Trăger der
Verbreitung der neuen Ideologie. Die Wissenschaftler, die diese Sprache zurecht als "holzerne
Sprache" gekennzeichnet haben, fanden sie als gestorte Kommunikation infolge von Yerdrehungen,
Auslassungen oder Manipulation, voller Klisches und von Stereoptypen, die in der Art wirkten "Wir
reden nicht, um etwas zu sagen, sondem um etwas zu bewirken" .
Der sowjetische Expansionismus, der unter den intemationalen politischen Bedingungen
gleich nach dem zweiten Weltkrieg nicht aufzuhalten war, setzte sich allgemein durch die
sogenannten "Revolutionen" zwischen den Jahren 1 944 und 1 948 durch, die unter der politischen und
militărischen Macht der Sowjets organisiert wurden. Der Weg fur die Sowjetisierung Rumaniens
wurde durch die Einsetzung der prosowjetischen Regierung unter Dr. Petru Groza am 6. Mărz 1 945
geebnet. Ab dann folgten die Zwangsstalinisierung der Wirtschaft, der Politik und Kultur, die dann
nach der Ausrufung der "Volksdemokratie" zu einer radikalen Umstrukturierung des alten
Wertesystems fuhrte, sowie der Kulturinstitutionen, auf die sich dieses sttitzte.
Eine wichtige Rolle bei der Durchsetzung der stalinistischen Prinzipien hatte die Presse. Die
Zeitung " Scânteia" , das Sprachrohr der Rumanischen kommunistischen Partei, wurde nun zum
"mobilisierenden Faktor im Kampfder Werktătigen fur die Yerwirklichung der Regierungsbeschltisse
und fUr den Sieg des Sozialismus" .
Die gleichen stalinistischen Prinzipien wurden jedoch auch in der Provinzpresse gef<irdert. Wir
beschrănkten uns bei unserer Untersuchung auf die regionale Tageszeitung "Zori noi ", Organ des KP
Regionalkommitees Suceava und des Yolksrates dieser Region. Anfangs erschien dieses Blatt unter
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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dem Titei "Lupta poporului " bzw. "Faclia Sucevei " in Campulung und erst spăter in Suceava.
Chefredakteure waren Eugen Frunză und Dragoş Vicol. Die Tageszeitung "Zori noi'' kann als eine
Art "Leitfaden" dienen zur Untersuchung ideologisierter Presseerzeugnisse, die verseucht waren von
der Regierungspropaganda.
In den Sammlungen dieser Zeitung fUr die Zeitspanne 1 946-- 1 956 konnten wir einige Themen
ausmachen, die den Beginn der Indoktrination mit politisch-ideologischen, doktrinăren Botschaften
kennzeichnen, sowie die Durchsetzung der neuen Sprache, die beherrscht wurde von Mythen,
Klisches und Stereotypen.
Die Analyse dieser Beispiele aus der Tageszeitung "Zori noi" bietet ein aussagekrăftiges Bild
iiber die ersten kommunistischen Jahre in Rumănien. AuBer der gewaltsamen ldeologisierung
erreichte das kommunistische Regim auch eine subtile Beeinflussung der jungen Generation durch
den Einsatz wirksamer kultureller und Medienmittel, darunter auch die Presse.
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ASOCIATIUNEA CLERULUI GRECO-ORTODOX
DIN BUCOVINA. SCURTE NOTE PRIVIND ÎNCEPUTURILE*
DUMITRU VALENCIUC

Pagini cuviincioase din istoria B isericii Ortodoxe din Bucovina sunt lăsate
deoparte, uneori, fără un motiv anume, lucru care face tot mai dificilă
reconstituirea şi cunoaşterea întru v iitoare zidire a unor trecute fapte şi întâmplări.
Este şi cazul fostei Asociaţiuni a Clerului Greco-Ortodox din Arhidieceza
Bucovinei, formă de organizare şi de călăuzire a nădejdilor de mai bine ale
corpului clerical. De la bun început, ne permitem să informăm cititorii că textul,
acum prezentat, nu este altceva decât rezumatul unui capitol al lucrării care
aşteaptă definitivarea şi, eventual, dacă va mai interesa pe cineva acest aspect din
istoria preoţimii bucovinene, să fie tipărit. Acesta este motivul pentru care, acum,
ne limităm în a rezuma, câte ceva din începuturile acestei asociaţii profesionale.
Puţin înţeleşi, însă, uneori îngăduiţi cu zâmbete de dispreţ şi, întotdeauna,
priviţi cu suspiciune, preoţi conştienţi de misiunea lor, făcându-se tuturor toate, au
simţit nevoia să se organizeze, pentru a face mai uşor faţă nedreptăţilor de tot felul la
care erau supuşi. Dar nu în ultimul rând, şi din cauza tendinţei manifestate de unii de
a dezbate în presă chestiuni intime ale Bisericii şi preoţimii, ceea ce avea să aducă
grave prejudicii, cu consecinţele cunoscute, pastoraţiei ortodoxe în această provincie.
Desigur, organizarea administrativă aproape perfectă pe care o avea eparhia
ortodoxă a Bucovinei, cu protopopiatele ei şi un consistoriu perfect controlat de
autoritatea de stat austriacă ar putea duce şi astăzi, ca şi în urmă cu mai bine de un
secol, la gândul că existenţa unei astfel de organizaţii era doar un moft al unora. De
fapt, această atitudine faţă de nevoile reale ale preoţimii a generat ideea organizării
proprii, fără amestecul administrativului clerical. Este meritul marelui mitropolit
Silvestru Morariu Andrievici de a fi călăuzit preoţimea spre întemeierea unor
forme de asociere, înţelegând că a păstra aceste energii creatoare închistate în litera
şi spiritul Planului regulativ, din 29 aprilie 1 786, înseamnă condamnarea la
'

Comunicare susţinută în cadrul celei de A XIV-a sesiuni anuale de referate şi comunicări
ştiinţifice a Centrului pentru Studierea Problemelor Bucovinei al Academiei Române - Filiala Iaşi, cu
tema Frontiere şi identităţi în spaţiul românesc în epocile modernă şi contemporană, sesiune cuprinsă
în manifestările prilejuite cu ocazia "Zilelor Academice Ieşene", ediţia a XXI-a, Rădăuţi, 9-1 0
septembrie 2006.
Analele Bucovinei, XIV, /, p. 85-100, Bucureşti, 2007
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inactivitate şi marginalizare a corpului clerical. Era prea mult pentru bătrânul, călit
în lupta pentru păstrarea caracterului românesc al Bucovinei, să se lupte şi pentru
organizarea unei astfel de societăţi, dar nici poziţia sa în faţa Curţii Imperiale şi
nici din punct de vedere canonic - ţinem seama că, totuşi, Mitropolia Bucovinei şi
Dalmaţiei, avea un sinod care trebuia consultat şi ascultat în hotărârile sale - nu-i
îngăduiau intervenţia directă, dar, acordând binecuvântarea sa pentru înfiinţarea
atâtor societăţi şi cercuri de citire, bănci şi întreprinderi economice, demonstrează,
fără putinţă de tăgadă, că mitropolitul Silvestru a încuraj at astfel de tendinţe de
organizare. A sperat mereu în constituirea şi intrarea în activitate a Congresului
eparhial, care, sigur, avea să poată pune în discuţie toate problemele care frământau
corpul preoţesc iar, prin directa administrare a Fondului B isericesc, problemele
materiale şi culturale ale preoţimii, aveau posibilitatea de a căpăta o rezolvare în
sânul Bisericii.
Nu de puţine ori, la adăpostul interpretării abuzive a prevederilor canonice,
urmaşul în scaun al Mitropolitului Silvestru Morariu a considerat preoţimea aceasta,
cu mari şi multe merite în menţinerea şi apărarea caracterului românesc al provinciei,
precum şi în propăşirea culturală şi economică a păstoriţilor lor, coborâtă la rangul de
angajaţi ai mitrei episcopale. Faptul că în Bucovina, absolut necanonic, s-a introdus
nefericitul obicei ca toţi preoţii să fie hirotoniţi pe seama capelei mitropolitane şi nu
pe seama unei parohii, unde ar fi trebuit să lucreze cele sfinte, dădea posibilitatea
ierarhului şi membrilor consistoriului episcopesc să numească sau să transfere
arbitrar preoţi, care, răbufnind împotriva nedreptăţii, ar fi reprezentat un exemplu rău
pentru ceilalţi, mai ales dacă s-ar fi făcut simţită în viaţa eparhiei o solidaritate, măcar
formală, exprimată printr-o asociaţie profesională.
Pe de altă parte, constrânşi să accepte felurite abuzuri din partea autorităţii de
stat, deoarece erau introduşi în serviciu numai după recunoaşterea lor de către
autoritatea de stat, preoţii au simţit că statul lor deoparte, neconlucrarea în
probleme care îi privesc direct, pe ei şi păstoriţii lor, erau cauzele multor
neaj unsuri. Greu a fost începutul ! A fost nevoie ca, în urma unor cunoscute abuzuri
ale consistoriului eparhial din vremea mitropolitului Arcadie Ciupercovici, preoţiii
să fie siliţi a-şi aduce aminte de faptul că numai uniţi vor putea vorbi, iar vorba
puternică şi hotărâtă în cadrul unei asociaţii, nu era a unuia sau a altuia, ci era a
tuturor, iar fiind toţi împreună niciodată nu pot fi trecuţi cu vederea.
Sub semnătura cunoscuţilor intelectuali clerici, cu bun nume în rândul
corpului preoţesc, Zaharie Voronca1 şi Nestor Vorobchievid, apare, la 1 2 ianuarie
1 Zaharie Yoronca ( 1 85 1 , Roşa, Cernăuţi - 17 iulie 1 920, Mihalcea). A făcut parte dintre
fondatorii Societăţii "Arboroasa", suferind, alături de colegii săi Ciprian Porumbescu, Constantin
Morariu, Ortizie Popescu şi Eugen Siretean, represiunea habsburgică. Eliminat din facultate, se
refugiază în Regat. A intrat în rândurile clerului, păstorind mult timp la Mihalcea, sat despre care a
scris lucrarea Mihalcea cu neamurile boiereşti ce au stăpânit-o (Cernăuţi, 1 9 1 2), a înfii nţat o bancă şi
o şcoală.
2 Nestor Yorobchievici (29 octombrie 1 838, Ciocăneşti - 1 decembrie 1 902), cunoscut teolog
şi folclorist, cu o bogată activitate junalistică.
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1 897, următorul strigăt: " Să îndreptăm privirile iarăşi asupra bisericii noastre.
Avem un cler cult, dar ce folos că fiecare lucră fără un plan hotărât. Preoţii noştri
se află împrăştiaţi prin ţară şi le lipseşte prilejul la care ar putea să-şi schimbe
vederile experienţei lor într-o adunare confidenţială.
De ar avea preoţii noştri o societate preoţească, ar pune treburile lor
supărăcioasă între sine, în sânul societăţii, la cale, cu succes şi gazetele nu ar avea
prilej ul să tragă în noroi pe una sau alta dintre feţele bisericeşti, batjocorind
întreaga biserică, pătând prestigiul ei şi oferind duşmanilor o ochire în referinţele
noastre interne. Se bucură clerul nostru de o solidaritate socială? Cine poate, cine
va cuteza să susţină aşa ceva? Care va fi acel optimist? E trist, dar adevărat.
Mai departe clerul nostru are de-a îngrij i şi de familie; cine s-a interesat până
astăzi de soarta văduvelor şi orfanilor după preoţi? Oare nu s-ar putea lucra şi în
această privinţă? În privinţa aceasta este teren vast de activitate. Unul nu poate face
nimic. Clerul întreg trebuie să conlucreze. Aceasta va fi posibil dacă va avea o
societate"3.
Problema înfiinţării unei asociaţii preoţeşti a mai fost dezbătută timid în
conferinţele pastorale anuale, organizate pe lângă fiecare protopopiat, fără să se
găsească, însă, personalitatea care să reuşească să obţină consensul tuturor, mai ales în
condiţiile în care factorii politici căutau aplicarea cu străşnicie a principiului: Divide et
impera. În eparhia Bucovinei, formată din credincioşi şi cler de limbi diferite (română
şi ruteană), nu părea să se găsească posibilitatea găsirii acelor mijloace care să
conştientizeze membrii clerului despre necesitatea unei astfel de întreprinderi. Cadrul
rigid al Planului regulativ, cu puţinele modificări adoptate în timp, nu dădeau prea
multe şanse pentru o astfel de asociaţie. Şi, totuşi, începutul a fost făcut.
Reamintindu-şi acele zile, pline de entuziasm, unul dintre iniţiatori avea să-şi
amintească în 1 9 1 2 : "Încă de pe la anul 1 890, se discuta ideea înfiinţării unei
societăţi preoţeşti. Trebuinţa unei atari societăţi era adânc simţită. În anul 1 894 s-a
îndrumat o adunare a clerului în afacerea ameliorării materiale. Adunarea s-a ţinut
în sala spaţioasă din Grădina Publică, numită Sala de Tir. Neordinea în conducerea
adunării m-a impresionat atât de neplăcut, încât am început a mă împrieteni cu
ideea înfiinţării unei societăţi preoţeşti. Am făcut un proiect de statute şi apoi am
agitat între membrii conferinţei pastorale a decanatului Cernăuţi, în mai 1 897.
Intenţia urmărită mi-a succes. După conferinţă, la oarele 4 p.m., s-a adunat un
număr mai mare de preoţi în un local unde am propus ideea înfiinţării unei societăţi
preoţeşti; am aflat consimţirea tuturor prezenţilor, s-a ales un comitet din preoţii
prezenţi, anume prefectul seminarial Teleagă, actualul spiritual seminarial,
Gheorghe Volcinschi, actualul paroh de Boian, Ioan Buceschi, actualul paroh din
Budineţ, persoana mea, pe atunci cooperator în Roşa4, şi încă câţiva membri cari,
"
3 Înfiinţarea unei Societăţi preoţeşti, în
"Patria , anul 1, nr. 48, duminică, 1 9/3 1 octombrie
1 897, p. 1 -2.
4 Petru Popescu, născut în 1 865, preot 1 892, preot de ajutor la Roşa, apoi trece în învăţământ.
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însă, nu s-au întrunit la cooperare. Târziu, toamna (noiembrie), a avut loc o
consfătuire mai mare, în localul gazetei «Patria» (Str. Enzenberg), unde s-a făcut
ultima redactare a statutului şi s-a ales, în scopul îngrij irii şi întăririi statutului din
partea regimului, următorul comitet: Nestor Vorobchievici, paroh în Cuciur Mare,
Zaharie Voronca, paroh în Mihalcea, Ioan Dibon, paroh în Lucaviţa, Gavril
Teleagă, prefect seminarial în Cernăuţi şi Petre Popescu, catehet. Acest comitet a
îngrij it de toate cele necesare pentru înaintarea petitului referitor la întărirea
statutului către guvernul local.
Cu datul din 9 decembrie 1 897, nr. 4 742 (pres), existenţa societăţii, după
cuprinsul statutelor, s-a întărit de preşedintele Ţării de atunci, Goes. Activarea
societăţii a avut loc abia la începutul anului 1 898 în sala cabinetului de lectură a
Societăţii «Academia ortodoxă», fiind un public foarte numeros.
Am întrelăsat a aminti că la ultima redactare a statutului a stat întru ajutor, cu
valorosul său sfat, şi dr. Valerian Branişte, pe atunci directorul gazetei «Patria»,
fără îndoială un bun naţionalist" 5•
Comitetul de iniţiativă, dată fiind îndeplinirea tuturor formelor legale de
înregistrare şi autorizare, emite invitaţia către toţi preoţii Arhiepiscopiei
Cernăuţilor de a lua parte la acest eveniment unic în viaţa eparhiei: adunarea de
constituire a asociaţiei:
"În sensul art. 8 din statutele «Asociaţiei Clerului Gr.-Or. din Bucovina»,
încuviinţate de prea venerabilul Consistoriu arhiepiscopesc, sub nr. 6288 din 1 8/30
dec. 1 897 şi aprobate de înaltul c. r. Guvern al Ţării, sub nr. 4742 praes., din
9 decembre acelaşi an, ne luăm libertatea a invita pe toţi preoţii gr.-or. din ţară,
care doresc a intra ca membri în această societate la prima ei adunare generală, pe
ziua de 1 9/3 1 ianuarie a.c., la orele 2 p.m., în locaţiile cabinetului de lectură a
Seminarului Arhiepiscopesc din Cernăuţi (reşedinţă), cu următoarea ordine de zi:
1 ) Înscrierea membrilor; 2) Alegerea comitetului şi imediata sa constituire şi
3) Propuneri eventuale. Pentru comitetul provizor, N. Vorobchevici, Z. Voronca"6.
Pentru organizare, comitetul se constituie astfel: secretar - Zaharie Voronca, casier
dr. T. Tarnavschi, controlor - prof. C. Popovici, econom - prof. C. Popovici. Cu
această ocazie, "comitetul roagă cu insistenţă pre vener. p. t. fraţi ca să se înscrie ca
membri, solvind taxa de înscriere 1 fl. şi taxa anuală de 2 f1. "7
Interesul preoţimii pentru această formă de organizare este ilustrat şi de
numărul mare de participanţi, aproape 80. Să nu u ităm că era în plină iarnă, după
sărbători. Preotul N istor Vorobchievici declară în luarea sa de cuvânt că această
adunare este una de constituire, invitând preoţimea să reflecteze bine în alegerea
comitetului de conducere. Cunoscându-se marile merite ale preotului dr. Ioan
Ţurcan în apărarea drepturilor preoţimii, adunarea îl alege ca primul preşedinte al
Asociaţiunea Clerului, în "Viitorul", anul IX, nr. 25, 2 1 iunie/4 iulie 1 9 1 2, p. 98.
6 Patria" , Cernăuţi, anul 1, nr. 76, 3 1 decembrie 1 897/1 2 ianuarie 1 898, p. 5.
"
"
7 Asociaţiunea Clirului Gr. -Or. în Bucovina, în "Candela , anul XVII, nr. 1 , 2, 3, ianuarie
februarie- martie 1 898, p. 1 27.
5
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Asociaţiei iar ca vicepreşedinţi sunt aleşi Nistor Vorobchievici din Cuciur Mare şi
Eusebie Andriciuc din Mamaieşti. Nefiind prezent preotul dr. Ioan Ţurcan, se
constituie din sânul adunării o delegaţie care să-I înştiinţeze despre alegerea făcută
de adunare şi să-i ceară acceptul. Delegaţia a avut misiunea de a invita pe
mitropolit şi pe arhimandritul de scaun. Dând dovadă de o extraordinară pol iteţe,
tocmai spre a nu fi acuzaţii de imixtiune în viaţa societăţii, mitropolitul comunică
prin pr. prof. univ. C. Popovici că binecuvântează adunarea iar arhimandritul de
scaun asigură de tot sprij inul său preoţimea prezentă.
Trecându-se la alegerea comitetului de opt, care va avea sarcina organizării şi
coordonării activităţii societăţii, sunt aleşi : pr. Teofil Drabic din Dobronouţi, pr. dr.
Eugen Kozac din Verenceanca, pr. Isidor Martinovici din Orăşeni, pr. catehet Petre
Popescu din Roşişa, prof. univ. dr. Constantin Popovici, prof. univ. dr. Teodor
Tarnavschi, prof. univ. dr. Emilian Voiuţchi şi preotul Zaharie Voronca din
Mihai ce.
Preşedintele ales, pr. dr. Ioan Ţurcan, se prezintă adunării, rostind un discurs
programatic, care cuprindea cele mai arzătoare chestiuni care priveau imediat
preoţimea: ameliorarea stării materiale preoţimii, a văduvelor şi a orfanilor de
preoţi. Deoarece obligaţii parlamentare îl reclamau la Clubul român, nou alesul
preşedinte se retrage.
Adunarea trece la alegerea comisiei de revizie formată din rectorul
Seminarului, pr. Mihai Dracinschi, pr. Isidor de Bejan şi pr. Dumitru Brăilean.
Aceştia sunt, de fapt, cei care şi-au asumat, de la bun început, responsabilitatea
realizării unităţii preoţimii bucovinene şi a apărării drepturilor ei.
Asociaţia porneşte la drum, căutând să-şi îndeplinească scopul propus şi
enunţat în art. 2 din Statut. Potrivit acestuia, " scopul societăţii este:
1 . Unirea preoţilor gr. or. din Bucovina spre conlucrarea şi sprij inirea reciprocă
pe terenul didactic pastoral;
2. Promovarea intereselor bisericii şi ale clerului;
3 . Sprij inirea morală şi materială a membrilor societăţii, respectiv a văduvelor
şi a orfanilor rămaşi în urma lor;
4. Consolidarea socială a clerului.
Art. 3. Mijloacele spre ajungerea acestui scop sunt:
a) prelegeri şi dezbateri între membrii societăţii;
b) prelegeri pastorale, didactice şi economice, la care se pot invita şi persoane
care nu sunt membri şi care prelegeri pot fi succedate eventual şi de petreceri sociale;
c) referate periodice din partea membrilor societăţii asupra acelor obiecte ce
ating scopul ei. Acestea, precum şi alte prelegeri de interes deosebit, pot să fie
publicate într-o foaie periodică, pot fi şi remunerate sau premiate;
d) stăruirea pentru prosperarea învăţământului religiunii la şcoale, a
catehizării cu tineretul adult şi a predicământului practic;
e) înfiinţarea de filiale prin decanate, de societăţi de cumpătate prin parohii,
de cabinete de lectură;
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f) eventual edarea unei foi literare periodice; Societatea poate primi fundaţiuni
legate şi orice altă avere închinată scopului societăţii în de comun sau cu destinaţie
specială"8 .
Sigur, nu erau noutăţi. Erau probleme pe care preoţimea avea posibilitatea să
le discute în conferinţele pastorale obligatorii, dar nu avea posibilitatea de a urmări
şi modul de rezolvarea a doleanţelor. Ori, prin comitetul asociaţiei şi, mai târziu,
prin asociaţiile judeţene, avea posibilitatea de a supune autorităţii de stat şi
eclesiale acele probleme care, odată rezolvate, ar fi adus un spor în propăşirea
materială şi culturală nu numai a clerului ci şi a întregii societăţi bucovinene.
Nu trebuie să înţelegem, însă, că a domnit o unanimitate de păreri. Cel mai
mare pericol 1-a constituit încercarea de politizare a acestei asociaţii, mai ales în
condiţiile în care problema unui congres bisericesc pentru eparhia bucovineană a
fost părăsită, din cauza opoziţiei autorităţii de stat, care nu era dispusă să procedeze
la revizuirea Planului regulativ din 1 786 şi nici să acorde o mai mare autonomie
Consistoriului eparhial.
Primii s-au simţit înlăturaţi din viaţa eparhiei unii reprezentaţi ai clerului
monahal, care, după părerea lor, au fost cu bună ştiinţă ignoraţi. În numele
acestora, ziarul "Patria" revine în următorul număr cu o aşa-zisă reîntregire, în care
strecoară şi incidentul următor: " Aflăm totodată că la postul de prezident a fost
propus de o parte a membrilor prezenţi şi P. C. Sa arhimandritul Ciuntuleac, fiind
aceşti membri conduşi de părerea ca în comitet să fie şi un reprezentant al
mănăstirilor. P.C. Sa, însă, aflând despre această intenţiune, a declinat cest onor de
la sine"9.
Ce se va fi întâmplat, cu adevărat, în urma discutării statutelor, nu ştim.
Destul ne este să constatăm că editorialul din 23 ianuarie/4 februarie 1 898 stăruia
să-şi informeze cititorii oarecum interesat: "Asociaţiunea are menirea să apere şi
promoveze interesele B isericii Gr.-Or. în sens mai larg, să ridice moralitatea
publică, să întărească legătura dintre biserică şi poporeni, să dezvolte sentimentul
de solidaritate între toţi fiii bisericii, să asigure bunăstarea servitorilor altarului şi să
apere contra prozelitismului, care se propagă sistematic de la alte biserici . Prin
împlinirea acestor scopuri îşi câştigă Asociaţiunea dreptul la existenţă. Ca fiecare
lucru nou îşi are şi Asociaţiunea duşmanii săi şi tocmai aceste înalte scopuri sunt
chemate a dezarma cu desăvârşire pe antagonişti, care mai ales caută să prezinte
Asociaţiunea de un fel de mij loc de a separa clerul de mireni, de a dezvolta spiritul
de cast în preoţime şi, în ultima analiză, să pună toate scopurile ideale la o parte
pentru promovarea intereselor curat materiale egoiste ale preoţimii . . . Scopul
indicat al Asociaţiunii este un interes general al Bisericii Gr.-Or. şi prin urmare nu
se poate sub nici un cuvânt monopoliza esclusiv de membrii clerului. Nu numai
Asociaţiunea Clerului, în "Viitorul ", anul IX, nr. 25, 2 1 iunie/4 iulie 1 9 1 2, p. 99.
Adunarea constituantă a clerului gr. ar. din Bucovina, în "Patria" , anul II, nr. 85, 23
ianuarie/4 februarie 1 898, p. 3 .
8

9
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preoţii Gr.-Or., c i ş i toţi credincioşii au interes a-şi vedea biserica apărată de
tendinţele duşmănoase şi ridicată la acea poziţiune şi putere, care îi compete
neîndoios ca biserică singur dreptmântuitoare. Mirenii, laicii au deci dreptul şi
datoria să-şi pretindă locul lor adevărat în cadrele Asociaţiunii, dacă e ca
asociaţiunea să rămână pe înaltul piedestal pe care a fost pusă de înfiinţători.
Considerăm deci de necesitate urgentă ca Asociaţiunea acum constituită să caute în
cel mai scurt timp şi în cel mai liberal sens să introducă în statute acea dispoziţiune,
care s-a omis în timpul pregătirilor, anume să deschidă cale în asociaţiune şi fiilor
credincioşi ai bisericii, care-nu sunt membrii ai clerului " 1 0.
Or, adoptarea unui asemenea punct de vedere nu era posibilă, mai ales în
condiţiile în care guvernatorii Bucovinei nu mai erau atât de imparţiali în ceea ce
priveşte comunitatea românească şi cea ruteană. Cunoaştem că guvernatorul
Bucovinei, baronul Friedrich von Bourguignon-Baumberg, intrase în conflict
deschis cu românii. Orişicând avea posibilitatea de a suspenda activitatea societăţii.
De fapt, nu era vorba de o separare a intereselor clerului de interesele mirenilor, ci
comitetul Asociaţiei fiind pus în situaţia de a păstra unitatea ei, în ciuda deosebirii
lingvistice a membrilor ei, tocmai pentru a-i asigura acesteia forţa de acţiune spre
îndeplinirea proiectelor. Această echidistanţă faţă de activitatea partidelor politice a
fost păstrată până în 1 9 1 9, când intrăm într-o nouă perioadă de existenţă, puternic
infiltrată politic, lucru care a avut consecinţe grave în ceea ce priveşte credibilitatea
acestei asociaţii .
Surprinzător, prof. E . Kozac, în şedinţa din 1 4/27 decembrie 1 906, propune
adunării modificarea statutului acestei societăţi pentru a permite divizarea ei în
două secţiuni, una română şi alta ruteană, dar, în acelaşi timp, propunând ca
discuţiile pe fond asupra acestei modificări să fie amânate pentru o altă adunare
generală. Era cea dintâi exprimare publică a dorinţei rutene de a fi spartă unitatea
clerului ortodox, pe motiv de origine etnică şi limbă, chestiune pe care delegaţii, de
ambele limbi, au refuzat categoric să o discute. Sigur, au fost şi păreri contrare,
exprimate de-a lungul timpului. Mult mai târziu, când patimile politice erau în toi,
această idee, a revenit în actualitate: "0 idee minunată a avut acela carele s-a
gândit înainte de vreo 1 5 ani pentru prima oară la o asociaţiune a clerului ortodox.
Mai salvatoare ar fi fost ideea, dacă se gândea respectivul la o asociaţiune a
clerului ortodox român. Dacă clerul bucovinean ar fi fost asociat după naţionalitate,
de bună seamă că astăzi ar fi fost Asociaţiunea Clerului Român centrul naţional al
neamului românesc din Bucovina. Ar fi fost pentru totdeauna organizată preoţimea
într-o societate naţională. Aşa, însă, Asociaţiunea C lerului n-a putut să ia un avânt
mai de seamă, având în mijlocul ei o minoritate străină, care a stat la pândă şi a
cercat să înăduşe orice activitate naţională bisericească. Acest cui străin în casa
clerului român a făcut ca Asociaţiunea Clerului să nu iasă din marginile intereselor
stării preoţeşti. Interesele neamului nu puteau fi discutate.
1°

Cernăuţi, 3februarie, în "Patria", anul II, nr. 85, 23 ianuarie/4 februarie 1 898, nr. 85, p. 1 .
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Şi astăzi stăm cu asociaţiunea tot aşa cum am stat până acum. Ortodoxia ţine
la un Joc atât pe români cât şi pe ruşi. Românii se poartă prea fin cu colegii !or, pe
când ruşii bătrâni, la carii numără mai ales preoţii ruşi, îi batjocoresc pe ron <ni,
atât prin jurnale cât şi prin adunări, în modul cel mai obraznic. Aşa a îndrăznit mai
deunăzi organul ruşilor bătrâni, între altele, să ne tragă la răspundere pentru ţinuta
noastră faţă de fraţii noştri din Basarabia şi să ne reducă numărul românilor din
Cernăuţi la 1 /3 din populaţia ortodoxă. Nu mai puţin ar vrea ei un vicar rus şi
eliminarea limbii române din catedrală. Ei sunt deci şi mai decât ucrainii, cari vreu
pe j umătate. Cu aceşti falsificatori de statistică şi fanatici panslavişti, nu cred că e
bine să trăim şi mai departe într-o societate. Interesele comune, care să ne mai ţie
legaţi, au încetat, ele nu mai există. De aceea să ne despărţim de prietenii falşi, pe
cari i-am crescut mari ca să ne gâtuie în urmă. La o parte cu cei câţiva preoţi ruşi
bătrâni, să rămânem o societate naţională a întregului cler român. De la această
societate nouă să purceadă organizaţia clerului român, care actual nu poate presta
pentru Biserică, naţie şi cler ceea ce ar trebui să presteze" 1 1 .
Replica a venit din partea unuia din iniţiatorii asociaţiei: " Adevărat este că
starea lucrurilor în dieceză nu sunt cele înainte de 1 5 ani . Dar tot aşa de adevărat
este că în sânul societăţii «Asociaţiunea Clerului» se poate lucra foarte mult în
privinţa naţională. Această împrejurare atârnă de la voinţa şi iubirea de muncă a
membrilor, nu de la statut, că nu-i înzestrat a observa: membri pot fi numai preoţi
de naţionalitatea română.
Dezbaterile la adunarea generală şi în comitet se fac în limba românească sunt admise însă şi-n alte limbi; preotul rutean a vorbit adese româneşte sau
nemţeşte. Păr. Martinovici, Cupceanco, Andrijczuk din Mamaieşti conlucrară la
timpul său în comitet fără a se împiedica de limba română. În comitet era
majoritatea română pentru că cei mai mulţi membri erau români. Şi era foarte mult
de discutat. Am făcut parte din comitet până la strămutarea la gimnaziul din Sirete
în octombrie 1 902 şi-mi aduc aminte de multe lucruri ce se puneau la ordinea zilei
şi se discutau cu viu interes. Astăzi sunt mai puţin informat de activitatea
Asociaţiunii, nefăcând parte din comitet, şi nici nu mi-a fost a participa, de la 1 902,
la vreo adunare generală, cred că-i activă ca şi înainte, ba poate şi mai activă. Nu
văd de Joc aceea piedică de care se păleşte autorul articolului.
Societatea preoţească nu-i societate politică şi deci nici nu se poate ocupa cu
probleme de natură politică.
O parte dintre preoţii ruteni şi-au înfiinţat o societate separată. Cei câţiva
preoti ruteni, câţi au mai rămas încă membri ai asociaţiunii, nu împiedică de fact pe
membrii români a fi activi.
Ţinuta gazetelor ruseşti e agresivă, ea n-a fost altfel, însă, nici înainte de
înfiinţarea asociaţiuni i . Preotul are să fie activ în prima linie ca preot şi nu ca
Asociaţiunea Clerului, în "Viitorul", anul IX, nr. 24 din 1 4/27 iunie 1 9 1 2, p. 1 , articol
semnat de un membru român din asociaţiune" .
"
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
11

93

Asociaţi unea Clerului Greco-Ortodox din Bucovina

9

naţionalist. Fiecare preot aparţine unui popor. Activitatea preotului serveşte spre
binele poporului din care face parte sau în ITJ ij locul căruia este activ. Preotul are să
predice adevărul totdeauna şi-n tot locul. Autorul se esprimă aşa ca şi când
adevărul ar fi de mai multe feluri. Pe preotul adevărat nu-l împiedică nimic a
reclama pentru poporul său aceea ce i se cuvine. Ori, de este în asociaţie un preot
rus sau nu, o prelegere populară, didactică sau economică în limba română se poate
ţinea; ce împiedică pe preotul român, de pildă, a vorbi în faţa preotului rus despre
«prosperarea învăţământului religiunii în şcoale, a catehizării cu tineretul adult şi a
predicamântului practic?» Nimică. Doară totala lipsă de activitate.
«Interesele neamului» nu pot fi discutate în asociaţie, zice autorul. Afacerile
amintite în articolele 2 şi 3 ale statutelor nu ating interesele neamului? Autorul
vede interesele neamului în aşezarea postului de vicar arhidiecezan activ. Atari
afaceri nu încap în cadrele societăţii preoţeşti, aceste afaceri sunt de natură politică
şi trebuie discutate în adunări şi societăţi politice. Autorul doreşte a schimba
societatea aceasta în societate politică. Autorul nu are decât să stilizeze un statut în
înţelesul d-sale şi să-i ceară aprobarea regimului. Realizarea acestei intenţii nu se
îngreuiază prin existenţa asociaţiunii actuale. În aşa o societate autorul nu va fi
stingherit de ruşi, ea va fi pur naţională, dar ea nu va fi din cauza caracterului
pronunţat românesc mai salvatoare decât Asociaţiunea Clerului după statutul
actual, dacă nu se va lucra serios şi cinstit şi dacă nu va fi îmbrăţişată de către
membrii clerului, plătind fiecare şi taxele de membru.
Societatea preoţească nici nu-i internaţională. Pentru preotul român serveşte
statul român. Şi din capul locului statutul s-a fixat numai româneşte. Din care
împrejurare se deduce caracterul internaţional? Activitatea preotului român este
naţională şi-n sânul asociaţiunii. Dovezi pentru cazul contrar lipsesc. Părerea
contrară nu corespunde realităţii. Şi-mi permit în fine întrebarea: Cu care
împrej urare se serveşte mai mult poporului român, cu aceea că se va striga în gura
mare că suntem români şi, în schimb, ni lipsesc fapte sau cu fapta arătând
poporului calea la bine, întonând mai puţin momentul naţional?12; " Statutul
Asociaţiunii prevede în art. e, punctul e, înfiinţarea de filiale prin decanate etc. Aşa
o fi lială există în decanatul Sirete. Preoţii în decanatul Sirete sunt cu toţii de
naţionalitate română. Asemenea filiale s-ar putea uşor înfiinţa şi în celelalte
decanate, unde sunt activi numai preoţi români. Apoi ar trebui purtat de grijă ca
aceste societăţi să se dezvolte şi activate. Acest lucru ar promite mai mare avantaj
naţional, decât realizarea ideii propuse de autor, adică «să se convoace adunarea
generală a Asociaţiunii clerului şi să se hotărască schimbarea acestei societăţi
internaţionale în una naţională română». Nouă ni trebuie activitate naţională şi nu
societăţi naţionale. C lerul român e naţional, lucră naţional. Este activitatea clerului
român în asociaţiunea clerului nenaţională, din cauza câtorva preoţi ruşi?" ;
12

Praf. Petru Popescu, Asociaţiunea Clerului, în "Viitorul ", anul IX, 1 9 1 2,
august 1 9 1 2, p. 98.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

nr.

25, 21 iunie/)

Dumitru Valenciuc

94

10

" La timpul său ( 1 898), u n membru a l Asociaţiunii a publicat o broşură intitulată
Qousque tandem? Răspuns răzvrătitorilor în contra preoţimii şi bisericii ort. rom.
Membrii Asociaţiunii recrutaţi dintre preoţii ruteni au fost deplin conţeleşi cu
broşura şi, dacă nu mă înşel, ei au votat chiar pentru oareşicare qoută pentru
spesele de tipar" 1 3 .
Dar asociaţia avea un program bine stabilit, care, datorită mai ales abilităţii
preşedinţilor ei, a fost urmărit îndeaproape, spre a fi îndeplinit, spre împlinirea
rostului pentru care a fost creată.
Între problemele care au fost în atenţia asociaţiei, dintru început, putem
aminti aici:
1 ) salarizarea clerului, a cooperatorilor, cantorilor şi a personalului neclerical;
2) pensii pentru văduvele şi orfanii de preot;
3 ) salarizarea corespunzătoare a clerului monahal. Astfel, la 1 8/30 ianuarie
1 899, este deschisă adunarea generară anuală a Asociaţiei clerului ortodox
bucovinean sub preşedinţia preotului Eusebiu Andreiciuc iar punctul patru al
ordinei de zi a fost cel mai disputat. Astfel, adunarea a luat cunoştinţă de
propunerile arhimandritului Ciuntuleac 1 4 privind creşterea salariilor clerului
monahal, "ca să scape mănăstirile noastre de oameni nechemaţi şi să li se deie
[sic !] posibilitate persoanelor cu cultură mai înaltă a se dedica stării monahale" .
Era prima şi cea mai accentuată atenţionare a Consistoriului asupra vieţii monahale
din eparhie, care era o caricatură a vechiului monahism creştin: călugări salariaţi,
vagabonzi şi afacerişti care nu din vocaţie au depus voturile monahale.
4) înfiinţarea de noi posturi acolo unde Planul regulativ limita drastic
numărul de clerici;
5) raţionalizarea numărului de locuri în seminarul clerical, pentru a se eradica
fenomenul şomerilor teologici;
6) construcţii de biserici şi case parohiale, atât pentru parohi cât şi pentru
cooperatori ;
7) problema unui institut biblic românesc, care, prin activitatea sa, să
împlinească lipsa unei traduceri corecte a textului Sfintei Scripturi, dar şt
elaborarea comentariilor ştiinţifice ale textului sacru;
8) înfiinţarea de societăţi culturale, cabinete de citire, biblioteci, mai ales în
lumea satelor;
Prof. Petru Popescu, Asociaţiunea Clerului, în "Viitorul ", anul IX, nr. 26, 28 iunie/I l iulie
1 9 1 2, p. 1 02.
1 4 Arhimandrit Emanuil (Ilie) Ciuntuleac ( 1 846 - 3/16 iulie l 903, Cernăuţi). Studiile primare la
Cernăuţi şi Suceava, apoi cele teologice la Cernăuţi. Hirotonit preot în 187 1 şi numit la Hatna
(Dărmăneşti), apoi la Vicov de Sus. În perioada 1 876-1 878 a fost profesor de religie la Pedagogiul
din Cernăuţi, iar între anii 1 878-1 888, profesor de religie la Gimnaziul Superior de Stat din Cernăuţi.
Distins în 1 880 cu demnitatea de exarh arhiepiscopesc, în 1 882 intră în monahism, sub numele de
Emanuil. Numit în 1 888 prior al expoziturii mănăstireşti din Suceava, este înaintat protosincel iar din
1 890, arhimandrit stavrofor. Vezi "Candela", anul XXII, nr. 7, 1903, p. 453-455.
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9) înfiinţarea de internate şcolare pe lângă liceele cu limba de predare română,
pentru a încuraja tinerii români de la sate în continuarea studiilor;
1 O) intensificarea activităţii filantropice în toate domeniile vieţii sociale.
Ne-am îngădui aici să amintim, spre exemplificare, doar şedinţa generală
extraordinară din 71 1 9 mai 1 898 şi hotărârile ei. Dincolo de cele înscrise în
Ordinea de zi, şedinţa aceasta avea să confirme dacă preoţimea răspunde solidar
sau nu unei astfel de asociaţii. Dacă politicienii considerau că o astfel de asociaţie
ar fi putut influenţa mai eficient votul electorilor şi căutau să introducă zâzanie pe
tema limbii şi a naţionalităţi i, iar din partea uşilor închise ale Consistoriului
eparhial, se strecurau subtile ameninţări, şansa continuării activităţii a fost sprij inul
tacit al arhimandritului de scaun, Vladimir de Repta. La această adunare generală
extraordinară au participat 1 5 preoţi din Cernăuţi, protopopiatul Cernăuţi
24;
Rădăuţi - 1 2 ; Storoj ineţ - 9; Siret - 7; Vicov - 7; Câmpulung - 5; Ceremuş - 4;
Coţmani - 3 ; Humor - 2; Nistru - 2; Suceava - 1 . Din protopopiatul Putila, însă,
nici unul . În total, 9 1 reprezentanţi ai clerului, care, după ce ascultă informarea
asupra activităţii asociaţiei, făcută de Nestor Vorobchievici, analizând matur
situaţia eparhiei dar şi atacurile nedrepte lansate de presa de peste munţi precum
şi de cea cernăuţeană de limbă germană, propune înfiinţarea unui ziar clerical
pentru apărarea intereselor Bisericii Ortodoxe din Bucovina. Pentru
perfecţionarea ş i înviorarea vieţii pastorale, se face propunerea către Consistoriu
de a accepta " introducerea predicământului ambulant" , considerându-se că o
astfel de formă de activitate misionară va avea mult mai bogate roade. Pentru
pregătirea elevelor în preconizata şcoală de fetiţe ortodoxe, preoţimea atrage
atenţia asupra necesităţii ca întreg corpul didactic să fie ortodox, ales cu grijă.
Pentru studenţii din Seminarul clerical, preoţimea cere Consistoriului să facă
paşii necesari pentru subvenţionarea, şi a celui rutean şi a celui românesc, cu
suma de 1 .200 fl . din Fondul bisericesc.
Protocolul acestei adunări avea să consemneze şi alte obiective propuse spre
atenţie participanţilor. Praf. Emilian Voiuţchi, luând cuvântul, a susţinut în faţa
celor prezenţi "Problemele sociale cele multiple din timpul de faţă, de care dau
păstorii sufleteşti mai că în fiecare loc din dieceza noastră - deşi nu pretutindeni în
aceeaşi măsură -, pretind imperios rezolvirea lor din partea celor chemaţi pe calea
autoritativă, pentru că dacă şi unul şi altul din membrii clerului nostru s-ar ocupa
cu aprofundarea studiului lor, el singur cu anevoie ar putea să ajungă Ia un rezultat
dorit. Din această cauză rezultă necesitatea cum că pentru cele diferite ramuri ale
cestiunii celei mari sociale, precum sunt: cestiunea lucrătorilor, a meseriaşilor, a
ţăranilor, cestiunea carităţii umane, a militarilor, a celor din temniţă, a servitorilor,
cestiunea femeii creştine etc., să se discute numaidecât pe calea autoritativă,
numindu-se pentru aceasta din partea dregătoriei bisericeşti raportari anumiţi, cari
să aibă datorinţa, după ce vor fi studiat lucrul pe basa raporturilor speciale încurse
-
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din dieceză, să înfiinţeze cursuri instructive şi societăţi anumite pentru rezolvirea
cestiunilor indicate mai sus" 1 5•
Este momentul în care comitetul asociaţiei înţelege cu adevărat forţa pe care
o avea, prin însuşirea doleanţelor preoţimii care nu se interesa numai de creşteri
salariale, fireşti, de altfel, ci şi de propăşirea materială şi culturală a enoriaşilor.
Acolo unde, datorită caracterului sinodal al bisericii noastre, mitropolitul nu
putea interveni din motive canonice sau de tact pastoral, Asociaţia clerului a
preluat acele misiuni, mai ales în perioada de sfârşit şi început de secol, când
agenţii ruteni din Galiţia îşi propuneau schimbarea caracterului românesc al
provmc1e1.
S-a ivit, de exemplu, în viaţa eparhiei, o situaţie neplăcută, pe această temă,
discutată cu oarecare patimă de către cei prezenţi.
Cu ocazia hirotonirii episcopului Vladimir de Repta, s-a aflat în Cernăuţi şi
episcopul de Zara, dr. N icodim Milaş, ocazie cu care se creează un incident, relatat
tendenţios de presa locală. În 1 5 ianuarie 1 899, Ieroftei Pihuleak şi Nico Wassilko
au avut o întâlnire cu episcopul dr. Nicodim Milaş, căruia i-au transmis un
memoriu prin care îi prezentau pretinse abuzuri săvârşite de români împotriva
rutenilor, cerându-i să supună discuţiilor în Sinod această situaţiei. Tot atunci i-au
înmânat şi broşura Die Lage der. gr. or. Ruthenen in der Bukowinaer Erdiozese,
precum şi numărul din 29 mai 1 898 al gazetei rutene "Bukowyna" 16. Civilizat,
acesta şi-a exprimat părerea de rău pentru fricţiunile existente între români şi
rutenii ortodocşi, din care au câştig numai potrivnicii bisericii ortodoxe, dar "ca [şi]
slav promite P. S. Sa să apere energic interesele clerului şi serviciului divin slăvean
în s. sinod " . Vizita delegaţilor ruteni, unii greco-catolici, făcută episcopului şi
primirea lor de către acesta provoacă indignarea clerului român, o critică aspră a
atitudinii episcopului este făcută de Asociaţie şi publicată de gazeta "Patria" :
"Asociaţia Clerului Gr.-Or., întrunită în adunarea sa generală din 1 8/3 0 ianuarie
1 899, indignată de încercarea detestabilă de a submina unitatea bisericii noastre
dreptmăritoare, încercare susţinută de adversarii bisericii noastre şi concretizate în
formă de Memorandum, publicat în foi străine de biserica noastră şi prezentat în
formă incorectă la adresa necompetentă a P. S. sale dlui episcop de Zara, ţine să
condamne energic încercarea păcătoasă a răuvoitorilor bisericii noastre, îndreptată
spre subminarea esistenţei bisericii noastre, regretă amestecul neertat în afacerile
interioare ale arhidiecezei noastre şi aduce acest vot la cunoştinţa I.P.S. Sale dlui
mitropolit şi a p. Ven[eratului] Consistor, implorând scut ortodoxismului faţă de
uneltiri ostile" 1 7 . Ce se întâmplase?
15 Adunarea generală extraordinară a Asociaţiunii Clerului Gr. -Or. din Bucovina, în
"Candela", anul XVII, nr. 6, iunie 1 898, p. 288-289.
1 6 Rectificarea P. S. Sale domnului episcop al Dalmaţiei dr. Nicodim Mi/aş, în Candela" , anul
"
XVIII, 1 899, p. 267.
"
17 " Patria , anul III, nr. 229, 20 ianuarie/) februarie 1 899, p. 2.
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Vizitând, a doua zi, după hirotonie - de fapt acesta a fost scopul prezenţei
sale la Cernăuţi - institutul seminarial, episcopul de Zara constată folosirea în
cadrul procesului de învăţământ a unor catehisme rutene uniate. Duminică, o
delegaţie formată din Jeremijczuk, Pihuleac, Filipowicz, Jasieniecki şi Smai
Stocki, reprezentând o societate culturală ruteană, îi prezintă omagiile, dar nu uită
să-i reamintească despre pretinsele abuzuri ale autorităţilor eclesiastice împotriva
rutenilor. Episcopul a reafirmat sprij inul său, dar, "pe lângă toate, se lasă într-o
dispută mai detailată despre pericolul mare din partea uniaţilor din această ţară fără
să aibă idee că în mijlocul înseşi acelei deputaţiuni se află doi uniaţi. De-abia seara
află despre aceasta" 1 8 . Având loc, luni, 1 8 ianuarie, şedinţa sinodală, arată primirea
acelui memoriu al rutenilor, dar, fiind o chestiune pentru care nu era pregătit să o
discute, propune ca acesta să fie discutat ulterior, lucru aprobat de sinodali. La cina
oferită de episcopul Vladimir, episcopul dr. Milaş îl reîntâlneşte pe preotul
Jeremijczuk, care solicitase primirea delegaţiei rutene. "L-am mustrat aspru pentru că
şi-a permis să-mi aducă ieri pe uniaţi, cu care nimic nu pot avea comunitate şi l-am
mustrat şi pentru aceea că stă cu dânşii în relaţiuni; i-am dorit apoi ca să rămână un
bun ortodox până la finele vieţii sale"� 9 , declara acesta spre a pune capăt protestelor
româneşti. Asociaţia Clerului, profitând de prezenţa în Cernăuţi a multor preoţi din
eparhie, la 1 8/30 ianuarie 1 899, îşi ţine adunarea generală, unde s-au discutat, între
altele:
1 ) rezoluţia formulată de păr. Brăilean către episcopul dr. N icodim Milas,
asupra lipsei de competenţă de a se amesteca în viaţa B isericii din Bucovina;
2) rezoluţia propusă de prot. Petre Popescu relativ la ingerinţele eterogene în
afacerile interne ale Arhidiecezei;
3) rezoluţia propusă de prot. Gavril Teleagă relativ la insultele aduse la
adresa preoţimii ortodoxe din partea unor organe de presă.
Toate acestea au fost adoptate, recomandându-se Consistoriului o mai fermă
atitudine în apărarea intereselor Mitropoliei Bucovinei şi a preoţilor săi.
Deşi Asociaţia Clerului nu avea în program o mai atentă supraveghere a
calităţii învăţământului superior teologic, atunci când a fost cazul, s-a implicat
direct.
În faţa ofensivei rutene, Asociaţia Clerului se mobilizează exemplar, urmărind
şi analizând toate acţiunile îndreptate de acum, clar, împotriva bisericii româneşti.
O acutizare a ofensivei rutene era de aşteptat, mai ales că, după mitingul ucrainist
Cronică. Adunarea generală a Asociaţiunii Clerului, în "Candela" , anul XVIII, 1 899,
1 februarie 1 899, p. 140-1 4 1 .
1 9 Ibidem, p . 268. Ar fi d e amintit aici că autorităţile austriece refuzau emiterea decretului de
recunoaştere a dr. Vasile Găină ca profesor extraordinar la catedra de Dogmatică a Facultăţii de
Teologie, deoarece nu se propusese numirea în corpul profesoral a lui Dionis Jeremijczuk pentru
Teologia Practică, în limba ruteană, şi a parohului de la Dobronăuţi, dr. Eugen Kozak, pentru Limba
slavă bisericească. Se va întâmpla acest lucru la 16 februarie 1 899, când ocuparea Catedrei de
Dogmatică nu mai putea fi amânată. Vezi "Candela" , anul XVIII, 1 899, p. 269.
18
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din 6 iunie 1 898, aceasta nu poate fi indiferentă faţA de încercările de dezbinare a
unităţii de acţiune a preoţilor ortodocşi în faţa prozelitismului deşănţat greco- şi
romana-catolic.
Este convocată pentru joi, 29 aprilie/I l mai 1 899, in Sala de Tir din loc
o adunare generală extraordinară. La masa prezidiului s•au aflat 1. Ţurcan,
preşedintele Asociaţiei, vicepreşedinţii C. Popovici şi Eusebie Andreiciuc,
V. Gheorghiu şi Kissilewski, notari, şi consilierul Balmoş, reprezentantul guvernutue0.
Ordinea de zi anunţată stârnea interesul preoţimii române dar şi cel al
rutenilor, deoarece urma să se stabilească o atitudine asupra relaţiilor între cele
două etnii:
1) Atitudinea clerului faţă de atacurile meetingului ucrainist din 6 iunie 1 898
în contra B isericii Ortodoxe bucovinene;
2) Aprecierea din punct de vedere ortodox�dogmatic a publicaţiei Memoarele
unui nebun;
3) Ameliorarea dotaţiunii clerului.
Acum, însă, preotul Zaharie Voronca şi-a dat demisia "din causă că e prea
ocupat şi nu poate corespunde datorinţelor ce le are asupră-şi în postul său de
secretar. Adunarea generală îl dispensează de secretariat, dar îl roagă să rămână şi
mai departe în comitet. Dl. Z. Voronca se învoieşte cu această condiţie" .
O luare de cuvânt a praf. C . Popovici avea să lămurească adunarea asupra
necesităţii convocării acestei adunări extraordinare, iar preotul Petru Popescu
prezintă celor prezenţi cuvântarea praf. Pihuliak la mitingul ucrainist din 6 iunie
1 898, având obiectiv răsturnarea stării existente în biserica ortodoxă a Bucovinei.
Au luat cuvântul preoţii Welehorschi şi E. Andreiciuc, care declară că sprijină
rezoluţia propusă de comitet şi anume: "Venerabila adunare binevoiască a decide:
P. V. Consistor este rugat cu toată insistenţa ca să binevoiască a lua în apărare
preoţimea arhidiecezană în contra atacurilor vehemente şi neîntemeiate ale
numitului profesor şi să caute toate chipurile ca preoţimea să primească
satisfacţiunea cuvenită"2 1 •
Punctul al doilea al ordinei de zi viza nemulţumirea numirii unui necunoscut
care avea probleme cu pregătirea profesională, dar dorea să ocupe, cu orice preţ, o
catedră la Facultatea de Teologie:
" Ad. 2. Păr[intele] Teleagă, plenipotenţat de comitet, ia cuvântul şi reproduce
în mod critic şi de tot chiar conţinutul Memoarelor unui nebun, compuse de un
teolog din Moscva, edate şi subscrise însă de Dion[isie] . Jeremij czuk22, adminis
trator în Ş ipeniţ şi constatează în partea a doua a tractatului locuri eretice în
privinţa noţiunii sufletului, care în fine le rezumă în următoarele întrebări concise:
20 Adunarea generală estraordinară a Asociaţiunii Clerului Gr. -Or. din Bucovina ", în Patria",
"
"
anul III, nr. 269, 2/1 4 mai 1 899, p. 2.
2 1 Asociaţiunea clirului ort. or. din Bucovina, în Candela" , anul XVIII, 1 899, p. 340.
22 Donisie Ieremijczuk, ajuns, cu intervenţii politice, profesor de Teologie practică şi limba
ruteană la Facultatea de Teologie din Cernăuţi.
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1 ) Este aceea eresie şi anume materiali sti că, dacă se neagă substanţialitatea şi
imaterialitatea sufletului?
2) Este aceasta eresie şi anume originistă dacă se neagă infinitatea pedepselor
iadului?
3) Este eresie raţionalistică dacă se trage la îndoială autoritatea infailibilă a
revelaţiunii, armonia între revelaţiune şi raţiune, credinţă şi ştiinţă trează, adică
dacă minţii i se dă prerogativă înainte şi peste revelaţiune?
4) Şi aflaţi d-voastră în adevăr toate aceste erezii în tractatul întitulat
Memoarele unui nebun, compus de teologul din Moscova numit Bolnoumow?
Cu privire la editor:
1 ) Există fapt de vină contra spiritului ortodoxiei dacă s-a publicat tractatul
de un atare conţinut şi într-un timp atât de duşmănos bisericii ortodoxe (fie el
publicat chiar şi de un simplu mirean ortodox)?
2) Au este vina aceasta mai mare, dacă nu s-au combătut de fel locurile
încriminate, cu atât mai vârtos când editorul e preot ortodox şi chemat numaidecât
la aceasta şi dacă s-a aflat chiar îndemnat a-1 apăra în alte privinţe?
3) Şi dacă şi n-ar fi avut editorul un scop vădit, au nu autorisează el de sine
eresiile publicate: a) edându-le; b) prin însăşi persoana sa în însuşie de preot
ortodox şi acum chiar de profesor; c) prin simpatia sa, aş zice respect vădit, dacă nu
chiar exprimat faţă cu autorul?
4) Au nu se presupune sau chiar se constantează: a) pentru că s-a aflat a eda
şi b) fără a şi combate locurile cele incriminate, după ce şi-a iertat alte observări
proprii; c) pentru simpatia şi respectul vădit faţă cu autorul eretic până a-1 şi lua în
scut de repeţite ori, poate chiar parat a petrece bucuros atât în sfera ideilor cât şi-n
societatea autorului, precum o face în realitate şi astăzi, petrecând şi conlucrând cu
duşmanii exprimaţi ai ortodoxiei; d) şi mai ales când zice el însuşi respicat că
publică acele «memoare» cu scopul de-a descoperi măcar o mică parte a activităţii
sufletului celui atât de puţin sondat şi cunoscut, au nu se constatează chiar pe basa
acestor momente înduse un acord sau înrudire spirituală a editorului cu conţinutul
celor edate?
La fiecare din aceste întrebări răspunde adunarea generală, în unanimitate,
afirmativ, observându-se totodată semne drastice de uimire şi indignare. Întrebările
le-a făcut păr. Teleagă în limba română şi germană, iar locurile încriminate le-a
reprodus ad literam din original.
După ce fineşte păr. Teleagă critica sa asupra «memoarelor», e felicitat cu
entusiasm de întreaga adunare generală, în special de ruşii presenţi, cari au avut
ocasiune să studieze tractatul din cestiune mai în detail. Se votează următoarea
rezoluţiune: «Deoarece publicaţiunea Memoarele unui nebun, de Dion. Jeremijczuk
din 'Pravoslavnaia Bukovina', conţine doctrina eretică despre materialitatea
sufletului şi despre finitatea pedepselor iadului, venerabila adunare generală
binevoiască a decide: P. V. Consistor este rugat cu toată insistinţa ca să binevoiască
a lua măsurile necesare pentru salvarea credinţei ortodoxe şi a autorităţii bisericii şi
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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a clerului diecezan din Bucovina faţă de astfel de publicaţiuni compromiţătoare
(ereti ce)»"23 .
Succesul a fost limitat, deoarece, în urma intervenţiei de la Viena, acest
Jeremijczuk a ajuns profesor Ia Catedra de Omiletică. Este drept că acesta şi-a
explicat poziţia, încercând să-şi micşoreze culpa, dar îndreptare nu a dovedit nici
după 1 9 1 9.
Sunt cunoscute frământările ce au cuprins societatea bucovineană în ajunul
izbucnirii Primului Război Mondial. Asociaţia clerului, cu greu şi-a continuat
activitatea, este drept mai mult nominală, dar lucrul acesta a permis ca, în 1 9 1 9, să-şi
reia activitatea, pe baza aceluiaşi statut, recunoscut de statul român. Nu a mai fost,
însă, în stare să se opună amestecului politicianist, ceea ce, în ciuda unor foarte
importante realizări bisericeşti şi naţionale, a îngăduit să fie dizolvată, sub
mitropolitul Tit S imedrea, mişeleşte, prin complotul politicienilor bucovineni şi
bucureşteni, care îşi vedeau îngrădite, oarecum, afacerile politice, şi nu numai, prin
glasul comitetului acestei asociaţii. Despre preşedinţii Asociaţiunii Clerului Greco
Ortodox din Arhidieceza Bucovinei, despre puternica ei implicare în viaţa societăţii
bucovinene, în perioada 1 9 1 9-1 940, vom vorbi în viitor24 .

Verein des Griechisch-Orthodoxen Klerus
aus der Bukowina. Kurze Notizen iiber die Aufange
(Zusammenfassung)

A1s Ergebnis eines grosseren Forschungsprojektes stellt die obengenannte Studie die
Besch!iftigungen des orthodoxen K1erus in der Bukowina mit der Bildung eines eigenen
Berufsverbandes im 1etzten Jahrzehnt des 1 9. Jahrhunderts dar.
lnfo1ge der Dokumentenforschung der damaligen Zeit pr!isentiert die vorliegende Arbeit den
gesellschaftlichen und politischen Kontext, die Situation des ortodoxen Priestertums und seine
Beteiligung an dem Projekt, die verfolgten Ziele und das angenommene Programm, sowie dessen
Einwirkungen auf die Nationalbewegung der Bukowiner Rum!inen in der Vorkriegszeit.

23

"
"Candela , anul XVIII, 1 899, p. 342.
Lucrarea noastră, Asociaţia Clerului Ortodox din Bucovina, se află în curs de pregătire
pentru tipar.
24
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"Fiecare epocă îşi află în trecut acele asemănări în stare să-i exalte sau să-i
justifice propriile gusturi şi aspiraţii. Uneori căutăm însă şi imaginea himerică a
unor timpuri mai fericite. Oricum ar fi, a visa trecutul e totuna cu a pregăti
viitorul", scria, în 1 928, G. M. Cantacuzino. În ce măsură, în situaţia actuală, când
asistăm la răstumări spectaculoase de situaţie în mai toate domeni ile, mai este
posibil să visăm trecutul, pregătind viitorul, rămâne o chestiune care merită un
cadru mai larg de dezbatere. Încercăm, însă, la împlinirea a 1 00 de ani de la
organizarea Expoziţiei Generale Române de la Bucureşti, din 1 906, să subliniem
câteva aspecte care ne îngăduie să visăm la efervescenţa ce stăpânea simţirea
românească din Bucovina de atunci, dar nu ne îngăduim să privim în viitor în
condiţiile în care însuşi conţinutului noţiunii de "tradiţie naţională" i se atribuie alte
valenţe decât cele cu care ne-am obişnuit.
La 8/2 1 mai 1 906, prezentând în faţa Corpurilor Legiuitoare obişnuitul mesaj
de deschidere, regele Carol afirma: "Atotputernicul Dumnezeu a vrut să împlinesc
40 de ani în scaunul domniei. În toată această vreme, pururea am împărtăşit cu
întreg poporul şi bucuriile şi nevoi le. Şi astăzi, când se încununează în siguranţă şi
belşug munca vieţii mele, împreună cu românii mă veselesc şi fericit mă simt că
cea dintâi vorbă a mea este cu reprezentanţii naţiunii [ . . . ]. Sărbătoarea de astăzi,
care nu este numai a mea, ci a întregului popor, care s-a învrednicit să ajungă unde
a ajuns, prin muncă necurmată şi prin înţelepciune, strânge şi mai mult legăturile
de-a pururi binecuvântate pentru dinastia mea şi naţiunea română" 1 •
Comunicare susţinută în cadrul celei de A XIV -a sesiuni anuale de referate şi comunicări
ştiinţifice a Centrului pentru Studierea Problemelor Bucovinei al Academiei Române - Filiala Iaşi, cu
tema Frontiere şi identităţi în spaţiul românesc în epocile modernă şi contemporană, sesiune cuprinsă
în manifestările ce au avut loc cu prilejul "Zilelor Academice Ieşene" , ediţia a XXI-a, Rădăuţi, 9- 10
septembrie 2006.
1 Cuvântările regelui Carol !, voi. II ( 1 887-1 9 1 4), ediţie îngrijită de Constantin C. Giurescu,
Bucureşti, Fundaţia pentru Literatură şi Artă "Regele Carol II", 1 93 9, p. 353, apud Ioan Scurtu,
Istoria românilor în timpul celor patru regi (1866-1947), voi. I, Carol !, ediţia a II-a, Bucureşti,
Editura Enciclopedică, 2004, p. 1 84.
•

Analele Bucovinei, XIV, 1 , p. 1 0 1-1 1 0, Bucureşti, 2007
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Pe fondul unei atmosfere de sărbătoare, de peste tot soseau telegrame şi
scrisori de felicitare adresate regelui Carol 1. Dar propagandiştii partidului de la
guvernare au descoperit că în acel an se împlineau şi 1 800 de ani "de la întemeierea
neamului român prin Traian împăratul şi 25 de ani de la proclamarea regatului " . În
consecinţă, s-a decis organizarea unei expoziţii jubiliare care să sublinieze
realizările domniei regelui Carol.
Pentru bucovineni, prilejul acesta era binevenit. În urmă cu doi ani, în 1 904,
au avut ca invitaţi la Putna numeroşi reprezentanţi ai românilor din Regat, pentru a
comemora 400 de ani de la trecerea la Domnul a Binecredinciosului Voievod
Ştefan cel Mare şi Sfânt, care reprezintă un simbol naţional.
Expoziţia Generală a fost organizată pe Dealul Filaretului, în anul 1 906, cu
scopul de a prezenta realizările României în domeniile politicii interne, ale politicii
externe, ca şi ale culturii, prin realizări în domeniul literaturii, muzicii, picturii,
teatrului, arhitecturii etc. Regele Carol I a inaugurat "Expoziţia", la 6 iunie 1 906,
după o amânare din cauza timpului nefavorabil, la eveniment participând întregul
guvern, familia regală, membrii administraţiei, oaspeţi străini, membri ai corpului
diplomatic acreditat la Bucureşti, cu excepţia Legaţiei Imperiului Otoman. Bateriei
de la Calafat, numită "Carol I ", i-a revenit onoarea să tragă salvele de tun ce
marcau deschiderea oficială a expoziţiei. Familia regală a fost întâmpinată la
intrarea în parc, prin poarta în formă de arc de cerc, de către organizatori, guvern şi
un grup de 3 00 de notari, primari şi săteni de frunte din toate judeţele ţării. La
Arenele Romane au ţinut discursuri I. Lahovari, C. 1. Istrati şi Regele Carol 1.
Partidul Naţional Liberal nu a participat la festivităţi, fiind doar reprezentat
de fostul ministru Vasile Missir. Om practic, Ion 1 . C. Brăteanu declara: "Ca să
obţinem stima pe care o merităm, trebuie ca cineva să-şi dea seama de situaţia
reală, să ne studieze mult mai profund şi mai serios decât se poate face într-o
expoziţiune"2 .
Motivaţia organizatorilor - "împlinirea a 1 800 de ani de la descălicarea lui
Traian în Dacia" - se pare că nu a fost aleasă întâmplător. Aniversarea proclamării
Regatului precum şi cea a împlinirii a 40 de ani de domnie a regelui Carol, puteau
fi considerate ca fiind evenimente interne şi care nu ar fi oferit posibilitatea
românilor trăitori în afara graniţelor de atunci ale Regatului să participe. Ce şi cine
a stat de fapt în spatele acestei iniţiative, istoricii încă nu au aflat. Cert este faptul
că presa din Bucovina a îmbrăţişat imediat ideea, motivând participarea bucovi
nenilor la sărbătorirea Regelui Carol I, "amic sincer şi intim al M.S. Împăratului
Francisc Iosif I ", publicând anunţuri că aceste clipe sărbătoreşti "au îndemnat
Guvernul Regal al României ca să serbeze aceste momente solemne prin aranjarea
unei expoziţiuni tipic naţionale româneşti, la care vor participa pe lângă românii
din toate unghiurile şi alte naţiuni şi state cu diferite producte" . Subliniind faptul că
" la iniţiativa guvernului central austriac s-a format în Viena un comitet austriac,
care va îngrij i participarea oficioasă a Imperiului Austriac la expoziţie; în
2

Dezbaterile Adunării Deputaţilor, 1 906, nr. 54, şedinţa din 23 februarie 1 906, p. 940.
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consecinţă, s-a format şi în Bucovina, provincia vecină şi cea mai interesată, prin
co ntactu l comercial şi economic, un comitet provincial, care are menirea să
aranjeze participarea ţărişoarei noastre în mod solemn şi eficace. Fiind însă poporul
român din Bucovina factorul cel mai interesat în chestiune, e lucru firesc că nu
pm�te să stee afară de cadrele acestor comitete", sublinia "Gazeta Bucovinei " din
1 2/25 apri lie 1 906. Era acesta unul din numeroasele apeluri adresate publicului
român bucovinean d e a participa activ la organizarea standului expoziţional
bw.�ov inean dar şi de a vizita, cu acest prilej, România.
O a�tfel de subliniere - participarea bucovinenilor sub pavilionul austriac era absolut necesară, cu cât cei care nu priveau cu ochi buni strângerea legăturilor
dintre românii de o parte şi de cealaltă a frontierei, au început să răspândească
zvonuri privitoare la o emigrare în masă a românilor sau despre vânzarea ţăranilor
bpc;ovineni "ciocoilor din România", ca muncitori agricoli.
În scopul realizării unei prezenţe demne a românilor bucovineni la această
mare expo1.iţie a fost creat un comitet format, după multe consultări, din: preşedinte 
Modest cav, de Grigorcea, proprietar mare, Cernăuţi; vicepreşedinte 1 - dr. FI. Lupu,
preşedinte la Banca Ţării, Cernăuţi; vicepreşedinte II: Nicu cav. de Flondor,
proprietar mare, Cernăuţi; secretar: dr. Emilian Sluşanschi, auscultant, Cernăuţi;
pre1-identa secţiei 1. (Industria): d-na Elena de Popovici, născută Contesa Logothetti,
prezidenta !!Ocietăţii damelor române, Cernăuţi; viceprezidenta secţiei 1 - d-ra Minodora
Stefane l l l secretara societăţii damelor române, Cernăuţi; preşedintele secţ. II
(Literatură şi cultură) - Dionisiu cav. de Bejan, preşedinte al Societăţii pentru
Cultura şi Literatura Română, Cernăuţi; vicepreşedintele secţ. II - Simeon Florea
Marian, profesor şi membru al Academiei Române, Suceava; preşedintele secţ. III
( Retros pe ct ivă) - Nicu cav. de Flondor, proprietar mare, Cernăuţi; vicepreşedintele
secţiei III - dr. Daniil Verenca, profesor, Cernăuţi.
Bănuindu�se că iniţiativele românilor bucovineni nu vor fi privite cu ochi
buni, apelul lansat de Comitetul aranjator, din ianuarie 1 906, menţiona: "Noi
trebuie să arătâm lumii ce progres au făcut românii bucovineni în decurs de 1 3 0 de
ani sub domnia Habsburgilor, mai ales progresul mare ce l-am făcut noi sub
domnia de aproape 60 de ani a prea iubitului nostru împărat. Este o datorie a
n oastră eminent patriotică, ca noi, ca cetăţeni austrieci, să luăm parte la expoziţia
din Bucureşti şi să arătăm popoarelor balcanice, cari sigur vor fi reprezentate la
Bucureşti, că statul austriac se îngrijeşte în mod egal de toate popoarele sale. Cu cât
mai mândri\ va fi participarea noastră la expoziţia din Bucureşti, cu atât mai bine va
fi dovada dată, că desvoltarea noastră sub domnia habsburgică a ţinut pas cu
desvoltarea culturală din Regatul României "3 .
Fiind parte a Imperiului Austro-Ungar, pavilionul bucovinean a fost prezentat
ca o anexă a pavilionului rezervat acestui stat, dar concepţia generală a realizării lui
,

J Apud Filaret V. Doboş, Arcaşii. Gânduri şi fapte din Ţara de Sus, 1905-1940, Cernăuţi,
Tipografia Cernl'tuţeanu Teodot, 1 940, p. 67--68.
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a fost pur românească. În acest sens, a fost făcut public Programul expoziţiei din
Bucureşti, secţia românilor bucovineni, care era conceput în trei secţiuni:
"Secţia 1 . Industria: 1 ) Industria textilă cu toate productele ei: împletitul,
cusutul etc.; 2) Sculptura în lemn şi industria de artă; 3) Coşărcăritul; 4) Portul
naţional; 5) Tot felul de industrie casnică.
Secţia II. Literatura şi cultura: 1 ) Literatura bucovineană, întrucât atinge pe
români, scrieri ştiinţifice etc.; 2) Manuscripte; 3) Muzică; 4) Ziaristică; 5) Biserică
şi toate instituţiunile şi odoarele ei; 6) Şcoala şi toate instituţiunile ei; 7) Societăţile
româneşti culturale, cabinetele de lectură, însoţirile economice etc.; 8) Internatele.
Secţia III. Retrospectivă: 1) Starea etnografică a românilor bucovineni,
locuinţele, obiceiurile şi credinţele poporale; 2) Istoria poporului român din
Bucovina, acte, documente ş.a.; 3) Portrete ale bărbaţilor de frunte, cari s-au distins
în ştiinţă, literatură, artă, politică, cultură etc.; 4) Artele frumoase, pictură,

sculptură, architectură etc., etc. "4
Este de menţionat că au fost discutate mult forma şi conţinutul expoziţiei,
reprezentative pentru viaţa economică şi culturală a bucovinenilor, iar proiectul
mai sus menţionat era rezultatul unui îndelung proces de dezbateri, nu întotdeauna
desfăşurat în bună armonie.
Întrunit în şedinţă, la 7 martie 1 906, Comitetul de organizare dădea următorul
comunicat: "Comitetul românilor se ataşează comitetului provincial bucovinean, ca
secţie autonomă, rezervându-şi dreptul să expue toate obiectele specifice româneşti
în pavilionul propriu, pe când toate acele obiecte, cari nu sunt pur naţionale, vor
trece la comitetul provincial. Astfel, rămân în competenţa comitetului românilor:
literatura, cultura, istoria, industria casnică, arta naţională etc. "
" Secţia 1. (agricultura) a comitetului românilor se desfiinţează; agendele ei
trec la consiliul pentru cultura Ţării ".
"În toate celelalte comitetul românilor îşi menţine organizaţia sa actuală;
asupra acesteia precum şi asupra agendelor comitetului românilor, comitetul
provincial nu are nici o ingerinţă" .
În comitetul provincial au fost delegaţi din partea comitetului românilor d-nii:
M. cav. de Grigorcea, N. cav. de Flondor şi D. cav. de Bejan; aceste persoane,
împreună cu dl. dr. FI. Lupu, care a fost delegat din partea Comitetului Ţării, ne
dau garanţia că interesele poporului român vor fi reprezentate îndestul atât în
comitetul provincial, cât şi în cel central, din care fac parte d-nii cav. de Grigorcea
şi dr. Lupu.
Expoziţia românilor bucovineni se va face într-un pavilion propriu şi într-o
casă ţărănească, construite anume pentru scopul acesta. Spre a le pute[a] înzestra
aceste ubicaţiuni în mod demn de noi şi de fraţii noştri din regat şi Ungaria,
comitetul românilor din Bucovina face prin aceasta apel cătră publicul român şi-i
cere concursul pentru această întreprindere, care să reprezinte un tablou fidel al
situaţiei noastre naţionale, sociale, economice, l iterare, artistice etc., etc.
4

"
"Gazeta Bucovinei , Cernăuţi, anul VII, nr. 1, 2/25 aprilie 1 906, p. 4-5.
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Spre a înlesni orientarea celor interesaţi, urmează mai la vale programul
tuturor acelor obiecte cari vor fi expuse de comitetul românesc, care nu exclude
însă şi alte obiecte de interes naţional, cari vor fi anunţate comitetului.
Accentuând însemnătatea culturală, ce o are expoziţia nu numai pentru fraţii
noştri din Regat, ci şi pentru toţi ceilalţi români, cari au aici ocazia să-şi manifeste
obârşia lor comună şi conştiinţa că fac parte din acelaşi neam jalnic, de care
tremura odinioară Beciul şi Ţarigradul [s.n. - 1.-P.V.], comitetul subsemnat invită

prin aceasta pe toţi românii bucovineni ca să-i dee sprijinul necesar, anunţând şi
trimiţând obiecte apte pentru expoziţie la adresa preşedintelui sau a vicepreşedin
telui, d-lui Nicu cav. de Flondor, Cernăuţi, strada Iosif 6.
În vederea timpului deja înaintat [expoziţia se va deschide la 27 mai st. n., a.c.]
comitetul subsemnat roagă pe toţi cei interesaţi ca să grăbească cu pregătirile până
cel mult la finea lui aprilie" .
În acelaşi număr de gazetă, se sugera şi prezentarea unui vechi meşteşug
încondeierea ouălor. Astfel, ziaristul accentua ocazia favorabilă pentru acest lucru:
"Până la expoziţie mai avem însă zile mari, pe cari le serbează românii de
pretutindeni; sunt Sf. Paşti.
Cu această ocaziune româncele noastre de la ţară înroşesc ouă încondeiate în
toate chipurile şi cu artă deosebită.
Străinii au început deja a culege aceste ouă pentru muzeele lor.
Între românii de pretutindeni sunt unii cari au colecţiuni de multe sute de ouă
scrise, şi la Expoziţia Românească din Sibiu din anul trecut aceste produse ale artei
naţionale române au fost expuse în mod oficial.
Este trist că în muzeele noastre nu avem o astfel de colecţiune pe districte sau
cel puţin pe regiuni, căci se observă deja o diferenţă destul de mare între ouăle
încondeiate din localităţile de la munte şi cele de la ţară, între cele din Moldova şi
Bucovina şi aşa mai departe.
Lucrul este cu atât mai important cu cât procedeele de văpsit variază adeseori
şi, mai ales, că desemnurile sunt copiate în mare parte după natură şi au numiri cu
totul clasice.
Încondeierile de pe aceste ouă s-ar putea uşor aplica şi da naştere la o
adevărată industrie naţională, dacă s-ar pune pe testemeluri, barişuri, şerveturi,
ţesături, hârtie de tapisat, ornamente pe cărţi şi aşa mai departe.
Studiul acestei chestiuni se impune dar în mod absolut şi ocaziunea de faţă
este prielnică pentru a se aduna materialul necesar.
Comitetul românilor din Bucovina face deci apel cătră toţi românii, mai ales,
însă, către inteligenţă, ca să trimită ouă roşii frumoase, bine răscoapte, la adresa
dlui Modest cav. de Grigorcea sau a dlui Nicu cav. de Flondor, în Cernăuţi, spre a
fi trimise apoi la Bucureşti pentru expoziţie. Trimiterea se face în cutii şi prin
mandat poştal de însoţire. Fiecare ou să fie însemnat, de cine e încondeiat. Ouăle
trebuie să fie în Cernăuţi până la 22 l.c. (Duminica Tomei).
5

"
"Gazeta Bucovinei , anul VII, nr. 1 , 1 2/25 aprilie 1 906, p. 4-5 .
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Toate obiectele menite pentru expoziţie trebuie să fie deja la m ai a.c. Ia
Bucureşti. Expozanţii sunt deci rugaţi cu insistenţă, ca să trimită obiectele lor
prezidiului comitetului pentru expoziţie, cât mai curând, cel mai târziu până la 25
aprilie a.c. "
Din relatările de presă accesibile nouă nu ştim dacă acest proiect s-a
materializat.
Totuşi, deşi organizarea a mers destul de greu, ideea care a stat la ba41
acestui efort a fost ceva mai deosebită decât în cazul celorlalte provincii.
Istoricul Ion Bulei avea să scrie, pe marginea prezenţei bucovinene la această
expoziţie: "Pavilionul Bucovinei era construit în forma bisericii din Rădăuţi. Un
interior vast, luminos, aranjat cu gust. Între exponate făceau impresie obiectele
istorice şi odoarele bisericeşti de la mănăstirile Putna, Suceviţa, Dragomima,
Humor şi Voroneţ, remarcabile prin frumuseţe şi valoare istorică. În mijlocul sălii:
relieful cetăţii Sucevei. Într-o altă secţiune erau expuse documentţ vţ�hi şi
manuscrise aduse de Th. Stefanelli, N. Flondor şi V. Zaharovschi; un album cu
documente vechi fotografiate, relative la istoria Bucovinei. Apoi peste 400 de cărţi
din biblioteca Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română ctin BuqlVin� şi a
Societăţii " Şcoala Română". Între ele (in manuscris) şi Dicţionarul german-român�
francez în 1 2 volume al lui Vasile Cantemir, fost cancelar al Consulatului austriac
de la Iaşi, în 1 826. Pereţii erau ornaţi de portrete ale tuturor bărbaţilor de seamă ai
Bucovinei: Dimitrie Petrino, Eudoxiu Hurmuzachi, Aron Pumnul, Ciprian
Porumbescu etc. " Societatea Doamnelor Române din Bucovina" a împodobit
interiorul cu numeroase obiecte de industrie casnică: scoarţe, cămăşi, ştergare,
năframe, feţe de masă, perdele ş.a. Erau şi alte produse de artă populară: pistoale,
bice, pungi de bani şi de tutun, cruci, fluiere, bqzdugane. O idee ingenioasă: o
colecţie de păpuşi reprezentând locuitori din Bucovina în vechi costume
moldoveneşti"6 •
Este discutabilă, deci, afirmaţia lui Filaret Doboş că " la deschiderea
expoziţiei din ziua de 1 9 iunie, în prezenţa Regelui Carol I, «balcanicii» au putut
admira la pavilionul Bucovine i numai câteva fracuri din comitetul organizator şi un
grup de studenţi în uniforme roşii de «Burschenschaft» german, cari singurele
dovedeau «progresul» făcut de românii b\.lcovineni sub domnia prea lungă a lui
Franz Iosef. De altfel, în pavilionul bucovinean era expusă industria casnică veche
şi diferite acarete, ob iecte şi cărţi bisericeşti, care aminteau de Moldova
voievodală"7 •
6 Ion Bulei, Atunci când veacul se năştea , Bucureşti, Editura Eminescu, Colecţia
Clepsidra",
1 990, p. 380--3 8 1 .
"
7 Filaret V . Doboş, op. cit. , p. 68. La expoziţie, de altfel, pavilionul Fondului Bisericesc din
Bucovina a fost distins cu Diploma de Onoare, cu Medalia de Argint cu Diplomă Specială şi cu
Medalia de Bronz. Tot cu această ocazie, au fost decoraţi o serie de silvicultori din serviciul Fondului
Bisericesc, cum au fost consilierii silvici Frantz Czech, Artur Krahl, Josef Opletal ş.a. ("Revista
pădurilor", 1 906).
. . .
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Desigur este o răbufnire politicianistă şi nu exprimarea unei realităţi.
Comitetul organizator a avut în vedere, după cum ne dăm seama din relatările
asupra expoziţiei, nu atât să afirme progresul realizat sub Austria, ci să sublinieze
caracterul românesc al acestei provincii, iar lucrul acesta nu se putea ilustra mai
pregnant decât prin obiectele de artă medievală bisericească, de aceeaşi factură şi
în Moldova, prin obiectele de artă ţărănească, comune şi asemănătoare cu cele din
Moldova. Întrebarea care se pune este ce ştiau cei din Regat despre acest colţ de
ţară? În Bucovina erau nemţii şi comercianţii!
Aspectul acesta ar trebui mult mai bine aprofundat. Ori participarea la această
expoziţie nu s-a realizat numai prin cele două trenuri, conduse de comitetul
constituit de Societatea studenţească "Dacia" , ci şi prin numeroşi excursionişti
care, pe cont propriu, au vizitat expoziţia.
De fapt, aceasta a fost şi intenţia organizatorilor de la Bucureşti. Cele două
trenuri cu câte 50 de vagoane care au plecat, în ciuda unor oprelişti, din gara
Burdujeni, în ziua de 6 septembrie 1 906, pe un traseu bine stabilit, au ajuns la
Bucureşti în ziua de 7 septembrie, orele 1 1 şi respectiv 1 1 ,20. Programul la care au
participat ţăranii bucovineni a fost deosebit: la "Arenele Romane" au asistat la
spectacolul Povestea neamului, în Parcul Oteteleşeanu, la spectacolul Coroana lui
Ştefan, iar în ziua a treia au avut ocazia să participe la "festivalul coral dat de toate
societăţile de cântare din România, Transilvania şi Bucovina, care sosiseră în ajun"8 .
La întoarcere, oficialităţile române au stabilit un alt traseu: bucovineni au
avut posibilitatea de a merge la Constanţa şi Mamaia, apoi pe ruta Constanţa Făurei - Buzău - Mărăşeşti - Tecuci - laşi - lţcani. În toate localităţile, au fost
întâmpinaţi cu manifestări de bucurie, asigurându-li-se totodată şi merindea
necesară. Ori acest efort a avut menirea de a trezi conştiinţa apartenenţei la neamul
românesc al bucovinenilor, lucru subliniat, mai târziu, şi de istoricul Teodor Balan:
"Un factor foarte important pentru apropierea sufletească a românilor din Bucovina
de fraţii lor din Vechiul Regat a fost aranjarea Expoziţiei Generale din Bucureşti în
anul 1 906. Această expoziţie a contribuit mai mult ca oricare alt moment la
intensificarea interesului românilor din Bucovina pentru chestiunile mari
româneşti. Românii din Bucovina, îndeosebi ţăranii, cari, în număr de mai multe
mii, participaseră la această expoziţie, avură prilej să admire progresele făcute de
fraţii lor din Regatul liber în toate domeniile vieţii publice. Întâlnirea la Arenele
Romane, unde românii de pretutindeni se prezentară în toată splendoarea
frumuseţii lor specifice, va rămâne o amintire neştearsă în inimile tuturora, cari au
luat parte la ea. În acea zi caldă de vară, o singură idee, ideea unităţii noastre
naţionale, stăpânea sufletele românilor ce asistau. Acele câteva clipe sublime de
înălţare şi contopire sufletească au fost cea mai frumoasă sărbătoare naţională a
neamului românesc, de când el exista. Unirea noastră sufletească s-a pecetluit în
acele momente"9 .
8

Filaret Doboş, op. cit. , p. 88.
Teodor Balan, Suprimarea mişcărilor naţionale din Bucovina pe timpul războiului mondial,
1914-1 918, Cernăuţi, Societatea Tipogratică Bucovineană, 1 923, p. 1 69-1 70.
9
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O încercare, zicem noi, reuşită, de prezentare a vieţii social-culturale şi
economice a avut-o Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina,
care, înţelegând necesitatea cunoaşterii mai aprofundate a realităţilor bucovinene,
s-a adresat tuturor societăţilor cu următorul comunicat:
"Onorată Societate!
Având în vedere, cum că expoziţia proiectată la Bucureşti pentru anul curent
are menirea a reprezenta produsul muncii româneşti de pretutindeni, se impune şi
locuitorilor români din Bucovina a arăta cu această ocazie rezultatele ce au fost
capabili să le obţină în diferitele direcţiuni ale activităţii omeneşti.
Comitetul Societăţii pentru cultura şi literatura română în Bucovina, neputând
lipsi a aduce un serviciu cauzei înalte de care este vorba, ţine a pregăti pentru
această expoziţie o lucrare, care să înfăţişeze pe scurt, dar cât se poate de lămurit,
activitatea românilor de aici, menită pentru a provoca şi susţine o mişcare prielnică
culturii româneşti din Bucovina.
În acest scop, Comitetul de mai sus are onoarea a vă ruga să binevoiţi a ne da
şi concursul Domniilor Voastre, punându-ni în timpul cel mai scurt la dispoziţie
istoricul societăţii în care ar fi să se releveze pe lângă scopurile acesteia şi
momentele mai remarcabile din trecutul ei.
Oferindu-vă asigurările osebitei noastre consideraţiuni, aşteptăm trimiterea
lucrării ce v-o solicităm în timpul cel mai neîntârziat" 1 0 .
Răspunsul nu a întârziat să apară şi astfel, s-a materializat lucrarea Românii
din Bucovina. Privire scurtă asupra dezvoltării lor pe terenul cultural şi economic
de la încorporarea Bucovinei la monarhia austro-ungară, J n5, până la 1906,
compusă şi redactată cu ocaziunea Expoziţiei Generale Române din 1 906,
Cernăuţi, Editura Comitetului românilor din Bucovina pentru expoziţie, 1 906. În
Prefaţă se sublinia: " Scopul scrierii de faţă nu este a expune întreaga mişcare

naţională pe toate terenele vieţii publice româneşti, ci a înşira în liniamente
generale înfiinţarea, viaţa şi activitatea celor mai însemnate aşezăminte, instituţiuni
şi societăţi româneşti, în care se manifestează lucrarea sufletului românesc şi cari
sunt înfiinţate din iniţiativă privată şi susţinute din mijloace private şi contribuţiuni
benevole ale românilor din Bucovina.
Lupta, care trebuie s-o purtăm pentru a putea depărta pericolul de
deznaţionalizare, mai ales de rutenizare, este foarte grea, pentru că raportul dintre
români şi celelalte popoare stă cu totul în disproporţiune. Într-un stat constituţional,
ca în Austria, cu egala îndreptăţire a feluritelor naţionalităţi, noi, românii, fiind prea
puţini la număr 250 000 faţă de 25 000 000 nici nu putem avea influinţa
necesară asupra legislaţiunii statului în favorul nostru. Pe lângă aceasta mai vine
necontenita invaziune a străinismului cu deosebire din învecinata Galiţie.
În astfel de împrejurări grele şi cu totul inegale şi mij loacele de apărare şi
scutire a neamului nostru trebuie să fie mult mai mari şi insistente, decât sub
împrejurări normale de cultură şi dezvoltare. Cu toată greutatea acestor împrejurări
-

10

-

"
"Gazeta Bucovinei , anul VII, nr. 1 , 2/25 aprilie 1 906, p.4-5.
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şi cu toate că materialminte nu suntem un popor atât de avut, putem privi cu
mândrie Ia dezvoltarea noastră pe terenul cultural şi economic, mai ales în ultimele
decenii" 1 1 •
Au semnat articole: dr. în teologie şi filosofie Nico Cotlarciuc, Istoricul
/iteraturei românilor din Bucovina (1 775-1906) şi Prăvălia românească;
dr. Ştefan Saghin, Momentele cele mai remarcabile din viaţa şi activitatea
Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina ; Dimitrie Cărbune,
Istoricul Internatului Francisc Josefin de Băieţi din Cernăuţi "; Petru Popescu,
"
Istoricul Societăţii

,nternatul Român de Băieţi Ortodox-orientali din Sirete;
dr. Ipolit Tamavschi, Istoricul Internatului .. Ştefan cel Mare " de Băieţi, gr. -or. din
Rădăuţi ; George Tofan, Istoricul Societăţii Şcoala Română " din Suceava ; Sofia
"
Ştefanovici, Istoricul şi activitatea Societăţii Doamnelor Române din Bucovina ";
"
Dionis cav. de Bejan, Istoricul Societăţii Mazili/or şi Rezăşilor din Bucovina " ;
"
dr. Emilian Sluşanschi, Din trecutul Societăţii Muzicale Armonia "; Severin
"
Procopovici, Reuniunea de Cântare Ciprian Porumbescu " din Suceava;
"
Societatea de Cântare .. Lumina " (nesemnat); Vasile Bumbac, Societatea Clubul
"
Român " din Suceava; lorgu Toma, Societatea Clubul Român " din Rădăuţi,
"
Societatea Rarău/ " din Câmpulung, Societatea Însoţirea Orăşeni/ar " din
"
"
Suceava ; Alecu Procopovici, Societatea Academică
Junimea "; Eugenie
"
Jancovschi, Societatea Academică Academia Ortodoxă "; Eusebiu de Tudan,
"
Întrunirea Academică Bucovina "; Filaret Doboş, Societatea Academică Dacia ";
"
"
Mihai Bendevschi, Organizarea cooperativă a creditului personal agricol în
Bucovina .
"

Volumul acesta a avut darul de a arăta celor din alte provincii româneşti
frământările şi nevoile cu care se confruntau bucovinenii în menţinerea caracterului
românesc al provinciei. Din puţinele informaţii scăpate de cenzura austriacă a
vremii, uşor ne este să constatăm că programul, amintit mai sus, a fost îndeplinit şi
scopul lui atins. Cu mândrie, peste ani, Constantin Loghin, constata şi el: "Un prilej
hotărâtor pentru închegarea de legături trainice de prietenie, înfiripate mai demult
între românii din Bucovina si cei din Regatul Român, a fost marea Expoziţie
Generală Română din 1 906. În urma unei propagande iscusite, 2000 de ţărani
români bucovineni, în frunte cu intelectualii, participă cu entuziasm la această
expoziţie. Primirea a fost călduroasă. Această vizită a fost de tăria să rupă
zăgazurile, cari despărţeau pe fraţii aceluiaşi neam. De acuma parcă dispar stâlpii
de graniţă de la lţcani şi Burdujeni. De o parte şi de alta începe un adevărat
pelerinaj între fraţi. Studenţi, societăţi corale ("Carmen", 1 907), scriitori şi
intelectuali din Regat încep a se revărsa în grupuri mari asupra Bucovinei. Nici
bucovinenii nu rămân datori cu întoarcerea vizitelor. Învăţători, studenţi (la
Congresul studenţesc din Craiova), societăţi de cântare ("Lumina", 1 907) se duc în
11

Românii din Bucovina, Cernăuţi, 1 906.
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vizită dincolo şi toţi sunt primiţi cu braţe largi şi inimă deschisă. Aceste vizite
cimentează legăturile de prietenie între românii din Bucovina şi Regat" 12 .
La împlinirea a 1 00 de ani, putem constata realitatea că, dacă la 1 9 1 8,
Bucovina s-a întors românească la sânul Patriei Mame, un rol deosebit în
deşteptarea naţională 1-a avut şi organizarea acestui eveniment deosebit din istoria
noastră. "Bucureştii din această vară 1 906 scria Nicolae Iorga - deveniseră, în
adevăr, Capitala poporului românesc" 1 3 .
-

Die Rumanische Allgemeine Ausstellung aus 1906 .
Zusammengefasste Notizen
(Zusammenfassung)

Die Rurn:i.nische Allgerneine Ausstellung aus dern Jahr 1 906 wurde mit dern Zweck
organisiert, die Errungenschaften Rurn:i.niens nach 40 Jahre Herrschaft des Kănigs Karl 1
hervorzuheben. Die Studie prăsentiert die Vertretung der Bukowina in Bukarest unter
ăsterreichischern Pavilion, die Teilnahrne der Bukowiner und die kulturelle Bedeutung des
Ereignisses.

12

p. 2 1 1 .

Constantin Loghin, Istoria literaturii române din Bucovina, 1 775-1 918, Cernăuti, 1 926,

13B.

Theodorescu, N. Iorga. Bibliografie, p. 45.
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Motto: " . . . neamul meu are drepturi exclusive asupra teritoriului său
1
naţional, din care face parte întreaga Bucovină" . (Nicolae Iorga)

Însemnătatea şi actualitatea ideilor, convingerilor, aprecierilor, scrierilor, dar,
îndeosebi, ale unor concluzii ale savantului Nicolae Iorga despre Bucovina - ca, de
altfel, şi asupra celorlalte provincii istorice cercetate, analizate şi evaluate ca părţi
componente ale unui întreg, ale unui organism viu, zămislit şi alcătuit într-o
evoluţie firească, îndelungată, seculară, dar, totodată, afectat grav de expansiunea
temporară a imperiilor vecine - rezultă dintr-o multitudine de motivaţii.
În ciuda trecerii galopante a timpului, după aproape un secol de când au fost
elaborate şi difuzate, rândurile sale despre Bucovina îşi păstrează în bună parte
perenitatea şi viabilitatea, sunt puncte de hotar spre o nouă cercetare, completare şi
aprofundare, sunt glasuri tainice care cheamă şi luminează prin onestitate,
soliditate, responsabilitate faţă de ideile exprimate, faţă de concluziile avansate şi
fundamentate despre unele evenimente, procese, fenomene, realităţi şi personalităţi
istorice antrenate, implicate în desfăşurarea acestora. Ne uimesc şi ne cuceresc,
deopotrivă, astăzi, erudiţia, intuiţia şi predicţia savantului, felul unic în care se
armonizează şi se completează în rândurile sale, într-un stil propriu, vibraţiile calde
ale inimii cu motivaţiile raţionale, implacabile ale patriotului învederat, împătimit,
statornic, de neclintit care, în 1 909, într-o scrisoare către un înalt funcţionar
austriac - care îl oprise să intre în Bucovina, pe motiv că guvernul de la Viena îl
consideră "un străin indezirabil " - se definea el însuşi şi se mărturisea astfel:
"Politica pe care o reprezint şi o propag are un crez mai simplu şi care e în
domeniul realităţii: a ne păstra oriunde fiinţa etnică neatinsă, a nu primi
colaborarea străinilor, nici atunci când ne-ar fi simpatică, şi prin muncă, a ne
aştepta ceasul care va veni, dându-ne tot ce e al nostru şi nimic mai mult"2 •
1
Din scrisoarea trimisă de Nicolae Iorga, în 1 9 1 9, contelui Francisc Bellegarde, prefect şi
deputat de Câmpulung, cu prilejul interdicţiei sale de-a intra în Bucovina, la invitaţia Societăţii
"
"
" Şcoala Română , spre a ţine o conferinţă despre trecutul acestui oraş (în "Românul , anul II, nr. 8,
21 ianuarie 1 909, p. 2).
2 Ibidem, p. 2.
Analele Bucovinei, XIV, 1, p. 1 1 1-1 32, Bucureşti, 2007
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De aceea, încercăm în rândurile ce urmează, nu atât să realizăm un studiu
exhaustiv, decisiv, cât mai ales să conturăm un posibil răspuns la câteva din
întrebările esenţiale, din care s-ar putea închega şi înfăţişa cititorului poziţia
savantului Iorga faţă de Bucovina: ce loc şi ce rol îi acordă el acestei provincii şi
locuitorilor ei, în ansamblul spaţiului românesc? Cum a văzut, analizat şi evaluat
foloasele şi ponoasele stăpânirii austriece? Dar încercările şi preocupările
românilor bucovineni de a-şi apăra, dezvolta şi afirma limba, cultura, istoria,
individualitatea, identitatea naţională? În ce măsură i-a îndrumat şi i-a ajutat el
însuşi să se emancipeze şi, în final, să se elibereze de sub stăpânirea străină? În ce
măsură a sesizat şi semnalat primejdia, consecinţele imediate şi de durată ale
invaziei rutene sau ucrainene, ale deznaţionalizării părţii de nord a provinciei? Ce
atitudine a luat omul, savantul, istoricul şi liderul politic Iorga faţă de ameninţarea,
invadarea şi anexarea sovietică din iunie 1 940?
1. Un posibil itinerar bibliografic.

Câteva consideraţii şi observaţii preliminare

Dincolo de numeroase articole, note şi însemnări risipite în presa vremii,
în general, în "Neamul românesc ", în special, primele referiri mai consistente
despre Bucovina încep din 1 904, cu acea amplă analiză şi apreciere critică a
lucrării prof. univ. dr. E. Kozak, Culegerea de inscripţii moldoveneşti din
Bucovina3 • Lucrarea eruditului profesor rutean de la Universitatea din Cernăuţi,
publicată în l imba germană, cu o prezentare grafică ce ar putea fi "un exemplu
pentru mulţi dintre ai noştri", cuprinde 1 33 de inscripţii slavoneşti, 1 6 româneşti,
1 3 armeneşti, 4 greceşti, 2 latine şi 2 arabe, cu note şi lămuriri desfăşurate pe
200 de pagini. Însă, autorul, deşi a citit exact inscripţiile, deşi a descris corect
clădirile, nu cunoaşte sau ignoră voit tot ce s-a scris pe această temă, până la
această dată, în România. El transcrie greşit nume de locuri şi persoane. Dă
informaţii unilaterale, inexacte, false despre unele monumente, domni, ani de
domnie, dregători ori soţiile acestora. Comite erori de datare. Ignoră prevederile
calendarului bizantin. Se lasă condus de idei preconcepute. Dă nume ruseşti unor
localităţi din regatul României şi din Ardeal. Conferă acestor toponime "valoare
etnografică sigură", ceea ce este tot atât de fals şi ridicol, "ca şi când - zice Iorga 
s-ar admite pentru marele număr de nume latinizate, ce se află în diplomele latine
din Apusul Europei, că, pretutindeni a fost, la început, pe când se scriau acele
diplome, o populaţie de limbă latină" . Kozak dă o interpretare cu totul eronată
utilizării limbii şi culturii slavone sârbo-bulgare, la noi, în Bucovina, trăgând
concluzii tot atât de contrare adevărului istoric, şi anume, că "în voievodatul
Moldovei poporul rusesc forma, alături de valahi, un puternic factor în viaţa de stat
3 N. Iorga, Culegerea de inscripţii moldoveneşti din Bucovina a D-lui E. Kozak, Cernăuţi,
Pardini, 1 904, p. 64.
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şi bisericească"4 • De aceea, argumentând şi respingând premisele false şi
interpretările eronate ale lui Kozak, care yor fi preluate şi utilizate ulterior şi de alţi
cercetători şi istorici ruteni sau ucraineni, Iorga avertizează şi concluzionează:
"Învăţătorii străini nu mai pot cerceta, ca până mai dăunăzi, istoria noastră, fără a
se adresa la lucrările noastre, fără a utiliza lucrările noastre"5 •
În 1 905 - după ce, în urmă cu 30 de ani, copil fiind, la o vârstă fragedă, când,
după propria-i mărturisire, era " cu ochii abia deschişi asupra minunii acestei lumi ",
Iorga venise pentru prima oară în acest teritoriu înstrăinat - istoricul revine acum şi
străbate, de la un capăt la altul Bucovina, scriind şi publicând, în acelaşi an, notele
sale de călătorie sub titlul Neamul românesc din Bucovina6 • Însemnările sale sunt
grupate în cinci capitole inegale, dintre care ultimele două au un conţinut mai
restrâns: 1 . În jurul Sucevei; 2. Valea Moldovei; 3 . Valea Sucevei; 4. Valea
Siretului; 5. Valea Prutului. Dincolo de caracterul lor relativ subiectiv, aceste
însemnări de călătorie sintetizează şi înfăţişează, cu ochii şi erudiţia specialistului
medievalist, cele două reşedinţe voievodale, Siret şi Suceava, stabilind detaliat şi
nuanţat locul şi rolul lor în comparaţie cu Baia, în formarea, dezvoltarea şi
consolidarea statului medieval Moldova; descrie monumentele şi necropolele de la
Rădăuţi, Putna, Sfântul Ilie, Voroneţ, Pătrăuţi, Părhăuţi, Humor, Solca, Moldoviţa,
Suceviţa, Dragomirna, subliniind şi evidenţiind, uneori, elementele comune cu alte
ctitorii de pe cuprinsul spaţiului locuit de români, ca şi particularităţile care le
caracterizează şi individualizează; străbate şi notează impresii din sau despre
localităţile Iţcani, Zahareşti, Reuseni, Vama, Câmpulung, Straja, Volovăţ, Bădeuţi;
întreprinde "o raită peste hotar" la Mihăileni şi se întoarce în drumul său prin
Bucovina "spre Cernăuţi, peste Prut" şi "împrejurimi cernăuţene " . Impresiile
generale sunt dominate de tristeţe şi dezamăgire. Ca şi când ar străbate o zonă care
a fost odinioară un câmp de luptă, unde ai săi au fost înfrânţi, Iorga notează,
vizitând Cetatea de Scaun a Sucevei, că "aripile vulturului sunt sfărâmate şi jos
croncănesc corbi, în Suceava, jos în Burdujeni, până departe, foarte departe, în
târguri ce au fost lăcaşuri slăvite ale străbunilor: corbi, tot corbi, mulţi corbi,
croncănindu-mi în limbi străine, a pustiu, a iarnă, a moarte" ; la Reuseni, pe unde "a
trecut acelaşi vifor de nimicire, ca şi în alte biserici şi mănăstiri ale Bucovinei ",
unde vede acoperişul "găurit de vechime şi de neîngrijire", Iorga schiţează aceeaşi
imagine macabră, dezolantă, simbolică: "ciorile se învârt, croncănind, ca în
amintirea omorului celui vechi, deasupra clădirii dărăpănate şi jalnice" . Numai la
Putna, însă, unde ajunge în noaptea de la Paşti, întrevede lumina şi speranţa
învierii: " Când arama clopotelor, clopotelor celor vechi de tot, prinse a vui în
geamăt lung, în hohote de plâns, risipite asupra munţilor şi văilor zguduind ziduri,
morminte şi suflete, atunci se săvârşi minunea. Aici, în noaptea, care-i poate fi
4

Ibidem, p. 55.
Ibidem, p. 63.
6 N. Iorga, Neamul românesc în Bucovina, Bucureşti, Editu·ra Institutului de Arte Grafice
"
"Minerva , 1 905, 250 p.; pentru citatul de mai sus, p. 1 3 .
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mantie, el, el era cu noi, Ştefan, Ştefan al nostru, voievodul, împăratul nostru cel
drept, el şi nu Francisc-Iosif întâielea. Mergea cu noi, în umbra nopţii, între
luminile cerului şi luminile pământului "; şi "prin uşa încuiată a bisericii goale, el
trecu înaintea noastră şi se odihni în credinţa viitorului nostru"7.
În 1 9 1 O, tipăreşte la Vălenii de Munte ediţia a II-a (după cea din 1 875) a
lucrării lui Mihail Kogălniceanu, Răpirea Bucovine1.s . Peste doi ani, în 1 9 12, Iorga
ţine în şedinţa Academiei Române din 6 aprilie şi publică, în acelaşi an,
comunicarea Politica Austriei faţă de Unire9 - fiind vorba de Unirea din 1 859.
Ideea centrală a autorului, reluată şi dezvoltată ulterior şi în lucrările dedicate direct
Bucovinei, este aceea că austriecii au voit şi urmărit să ocupe ambele Principate,
spre a împiedica, pe orice cale, consolidarea lor, şi să influenţeze lupta de eliberare
a românilor din Transilvania, Banat şi Bucovina.
În 1 9 1 4, când membrii Societăţii Corale "Armonia" din Cernăuţi au efectuat
un turneu şi au prezentat un ciclu de spectacole muzicale în Capitală, Iorga a ţinut,
la Universitatea din Bucureşti, în prezenţa participanţilor din Bucovina, în ziua de
1 6 mai, conferinţa intitulată Legăturile culturale între Bucovina şi Principatele
româneşti10 • Iorga înţelege şi explică aceste legături ca fiind atât spontane generate şi păstrate "din inerţia ţăranului, unită cu instinctul naţional" - cât mai
ales realizate prin acţiunile conştiente ale unor personalităţi, între care membrii
familiei Hurmuzaki, prin întâlnirile de la Cemauca, la 1 82 1 şi 1 849, între fruntaşi
ai bucovinenilor şi confraţi moldoveni şi transilvăneni, prin prezenţa şi influenţa
exercitată de Vasile Alecsandri, ca şi prin creaţiile poetice ale lui Dimitrie Petrino,
prin cele muzicale ale lui Ciprian Porumbescu şi Tudor Flondor, prin scrierile
istorice ale lui Dimitre Onciul sau prin activitatea folcloristului şi etnografului
Simeon Florea Marian.
În 1 9 1 6 - constatând că "de la începutul războiului mondial, de nici o ţară
neliberă, nu s-a vorbit aşa de mult şi cu atâta căldură (nici chiar despre Polonia!),
ca despre Ucraina" , fie prin "broşuri în toate limbile" ori "cărţi mai întinse" şi
studii în toate direcţiile" - istoricul prezintă, în şedinţa din 1 1 /24 martie 1 9 1 6, la
Academie, şi publică, în acelaşi an, studiul Legăturile românilor cu ruşii apuseni şi
cu teritoriul zis " ucrainean ' " 1 • Textul este destul de amplu, însoţit de 57 de
documente în original şi traducere, în care Iorga expune în detaliu istoriografia de
7

Ibidem, p. 30-3 1 , 54, 1 46-147.
M. Kogălniceanu, Răpirea Bucovinei, ediţia a II-a (după cea din 1 875), îngrijită de N. Iorga,
Vălenii de Munte, Tipografia "Neamul Românesc", 1 9 1 0, 24 p.
9 N. Iorga, Politica Austriei faţă de Unire. 1 . Înainte de Conferinţa de la Paris, şedinţa din 6
aprilie, Bucureşti, Tipografia Carol Gob!, 1 9 1 2, 30 p.
10
Jdem, Legăturile culturale între Bucovina şi Principatele Româneşti, Conferinţă ţinută
Corului Societăţii "Armonia" din Cernăuţi, la Universitatea din Bucureşti, în ziua de 16 mai 1 9 1 4,
Bucureşti, Editura "Casa Şcoalelor" , Tipografia "Neamul Românesc", 1 9 1 4, 26 p.
11
Jdem, Legăturile românilor cu ruşii apuseni şi cu teritoriul zis .. ucrainean ", în Analele
Academiei Române" (A.A.R.), seria II, tomul XXX-VIII, Memoriile Secţiunii Istorice, Bucureşti,
1 9 1 6, şedinţa din 1 1 /24 martie 1 9 1 6, 6 1 p.
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până la această dată, în care se discută "baza etnică a întemeierii unui nou şi
puternic stat în imediata noastră vecinătate ", cu implicaţii atât pentru Bucovina, cât
şi pentru Basarabia, ba, încă, vizând uneori chiar întreaga Moldovă, fiindcă, după
opinia megalomaniei lui Mihail Hruşevschi, de pildă, noul stat ucrainean ar trebui
să se întindă, geograficeşte "din Carpaţi până-n Caucaz" 1 2 • Analizând şi
respingând, rând pe rând, premisele false şi motivaţiile pseudoştiinţifice ale
susţinătorilor tezei unei astfel de Ucraine, Iorga atrăgea atenţia şi asupra modului în
care Austria, direct sau indirect, încuraja, alimenta această mişcare, deşi, considera
istoricul vizionar, noua alcătuire statală "nu s-ar putea întinde aici " decât "într-o
împărăţie internaţională, ca a Rusiei de astăzi"1 3. Cu mult înaintea lui Ion Nistor,
savantul avea să sesizeze şi să evidenţieze astfel, lumea românească asupra unei
primejdii iminente, care se contura încă de pe atunci, punându-se în discuţie, ca o
pretenţie minimă, îndeosebi partea de nord a Bucovinei.
În anul următor, 1 9 1 7, în acest context, apărea la Iaşi, în limba franceză, cea
dintâi sinteză proprie a lui Nicolae Iorga, privitoare la istoria românilor din
Bucovina în timpul stăpânirii austriece, Histoire des Roumains de Bucovine a
partir de l 'annexion autrichienne, 1 775-1914, care, în 1 93 1 , apărea în cea de-a
doua ediţie, în aceeaşi limbă 1 4 , pentru ca, în 1 93 8, aceeaşi sinteză, în traducere
românească, să formeze prima parte din volumul Românismul în trecutul
Bucovinei 1 5• Republicând în româneşte textul apărut în franceză, în 1 9 1 7 şi 1 93 1 ,
sub titlul Bucovina sub Austria, istoricul ne explică, la subsolul primei pagini,
printr-o notă, că "această carte este, în cea mai mare parte, reproducerea unor
articole apărute în "Buletin de !'Institut pour l'etude de !'Europe sud-orientale", în
anii 1 9 1 5- 1 9 1 6, şi că "traducerea lor e datorată doamnei Liliana Iorga" . Partea a
doua a acestei lucrări o constituie notele de călătorie din 1 905, sub titlul formulat,
de această dată, Românismul în Bucovina înainte de războiul unităţii naţionale.
Constatări, pentru ca partea a III-a a aceluiaşi volum să o formeze acele Inscripţii
bucovinene - din toate cele 23 de localităţi - cu precizarea autorului, dintr-o notă
explicativă, cum că inscripţiile slavone au fost traduse de el însuşi, dar pentru
celelalte " s-au întrebuinţat lecturile lui Eug. Kozak, Die Jnschriften aus der
Bukowina" . Acest volum, împreună cu studiul din 1 9 1 6 - referitor la " legăturile
româneşti cu ruşii apuseni şi cu teritoriul zis ucrainean " - formează, credem, partea
cea mai valoroasă a istoriografiei savantului referitoare la Bucovina. Se adaugă
acele preţioase medalioane-giuvaeruri, din ciclul Oameni cari au fost 16 , în care ne
12

Ibidem, p. 2, 8.
Ibidem, p. 5 1 .
1 4 N . Iorga, Histoire des Roumains de Bucovine ă partir de 1 'annexion autrichienne (1775-1914),
Iassy, Imprimerie de I'Etat, 1 9 1 7, 125 p.; 2-e edition, Bucarest, Imprimeria Naţională, 1 93 1 , 87 p.
1 5 Idem, Românismul în trecutul Bucovinei, Bucureşti, Tipografia Datina Românească" , 1 93 8,
"
426 p.
16
Idem, Oameni care au fost, Vălenii de Munte, 1 9 1 1 , 500 p.; Ibidem, Bucureşti, 1 9 1 6, voi. 1,
1 934, 466 p.; voi. II, 1 935, 486 p.; voi. III, 1 936, 482 p.; voi. IV, 1 939, 340 p.
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sunt prezentate şi caracterizate succint 681 de personalităţi, între care şi romam
bucovineni: George Popovici, Mihail Teliman, Anastase Crimca, Tudor Flondor,
Nicolae Hunnuzaki, Dimitre Onciul, Aurel Popovici, Iancu Flondor, Vasile
Bumbac, T. V. Stefanelli, Gh. Tofan, Eusebiu Popovici, Dionisie Bejan, Ion
Grămadă, Dimitrie Dan, Iorgu G. Toma etc. 1 7 Unice în felul lor concis, esenţial 
definind în puţine cuvinte o viaţă, o personalitate, în ceea ce are aceasta mai
important - aceste medalioane sunt adevărate nestemate istorico-literare, reuşind,
de cele mai multe ori, să comprime, să exprime, într-o manieră genială, celebrul
aforism: Non multa, sed multum. De aceea, nu există biografi, care, scriind despre o
personalitate sau alta, la care s-a referit şi Iorga, să nu-l citeze, să nu utilizeze
aprecierile sale lapidare, ca pe o încununare decisivă, concluzivă a propriilor
cercetări.
Itinerarul nostru bibliografic ar fi incomplet dacă n-am adăuga, totuşi, încă
două elemente semnificative. În lucrarea sa autobiografică O viaţă de om: aşa cum
afost18 - " una din cele mai frumoase cărţi din câte s-au scris în limba românească"
(Mihai Berza) - există, negreşit, referiri sugestive la Bucovina, ca, de altfel, la
întreg spaţiul românesc - şi ele sunt indispensabile pentru a reconstitui şi defini
poziţia savantului faţă de această provincie. Unele informaţii preţioase le aflăm şi
din sinteza Istoria Românilor, în 1 1 volume. Participarea şi implicarea sa directă şi
plenară la Serbarea de la Putna, din 1 904, călătoria întreprinsă în anul următor,
1 905, în Bucovina, alte două călătorii, în 1 9 1 9 şi 1 924, cu care prilej a vorbit la
Cernăuţi, Suceava, Câmpulung şi Rădăuţi - lăsând şi publicând Conferinţe
bucovinene ( 1 9 1 9) 1 9 şi Aportul Bucovinei la cultura românească ( 1 925i0 întregesc, nuanţează şi completează acel posibil itinerar bibliografic.
Dar, alături de această implicare teoretică şi istoriografică, Iorga a avut - ca
nimeni altul dintre ctitorii României întregite, la 1 9 1 8 - şi o angajare practică,
directă. Odată cu publicarea şi difuzarea scrisului său erudit, documentat, cinstit,
convingător şi mobilizator pentru fruntaşii Bucovinei - cum au fost, bunăoară, nu
atât studiile sale ştiinţifice, despre disputele istoriografice româno-ucrainene, sau
despre modul cum a interpretat Eugen Kozak inscripţiile slavo-române, cât mai
ales Istoria lui Ştefan cel Mare povestită neamului românesc ( 1 904), difuzată
17

Barbu Theodorescu, Nicolae Iorga 1871-1 940. Bibliografie, Editura Ştiinţifică şi Enciclope
dică, Bucureşti, 1 976, p. 409-4 12.
18
N. Iorga, O viaţă de om aşa cum a fost, ediţie îngrijită de Valeriu Râpeanu şi Sanda Râpeanu,
Studiu introductiv, note, comentarii, indice de Valeriu Râpeanu, Editura Minerva, Bucureşti, 1 972,
886 p.
1 9 Idem, Conferinţe bucovinene, Bucureşti, Tipografia Cultura Neamului Românesc" , 1 9 1 9,
"
1 06 p. Cuprinde: Bucovina în trecut, conferinţă ţinută la Cernăuţi în ziua de 1 6 august 1 9 1 9; Ce este
şi ce poare fi Bucovina, conferinţă ţinută la Cernăuţi în ziua de 17 august 1 9 1 9; Menirea Sucevei,
conferinţă ţinută la Suceava.
20
Idem, Aportul Bucovinei în cultura românească, Conferinţă ţinută la Cernăuţi în ziua de
9 noiembrie 1 924, la Liga Culturală, secţia Cernăuţi, Editura Librăriei "Marca Ţării", 1 925, 24 p.
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gratuit printre bucovineni2 1 - el a urmărit îndeaproape strădaniile, preocupările,
direcţiile de activitate ale fruntaşilor bucovineni, a intrat în legătură cu dânşii,
i-a ajutat, i-a îndrumat, i-a influenţat prin Liga Culturală, prin îndemnuri şi sfaturi
directe, a corespondat cu o parte din liderii ce pregăteau emanciparea şi eliberarea
Bucovinei, devenind, aşa cum îl numea Gheorghe Tofan, un fel de "comandant" al
tuturor românilor22 . De aceea, Iorga a fost şi singurul fruntaş al românilor căruia i
s-a interzis, de autorităţile austriece, de două ori consecutiv, în ianuarie 1 909 şi în
primăvara aceluiaşi an, intrarea pe pământul Bucovinei.
Pe de altă parte, Iorga a receptat şi realizat în practică unele propuneri ale
bucovinenilor, ca, de pildă, cele ale lui Gheorghe Tofan despre cursurile de vară
pentru românii de pretutindeni, organizate la Vălenii de Munte. Iorga a intervenit
direct pentru împăcarea şi colaborarea între Aurel Onciul şi Iancu Flondor; s-a
întâlnit şi sfătuit la Bucureşti şi laşi cu liderii refugiaţilor bucovineni; a intervenit
pe lângă regele Ferdinand, în toamna anului 1 9 1 8, pentru a grăbi intrarea ostaşilor
români, sub conducerea generalului Iacob Zadik, spre a pune capăt acţiunilor
teroriste şi ultranaţionaliste ale haidamacilor ucraineni, care voiau să preia puterea
administraţiei locale şi să se pună sub ordinele unui principe al Casei de Habsburg,
într-un stat ucrainean fantomă, care includea şi o bună parte din Bucovina.
II. Nordul moldav - ocupat (1774),
anexat (1775) şi " botezat" impropriu Bucovina
de către austrieci (1774-1918) - în ansamblul spaţiului românesc

Ctitorii României moderne - reprezentanţii acelei generaţii de aur, care au
gândit şi trudit pentru statul român unitar modern, la 1 859, pentru realizarea şi
consolidarea independenţei politice la 1 877-1 878 şi făurirea României întregite, în
1 9 1 8 au privit asupra Bucovinei ca la una dintre cele mai scumpe zone ale
spaţiului românesc. Faptul este explicabil. Această zonă a fost parte integrantă a
statului medieval românesc de la răsărit de Carpaţi, Moldova, de la întemeierea
acesteia, din 1 359 şi până la 1 774, vreme de peste patru veacuri. Dar, nu numai
atât. Această zonă a avut un rol primordial în constituirea, extinderea, definitivarea
şi înflorirea maximă a statului. Aici au apărut, la începuturile evului mediu, primele
târguri şi formaţiuni politice prestatale. De aici a pornit lupta pentru înlăturarea
dominaţiei tătare şi s-a creat, la Baia, primul nucleu statal sub Dragoş Vodă, vasal
regelui Ungariei; apoi, sub Bogdan l, întemeietorul stabilit la Siret şi sub urmaşii
acestuia, la Suceava, cea de-a treia reşedinţă voievodală şi cea mai de seamă, când
Moldova neatârnată s-a dezvoltat şi consolidat, cunoscând o adevărată epocă de
aur, a culturii şi civilizaţiei, în vremea celui mai glorios dintre Muşatini, Ştefan cel
-

21
22

"
"Junimea literară , an I, nr. 7-8, 1 904, p. 1 27- 1 28; nr. 9, 1 904, p. 1 42.
Ibidem, an VIII, nr. 7-9, 1 9 1 1 , p. 1 1 1 - 1 1 2.
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Mare şi Sfânt ( 1 457-1 504), când "prea slăvita Cetate a Sucevei "23 , în special, şi
ţările române, în general, au devenit, sub braţul său temerar, un zid de apărare
"2
" la poarta tuturor creştinilor 4 .
Din această etapă istorică datează şi fiinţează până astăzi una dintre cele mai
dense şi valoroase salbe de ctitorii şi necropole voievodale - aflate la Rădăuţi,
Putna, Voroneţ, Râşca, Mănăstirea Humorului, Probota, Slatina, Moldoviţa,
Suceviţa, Dragomima etc. - care pentru comorile de cultură şi civilizaţie, create şi
tezaurizate între zidurile lor de piatră, se află în atenţia UNESCO şi continuă să
adune, an de an, tot mai numeroşi vizitatori şi admiratori, atât din toate unghiurile
ţării, cât şi din străinătate.
De aceea, Bălcescu socotea Bucovina "fala Moldovei şi templul ei de
glorie"2 5 ; Vasile Alecsandri - în acel "imn naţional" al românilor din această zonă,
Dulce Bucovină, înaripată pe notele muzicale ale lui Carol Miculi26 - o considera
sora Moldovei, Munteniei şi Transilvaniei, care către ele "cată cu suspine", fiindcă
lângă ele, împreună cu ele, îi era locul firesc, neamul, obârşia27 • Kogălniceanu
văzuse în Bucovina zona "cea mai frumoasă a Moldovei, cu Câmpulung, vechea
republică a românilor, cu Suceava, capitala domnilor eroi, cu cele mai renumite şi
bogate mănăstiri, cu Putna, păstrătoarea oaselor lui Ştefan cel Mare"28 . A. D.
Xenopol numise Bucovina "grădina Moldovei "29, în vreme ce Ioan Petrovici, la
sfârşitul unei excursii studenţeşti, supranumise Bucovina "cristelniţă de aur, de la
care am primit pentru totdeauna crezul dragostei fanatice pentru ţară"30 .
Şi - dacă şi un alt contemporan, Dimitre Onciul, confrate intim în îndeletnicire
cu Iorga, scria în 1 9 1 5 că "nicăieri pe tot cuprinsul românesc nu se află, pe un
spaţiu atât de mic, atâta bogăţie de istorie românească, atâtea amintiri scumpe
trecutului ", "dacă Ardealul cu resturile sale arheologice, din epoca romană, este
ţara clasică a trecutului roman în Dacia" şi "Bucovina este ţara clasică a trecutului
23 Cronica lui Macarie, în volumul Cronicile slavo-române din secolele XV-XVI, publicate de
Ion Bogdan, ediţie revăzută şi completată de P. P. Panaitescu, Bucureşti, Editura Academiei Române,
1 959, p. 1 05.
2 4 Ibidem.
25 Comelia Badea, 1848 la români, voi. 1, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
1 982, p. 3 1 5.
26 Corneliu Buescu, Carol Miculi şi Tudor Flondor, Bucureşti, Editura Muzicală, 1 977; Mihai
Iacobescu, Din istoria Bucovinei, 1 774-1862. De la administraţia militară la autonomia provincială,
Bucureşti, Editura Academiei Române, 1 939, p. 1 5 .
2 7 Vezi poezia Dulce Bucovină, î n Foaea Societăţii pentru Cultură ş i Literatură Română în
"
Bucovina", nr. 1-3, 1 865, Cernăuţi, p. 47; Ion Nistor, Istoria Bucovinei, Bucureşti, Editura Humanitas,
1 99 1 , p. 1 59.
28 Mihail Kogălniceanu, Răpirea Bucovinei, în voi. Opere, tomul I, Scrieri istorice, p. XXI şi
698, 699.
29 A. D. Xenopol, Războaiele dintre ruşi şi turci şi înrâurirea lor asupra ţărilor române,
voi. 1 , laşi, 1 880, p. 98.
30 Ioan Petrovici, Raite prin ţară, Bucureşti, 1 944, p. 1 07; Însemnări de drum, Bucureşti, 1 983,
p. 45-46.
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românesc propriu-zis" sau dacă " la început centrul de greutate al Principatului
Moldovei se afla în Bucovina"3 1 - cum ar fi putut savantul Iorga să nu abordeze, să
nu fixeze şi să ilustreze, în opera sa istorică, locul şi rolul Bucovinei în ansamblul
spaţiului românesc?
Iorga analizează şi evaluează deopotrivă numele dat acestei zone de către
ocupanţi şi, totodată, semnificaţia ei pentru români.
El constată, cu îndreptăţit temei, că "strămoşii n-au ştiut niciodată de numele
acesta, dat de Austria" . Sub raport etimologic - continuă istoricul - "acest nume,
pe care I-au născocit [austriecii, n.n. - M.I.] când şi-au aşezat stăpânirea pe
pământul nostru, acest nume, de Bucovina, înseamnă «pădure de fag». Însă, dacă e
un loc unde cuvântul Bucovina să n-aibă nici un rost, apoi tocmai aici este"32 .
Bucovina este parte integrantă a Moldovei. Ea "se confundă cu restul Moldovei" ;
o entitate separată "s-a creat doar la întâlnirea de la Palamutca, în 1 775 ", când s-a
făcut hotărnicirea, de către austrieci şi turci, iar zona "s-a numit o vreme
Cordun"33 .
Ca parte a Moldovei, ea "păstrează şi în masele adânci tradiţia întregii
moşteniri de mai multe veacuri " . Dacă "trecutul austriac n-a lăsat nici un
monument" în zonă, din vremea cât s-a aflat ca parte integrantă a Moldovei, din
cele peste patru secole anterioare anului 1 774-1 775, "Bucovina are comori de artă
fără pereche", aidoma "cu tot ce are mai de preţ [Austria, n.n. - M.I.] în frescele
imperiale din Viena" şi este un fapt vizibil, neîndoielnic, elocvent şi concludent, că
"tot ceea ce se ascunde în bisericile şi mănăstirile de la Putna, Dragomirna,
Suceviţa sunt comori nepreţuite, înaintea cărora se pot închina neamurile şi care
constituie titlul de mândrie al unei civilizaţii "34 .
Din vremurile în care, în această zonă, s-a aflat timp de peste două secole
capitala Moldovei, aici "s-a concentrat toată bogăţia strălucitoare, de artă,
monumentele vechilor domni şi boieri "; s-au clădit şi au rezistat, ca nişte cetăţi,
aceste "fortăreţe spirituale" , unde s-a adunat şi păstrat "vechea tradiţie
românească", aceste mănăstiri fiind, totodată, "adăposturi totdeauna deschise
agitatorilor veniţi de peste munţi " în vremuri de restrişte35 .
Şi ce-au făcut din această zonă noii stăpâni de după 1 774-1 775? Prin
colonizări şi imigrări succesive, strângând laolaltă "oameni culeşi din toate
neamurile, mulţi austrieci, germani, evrei, poloni, rutenime săracă", lăsând şi
3 1 Dimitre Onciul, Istoria Bucovinei înainte de unire cu Austria, în voi. Scrieri istorice, voi . 1 ,
Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1 968, p . 494, 5 1 1 ; Idem, Din trecutul Bucovinei, în "Convorbiri
literare" , Iaşi, nr. 6, 1 9 1 5, p. 589.
32 N. Iorga, Conferinţe bucovinene, Bucureşti, Tipografia Cultura Neamului Românesc",
"
1 9 1 9, p. 82.
33 Idem, Aportul Bucovinei în cultura românească, Cernăuţi, 1 925, Editura Librăriei " Marca
Ţării", 1 925, p. 5-6.
34 Idem, Conferinţe bucovinene . . . , p . 1 9, 24, 63-66.
35 Ibidem, p. 69; Istoria românilor, vol. III, Reformatorii, Bucureşti, 1 938, p. 300; Românismul
în trecutul Bucovinei .. , p. 52.
.
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împingând "pe la margine pe români", în cei 1 44 ani "capriciu! Austriei a făcut un
muzeu etnografic viu, unde se pot cerceta toate limbile şi datinile"36 .
III. O sinteză asupra istoriei Bucovinei

Sinteza lui Nicolae Iorga asupra istoriei Bucovinei - aşa cum înţelegem chiar
dintr-o notă a autorului - a trecut următoarele faze succesive:
a) un ciclu de articole publicate în anii 1 9 1 5- 1 9 1 6 în "Bulletin de 1 'Institut
pour l'etude de !'Europe sud-orientale" ;
b) o lucrare de sine stătătoare, apărută la Iaşi, în limba franceză, sub titlul
Histoire des roumains de Bucovine a partir de l 'annexion antichienne 1 775-1914,

care a reapărut, în cea de-a doua ediţie, în 1 93 1 ;
c) traducerea textului francez în româneşte, de către Liliana Iorga, şi
includerea sa, ca primă parte, în 1 938, în volumul Românismul în trecutul
Bucovinei.

Considerând că textul publicat în 1 938 este cel definitiv pentru publicul
românesc, ne vom referi, în rezumat, doar la conţinutul acestora, sintetizând, pe
probleme, ideile, faptele şi aprecierile care ni se par semnificative, notabile.
Sinteza lui Iorga, Bucovina sub Austria, se desfăşoară pe 1 1 8 pagini, fiind
împărţită de autor în: 1. Introducere; II. Întâiele vicisitudini ale românilor in
Bucovina austriacă. Organizarea religioasă a provinciei; III. Deşteptarea
naţională a românilor din Bucovina; IV. Reacţiunea austriacă. Sforţări pentru a
distruge întâietatea românilor in Bucovina.

Precizăm că, la izvoare şi surse bibliografice, autorul indică informaţii
selectate din colecţiile HurmuzakP7 şi CallimachP 8, din propriile sale culegeri, Acte
şi Fragmente, Studii şi documente, o lucrare a lui Arneth3 9 din 1 877, rapoartele lui
Werenka şi Splenl0 , "Foaea Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în
Bucovina" , o lucrare a lui Wickenhauser despre Rădăuţi, Documente din vechiul
ocol al Câmpulungului Moldovenesc, de T. V. Stefanelli ( 1 9 1 5), lucrări ale lui
1. Nistor4 1 , Constantin Morariu42 , George Bogdan-Duică43 , Constantin Erbiceanu44 ,
36

N. Iorga, Neamul românesc în Bucovina . . . , p. 1 3, 1 5, 1 23, 1 24.
Colecţia Hurmuzaki, Bucureşti, 1 878, voi. VI, VII.
3 8 Documentele Callimachi, voi. II, Bucureşti, 1 903.
39 Arneth, Letzie Regierungs-Jahre Maria-Theresiens, II, Viena, 1 870.
40 Bukowina 's Entstehen und A ujb!Uhen: maria Theresiens Zeit, 1 th, 1 771 - Juni 1 775, Viena,
1 892; General Spleny, Beschreibung der Bukowina, publicate de J. Polek, Cernăuţi, 1 893 .
4 1 I. Nistor, Istoria Bisericii din Bucovina şi a rolului ei naţional-cultural în viaţa românilor
bucovineni, Bucureşti, 1 9 1 6; Românii şi rutenii, în "Revista istorică", I, p. 2 1 .
4 2 C . Morariu, Kultur-Historische Skizzen uber die Romanen der Bukowina, Czernowitz, 1 894;
Părţi alese din istoria românilor bucovineni, Cernăuţi, Tipografia "Mitropolitul Silvestru", 1 893.
4 3 George Bogdan-Duică, Bucovina - notiţe politice asupra situaţiei, Sibiu, 1 895.
44 Constantin Erbiceanu, Istoria Mitropoliei Moldovei şi Sucevei, Bucureşti, 1 882.
37
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Aron Pumnul4 5 , Dimitrie Dan46 , I. G . Sbiera47 ş i trei din sintezele anterioare
semnate de Iorga48 •
Într-o extrem de succintă Introducere, Iorga relevă că zona smulsă Moldovei
prin
uzurparea austriacă de la 1 775 " a ajuns să formeze " un ţinut politic separat",
"
dar, "mai înainte nu era decât partea septentrională a Moldovei ", care cuprindea
la nord "Hotinul, Ţeţina (lângă Cernăuţi) şi Hmilovul (dispărut de atunci), cu
aşa-numita Terra sepenicensis, ţinutul Şipeniţului, încă înainte de 1 390"49 .
Cât despre populaţia autohtonă, înainte de 1 775, "în afară de huţani consideraţi de Iorga - ţărani români desnaţionalizaţi, care întrebuinţau acum limba
slavă în mod obişnuit, în afară de câţiva colonişti ruteni, stabiliţi de la 1 670, în
preajma Hotinului şi de populaţia de aceeaşi rasă, care s-a aşezat la Cernăuţi chiar
în momentul în care regele Poloniei Ioan Sobieski, prin drept de cucerire,
[devenea] stăpân al acestor ţinuturi moldoveneşti, nu erau alţi locuitori de la
Ceremuş la Moina şi la Dorna, din Câmpulung până la Noua Suliţă, decât numai
moldoveni de limbă şi de neam românesc"50 . În pofida îndelungatei şi nerezolvatei
controverse, care s-a încins şi s-a întins de mai bine de-un secol între istoricii
români şi cei slavi, în general, sau ucraineni, în special, afirmaţia lui Iorga n-a putut
fi contrazisă, ba, dimpotrivă, e reluată, dezvoltată, completată, nuanţată, nefiind
puse la îndoială nici o clipă, atât apartenenţa Bucovinei la teritoriul naţional, cât şi
caracterul covârşitor majoritar al populaţiei româneşti, autohtonă, înaintea raptului
habsburgic5 1 •
Pentru a arăta şi demonstra inexistenţa anterioară a unei "provincii " cu acest
nume, pentru a detalia şi înfiera politica expansionistă a Austriei, intenţiile şi
pretenţiile mult mai ample decât limitele zonei ocupate şi anexate, Iorga efectuează
o amplă radiografie asupra încercărilor, pertractărilor şi acţiunilor diplomatice de
şantaj militar sau de intervenţii pe oculte şi nebănuit de multe căi şi mijloace ale
slujitorilor Curţii din Viena.
45 Aron Pumnul, Lepturariu românesc cules din scriptori români prin Comisiunea denumită
prin Înaltul Ministeriu al Învăţământului, aşezat spre folosinţă învăţăceilor din clasa /-VIII a
Gimnaziului de Jos şi de Sus, tom I-IV, Viena, 1 862-1965.
46 Dimitrie Dan, Cronica episcopiei din Rădăuţi, Viena, 1 9 1 2.
47 1. G. Sbiera, Prima adunare poporală din Bucovina, Cemăuti, 1 870.
48 �. Iorga, Histoire des relations russo-roumainnes, Iaşi, 1 9 1 7; Istoria românilor din Transilvania
şi Ungaria, Bucureşti, Editura "Casa Şcoalelor", Tipografia "Neamul românesc ", 1 9 1 9; Istoria
literaturii române în veacul al XIX-lea, de la 1821 inainte. În legătură cu dezvoltarea culturală a
neamului, Bucureşti, Editura "Minerva", voi. 1 , 1 907, voi. II, 1 908, voi. III, 1 909.
49 Idem, Românismul în trecutul Bucovinei . . . , p. 7.
50 Ibidem.
5 1 Ion Nistor, Istoria Bucovinei, Editura Humanitas, Bucureşti, 1 99 1 , p. 1 6--2 3; Mihai
lacobescu, op. cit. , p. 1 52-1 82; Louis Roman, Locuitorii Bucovinei, / 7 74-1803, în "Revista istorică",
voi. VI, nr. 9-1 O, 1 995, p. 8 1 4-823; Vladimir Trebici, Bucovina. Populaţia şi procesele demografice,
1 774-1993, Cluj-Napoca, 1 994; Constantin Ungureanu, Bucovina in perioada stăpânirii austriece
1 774-1 918. Aspecte etnodemografice şi confesionale, Editura "Civitas", 2003.
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Astfel, Austria, instituindu-se ca mediatoare a păcii turco-ruse din 1 774. a
cerut Porţii Otomane "o compensaţie pentru sacrificii pe care nu le îndeplinise''.
Generalul şef al Transilvaniei, Bucow, "acest blând apostol al anexiunilor legale şi
ilegale, în dauna unui biet neam creştin ", acum "nu se mulţumea cu cele cinci
judeţe până la râul Olt, cu ceea ce se numeşte Oltenia", ci "voia şi colţul dintre
Moldova şi Muntenia", un pretins ,judeţ valah zis Prahova", care includea judeţul
Prahova, minele de sare şi puţurile de petrol, teritoriul Buzăului, "o reşedinţă
episcopală, şi cel al Râmnicului Sărat", dar şi "părţile Moldovei înseşi, judeţul
Putna", cu pretinsele teritorii "ale episcopatului catolic al Milcovului ", cu judeţul
Bacău, unde trăia, chipurile "de câteva secole, o populaţie maghiară" ; dar nu numai
atât, ci şi "ocuparea păşunilor, care pleacă de la Bistriţa, anume Rodna şi Dorna",
pentru a stăpâni " locul de unde se poate supraveghea acel triplex conjinium al
Moldovei, Maramureşului şi Poloniei " . Se mai preconiza, încă, să fie ocupate şi
Câmpulungul, şi Neamţul, şi Comăneştiul, şi Mănăstirea Caşin, şi platoul Vrancei,
şi "Mănăstirea fortăreaţă a Sovejei şi cea a Tazlăului ", şi "splendidele saline de la
Ocna"52 . Iorga analizează, în continuare, Convenţia austro-turcă din 6 iulie 1 77 1 ,
tratativele austro-ruse din aprilie 1 77 1 , poziţia Austriei, Rusiei şi Prusiei, în
problema Principatelor, preliminariile Congresului de Pace de la Focşani, când
"
"turcii au obţinut evacuarea Principatelor de către ruşi; consecinţele împărţirii
Poloniei şi scrisoarea lui Iosif al II-lea din 1 5 ianuarie 1 773, când s-a pus oficial
problema că " s-ar putea obţine colţul acesta din nordul Moldovei, care se
mărgineşte cu Transilvania, Maramureşul şi Pocuţia", renunţându-se la pretenţia
asupra Olteniei şi apreciindu-se că "din punct de vedere militar şi politic, aceasta ar
valora cel puţin cât "Valahia austriacă", Oltenia53 . Cancelarul Austriei, Kaunitz,
recomanda ambasadorului austriac la Petersburg să invoce următoarele argumente:
1 ) vechile conflicte de frontieră cu Turcia; 2) nevoia unui cordon sanitar contra
ciumei; 3) că "acest ţinut moldovenesc " dorit de austrieci este "o consecinţă a
stăpânirii Pocuţiei căreia îi aparţinuse", când - subliniază Iorga - "de fapt, Pocuţia
a fost ocupată încă de la începutul secolului XV-lea, de domnii moldoveni, stăpâni
ai acestei regiuni" , încât "Moldova era cea care putea reclama Pocuţia" . Deşi se
pronunţa "pentru o negociaţie paşnică", Austria şi-a trimis, în septembrie 1 774,
trupele să ocupe mai întâi districtele Cernăuţi şi Suceava "sub pretextul de-a
asigura paza frontierelor contra vagabonzilor", apoi ostaşii austrieci "încercară să
se coboare până la Neamţ, Roman şi Botoşani, ceea ce însemna o bună jumătate
din Moldova"54 • Acceptul şi complicitatea Rusiei, protestul boierilor şi al
domnitorului Grigore al III-lea Ghica (ucis de un trimis al Porţii pentru legăturile
sale secrete cu Rusia), dar şi faptul că "Europa întreagă era de partea turcilor",
explică izbânda Austriei de-a ocupa, în 1 774, şi anexa, prin convenţiile din 7 mai
1 77 5 şi 1 2 mai 1 776, ceea ce avea să se numească apoi Bucovina, în ciuda
52

N. Iorga, Bucovina sub Austria, p. 1 1 - 1 4.
Ibidem, p. 1 6--6 .
54 Ibidem, p. 36--9 .
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regretului şi întristării împărătesei Maria Teresa, pe motiv că "afacerile moldovene"
nu se rezolvaseră "într-un chip onorabil"55 .
Aceste detalii şi multe altele, privind raptul nordului moldav sunt confirmate,
completate şi detaliate în toate cercetările istorice ulterioare, şi, mai ales, în cele
recente56 .
O a doua chestiune, pe care o analizează şi evaluează Iorga în sinteza sa, se
referă la "întâiele vicisitudini ale românilor în Bucovina austriacă" şi anume:
schimbările operate pe tărâm religios. De ce tocmai în acest domeniu? Pentru că,
subliniază Iorga, cu perspicacitatea şi veracitatea istoricului, în teritoriul ocupat teritoriu care "nu constituia o unitate politică şi nu avea nici tradiţii anumite",
Austria n-a aflat "nicio organizaţie, nicio forţă în stare a-i rezista, a o sili la
concesii şi a recunoaşte drepturi, decât numai Biserica"5 7. Într-adevăr, cercetări
recente relevă că existau în zonă 1 7 mănăstiri, 1 5 schituri, 4 sihăstrii, 247 biserici
cu peste 900 de călugări şi preoţi, posedând - în urma daniilor seculare ale
domnilor moldoveni din cele patru veacuri anterioare - circa 62% din suprafaţa
Bucovinei, adică 105 mile pătrate din cele 1 90 mile pătrate cât avea întreaga zonă,
plus 1 1 8 433 fălci de teren în restul Moldovei 5 8 .
Ca urmare, având în vedere, în mod prioritar, " interesele fiscului " , fiindcă
"Austria secolului al XVIII-lea era - apreciază Iorga - în primul rând un imens
aşezământ fiscal în folosul Casei Arhiducale şi al acoliţilor ei, nobilii ", noii stăpâni
au acţionat în direcţia lichidării "oricărei legături de dependenţă" a Bisericii din
zona ocupată, faţă de Moldova: episcopul de Rădăuţi a fost mutat la Cernăuţi şi
proclamat episcop "exempt" (independent), în timp ce mitropolitul Gavril
Callimachi de la Iaşi a fost forţat să semneze "o convenţie, care-I despuia de orice
autoritate faţă de provincia românească pierdută" . Curtea din Viena a procedat
după bunul ei plac, "fără a se preocupa de pretenţiile posibile ale Patriarhiei din
Constantinopol, pe care, pur şi simplu le-a ignorat, cum a făcut cu un veac mai
înainte şi în ce priveşte Ardealul" ; utilizând o şleahtă de "generali şi funcţionari
civili " şi, "fără a consulta o singură dată vre-un prelat român", a fost elaborat un
nou regulament al acestei Biserici, prin care se instituia asupra-i "patronagiul şi
controlul laicilor străini" şi "secularizarea administrativă totală a averilor sale" .
Guvernatorul zonei, Enzenberg, consilier al împăratului, veni şi el cu un program,
cerând "reducerea numărului călugărilor, desfiinţarea schiturilor [ . . . ], administra
rea tuturor veniturilor de funcţionari aparţinând societăţii civile germane [ . . . ],
dreptul pentru cârmuire de a scoate din funcţie pe stareţ sau egumeni ", fixarea unor
criterii riguroase pentru numărul de case şi de personal al unei parohii, reducerea
drastică a clerului mirean şi "restrângerea scutirii acestui cler de dările ţării " iar
55

Ibidem, p. 40-1 .
Mihai Iacobescu, op. cit. , p. 64-82; Mihai Ştefan Ceauşu, Bucovina Habsburgică. De la
anexare la Congresul de la Viena, Iaşi, 1 998; Constantin Ungureanu, op. cit. , p. 9-22.
57 N. Iorga, Bucovina sub Austria, p. 43
58 l\1. Jacobescu, op. cit. , p. 288.
56
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"episcopul nu va putea porunci, nici hotărî nimic fără colaborarea care trebuia să-i
fie peste măsură de neplăcută, a unui Consiliu, a unui Consorţiu " - şi toate aceste
măsuri, ca şi altele, înşirate de autor" avură scopul "de a isaia această mică insulă
românească, între noile achiziţii ale Casei de Austria, pentru a înăbuşi pe încetul,
într-o închisoare bine căptuşită cu "rescripte" şi cu ordine, viaţa naţională a unui
popor înapoiat. Episcopul fu transplantat de la Rădăuţi la Cernăuţi şi instalat "într-o
simplă baracă", în mahalaua Clocucica, procedându-se "ca şi în Transilvania", la
transformarea episcopului într-un simplu funcţionar, care fu "nevoit să se supună
ordinelor unui «Landesherr», suveran al provinciei "59 .
De asemenea, s-a trecut la "îndepărtarea celor mai suspecţi dintre egumeni " ,
încât "fură izgoniţi cei de la mănăstirile Voroneţ şi Sfântul-Ilie, amândouă ctitorii
ale lui Ştefan cel Mare, egumenul de la Salca, înălţată de Ştefan Tomşa, şi cel de la
Humor, ctitorie mai veche, fură nevoiţi să se retragă în mănăstirile lor" . Opoziţia
episcopului şi a clerului, ancheta efectuată la mănăstiri de o comisiune "din care
făcea parte şi un boier liber-cugetător, Vasile Balş", nu au putut avea decât
consecinţe "foarte defavorabile călugărilor", iar măsurile au continuat, în 1 783, cu
"
"secularizarea bunurilor care aparţineau mănăstirilor , o "încălcare nelegitimă şi
"
grosolană la care clerul răspunse în zadar, prin "o protestare energică" : din 1785
s-a impus "administrarea civilă a fondului mănăstirilor"; "numărul parohiilor fu
redus la jumătate", au fost introduşi " laicii în Consistoriul episcopului "; s-a lansat
şi desfăşurat, totodată, "o mare operă de propagandă în folosul Bisericii române",
catolice; şi cum în Galiţia o parte a populaţiei trecuse la Biserica Unită, Greco
Romano-Catolică, "guvernul înlesni prin toate mijloacele invazia plebei agrare a
rutenilor din Galiţia"60 •
Pe lângă aceste măsuri, "care au lovit direct instituţia locală, tradiţională, cea
mai puternică şi mai influentă asupra populaţiei, Biserica", alte vicisitudini
analizate şi judecate aspru de autor se referă la încetarea statutului de autonomie a
Bucovinei, în 1 786 şi trecerea zonei ca "un simplu judeţ" al provinciei imperiale
Galiţia. Acest fapt lichida "o autonomie, care-i fusese solemn promisă şi pentru
câtva timp asigurată" ; desfiinţarea autonomiei a fost urmată atât de "sporirea
neîncetată a imigraţiei rutene", de " invazia evreilor care distruseseră în curând
orice urmă a comerţului creştin şi a acelei vechi industrii tradiţionale, care îngăduia
meşteşugarilor români să-şi întocmească o mică avere", de sporirea confesiunii
catolice etc.
S-a produs - simultan cu loviturile grele date Bisericii, afectarea, deteriorarea
şi a celeilalte instituţii fundamentale, Şcoala - "o repede decădere a aşezămintelor
şcolare", care fuseseră "supuse instanţei superioare de la Lemberg" . În 1 793 s-a
desfiinţat obligativitatea învăţământului primar şi, ca urmare, mai funcţionau: o
şcoală româna-germană la Cernăuţi, 9 şcoli româna-germane de stat în provincie şi
59
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două şcoli româneşti la Siret şi Suceava; Consistoriul Catolic din Lemberg
decretând că "toate şcolile vor avea un caracter catolic" . Măsura aceasta a lovit
direct interesele românilor: "Trebuia să-ţi lepezi legea, credinţa, spre a ajunge
institutor; străinii, ruteni, poloni, germani, erau întotdeauna preferaţi " . Mai mult
încă, "naţionaliştii poloni, care dictau la Lemberg, introduseseră chiar, ca limbă de
predare, propria lor limbă" ; gimnaziul înfiinţat la 1 808 la Cernăuţi "fu destinat
numai copiilor de funcţionari, şi învăţământul se făcea numai în limba germană" ;
neexistând o presă în limba naţională, iar populaţia românească "trebuia să se
mulţumească doar cu calendarele bietului cântăreţ Ţintilă" . Promisiunea din
Diploma imperială din 1 9 septembrie 1 790 - cum că "Bucovina va fi considerată şi
tratată în veci sub acest nume, ca o provincie autonomă, cu formă de guvernământ
deosebită" - fu abandonată în 1 8 1 7. Numirea, în 1 823, ca episcop, a lui
Isaia Băloşescu - care "era un român de viţă veche" , ce "îşi făcuse studiile sub
direcţia lui Vartolomei Măzăreanu, la şcoala mănăstirii Putna" - a creat posibilitatea
"de a deschide şcoala de teologie în 1 827", care era destinată "pentru clerul
românesc" , dar "nu exista o singură materie, care să fie predată în limba
poporului"6 1 .
Cel de-al treilea capitol al sintezei lui Iorga este destinat deşteptării naţionale
a românilor din Bucovina.
Ierarhii Bisericii Ortodoxe din Bucovina - care ar fi trebuit să formeze
elementul cel mai important al elitei, al "inteligenţei "-, erau slabi, nepăsători,
oameni suspuşi şi supuşi ca loiali funcţionari austrieci, nu se puteau compara cu
ierarhii din Transilvania, cu "un Ioan Inochentie Micu-Ciain ", ori cu "mitropolitul
ortodox Şaguna" . Ardealul avea, zice Iorga, "un cler cu îndepărtate origini rurale",
care ajunsese a personifica îndărătnica muncă, de neînvins, a ţărănimii": era "o
formidabilă forţă şi zdrobise toate piedicile ce i se puseseră în zadar, în cale" .
Astfel, " la 1 83 0, în momentul în care năvala ruteană era mai puternică", ierarhi ca
Hackman "nu însemnau nimic" ; acesta era "doar tipul deplorabil al acestei
generaţii, care, smulsă de şcoala confesională catolică din mediul ţărănesc, de
ignoranţă şi de mizerie, era condusă, prin gimnaziu - fabrică de funcţionari
oarecare - la splendorile atrăgătoare ale Vienei, care o forma definitiv" . Iorga
adaugă: "Categoria preoţilor şi a călugărilor - ocupaţi, ca în Ardeal, să
răspândească, prin modestele lor cărţi de şcoală sau prin lucrări de propagandă,
cunoştinţe folositoare şi sentimental unui drept naţional, printre conaţionali - lipsea
cu desăvârşire" . Iorga citează câteva nume - şi acestea sârbizate - care au dat "o
traducere a catehismului sârbesc" sau, la 1 826, "o carte de rugăciuni" şi la 1 84 1
"un calendar" , un Anton de Marki, "un român de dincolo" [din Ardeal, n.n. - M.I.]
şi "un Teoctist Blajevici ", care publicară "gramatici româneşti ", iar Teodor Racoce
" la 1 8 1 7, răspândea un apel pentru publicarea unui ziar în limba lui maternă, dar
Crestomaticul românesc n-a apărut decât la 1 820 şi el era, desigur, destinat numai
61
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compatrioţilor din Bucovina" . Iorga menţionează ca un important fapt poz1t1v
" influenţa unui român, originar din Ardeal, Ion Budai-Deleanu, care funcţiona pe
vremea aceea la Tribunalul din Lemberg şi căruia i se datorează, în afară de
traducerea Codului penal, apărut la Cernăuţi în 1 807, şi a unui dicţionar româna
german care trebuia să apară la 1 8 1 8, câteva note critice excelente despre situaţia
Bucovinei în primii ani ai secolului al XIX-lea", dar "cei care-şi simţeau vocaţia de
învăţător, printre românii din Bucovina, treceau în Moldova"- aşa s-a întâmplat cu
Alboteanu, ajuns profesor la Seminarul de la Iaşi, sau cu prelatul Vladimir
Suhopan, ori cu Meletie, care ajunse episcop de Roman, apoi mitropolit, sau cu un
alt refugiat ajuns la Iaşi, poetul Daniil Scavinschi62 .
Iorga semnalează, totuşi, că ierarhul Hacman "în lunga sa administraţie" a
cerut "înfiinţarea a vreo 30 de şcoli superioare de stat, cu trei şi patru clase" . El
respinse ideea ca poiana să fie cea de-a treia limbă în Bucovina, alături de germană
şi română, dar la 2 ( 1 4) mai 1 843 "semnă nepăsător" actul prin care declara formal
că " limba moldovenească şi cea slavă" - deci cea ruteană - "sunt amândouă
limbile poporului şi Bisericii, în Bucovina" , iar " la 1 844 guvernul acorda rutenilor
bisericile ortodoxe de peste Prut"63 - ceea ce, adăugăm noi, crea o bază legală
pentru revendicările zilierilor ruteni, care invadaseră Bucovina.
O problemă însemnată şi delicată, analizată în continuare de Iorga, este
chestiunea legăturilor boierilor din Moldova cu confraţii lor din zona ocupată şi
anexată. Este vorba, scrie Iorga, de relaţii care "o-au fost niciodată întrerupte", mai
ales că "anumite moşii din Bucovina, arendate de evreii sau arrnenii din Galiţia,
aparţineau boierilor moldoveni, ca, de pildă, familiile lui Ianachi Cantacuzino,
Costache Ghica, Dimitrie Sturdza, Constantin Palade (având pământuri şi în
Câmpulung Rusesc) şi Lupu Costachi " . Este - precizează istoricul - şi cazul
familiei Hurmuzachi, "familie de origine românească cu tot numele ei grecesc";
unul dintre membrii acesteia "rămase în Moldova", dar "un altul, Matei, nu a vrut
să părăsească Bucovina", iar, "Vasile Balş, boier foarte învăţat, reprezintă deseori,
în această provincie, interesele rudelor sale din Iaşi " . Boierii moldoveni erau în
legături amicale cu guvernatorul Enzenberg, căruia, în 1 786, domnul Moldovei i se
adresa "ca unui bun prieten şi vecin " . Enzenberg le trimitea boierilor români din
Moldova "perceptori germani, cunoscând dreptul, "catehismul, sintaxa, retorica,
poezia, algebra, aritmetica, matematicile, logica etc. " . Iorga explică, pe larg, locul
şi rolul familiei Hurmuzachi la 1 82 1 când a găzduit pe refugiaţii moldoveni ca
"
"şefi ai naţiei lor, care aduceau un nou crez de reforme, de libertate, de constituţie sau la 1 84 8-1 849, când Cernauca deveni "centrul aspiraţiilor româneşti pentru
crearea unui stat naţional, cuprinzând toate provinciile locuite de neam"64 .
Anul revoluţionar 1 848-1 849, cu preocupările elitei românilor bucovineni, cu
activitatea refugiaţilor moldoveni şi transilvăneni, cu dorinţa de-a realiza "unirea
-
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românilor într-o singură formă administrativă", cu gazeta "Bucovina" a fraţilor
Hurmuzachi, transformată în "defensorul intereselor naţionale" - gazetă în paginile
căreia au fost prezenţi şi Kogălniceanu, şi Bariţ, şi Pumnul -, cu crearea celei dintâi
catedre de limba şi literatura română, al cărei titular deveni, prin concurs Aran
Pumnul - este foarte exact şi veridic surprins şi redat de marele istoric, formând
nucleul unor aspecte esenţiale pe care istoricii de după Iorga le-au reanalizat,
aprofundat, completat, detaliat.
Iorga analizează şi proiectează foarte exact şi rolul liderilor elitei românilor
bucovineni (membrii familiei Hurmuzachi, Aran Pumnul, Mihai Bodnar, Silvestru
Morariu-Andreievici), precum şi încercarea acestora de-a se asocia "cu fraţii lor din
Transilvania" spre a obţine "unificarea politică a tuturor românilor" . Împrejurările
i-au silit însă - relevă cu mult temei istoricul - "să-şi restrângă câmpul de luptă şi
să depună toate silinţele pentru a obţine cel puţin forma religioasă, ierarhică
unitară", prin " unirea cu Transilvania" . În acest scop acţionă şi "partidul laic şi
naţional al Hurmuzăcheştilor, reprezentat de Eudoxiu, de Petrino, de Vasilco şi
Buchental", partid care " lucră solidar cu Şaguna pentru a ajunge la întemeierea
Mitropoliei româneşti, unitare" a Transilvaniei şi Bucovinei - dar, folosindu-se de
episcopul Hacman, "marele agent al politicii austriece în Bucovina", în 1 866,
Curtea din Viena "respingea pentru totdeauna ideea unităţii ierarhice române"65 .
După eşuarea acestei tentative îndrăzneţe şi legitime, " lupta naţională a
românilor" s-a mutat "de-acum înainte, doar pe un singur teren, acela al
civilizaţiei ", obţinându-se iniţial înfiinţarea a două licee, pentru populaţia de rit
"
"greco-oriental , la Cernăuţi şi Suceava - şi, adaugă Iorga - "sub pretext că
dascălii trebuie să fie formaţi mai întâi", Curtea din Viena "creă un provizorat
german " care "dăinui îndelung" . De aceea, consideră Iorga, în noile condiţii, pentru
fruntaşii românilor bucovineni "singurul refugiu rămânea în literatură, în noile
relaţii care trebuiau încheiate cu Principatele, unite sub domnitorul Cuza, căruia, la
un moment dat, conspiratorii unguri exilaţi îi oferiră hotărât, Bucovina"66 .
Veridicitatea aspectelor esenţiale surprinse, viziunea de ansamblu şi
punctarea unor detalii din contextul general, zonal, menţin sinteza lui Iorga într-o
permanentă însemnătate şi actualitate.
O ultimă chestiune, asupra căreia stăruie cu atenţie istoricul, este "reacţiunea
austriacă; sforţări pentru a distruge întâietatea românilor în Bucovina" .
Nemaiputând avea un ziar propriu după suspendarea gazetei "Bucovina",
adepţii luptei pentru emanciparea, apărarea fiinţei naţionale şi eliberarea, în final, a
Bucovinei - grupare pe care Iorga o numeşte, impropriu, "partidul Hurmuză
cheştilor" - au încercat, "pentru a-şi duce campania mai departe", să utilizeze şi să
colaboreze la ziarele româneşti din Banat, Viena şi Pesta, să înfiinţeze "Cercul
românesc de lectură" în 1 862, transformat într-o " Societate pentru Cultura şi
Literatura Română în Bucovina", să strângă laolaltă "pe cei mai de seamă
65
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reprezentanţi ai aristocraţiei româneşti ", să scoată, din 1 865, "Foaia Societăţii . . . ",
să invite în Bucovina "reprezentaţii de teatru românesc " . În acest context e amintit,
la 1 868, "însuşi Millo, marele artist comic moldovean " şi, mai înainte, Ia 1 866,
"
" iubitul poet Alecsandri, reprezentant consacrat al mişcării literare din România ,
care "îşi făcea apariţia şi era primit cu toate onorurile care se cuveneau gloriei sale"
şi "pentru prima oară, românii din Bucovina salutau, în persoane reprezentative,
civilizaţia lor naţională, triumfătoare pe teritoriul liber al Principatelor" . Ideea
patriei întregi răzbătea într-un cuvânt al lui Gheorghe Hurmuzache, rostit în 1 867
la adunarea societăţii literare, în care spunea: "Patria nu este mică, fiindcă numai în
Austria ea se întinde peste Transilvania şi Ungaria, până la Tisa"67.
Dar, instaurarea dualismului austro-ungar la 1 867 - care însemna "şi în
Bucovina, o mare biruinţă pentru duşmanii românismului " - ajuta Curtea din Viena
să devină "foarte hotărâtă, să nu facă nicio concesie, sprijinul unguresc fiindu-i de
ajuns pentru a-şi putea bate joc de toate celelalte «naţionalităţi»" . Ca urmare, în
1 869, fu respins Congresul naţional din decembrie, "se interziceau lecţiile de
istoria românilor" sub pretext că nu aveau "caracterul recunoscut de lege, al unei
şcoli " ; episcopul Hacman se înconjură de "un neamţ, Schombach, şi un palon" şi
zădărnici - cu sprijinul Vienei - deciziile adunării naţionale din I l iunie 1 87 1 , de
la Cernăuţi, la care luau parte "pentru întâia oară şi ţărani", pentru a proclama
"
"caracterul istoric şi legal, curat românesc al acestei Biserici a Bucovinei 68 .
"
Analizând aşa-zisul "partid naţional , din aceste decenii de după 1 848-1 849,
Iorga ajungea la concluzia că " el era compus doar dintr-un grup de nobili, care
n-aveau nicio legătură cu biata burghezie de meşteşugari din oraşe, nici cu masele
ţărăneşti, care abia mai erau în stare să se pună în mişcare pentru o cauză politică" .
Cât privea " intelectualitatea", aceasta, adaugă istoricul, "cuprindea patruzeci, până
la cincizeci de mari proprietari şi aproape tot atâţia funcţionari publici şi profesori
.din şcolile superioare" . În 1 87 1 murea, la Napole, Alecu Hurmuzachi; fratele său
Gheorghe "rămăsese singur în luptă", deoarece celălalt frate, mai mare, Eudoxiu, în
calitate de "căpitan " al ţării, era prins de relaţiile sale de serviciu, cât şi de marea
operă istorică asupra românilor, pe care o redactă în limba germană, pe baza unui
bogat material inedit, stăruind, cu orice prilej, asupra binefacerilor pe care românii
le datorează habsburgilor. În 1 872 i se va oferi, de altfel, un titlu de baron, "care nu
se putea câştiga prin agitaţii naţionale" . Acest "partid naţional " slăbi şi prin faptul
că "Petrino, poetul, trecu, îndată după 1 875 în Moldova" şi "printre intelectualii,
care nu aparţineau boierimii, mulţi tineri urmară acest exemplu, şi, ceea ce e şi mai
rău, uitară de mica lor patrie nenorocită" . În 1 869 apunea şi "Foaia Societăţii ", "din
pricina lipsei de fonduri" şi "între scriitorii care rămăseseră în Bucovina, nu era
unul care să se ridice deasupra nivelului autorilor de manuale şcolare sau poeţilor
de ocazie" - apreciere extrem de exactă, obiectivă, ca şi când istoricul ar fi trăit el
67

68

Ibidem, p. 95-97.
Ibidem, p. 99- 1 00.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

Iorga şi Bucovina (l)

19

1 29

însuşi în Bucovina. "Partida" naţională, slabă şi din cauză că "profesori buni, ca
Vasile Burlă, Petru Paicu", destituiţi de austrieci "fiindcă voiseră să impună
respectul legii pentru întrebuinţarea limbii române", au fost "siliţi să emigreze în
România, unde căpătară câte o catedră" .
Un alt segment al elitei, analizat atent de Iorga, este cel al studenţilor români din
Viena, bucovineni, transilvăneni, bănăţeni. Din discuţiile acestora s-a născut "ideea
pan-românească" şi "proiectul de a comemora la Putna tricentenarul întemeierii
acestei mănăstiri", proiect realizat la 27 august 1 87 1 , când "sărbătoarea avu loc
înaintea unui imens public românesc, venit din toate provinciile" . Iorga fixează şi de
această dată semnificaţia majoră a evenimentului într-o expresie selectivă, decisivă,
unică prin simplitate, obiectivitate şi esenţialitate, scriind: "Carol I-iu, oraşele
României, şi câteva personalităţi trimiseră daruri pioase pentru a fi depuse pe
mormântul marelui Domn. Şi între cei de faţă, era, pe lângă istoricul tuturor
românilor, A. D. Xenopol, foarte tânăr şi tânărul moldovean Mihail Eminescu, cu
legăturile de rudenie în Bucovina, fost elev al lui Pumnul şi acum student la Viena,
care, peste câţiva ani era să ajungă cel mai mare poet al neamului său"69 .
Cu o judecată foarte cumpănită şi cu rezerva cuvenită e privită şi înfiinţarea,
la 23 ianuarie 1 873, a Mitropoliei Bucovinei şi Dalmaţiei: ea s-a creat în contextul
înfrângerii Austriei în războiul cu Prusia, al instaurării dualismului austro-ungar şi
din Ungaria de cei care, în Dalmaţia rămăseseră sub
"al separării sârbilor
stăpânirea austriacă" . Guvernul de la Viena se gândi să lege împreună, sub raport
religios, aceste două bucăţi desprinse de neamul lor, pe Dalmatini şi pe românii din
Bucovina", însă o făcu "fără vreo consultare a celor două ţări, fără nici un drept
istoric sau posibilitate geografică", sfidând "toate protestările opiniei publice, ale
clerului, ale Patriarhului sârb, ale Mitropolitului Moldovei, ale întregii Biserici
româneşti" . După această " lovitură, dată nădejdilor româneşti, în ceea ce priveşte
Biserica", a urmat "o altă lovitură tot atât de puternică, care atinse şcoala" :
comemorarea unui veac "de la anexiunea din 1 775 ", când avu loc "sfârşitul
regimului moldovenesc în părţile acestea" . Ca "dar" a fost acordată Bucovinei "o
universitate germană, din care fondatorii voiau să facă un punct de atracţie pentru
tineretul "barbar" al Moldovei vecine" . În cadrul acesteia "Institutul teologic
devenea o facultate" şi între studenţii acesteia "se găseau o mulţime de slavi, limba
românească fiind pusă alături, pe aceeaşi treaptă cu cea ruteană, tolerată, alături de
germană, care predomina cu desăvârşire" . La Iaşi "se răspunse printr-o comemo
rare pioasă, în 1 877, a lui Grigore Ghica-Vodă" şi se tipări şi răspândi "o broşură
redactată de însuşi Kogălniceanu", broşură care "arăta împrejurările ruşinoase în
care s-a făcut răpirea Bucovinei "70 .
Dintre ierarhii ajunşi în fruntea proaspetei înfiinţate mitropolii - Teofil Bendelea,
Teoctist Blajevici, Silvestru Andreievici-Morariu - Iorga îl consideră demn de-a fi
69

70

Ibidem, p. 1 03.
Ibidem, p. 1 04-1 06.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

130

Mihai Iacobescu

20

supus atenţiei, analizei şi judecăţii istorice doar pe acesta din urmă: el " luptase
pentru reunirea ierarhică a românilor din Austria sub sceptrul lui Şaguna" ; el mai
era şi "autor al multor manuale şcolare şi teologice" ; avea "studii superioare la
Viena; el " salutase, la Cernăuţi, în numele unui întreg popor, pe marele poet al
neamului, Vasile Alecsandri; "tot ce privea, în orişice măsură, cauza naţională"
găsea în el "un patron activ şi sârguincios"; avea, totodată, " sentimente de
camaraderie şi faţă de şefii Bisericii noului regat al României" ; dar, îşi începea şi
ducea activitatea în condiţii dificile, neprielnice: el "era mereu bănuit, spionat de
aproape şi necontenit împiedicat de o administraţie în slujba sistemului de stat
austriac" . El nu avea în subordine "decât un cler timid, câţiva studenţi săraci" şi "o
societate care, surâzând, se lăsa germanizată" ; poporul nu se gândea, deocamdată,
decât să-şi îmbunătăţească condiţiile materiale de trai ". Hurmuzăcheştii de la 1 848
" lăsaseră o pildă, care n-a fost urmată nici măcar de generaţia care a venit după
dânşii " - fiindcă Eudoxiu murea în 1 874, fratele său, Gheorghe, în 1 882, şi Nicolae
în 1 883 şi niciunul dintre fiii lor n-au avut "temperamentul şi energia trebuitoare
pentru a susţine o cauză persecutată prin toate mijloacele vicleniei şi a violenţei "7 1 .
Foarte ponderat şi nuanţat în prezentarea şi caracterizarea situaţiei complexe
din Bucovina ultimei jumătăţi de veac a stăpânirii habsburgice, istoricul prezintă,
în continuare: întrunirea, în 1 882, a Congresului Bucovinei, la care Silvestru
Morariu-Andreievici, amintind de rolul lui Şaguna pe acelaşi tărâm, dorea să se
împlinească "voia generală a fiilor maicii noastre, Biserica" ; crearea, în 1 880, a
partidului politic al românilor din Transilvania - la care "Bucovina [ . . . ] tresări încă
o dată înaintea idealului pe care această mişcare îl lăsa să se întrevadă" - precum şi
apariţia şi afirmarea în Bucovina " a unei noi generaţii politice, care va lua asupra-şi
lupta abia începută" şi ai cărei reprezentanţi de seamă erau "Ioan de Flondor, din
Storojineţ, în judeţele năpădite de ruteni şi, mai ales, Gheorghe Popovici, "el însuşi
istoric, foarte învăţat şi impecabil critic" . Noua generaţie de lideri politici reuşi
editarea şi difuzarea revistelor "Gazeta Bucovinei " şi "Revista politică", înteme
ierea Societăţii politice "Concordia" , cu un program ce-şi propunea "a dezvolta
libertatea politică şi individuală, apărarea autonomiei provinciale", dar şi
"dezvoltarea culturii naţionale româneşti" ; de asemenea, îşi propunea să tipărească
lunar "o gazetă a ţăranului " şi să constituie "un partid naţional" şi, totodată "să
slujească buna înţelegere dintre poporul român şi cealaltă populaţie băştinaşă a
ţării [sub!. N. I.], populaţia ruteană. O dovadă în acest scop era şi faptul că revista
bisericească "Candela" , apărută în 1 882, a fost "nevoită să accepte, încă de la
început, o quasiparitate cu rutenii ortodocşi" . În acelaşi sens - arăta Iorga - acţiona
şi Curtea din Viena, prin guvernatorul Bucovinei, baronul Pace, care "pretinse ca
românii şi rutenii să fie puşi pe aceeaşi treaptă şi nu îngădui ca limba românească
să fie întrebuinţată în dezbateri", iar rutenii, încurajaţi de puterea oficială "se
grăbiră, de altfel, să reclame, într-o broşură, nu numai această paritate, ci şi
71
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întâietatea faţă d e români în Biserica aceasta, care după părerea lor ar fi trebuit să
le aparţină" - încât cei ce veniseră ieri ca zilieri, pretindeau acum - încurajaţi,
protejaţi de austrieci - să devină stăpâni.
Lupta naţională se complica şi amplifica. Se afirma în rândul românilor şi "o
legiune de clerici tineri, hotărâţi să primească lupta" (între ei, Iorga enumeră pe
Vasile Găină şi, mai cu seamă, pe Constantin Morariu), dar, relevă cu mult realism
Iorga - ceea ce nici Ion Nistor şi nici alţi istorici mai recenţi n-au admis - "era însă
evident că acest cler, al cărui statut va fi formal anulat nu mai putea ţine piept unui
duşman, care, prin faptul intrării sale chiar în Biserică, într-o proporţie
zdrobitoare, era să zădărnicească orice sforţare de a restabili vechea stare de
lucruri, pe singura bază a românismului" [sub!. N.I.] .

Această constatare pesimistă a marelui istoric, admisă ca un avertisment
lansat în 1 93 8, atât de aproape de momentul dramatic din iunie 1940 - al şantajării
cu războiul şi al invadării nordului Bucovinei de către trupele sovietice -, justifica
încercarea noii generaţii, care înţelegea "prea târziu" că "era nevoie de o serioasă
pregătire naţională "a tinerilor români " laici, dar mai ales de o mare şi foarte grea
pregătire a ţăranului [sub!. N.I.] .
În acest context - arată Iorga - la 7 mai 1 892 apărea şi Partidul Naţional,
care proclama "solidaritatea tuturor românilor din Bucovina, în afacerile politice,
naţionale şi bisericeşti " . Exista însă "o stare de învrăjbire care domina în ţară",
existau "patru mari grupuri, în parte naţionale, în parte de interese, care formează
marea masă a populaţiei întregi " şi acestea erau: 1 ) "grupul românesc "; 2) "grupul
rutean " şi 3) "cel german - israelitean, toate trei ca grupuri naţionale" şi
4) "marea proprietate, în totalitatea ei, ca grup de interese" - aceasta fiind o
analiză minuţioasă, detaliată şi temeinic argumentată, pe care n-a avut-o în
vedere şi n-a făcut-o nici unul dintre istoricii Bucovinei până la această dată. Se
recunoştea - mai constata Iorga - că " grupul românesc şi grupul rutean formează
partea cea mai importantă a populaţiei rurale", dar "caracterul conservator al
organizaţiei ", Partidul Naţional, nu s-a grăbit "a întinde mâna tinerilor români " şi
nici "a trezi din toropeala lui ( . . . ) pe acel viteaz şi credincios apărător, care ar fi
putut fi ţăranul "7 2 • În aceste pagini sunt exprimate, de fapt, elementele-cheie
[s.n. - M.I.] ale dramei Bucovinei, acele permanente reorganizări şi schimbări de
nume ale partidului, "uniri " şi despărţiri între Iancu Flondor şi Aurel Onciul,
care-au măcinat şi subminat viaţa politică românească în Bucovina ultimilor ani,
până la 1 91 4.
Fără a ne îngădui o concluzie pe care ar merita-o această sinteză, menţionăm
doar că, deşi Iorga nu-şi propune să analizeze şi să evalueze şi alte aspecte majore consecinţele sociale, economice, politice, culturale, religioase ale politicii
habsburgice -, sinteza sa conţine acele elemente-cheie [s.n. - M.I.], esenţiale în
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înţelegerea istoriei Bucovinei, în descifrarea şi condamnarea mitului habsburgic73 ,
reînviat şi elogiat în zilele noastre ca un "model" pentru contemporaneitate şi
posteritate.

Iorga und die Bukowina (1)
(Zusammenfassung)

In der vorliegenden Studie versucht der Verfasser, einige wichtige Fragen zu beantworten, die
seiner Meinung nach filr das Verstehen der Stellung Iorgas der Bukowina gegeniiber wesentlich sind:
welchen Platz und welche Rolle hatten die Bukowina und seine Einwohner im rumiinischen
Karpathenraum; wie hat der Historiker die Vor- und Nachteile der Habsburger Herrschaft geschătzt;
welche Bedeutung hatten die Beschăftigungen der Bukowiner Rumiinen, ihre Sprache, Kultur,
Geschichte, Individualităt und nationale Eigenart zu verteidigen und zu bewahren; inwiefem hat
N. Iorga zur geistigen Entwicklung und zur Befreiung der Rumiinen von der fremden Herrschaft
beigetragen; inwiefem hat er die Gefahr und die Folgen der Entnationalisierung des Nordgebietes der
Provinz durch ruthenische und ukrainische Elemente geahnt und davor gewamt, und schliesslich,
welche Stellung nahm N. Iorga als Mensch, Gelehrte, Historiker und Politiker der sowjetischen
Invasion und Aneignung des Bukowiner Gebiets 1 940 gegeniiber.

73 Mihai Iacobescu, Bucovina şi mitul habsburgic, în voi. Românii din afara graniţelor ţării.
Evoluţie istorică şi situaţie prezentă în perspectiva integrării României în Uniunea Europeană,
Simpozion Internaţional, Iaşi - Chişinău, 8-1 2 noiembrie 2006, Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2006,
p. 94-105.
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TRAIAN CANTEMIR (1907-1998), REPREZENTANT AL
ŞCOLII FILOLOGICE ŞI FOLCLORICE DIN CERNĂUŢI
ELENA PASCANIUC

Începuturile Şcolii filologice şi folclorice cernăuţene sunt legate de înfiinţarea
Universităţii din Cernăuţi, în 1 875. La momentul inaugurării ei, a avut trei
facultăţi: Facultatea de Teologie, Facultatea de Drept şi Facultatea de Filozofie.
Aceasta din urmă cuprindea, după model german, două facultăţi: Facultatea de
Ştiinţe şi Facultatea de Litere şi Filozofie.
Catedra de limba română a Facultăţii de Litere şi Filosofie a fost ocupată,
până în 1 88 1 , de 1. G. Sbiera ca profesor suplinitor, el titularizându-se pe acest post
în 1 8 8 1 şi activând până 1 906. Lucrările sale de folclor1 , de limbă, literatură şi
istorie2 , lucrările monografice dedicate lui Grigore Ureche3 , lui Miron Costin4 şi lui
Aron Pumnul5 , publicarea documentului Codice/e Voroneţean 6 , participarea, în
calitate de colaborator, la elaborarea Encic/opediei române, iniţiată de Societatea
Culturală "Astra" , articolele şi studiile lingvistice, istorice, religioase, numeroase
traduceri din şi în limba germană au avut partea lor de "contribuţie la deşteptarea şi
întărirea sentimentelor naţionale ale românilor din Bucovina şi au pus bazele
dezvoltării ulterioare a Catedrei de limbă română de la Universitatea cernăuţeană"7 •
1 1. G. Sbiera, Poveşti populare româneşti. Din popor luate şi poporului date, Cernăuţi, Editura
proprie, 1 886; Colinde, cântece de stea şi urări la nunţi, Cernăuţi, Editura Societăţii pentru Cultură,
1 888.
2 1 . G. Sbiera, Mişcări culturale şi literare a românilor din stânga Dunării intre 1504-1 714,
Cernăuţi, Tipografia Eckhardt, 1 897; Contribuiri pentru o istorie socială-cetăţenească, religioasă
bisericească şi culturală a românilor de la originea lor incoace, până in iulie 1504, voi. 1, Cernăuţi,
Tip. R. Eckhardt, 1 906; Originea românilor, Cernăuţi, Tip. Eckhardt 1 878, Conceptul .. Naţiune " şi
însemnătatea graiului naţional, Cernăuţi, Tip. Arhiepiscopală, 1 890; ş.a.
3 1. G. Sbiera, Grigoriu Ureche. Contribuiri pentru o biografie a lui (extras), Bucureşti, Tip.
Academiei Române, 1 884.
4 1. G. Sbiera, Scrierile lui Miron Costin, în Miron Costin, Opere complete, Ediţie de V. A.
Urechia, tomul 1, Bucureşti, 1 886, p. 765-78 1 .
5 1 . G. Sbiera, Aron Pumnul. Voci asupra vieţii şi însemnătăţii lui . . . , Cernăuţi, Editura
Societăţii pentru Cultură, 1 889.
6 1. G. Sbiera, Codicele Voroneţean, cu un vocabular şi studiu asupra lui, Ediţiunea Academiei
Române, Cernăuţi, Tip. Arhiepiscopală, 1 885.
7 Alis Niculică, /. G. Sbiera. Viaţa şi opera, Suceava, [Grup Muşatinii], 2005, p. 53.
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Vorbind despre Şcoala filologică şi folclorică de la Cernăuţi, nu pot fi ignorate
contribuţia şi meritele filologului austriac Matthias Friedwagner, numit profesor la
Facultatea de Litere şi Filozofie a universităţii din Cernăuţi în 1900; a fost şi decan
al facultăţii ( 1903/1904), iar în anul universitar 1 9 1 0/191 1 , rectorul Universităţii. El a
ţinut, între 1 900 şi 1 904, cursurile de sintaxă comparativă a limbilor romanice,
introducere în studiul limbii italiene, Gramatică spaniolă, Introducere în studiul
comparativ al filologiei romanice, Fonetică franceză, Literatură franceză medievală.
În 1 904, l-a suplinit pe profesorul şi folcloristul 1. G. Sbiera, ţinând un curs despre
elementele latine ale limbii române în dezvoltarea ei istorică. Preocupat de
înţelegerea şi asimilarea valorilor culturale ale noii lumi în care intrase şi despre
care, la început, avea doar informaţii vagi, Friedwagner şi-a întărit credinţa că
descifrarea tainelor sufletului unui popor se poate face numai cercetând "produsul
său cel mai autentic, caracteristic şi lipsit de orice văi care I-ar putea ascunde sau
desfigura: poezia şi cântecul popular" . Cercetările profesorului Friedwagner asupra
poeziei populare şi a psihologiei poporului român datează din 1 900-1 902. În 1905
a publicat, într-un volum omagial 8 închinat fostului său profesor A. Mussafia, peste
50 de poezii populare româneşti, inedite, însoţite de ample comentarii. Conştient de
faptul că măsura valorii creaţiei poetice a spiritului popular o pot da, doar
împreună, textul şi melodia, Friedwagner îşi dezvăluia, în lucrarea Rumănische
Volkslieder aus der Bukowina, intenţia de a realiza, cu sprijinul Societăţii culturale
"
"Junimea din Cernăuţi, o carte de cântece populare bucovinene. Proiectul acesta
n-a fost finalizat, dar dorinţa profesorului s-a materializat mulţi ani mai târziu, într-o
altă formă. În 1 906, Friedwagner s-a implicat în proiectul Ministerului Cultelor şi
al Învăţământului din Viena, care luase iniţiativa, în 1 904, de a aduna şi apoi de a
publica într-o "mare arhivă de stat" toate cântecele populare, cu melodiile lor, din
ţările aflate sub autoritatea monarhiei. M. Friedwagner a organizat comitetul care
trebuia să coordoneze adunarea materialului folcloric literar şi muzical. Aceasta s-a
făcut pe baza unui chestionar distribuit în 1 000 de exemplare, la alcătuirea căruia
au contribuit S. FI. Marian şi Gustav Weigand. Invitaţia de a colabora la această
acţiune amplă de culegere a folclorului a fost adresată public, prin mass-media. Cu
sprij inul a numeroşi colaboratori (65 au fost menţionaţi numai în voi. 1 al culegerii),
Friedwagner a reuşit să adune 1 O 000 de piese lirice, însoţite de 2 500 de melodii,
dintre care cele mai multe datorate învăţătorului, folcloristului şi muzicologului
Alexandru Voevidca. La partea muzicală a colecţiei a mai fost sprijinit de
muzicologii Victor Vasilescu şi Adalbert Hrimaly (Cernăuţi), Eusebie Mandicevschi
(Viena), de Moritz Bauer şi Friedrich Gennrich (Frankfurt am Main). Apariţia
antologiei Rumănische Volkslieder aus der Bukowina. 1. Liebeslieder 9 a fost posibilă
8 Matthias Friedwagner, Rumănische Vo/ks/ieder aus der Bukowina, Mitgeteilt von dr.
Matthias Friedwagner, Halle a.d. S., Verlag von Max Niemeyer, 1 905.
9 Rumănische Vo/ks/ieder aus der Bukowina. I Band: Liebes/ieder. Mit 380 von Alex.
Voievidca aufgezeichneten Melodien. Herausgegeben von Dr. Matthias Friedwagner, Wtirzburg,

Konrad Triltsch Verlag, 1 940.
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abia în 1 940. Odată cu tipărirea cărţii, Friedwagner era convins că: "Hier wird zum
erstenmal auch dem Westen Europas die Vielgestalt und Schănheit des
rumanischen Volksliedes sichtbar" 1 0 •
Lui 1 . G. Sbiera, "patriarhul Bucovinei", i-a urmat la catedră (având susţinerea
lui Friedwagner), până la momentul transformării Universităţii cemăuţene în
universitate românească, Sextil Puşcariu ( 1 906-1 9 1 8), filolog şi lingvist strălucit,
cu preocupări de folclor, interesat şi de dialectul istroromân. În 1 906, Sextil
Puşcariu a publicat lucrarea Studii istroromâne. Texte, voi. 1, care abia peste două
decenii a fost urmat de altele 1 1 . El a îndreptat atenţia unor studenţi ai săi - Leca
Morariu, de exemplu, viitorul decan al Facultăţii de Litere din Cernăuţi - şi către
studiul dialectului şi folclorului istroromân, domeniu în care a îndrumat, în 1 9 1 8, şi
o lucrare de licenţă1 2 .
După inaugurarea solemnă a Universităţii româneşti din Cernăuţi ( 1 9 1 9), la
Facultatea de Litere şi Filosofie, Catedra de literatură română modernă şi folclor a
fost ocupată, între 1 noiembrie 1922 şi 30 septembrie 1924, de Leca Morariu ca
profesor suplinitor, iar din 1 decembrie 1 924 până la 1 octombrie 1944, ca profesor
titular.
Discipol al lui Sextil Puşcariu, Leca Morariu era un nume cunoscut şi
apreciat şi în folcloristică. Activitatea meticuloasă de culegător de folclor,
publicarea volumului De la noi. Poveşti bucovinene ( 1 9 1 5) premiat de Academia
Română în 1 92 1 , au fost urmate de contribuţiile teoretice aduse disciplinei,
prezentate în cursurile de folclor ţinute la universitate sau în articole din presă,
apărute în diverse publicaţii, cu precădere în longeviva revistă "Făt-Frumos" .
Profesorul Leca Morariu s-a distins între colegii săi universitari mai ales prin
pasiunea şi perseverenţa cu care a iniţiat şi a condus cercetările asupra limbii şi a
folclorului istroromânilor - începute de el încă din 1909/ 1 9 1 0, sub îndrumarea lui
Puşcariu -, publicând mai multe studii 1 3 pe această temă şi formând câţiva discipoli
în domeniu, încât în revista "Glasul Bucovinei " se afirma că "între tuspatru
universităţile româneşti, Alma Mater Carolina deţine locul întâi în cercetarea
istroromânilor prin acţiunea iniţiată de d. prof. univ. dr. Leca Morariu şi prelungită
1

0

"Prin ea se dezvăluie, întâia oară vestului Europei, varietatea şi frumuseţea cântecului
popular românesc" . Ibidem, p. XIV.
1 1 Sextil Puşcariu, Studii istroromâne. Texte, voi. 1, Bucureşti, Editura Cultura Naţională,
1 906; Studii istroromâne în colaborare cu M. Bartoli, A. Belulovici şi A. Byhan. Introducere,
gramatica, caracterizarea dialectului istroromân, voi. II, Bucureşti, Editura Cultura Naţională, 1 926;
Studii istroromâne. Bibliografie critică, listele lui Bartoli, texte inedite, note, glosare, voi. III,
Bucureşti, Editura Cultura Naţională, 1 929.
1 2 Vezi Liviu Papuc, Leca Morariu. Studiu monografie, laşi, Editura Timpul, 2004, nota 434,
p. 1 3 1 .
1 3 Leca Morariu, Lufraţi noştri, Libru tu Rumeri din lstrie, Susn'eviţa-Jeiăn, Suceava, 1 928,
1 88 p.; Noterelle istro-rumene, estratto da " Studi Rumeni", voi. III, Roma, 1 928, 8 p.; De-ale
Cirebirilor, 1, Cernăuţi, 1 929, 1 2 1 p.; II, 1 932, 1 6 p.; III, Suceava, 1 933, 24 p.; IV, Cernăuţi, 1 934, 26
p.; pentru alte, numeroase, contribuţii ale lui Leca Morariu în problema dialectului istroromân, vezi
Liviu Papuc, op. cit. , p. 226-227 şi 243-250.
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în contribuţiile d-lor P. Iroaie şi Tr. Cantemir" 1 4 . Universitarul ieşean Petru
Caraman observa că "prof. Leca Morariu a creat un adevărat curent: a făcut şcoală,
punând efectiv la lucru, în satele istriene, elevi formaţi de dânsul" 1 5 . Între discipolii
profesorului Leca Morariu, recunoscuţi ca reprezentanţi ai Şcolii filologice şi
folclorice de la Cernăuţi, se numără Petru Iroaie, Traian Cantemir, Petru Rezuş etc.
Filolog, folclorist, dialectolog, critic, istoric literar, romancier, Traian
Cantemir s-a născut în familia învăţătorilor Eudoxiu şi Natalia Cantemir din
Pătrăuţi, la 20 septembrie 1 907. Şi-a început formarea spirituală sub îndrumarea
părinţilor, la Părhăuţi, unde tatăl lui a fost director de şcoală. Cursurile secundare
le-a început la Liceul "Aron Pumnul " din Cernăuţi, unde a fost coleg de clasă cu
Traian Chelariu. În clasa a III-a, s-a transferat la Liceul " Ştefan cel Mare" din
Suceava. După absolvire, în 1 926, Traian Cantemir s-a înscris la Facultatea de
Litere şi Filosofie a Universităţii din Cernăuţi şi a studiat cu renumiţi profesori
bucovineni: Leca Morariu, Alexe Procopovici, Ion Nistor, Vasile Gherasim, Eugen
Herzog, Cristea Geagea.
Pasionat de dialectologie, studentul Traian Cantemir a participat la anchetele
de teren conduse de Leca Morariu în satele istroromâne, între 1 926 şi 1 928: "În
facultate, ceea ce m-a interesat în mod deosebit a fost istoria literaturii şi cea a
limbii. Ca să-mi dau seama de diferenţele dialectale şi regionale existente, am
încercat să-mi cunosc ţara pe toate «meridianele» ei. Aşa am ajuns, în cele din
urmă, şi la istroromâni " 1 6 .
În perioada studenţiei, Cantemir a fost membru şi secretarul I 1 7 - însărcinat
cu evidenţa corespondenţei - al Societăţii Academice "Junimea" ( 1 92711 928),
calitate în care a participat la iniţiativa conducerii Societăţii de a-i invita pe toţi
membrii, activi sau inactivi, să-şi depună Curriculum vitae, în vederea elaborării
albumelor omagiale prilejuite de jubileul Societăţii, care împlinea, în 1 928, 50 de
ani de existenţă. Albumele n-au mai apărut, dar festivităţile s-au desfăşurat între 25
şi 27 octombrie 1 928. În Aula Universităţii din Cernăuţi, rectorul Valerian Şesan şi
Vasile Grecu, decanul Facultăţii de Filozofie şi Litere, au elogiat activitatea
Societăţii, în cimitirul din Cernăuţi au avut loc comemorări ale foştilor membri, iar
tradiţionalul bal studenţesc a încheiat sărbătoarea semicentenarului 1 8 • Ca o
confirmare că societatea studenţească, se preocupa "îndeaproape de pregătirea
intelectuală şi de afirmarea membrilor săi în creaţia literară şi în cercetarea
14 " Glasul Bucovinei ", anul XXI, nr. 5 5 1 2/25 decembrie 1 938, p. 3. Apud Liviu Papuc, op. cit. ,
nota 48 1 , p. 1 43 .
1 5 Apud Liviu Papuc, op. cit. , p. 1 44, nota 482.
1 6 Constantin Călin, Printre bucovineni. Interviu cu prof. dr. Traian Cantemir, în "Pagini bucovi
nene" (supliment al revistei ieşene "Convorbiri literare"), anul VII, nr. 1 O (82), octombrie 1 988, p. 1 .
1 7 Anghel Popa, Societatea Academică Junimea " din Cernăuţi. 1878-1938, Câmpulung
"
Moldovenesc, Fundaţia Culturală "Alexandru Bogza", 1 997, p. 1 4.
18 Vezi D. Vatamaniuc, Societatea Junimea " din Cernăuţi, în lumina documentelor, în voi.
"
Bucovina între Occident şi Orient. Studii şi documente, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006,
p. 567.
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ştiinţifică" 1 9, tot în 1 927 a avut loc şi debutul publicistic al lui Traian Cantemir, cu
schiţa Trăiască Domnu '!, apărută în "Junimea literară" 20 , periodicul Societăţii
Academice "Junimea", al cărei secretar de redacţie era, la acea dată, fostul său
coleg de liceu, Traian Chelariu. Tot în perioada studenţească, a mai colaborat şi la
revista studenţească satirică "Hacu"2 1 , cu redacţia şi administraţia tot la sediul
Societăţii Academice "Junimea" .
După terminarea facultăţii, în 1 93 1 , a putut alege, pentru a-şi aprofunda
studiile şi a-şi pregăti teza de doctorat, între Paris şi Roma. A preferat bursa de
studiu de doi ani la Accademia di Romania din Roma, numărându-se, însă, printre
"aceia care au dezertat de la programul tradiţional al Academiei" , program iniţiat
de Vasile Pârvan şi care prevedea studiul istoriei şi al arheologiei "pentru
dezvoltarea ştiinţelor istorice naţionale" . Optând pentru cercetarea dialectului
istroromânilor, a culturii tradiţionale şi a folclorului lor, Cantemir se îndepărtează
de "directivele" promovate la Accademia di Romania şi li se alătură astfel Claudiei
Saghin22 , tot bucovineancă, prima studentă bursieră a Accademiei di Romania
(până în 1 933, beneficiarii acestei burse fuseseră numai bărbaţi), care a făcut studii
de canto, şi lui Haralambie Mihăescu2 3 , dedicat lingvisticii. Peste ani, în interviul
acordat lui Constantin Călin, profesorul Cantemir evoca acest moment al formării
sale: "Dacă am acceptat să vin la Roma, în loc să plec la Paris, cum mi se
propusese, am făcut-o pentru a mă aventura până în Peninsula Istria, la românii de
acolo. Mă interesau atât etnografic, cât şi dialectal. Cele două călătorii de studiu,
întreprinse la intervale scurte în solitudinea inospitalieră a peninsulei de la
subsuoara Italiei, mi-au oferit un material bogat"24 .
Materialul adunat în anchetele de teren (20 mai - 14 iulie 1 932; 1 5 februarie 5 martie 1 933) a constituit obiectul mai multor articole publicate de Traian
Cantemir, între 1 933 şi 1 944, în revistele "Junimea literară" , "Făt-Frumos" ,
"
"Crainicul cetăţii , "Revista Bucovinei " . 1 2 dintre ele au apărut numai în revista
19

Ibidem, p. 559.
Traian Cantemir, Trăiască Domnu '!, în "Junimea literară", anul V, 1 927, nr. 8, p. 3 6 1 -367.
2 1 Revista a apărut la Cernăuţi, între 1 924 şi 1 93 1 . Ion Popescu-Sireteanu menţionează că
Traian Cantemir a făcut parte şi din colegiul de redacţie al revistei "Hacu", înfiinţată de praf. Arcadie
Dugan. Vezi: Traian Cantemir, în " Septentrion" , Rădăuţi, 1 99 1 , nr. 4-5, p. 7. Articolul a fost
republica! în voi. Ion Popescu-Sireteanu, Bucovina. Oameni şi cărţi, [Timişoara], Editura Augusta,
Artpress, 2005, p. 1 88-194.
22 Claudia Saghin (6 aprilie 1 906, Cernăuţi - 22 aprilie 1984, Bucureşti), soprană a Operei
Române din Bucureşti; a concertat şi la Scala din Milano.
23 Haralambie Mihăescu (7 februarie 1907, Udeşti, Suceava - 28 februarie 1 985, laşi), lingvist
şi filolog român. Licenţiat în filologie clasică ( 1 93 1 ), praf. universitar la laşi ( 1 93 6-1 950). Autor al
Istoriei literaturii latine ( 1 947). Din motive politice, a fost obligat să renunţe la cariera universitară.
Cercetător ştiinţific la Institutul de Lingvistică din Bucureşti ( 1 957) şi la Institutul de Studii Sud-Est
Europene ( 1 963 ) . Membru corespondent al Academiei Române ( 1 965), membru al Academiei de
Ştiinţe şi Arte din Palermo ( 1 973), membru al Societăţii de Lingvistică din Paris. Autor de ediţii
critice (Procopius din Cesarea) şi de ediţii bilingve (Horaţiu, Tacitus).
24 Constantin Călin, ar/. cit. , p. 2.
20
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"
"Făt-Frumos . Amintim aici La românii din Jeiăn (Note de drum), nr. 1, ianuarie
faur, 1 933, p. 4-8, note continuate în numerele 5-6, noiembrie-decembrie, 1934,
p. 126--129 şi nr. 1-2, ianuarie-aprilie, 1936, p. 1 4-16 şi lstroromânii, nr. 2,
martie-aprilie 1938, p. 64-69; nr. 3, p. 1 03-105. Un studiu mai amplu, Motivele
dispariţiei poeziei populare la istroromâni, apărut în "Făt-Frumos" în 193 5 (nr. 1 ,
p. 28-32 şi nr. 3 , p. 122-125), a provocat, un an mai târziu, un comentariu critic al
colegului său, Petru Iroaie. Acesta, făcând anchete de teren în satele istroromânilor
în 1935, la doi ani după ce Traian Cantemir anchetase şi el zona, descoperă 140 de
texte de cântece populare, cu care "venind peste aşteptările cercetătorilor
dialectului istroromân, aduce un bogat şi divers material pentru studiile noastre
filologico-literare şi folclorice"25 . Iroaie a alcătuit prima culegere de cântece
populare istroromâne, sugerându-i apoi, amical, colegului de catedră universitară
că ar fi fost potrivită o abordare mai nuanţată a temei şi îi propune chiar un titlu
mai apropiat de realitatea din teren: Motivele dispariţiei din circulaţie a cântecului
popular cirebir [s.a. - Petru Iroaie] . De altfel, dacă Petru Iroaie s-a arătat mai
interesat de lirica istroromânilor, Traian Cantemir a acordat atenţie în special
studiului dialectal al limbii vorbite de istroromâni, istoricului aşezărilor şi prozei
populare a locuitorilor satelor (20 la număr) de sub Monte Maggiore, deoarece "în
cursul evoluţiei sale istorice, Istria s-a învrednicit, pe întreg cuprinsul ei, de
îmbelşugată viaţă românească. Aceasta, însă, nu s-a născut şi nu s-a dezvoltat pe
pământul peninsulei de la subsuoara Italiei, ci a fost transplantată din Peninsula
Balcanică şi alimentată cu noi coloni din acele părţi. Când afluxul lor lncetează,
fiind înlocuit cu grupuri de naţionalitate străină, elementul românesc istrian se
resimte de lipsa reîmprospătării şi începe să-şi clatine coeziunea" ; dar, chiar în
aceste împrejurări, la 1 932/1933 în câteva localităţi "limba românească rivalizează
şi acum cu cea italiană sau slavă"26 • Din aceste sate, Traian Cantemir a cules şi a
publicat, în revista "Făt-Frumos", şapte poveşti ciribire (între care Gospodaru carle
av porc ve rit, 1934, nr. 1 ; Ce n-a fost, ni nu va fi, 1944, nr. 2-3, pentru aceasta
indică şi variantele publicate de Iosif Popovici şi Leca Morariu), iar în 193 5 a
alcătuit volumul Ciripiri cirebire.
Timpul petrecut în capitala Italiei 1-a familiarizat şi cu atmosfera universitară.
Traian Cantemir a audiat cursurile profesorilor italieni V. Rossi, Giovani Gentile şi
Giulio Bertoni, pe acesta din urmă preferându-1 pentru "minunatele sale cursuri de
istoria literaturii italiene, pe care le prezenta cu prestanţă, colorat şi atractiv. La
prelegerile lui nu asistau numai studenţii italieni şi străini, ci şi lume venită din
oraş. Ele aveau caracterul unor conferinţe de înaltă ţinută academică. Dacă nu
veneai cu o oră înainte, nu mai găseai loc în bănci. Profesorul era solemn şi
25 Petru Iroaie, Cântece populare istroromâne. Texte, traducere, studiu, note literare, în
"
"Făt-Frumos , Cernăuţi, anul XI, nr. 1-2, ianuarie-aprilie 1 936, p. 1 8 .
�� Traian Cantemir, Românii din Valfiar�a f i Jr:iăn. !stori�;, î n BtJ!etinul ,,Institutului Cernăuţi))",
anul VTT, Cernăuţi, Tip. "Mi tropolitul Silvc�Lru", 1944, nr. 3 3 , p. 1 .
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punctual "27 • Peste ani, profesorul Cantemir a vorbit despre activitatea centrului
cultural românesc din capitala italiană în acea perioadă, într-o comunicare ţinută în
cadrul sesiunii ştiinţifice a Facultăţii de Filologie din Iaşi, din 1 0-1 1 mai 1 98828 .
Revenit în Bucovina în 1 933, Traian Cantemir a fost profesor la Liceul
Comercial din Cernăuţi şi la Liceul de Băieţi din Hotin până în 1 93 7, când şi-a
susţinut doctoratul cu teza Istroromânii, sub îndrumarea lui Leca Morariu, la
Universitatea din Cernăuţi. În acelaşi an, a fost numit asistent la Catedra de
literatură română modernă şi folclor. Avându-i acum alături pe cei doi elevi ai săi,
P. Iroaie şi Traian Cantemir, specializaţi în problemele dialectului istroromân, şi
dorind să ilustreze raporturile italo-române stabilite de Universitatea din Cernăuţi,
prof. Leca Morariu a organizat, cu sprijinul lor, două expoziţii istro-române, în
1 937 şi 1 938.
La 8 octombrie 1 938 a fost constituit, sub direcţia lui Leca Morariu, Institutul
de Literatură, care-I avea ca secretar pe Petru Iroaie. Institutul a avut o susţinută
activitate publicistică, editând "Buletinul «Institutului de Literatură»" . Începând cu
fascicolul nr. 1 O, în caseta redacţională, ca secretar este menţionat şi Traian
Cantemir.
În vara anului 1 939, Traian Cantemir a participat la ancheta sociologică
întreprinsă de Universitatea din Cernăuţi sub conducerea profesorului Dimitrie
Gusti, desfăşurată în comunele sucevene Voroneţ şi Mănăstirea Humorului. Scopul
cercetării etnofolclorice a zonei era ca, pe baza materialului folcloric adunat foarte bogat - şi a analizei lui comparative, să se stabilească fondul primordial şi să
se identifice suprapunerile succesive.
Timp de 50 de ani, cea mai mare parte a textelor populare culese de, atunci,
tânărul asistent universitar, cu excepţia a şapte dintre ele - prezente în broşura
Reflexe folclorice în poezia lui Şt. O Iosif ( 1 943) -, a rămas inedită. Abia în 1 989
Traian Cantemir a adunat, într-un volum de aproape 400 de pagini, materialul
folcloric cules în ancheta din 1 939 şi 1-a publicat la Iaşi, cu titlul Folclor literar din
Suceavd9 • În Cuvânt-înainte, autorul aminteşte că, la data culegerii, " una din
problemele care a preocupat echipa de cercetători bucovineni a fost elucidarea
modalităţii în care se îmbină noul cu elementul tradiţional. Extinsă şi la folclor,
analiza cere stabilirea unui fond primordial al zonei, pe baza căruia să se poată
trece ulterior la identificarea suprapunerilor succesive. [ . . . ] procedeul care se
impune pentru investigarea fondului de bază este juxtapunerea materialului
folcloric aparţinând Bucovinei, celui din Maramureş. Părţile comune Maramureşului
constituie primele transplantări de creaţii anonime efectuate pe pământul
Bucovinei "30 . În localităţile unde s-au desfăşurat anchetele, cercetătorii au întâlnit o
populaţie a cărei "predispoziţie poetică" explica numărul mare al motivelor
27 Constantin Călin,
Ibidem, p. 1 .

28

29

30

art. cit. , p. 2.

Traian Cantemir, Folclor literar din Suceava, laşi, f. ed., 1 989, 390 p.
Ibidem, p. 1-2.
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folclorice vehiculate, ca şi multitudinea de variante. Aceeaşi predispoziţie se
manifesta în facilitatea versificării. Pentru a o proba şi pentru a ilustra
" spontaneitatea improvizaţiei şi discreţia elaborării, caracteristice folclorului
general " -, Cantemir consemnează un text ce surprinde, până la amănunt, chiar
instalarea echipei sociologice în Mănăstirea Humorului: "La sfârşitu lunii iuli,/
Primaru în sat ni spuni: /-Az, mâne trebuie să vie/Nişte domni la primărie, /Nişte
domni ce-au învăţat/Sî steie o lună-n sat./Au îmblat case să eate/De acelea mai
curate./Cu Onoi s-au pus la cale/Sî le deie di mâncari./Onoi casă-a-nchiriat,/
Farfurii a cumpărat/Bucătăreasă a adus,/Toate-n funcţie el le-a pus./Li sî spunea
domnilor/«Echipa monografilom "3 1 • Cartea cuprinde: cântece despre cântec,
cântece de dragoste, cântece de dor şi jale, blesteme, cântece de înstrăinare, cântece
despre noroc, satirice, despre ostăşie, de nuntă (Nunta), strigături nupţiale, cântece
despre raporturile postnupţiale, cântece păstoreşti, despre natură şi animale,
colinde, pluguşoare, bocete, descântece, strigături, cântece de bătrâneţe, balade,
ghicitori, recitative în jocurile de copii şi câteva basme. În total, 843 de texte
adunate de la aproape 50 de informatori din cele două localităţi - 28 din comuna
Mănăstirea Humorului, 22 din V oroneţ.
Refugiul din 1 940 a întrerupt ritmul firesc al vieţii bucovinenilor. În iunie
1 940, "Scorpia-Roşie" - cum a numit-o Leca Morariu - a intrat în Bucovina;
armata bolşevică a pus stăpânire pe teritoriul românesc. Populaţia era terorizată,
societăţile culturale şi revistele au fost interzise, comunitatea universitară
românească, înlăturată. Intelectualitatea bucovineană era denunţată şi urmărită
pentru a fi deportată. Refugiul sau repatrierea erau singurele soluţii de a scăpa de
urgia "eliberatorilor sovietici " . Dar cum frontiera cu România a fost închisă "cu
lacăt" la 3 iulie 1 940, cei mai mulţi români care au mai izbutit să plece în siguranţă
din zona Cernăuţi ului - adică fără să se expună gloanţelor soldaţilor ruşi de la noua
graniţă - au datorat acest lucru Comisiei germane de repatriere. Comisia şi-a
început activitatea în Cernăuţi la 1 5 septembrie. Unul dintre membrii ei a fost
Herbert Mayer, conferenţiar la Catedra de fizică a Universităţii din Cernăuţi, care i-a
sprij init şi pe numeroşi români să plece în Germania.
Traian Cantemir, coleg la Universitate cu praf. Mayer, s-a numărat şi el între
cei 3 000 de refugiaţi români care, la sfârşitul lui noiembrie 1 940, se găseau în
Germania. În mai 1 94 1 , Cercul Bucovinenilor, cu sediul în Bucureşti, a format o
comisie (Gheorghe Vântu, Constantin Zoppa şi Aurel Morariu), ce avea obligaţia
de a-i identifica pe românii aflaţi în lagărele din Germania şi de a sprijini
repatrierea lor în România. 1 501 persoane au fost incluse pe liste, între care mulţi
intelectuali bucovineni. Printre ei, se aflau Traian Cantemir cu soţia, Tatiana, şi
fiul, Lorin, alături de Leonida Bodnarescu (fost director al Liceului de băieţi din
Rădăuţi), Laurenţiu Tomoioagă (fostul director al Şcolii Normale din Cernăuţi),
Alexandru Zavulovici (profesor de muzică la Şcoala Normală din Cernăuţi şi
31

Ibidem, p. 3 .
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membru, ca şi Cantemir, al Societăţii muzicale "Armonia"), Arcadie Dugan
(cercetător ştiinţific)32 .
Ajuns în România, asistentul universitar Traian Cantemir a revenit, însă, în
iunie 1 94 1 , la Cernăuţi, la fel cum a făcut şi şeful său de catedră, profesorul Leca
Morariu. Ambii şi-au reluat locul la catedră, activitatea publicistică şi cea de
animatori culturali, revigorând, în ciuda războiului care continua, viaţa ştiinţifică şi
pe cea culturală din Cernăuţi.
După revenirea din refugiu, în toamna anului 1 94 1 , Leca Morariu şi asistentul
său, Traian Cantemir (Petru Iroaie a rămas în Bucureşti, iar în 1 942 a plecat
definitiv în Italia) au reorganizat Institutul de Literatură. La data de 22 septembrie
1 94 1 , acesta şi-a schimbat denumirea în Institutul "Cernăuţi " , iar buletinul şi-a
continuat apariţia cu noua titulatură. În caseta redacţională a publicaţiei, de la
nr. 1 8 până la 26, este menţionat ca secretar numai Traian Cantemir; începând cu
nr. 27 al publicaţiei, el este redactor, secretar de redacţie fiind Octavia Lupu
Morariu. În 1 944, Institutul "Cernăuţi " număra 26 de membri onorifici (între
care: Artur Gorovei, Claudiu Isopescu, Simion Mehedinţi, Ioan Petrovici, Ion 1.
Nistor, Carlo Tagliavini, Matteo Bartoli, Ernst Gamillscheg) şi 93 de membri activi
(între care: Teodor Balan, Leonida Bodnărescu, Traian Chelariu, Nicolai Grămadă,
August Nibio - Germania, Teodor Onciulescu - Napoli, Petru Iroaie - Roma,
Eugen 1 . Păunel - Berlin, Teofil Simensky - Iaşi, E. Ar. Zaharia).
Între 1 942 şi 1 944, perioadă în care a condus şi publicaţia "Revista
Bucovinei ", Traian Cantemir a publicat mai multe lucrări în "Buletinul «Institutului
Cernăuţi»" : " Cezara" şi " Luceafărul " lui Eminescu (Institutul "Cernăuţi ", anul IV,
nr. 1 9, 1 94 1 , Cernăuţi, Tip. "Mitropolitul Silvestru", 1 942), Reflexe folclorice în
poezia lui Şt. O. /osif(lnstitutul " Cernăuţi" , anul VI, nr. 25, 1 943), Basme ciribire:
Gob o şi Mago33 , Institutul "Cernăuţi " , anul VII, nr. 3 1 , 1 944 şi Românii din
Valdarsa şi Jeian (istoric), Institutul "Cernăuţi " , anul VII, nr. 33, 1 944. Acestor
broşuri li se adaugă alte patru volume: Ciripiri ciribire ( 1 935), Istro-românii
( 1 937, Hotin), Istro-românii. Nunta ( 1 938), şi romanul Mensa academica ( 1 93 8),
apărute la Cernăuţi până în momentul celui de-al doilea refugiu, de la Râmnicu
Vâlcea, împrejurare în care autorul lor a pierdut biblioteca şi multe dintre
manuscrisele şi fişele de lucru.
În perioada cernăuţeană, ca secretar al Institutului de Literatură, Traian
Cantemir a ţinut conferinţe publice atât în cadrul Universităţii Libere din Cernăuţi,
32 .Tabelele nominale cu refugiaţii care urmau să revină, la cererea lor, în România, au fost
publicate de acad. D. Vatamaniuc, prima dată în articolul Lista românilor din lagărele de strămutare
din Germania, care urmau să fie repatriaţi în anul 1941, în "Analele Bucovinei ", anul VIII, nr. 2,
200 1 , p. 40 1 -4 1 9 şi anul IX, nr. 1 , 2002, p. 269-284. Au fost retipărite în vol. D. Vatamaniuc,
Bucovina intre Occident şi Orient. Studii şi documente, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006,
p. 576-6 1 6. Traian Cantemir şi membrii familiei lui sunt menţionaţi în Tabelul 1, la poziţiile 38, 39 şi
4 1 , p. 578.
33 Traian Cantemir face menţiunea că basmul este variantă a poveştii Trei fraţi, culeasă de Iosif
Popovici şi apărută în vol. Dialecte române din Istria, 1 909, p. 72-76.
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cât şi la Suceava. A fost membru al Societăţii Scriitorilor Bucovineni ( 1 938-1 944),
fiind ales şi în conducerea Societăţii34, care-I avea ca preşedinte pe istoricul literar
Constantin Loghin. Împreună cu personalităţi de referinţă ale culturii şi ştiinţei din
Bucovina: Iulian Vesper, Mircea Streinul, Constantin Loghin, Claudiu Isopescu,
Leon Ţopa etc., Traian Cantemir a participat la manifestările organizate de
Societatea Scriitorilor Bucovineni, la sfârşitul anilor 1 93 8 şi 1 939. Urmând o
tradiţie în Bucovina, toate societăţile culturale organizau, atât în oraşe, cât şi în
sate, serbări şi şezători. Şezătorile literare ale SSB au fost, în multe rânduri, prilej
de întâlnire cu scriitori din ţară, ca M. Sadoveanu, Şt. O. Iosif, 1. Minulescu,
Cincinat Pavelescu etc. În 1 942, Societatea Scriitorilor Bucovineni a organizat, la
Suceava, o şezătoare în memoria lui Ion Grămadă, unde s-au citit atât fragmente
din opera celui omagiat, cât şi a scriitorilor prezenţi. Traian Cantemir a citit şi el
fragmente din opera sa35 •
Cariera universitară şi activitatea literară şi culturală au fost complementare în
perioada cemăuţeană a lui Traian Cantemir. El s-a numărat între scriitorii care au
iniţiat, în 1 939, "Gruparea de literatură şi artă «Suceava»", grupare ce avea o pagină
specială în cotidianul "Suceava", apărut la Cernăuţi, între 1 ianuarie 1939 - 28 iunie
1 94036 . A fost membru al Cenaclului Scriitorilor Bucovineni, condus de Dragoş
Vitencu, şi a activat în cercul revistei "Bucovina literară" (suplimentul ziarului
"
"Bucovina ), publicaţie care declara programatic că intenţiona să adune "toate
energiile tinere din Bucovina pentru ca, alături de valorile afirmate, să ducă mai
departe gândul frumosului şi al întrupării în forma artistică cea mai înaltă"3 7 •
Rememorând acele timpuri, Traian Cantemir crede că "bunele intenţii ale cercului
s-au realizat întocmai, pentru că a izbutit, în primul rând, să atragă în jurul lui nu numai
scriitorii bucovineni, ci şi pe cei din alte părţi ale ţării, în special de la Bucureşti" .
Implicat în viaţa culturală a Bucovinei, Traian Cantemir s-a numărat şi între
membrii activi ai Societăţii Muzicale "Armonia", al cărei ultim preşedinte a fost
.
mentoru 1 sau, L eca M orarm3 s .
-

34 Societatea Scriitorilor Bucovineni, tutelată de Societatea pentru Cultura şi Literatura
Română în Bucovina, s-a constituit la 12 noiembrie 1 938, conducerea ei fiind alcătuită din:
preşedinte, Constantin Loghin, vicepreşedinte, Mircea Streinul, secretar, Traian Chelariu, membri fără
funcţie: Dragoş Vitencu şi Traian Cantemir. Programul Societăţii prevedea, pentru scriitorii
bucovineni, crearea de "condiţii mai favorabile pentru activitatea lor şi să-i facă să se cunoască şi să
se stimeze reciproc" . Vezi Mircea Grigoroviţă, Din istoria culturii în Bucovina (1 775-1 944),
Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1 994, p. 90.
3 5 Mircea Grigoroviţă, op. cit. , p. 173.
"
36 Referitor la data încetării apariţiei ziarului "Suceava , Ioan V. Cocuz avansează, sub semnul
întrebării, data de 30 decembrie 1 939 (vezi Presa românească în Bucovina. 1809-1944, extras din
"
" Suceava . Anuarul Muzeului Judetean, 1 989, p. 95). Data de 28 iunie 1 940, ca dată la care publicatia
cernăuteană şi-a încetat aparitia, este stabilită de Mircea Grigorovită, op. cit. , p. 90.
"
37 Bucovina literară , anul Il, nr. 49, 9 mai 1 943, p. 8.
"
"
38 La Societatea muzicală Armonia , Leca Morariu a fost preşedinte în două perioade ( 1 930"
1 932; 1 942-1944 ). Membrii Societătii "se recrutau, în partea lor covârşitoare, dintre membrii
Societăţii <<Junimea» [din Cernăuţi], care a sprij init «Armonia» de la înfiinţarea ei în mod intensiv" .
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Anul 1 944 a adus, din nou, o turnură dramatică în existenţa bucovinenilor şi a
instituţiilor lor. Universitatea românească de la Cernăuţi a fost desfiinţată şi cei mai
mulţi profesori au luat iar drumul pribegiei. Între ei, s-a aflat şi Traian Cantemir, al
cărui destin a continuat să fie legat - afectiv, dar şi geografic - de al profesorului şi
mentorului său, Leca Morariu. Amândoi s-au stabilit la Râmnicu-Vâlcea, unde s-a
refugiat şi Institutul "Cernăuţi ", "rebotezat Institutul «Arboroasa», cu prima şedinţă
la 25 octombrie 1 944 "3 9 . Odată mai mult, refugiul a întărit solidaritatea dintre
intelectualii bucovineni. Un moment semnificativ rămâne întâlnirea bucovinenilor
din toamna anului 1953. La Bucureşti s-a sărbătorit atunci centenarul naşterii
compozitorului Ciprian Porumbescu, iar la manifestarea artistică au fost invitaţi, pe
lângă suceveni, şi bucovinenii ajunşi prin diferite împrejurări în Iaşi, Timişoara,
Braşov, Cluj, Vâlcea. Cu acest prilej, Traian Cantemir s-a reîntâlnit cu Ionel
Negură, Iulian Vesper, Liviu Rusu şi alţii, împreună cu care I-au vizitat pe istoricul
literar Ilie Torouţiu.
La Râmnicu-Vâlcea, Cantemir a fost profesor de liceu, director la Liceul
Comercial şi preşedintele Consiliului Interşcolar Vâlcea între 1 949-1953, iar între
1 955 şi 1 964, preşedintele filialei din localitate a Societăţii de Ştiinţe Filologice.
După modelul urmat în Bucovina, Cantemir s-a implicat şi în viaţa culturală a
zonei. A înfiinţat Cenaclul literar "Anton Pann ", a făcut parte din Comisia de
achiziţii a Muzeului Judeţean Vâlcea şi a fost membru în comitetul de direcţie al
Teatrului de amatori din Râmnicu-Vâlcea4 0 .
După 1 944, mai bine de un deceniu profesorul Traian Cantemir a avut de
suferit - ca şi bucovinenii Leca Morariu, 1. E. Torouţiu, Traian Chelariu şi mulţi
alţi intelectuali români - de pe urma interdicţiei de publicare, prevăzută în
Decretul-lege din 1 945, care privea "epurarea" . Totuşi, el a păstrat legătura cu
lumea ştiinţifică, fiind membru al Institutului de Istorie din Iaşi, între 1 947 şi 1955.
O condiţie sine qua non a prezenţei în peisajul publicistic românesc la acea
dată era nu atât competenţa într-un domeniu, cât înregimentarea politică sau măcar
apropierea de directivele partidului comunist, în plan social şi cultural, dictate
direct de la Moscova. În această situaţie, nu e de mirare că Traian Cantemir revine
în viaţa publicistică abia în 1955, cu un subiect de conjunctură, fără legătură cu
preocupările sale literare, critice sau ştiinţifice de mai înainte sau de mai târziu, dar
şi fără să renunţe la valoarea subiectului: câteva însemnări despre M. 1. Lermontov
i-au apărut în publicaţia de provincie " Secera şi Ciocanul "4 1 . Articolul dedicat
poetului rus i-a readus dreptul de a publica.
39

Liviu Papuc, op. cit. , p. 2 1 4.
Alexandru Andronic, Constantin Popescu, Profesorul Traian Cantemir la 80 de ani, în
Acta
Moldaviae
Meridionalis", Vaslui, tomul IX-XI, 1 987-1 989, p. 348. Articolul cuprinde şi o listă
"
a lucrărilor publicate de profesorul bucovinean până în 1 987.
"
4 1 Traian Cantemir, M. /. Lermontov, în
" Secera şi ciocanul , Piteşti, anul V, nr. 468,
23 octombrie 1 955, p. 2.
40
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Patru ani mai târziu, l a Editura Academiei, a apărut volumul Texte
istroromâne, care conţine basme populare, corespondenţă şi aproape 2 000 de

termeni cuprinşi la glosar, ce constituie o sursă bogată pentru alcătuirea unui
dicţionar al dialectului istroromân. Autorul revenea astfel în viaţa ştiinţifică
românească, într-un domeniu în care, la acea dată, era unul dintre puţinii specialişti.
Importanţa apariţiei cărţii a fost explicată de Traian Cantemir astfel: "Publicăm în
volumul de faţă texte istroromâne, câteva scrisori şi un mic glosar [ . . . ]. Nu toate
textele au un conţinut folcloric nou. Câteva sunt variante ale textelor publicate de
predecesorii mei. N-am renunţat la ele, deoarece m-a interesat nu atât aspectul
folcloric al creaţiilor populare istroromâne, cât mai ales limba. Şi într-un caz şi
într-altul, textele sunt preţioase, valoarea lor creşte prin faptul că vorbitorii
istroromânei se împuţinează mereu "42 • Nu lipsesc accentele de satisfacţie pentru
munca împlinită, dar Traian Cantemir insistă asupra caracterului de urgenţă al
cercetărilor asupra istroromânei: " Sunt bucuros că textele istroromâne, adunate de
mine cu douăzeci şi şapte de ani în urmă, se publică acum, prin sprijinul Institutului
de Lingvistică din Cluj şi sper că vor contribui la o mai cunoaştere a dialectului
istroromân, ajuns departe pe drumul dispariţiei'o43 .
Apariţia volumului Texte istroromâne care aducea observaţii inedite asupra
dialectului românesc cu cel mai mic număr de vorbitori şi, tocmai de aceea,
ameninţat de o asimilare rapidă -, a fost semnalată în cronici semnate de Matilda
Caragiu-Marioţeanu44, Marius Sala4 5 , Ion Coteanu, remarcându-se importanţa
lucrării în domeniul dialectologiei româneşti de la acea dată.
În 1 964, profesorul Cantemir a plecat la Bacău, ca lector la Institutul de
Învăţământ Superior; din 1 966 până la pensionare, în 1 973, a fost secretarul
ştiinţific al Institutului. Aici a înfiinţat şi a condus " Studii şi comunicări ştiinţifice",
periodicul instituţiei superioare de învăţământ. Traian Cantemir a fost şi
preşedintele Societăţii de Ştiinţe Istorice şi Filologice din Bacău, sub egida căruia a
iniţiat un alt periodic ştiinţific băcăuan, "Comunicări de istorie şi filologie" .
În periodicul Institutului a publicat, în 1 970, un studiu referitor la Jocul şi
rolul revistei "Junimea literară" în viaţa literară şi culturală a Bucovinei, Principiile
ideologice ale revistei " Junimea literară ' 46 . În studiul monografie asupra revistei
în care a debutat, Traian Cantemir semnala că "printr-un fenomen de integrare
eronată [revista] a fost încorporată la sămănătorism, fără o analiză exhaustivă a
principiilor ei ideologice şi a manifestărilor artistice'o4 7 • Prin demersul său, criticul
aducea argumente pentru scoaterea "Junimii literare" din curentul sămănătorist,
-

4 2 Traian Cantemir, Cuvânt de lămurire, în Texte istroromâne, Bucureşti, Editura Academiei
Române, 1 959, p. 3 .
43 Ibidem, p . 4.
44 Matilda Caragiu-Marioţeanu, Traian Cantemir: Texte istroromâne, Editura Academiei,
1 959, 1 89 p., în voi. "Fonetică şi dialectologie", II, 1 960, p. 1 73-175.
45 Î n " Studii şi cercetări l iterare" , XII, 1 96 1 , nr. 1 , p . 1 2 1-123 .
4 6 Traian Cantemir, Principiile ideologice ale revistei
Junimea literară ", în "Studii şi
"
cercetări ştiinţifice" , Institutul Pedagogic Bacău, 1 970, p. 33 1-342.
47 Ibidem, p. 3 3 1 .
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revista având "un profil realist-critic propriu, determinat de condiţiile social
istorice în care a apărut şi s-a dezvoltat"4 .
Cu o atât de activă prezenţă în plan ştiinţific şi cultural, în timpuri destul de
sumbre pentru ştiinţa, cultura şi educaţia românească, o preocupare permanentă a
profesorului Traian Cantemir a rămas cercetarea dialectului istroromân. O primă
valorificare a materialului adunat în anchetele de la începutul anilor '30 a
constituit-o teza de doctorat din 1 937. După volumul de texte istroromâne din
1 959, profesorul a mai publicat, în periodice, studiile: Particularităţi ale epicii

populare istroromâne ( 1 968)49, Noi date istorice referitoare la istroromâni
( 1 968)50, iar în volum, Istroromâna în viziunea lui Ovid Densusianu ( 1 973)51 .

Un alt centru al interesului său ştiinţific 1-a constituit creaţia populară
românească. A coordonat culegerea Brăduleţ de pe cărare (Bacău, 1 972) şi a
alcătuit o antologie5 2 a folclorului vâlcean, afirmând că zona Vâlcei se distinge
"
"printr-o literatură populară de dimensiuni impresionante care a influenţat
regiunile limitrofe.
În 1 973 se pensionează, iar un an mai târziu se stabileşte la Iaşi.
Următoarele două decenii, Traian Cantemir le trăieşte sub semnul "reafirmării
ca bucovinean" . El îşi concentrează toată atenţia şi energia în abordarea
problemelor bucovinene. Ca "fiu al Bucovinei", răspunde apelului lansat de
Biblioteca Judeţeană din Suceava în anii '80 şi se implică în elaborarea ghidului
bibliografic Ştiinţa în Bucovina53 , semnând studiul introductiv al lucrării, Dimensiuni
cultural-ştiinţifice bucovinene (p. 3-7). Surprinde, în paginile studiului său, patru
..,
etape de dezvoltare istorică şi cultural-ştiinţifică a Bucovinei, provincie cu un
destin istoric vitreg, în faţa căruia locuitorii ei n-au capitulat. De la prima etapă
(sec. XVII-XVIII, până în 1 775) - cea a cărţilor de cult, "inestimabile monumente
de limbă", copiate sau tipărite în tipografiile mănăstireşti ale Moldovei de Nord -,
la întemeierea literaturii culte, ai cărei creatori au contribuit, împreună cu primele
generaţii de intelectuali români bucovineni, cu societăţile studenţeşti şi cu presa, la
menţinerea caracterului românesc al provinciei ( 1 775- 1 9 1 8), la perioada
interbelică, în care viaţa literară se remarcă prin "înnoirea mij loacelor expresive,
precum şi printr-o sincronizare a liricii tinere cu lirica europeană", iar exponenţi
culturali ai Bucovinei, ca Teodor Onciulescu, Claudiu Isopescu, Petru Iroaie
"
"înfăţişează trăsăturile specifice ale limbii şi literaturii noastre în renumite
universităţi europene, şi, în sfârşit, la etapa postbelică, aşa cum a fost ea marcată de
"
"îndrumarea permanentă a partidului [comunist] , Bucovina este prezentată de
Traian Cantemir ca un spaţiu din care s-au putut mereu ivi personalităţi creatoare.
48

Ibidem, p. 342.
"
"Ateneu , Bacău, 1 968, nr. 8, p. 1 2.
"
50 Limbă şi literatură , voi. XIX, 1 968, p. 91-1 1 0.
"
5 1 Ovid Densusianu, volum omagia!, Deva, 1 973, p. 1 42-147.
52 Folclor literar vâlcean. Antologie şi studiu introductiv de Traian Cantemir, Râmnicu-Vâlcea,

49

1 979.

53

Ştiinţa în Bucovina. Ghid bibliografic, voi. 1, Suceava, 1 982 ; voi. II, 1 983; voi. III, 1 984.
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Numărul ulterior al volumelor (încă şapte, apărute pana m 1 999 sub egida
Bibliotecii Judeţene "I.G. Sbiera" din Suceava) dedicate personalităţilor bucovinene
din viaţa ştiinţifică, culturală, literară şi artistică românească este o dovadă că
afirmaţia profesorului şi criticului literar Traian Cantemir nu a fost una gratuită, ori
provocată de patriotismul local.
După pensionare, profesorul a desfăşurat o susţinută activitate publicistică,
bucurându-se de solicitările de colaborare şi onorându-Ie cu promptitudine. Este
prezent cu studii şi articole în periodice sucevene54 , revista "Ateneu " (Bacău) îi
solicită, din nou, colaborarea55 , susţine comunicări Ia sesiuni ştiinţifice din Suceava
şi Bacău, conferinţe la Universitatea din Iaşi şi în Aula Academiei. După înfiinţarea
Comisiei de Folclor a Academiei Române (9 ianuarie 1 987), între ale cărei
obiective ştiinţifice se număra şi organizarea periodică a unor şedinţe publice de
�omunicări, Traian Cantemir a fost prezent56 Ia sesiunile noii instituţii academice.
In 22 aprilie 1 988, a fost invitat să participe la o astfel de şedinţă publică, iar în
comunicarea susţinută "am vorbit tot despre Bucovina", sublinia el, în amintitul
interviu acordat lui Constantin Călin.
Criticul bucovinean a trăit, însă, şi experienţa tristă a refuzului de a i se publica
articole despre fenomenul literar bucovinean. În timpul elaborării cărţii Studii de
literatură57 , el a fost "sfătuit" să nu includă în lucrare vreun studiu despre scriitorii
bucovineni: "Mi s-a cerut să nu vorbesc despre ei, întrucât sunt «puţin importanţi» şi
54 Cele mai multe studii, dedicate după 1 975 de Traian Cantemir fenomenului cultural şi literar
din Bucovina, i-au apărut în periodicu1 " Suceava. Anuarul Muzeului Judeţean" : Vocaţia literară a lui
Ciprian Porumbescu, " Suceava. Anuarul Muzeului Judeţean", voi. V, 1 978, p. 3 89-399; Semnificaţia
prozei lui Em. Grigorovitza, "Suceava. Anuarul Muzeului Judeţean " , voi. VI-VII, 1 979-1980,
p. 391-400; Aspiraţiile de unitate naţională la scriitorii bucovineni de până la 1 918, " Suceava.
Anuarul Muzeului Judeţean", voi. VIII, 1 98 1 , p. 321-33 1 ; Coordonatele prozei lui Vasile Ţigănescu,
"
" Suceava. Anuarul Muzeului Judeţean , voi. X, 1 983, p. 73 1-738; Preocupări mitologice în
corespondenţa lui A. Densusianu cu S. FI. Marian, "Suceava. Anuarul Muzeului Judeţean", voi. XI-XII,
1 984-1985, p. 289-294; Activitatea literară a lui N. Tcaciuc-Albu, "Suceava", voi. XIII-XIV, 1 986-1987,
p. 3 13-3 1 9; Balada nunţii. Consideraţii etnofolclorice, " Suceava. Anuarul Muzeului Judeţean", voi.
XVII-XVIII-XIX, 1 990-1 99 1-1 992, p. 2 1 6-220.
55 Acceptarea de a colabora la revista Ateneu" şi du ă pensionarea lui este transmisă, printr-o
p
"
scrisoare din 1 2. IX. 1 974, redactorului Constantin Călin: "Intors ieri din Predeal, unde am fost să-mi
văd de sănătate, am găsit rândurile Dv. amabile, aşteptându-mă. Mi-au tăcut deosebită plăcere. Mă
credeam dat uitării şi n-a fost aşa. Deci vă mulţumesc mult, nu atât pentru invitaţia de a scrie un
articol în revista pe care o conduceţi cu atâta competenţă, cât pentru gestul în sine" . Constantin Călin
explică mulţumirea profesorului bucovinean şi prin faptul că "a publica - fie şi rar, fie şi puţin însemna, până în 1 990, a exista. Cerându-i colaborarea, «Ateneu»-ul îl menţinea - cum şi spune - în
«presa de specialitate», la vedere" . Dincolo de ceremonia/, în "Bucovina literară", serie nouă, anul
XVI, nr. 1 0 (88), octombrie 2006, p. 23. Tot aici este publicată şi scrisoarea.
56 La şedinţele organizate de Comisia de Folclor între 1 987 şi
1 996 au participat şi
bucovinenii: Nicolae Cojocaru, Ion Filipciuc, George Muntean, D. Vatamaniuc. Comunicările au fost
publicate în Memoriile Comisiei de Folclor (redactor: Zoe Dumitrescu-Buşulenga), apărute în 8
tomuri. Vezi Iordan Datcu, Dicţionarul etnologilor români, voi. III, Bucureşti, Editura Saeculum 1.0.,
200 1 , p. 233-234.
57 Traian Cantemir, Studii de literatură, Iaşi, Editura Junimea, 1 983.
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«nu vor interesa»"5 8 , mărturisea un deceniu mai târziu, în interviul dat lui Constantin
Călin, în 1 988. Criticul a acceptat compromisul, pentru a avea siguranţa că volumul
va ieşi de sub tipar, dar, cu tenacitate, pregătea deja un alt volum, Scriitori
bucovineni, prin care dorea să readucă în circuitul literaturii contemporane nume ca
Mircea Streinul, Iulian Vesper, Traian Chelariu. De altfel, opera scriitorului Traian
Chelariu a fost analizată de Cantemir în câteva articole şi studii publicate în ultimii
ani ai activităţii sale ştiinţifice la Bacău, între 1971 şi 1 973: Profilul etic al
dramaturgiei lui Traian Chelariu59, Universul liricii lui Traian Chelariu60 ,
Coordonatele epicii lui Traian Chelariu61 • Însă volumul menţionat a rămas, din

păcate, la stadiul de proiect pentru criticul Traian Cantemir, scriitorii amintiţi
bucurându-se de reconsiderări critice62 după 1 995. În paginile Studiilor . , autorul a
publicat documente şi comentarii pe marginea unor manuscrise, studii referitoare la
M. Kogălniceanu, M. Eminescu, Octavian Goga, Jean Bart, Ciprian Porumbescu.
În ultimii săi ani de activitate, Traian Cantemir s-a mai confruntat de câteva
ori cu indiferenţa şi ineleganţa editurilor. Dedicat cu pasiune cercetărilor
dialectologice, încă de la începutul activităţii sale ştiinţifice, Traian Cantemir a
elaborat după 1 980 prima gramatică a dialectului istroromân, Gramatică
istroromânească, pe care a sperat să o tipărească în "Anuarul de lingvistică şi
istorie literară", unde mai publicase studiul Cultura materială a istroromânilor63 .
Gramatica nu i-a mai fost publicată, dar nici manuscrisul nu i-a fost restituit, după
cum menţionează Ion Popescu-Sireteanu64. Luând în considerare ambele fracţiuni
istroromâne din Iugoslavia, urmărind atât morfologia, cât şi sintaxa dialectului,
cercetătorul ieşean afirmă că Gramatica lui Traian Cantemir este prima completă şi
se bazează pe ultimele culegeri de texte, în care apar forme lingvistice necunoscute
până la acea dată. Lucrarea insistă asupra deosebirilor dintre istroromână şi
celelalte dialecte româneşti. Sunt semnalate şi influenţele străine afirmate de-a
lungul timpului, datorate condiţiilor istorice în care a trăit populaţia istroromână.
Aceeaşi soartă ca Gramatica au avut-o basmele "ciribire" culese şi, apoi, transpuse
.

58

.

Constantin Călin, Printre bucovineni, p. 2.
Traian Cantemir, Profilul etic al drama/urgiei lui Traian Chelariu, în "Cercetări de limbă şi
literatură", Oradea, 1 97 1 , p. 1 65-1 83 .
60
Traian Cantemir, Umanismul liricii lui Traian Chelariu, în " Studii şi cercetări ştiinţifice",
Bacău, 1 972, p. 1 57-162.
61
Traian Cantemir, Coordonatele epicii lui Traian Chelariu, în "Studii şi cercetări ştiinţifice" ,
Bacău, 1 973, p. 299-304.
62
Lucrări datorate lui: Ion Simuţ, Un scriitor din fondul secret al literaturii române: Mircea
Streinul, în ediţia Mircea Streinul, Ion Aluion, Oradea, Editura Cogito, 1 995; Mircea A. Diaconu, Mircea
Streinul. Viaţa şi opera, Rădăuţi, Editura Institutului Bucovina-Basarabia, 1 998. Au mai scris despre
Mircea Streinul: Adrian Dinu Rachieru ( 1 996), Nicolae Havriliuc, Rodica Cojocaru. Vezi şi volumul
Traian Chelariu, Strada Lebedei no. 8. Pagini de jurnal, Bucureşti, Editura Paideia, 2000, 437 p.
63
"
"Anuarul de lingvistică şi istorie literară , laşi, tomul XXX-XXXI, 1 985-1 987, seria B,
p. 1 53-163.
64
Ion Popescu-Sireteanu, Bucovina. Oameni şi cărţi, Timişoara, Editura Augusta, Artpress,
2005, p. 1 9 l , nota 3.
59
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de Cantemir în limba română literară. Le-a adunat într-un volum pe care 1-a predat
Editurii Ion Creangă, însă nici ele n-au fost publicate65 . Speranţa că, prin apariţia
volumului de basme, proza populară a românilor sud-dunăreni (istroromâni) investigată de el la începutul secolului al XX-lea - va fi mai bine cunoscută
etnologilor români, nu i s-a împlinit folcloristului bucovinean. Dar rezultatele
cercetărilor sale constituie încă puncte de reper pentru actuala generaţie de
dialectologi preocupaţi de dialectul istroromân. El este citat66 ca autor al unor
lucrări fundamentale pentru studiul acestui dialect, alături de Iosif Popovici, Sextil
Puşcariu, Ovid Densusianu, care au fost urmaţi, după 1 960, de Emil Petrovici,
Petru Neiescu, Vasile Arvinte, Ştefan Giosu, Richard Sârbu, Elena Scărlătoiu, dar
şi de cercetătorii germani Johannes Kramer şi Wolfgang Dahmen.
Referinţe la lirica populară a istroromânilor a mai făcut Traian Cantemir în
volumul lnvocaţia în poezia popularif1 . În cele şase studii ale cărţii, autorul
identifică trăsăturile specifice şi analizează rolul invocaţiei în structura
comunicărilor poetice orale, pentru exemplificare şi argumentare selectând texte
atât din folclorul românesc, cât şi din cel aromân şi istroromân.
Prin toată activitatea sa, dar mai ales în cercetarea filologică şi etnologică
românească, Traian Cantemir s-a afirmat drept reprezentant al şcolii filologice şi
folclorice de la Cernăuţi. A rezistat loviturilor istoriei şi, când a avut din nou
posibilitatea, s-a dedicat, cu aceeaşi energie din tinereţe, promovării Bucovinei şi
valorilor ei culturale.
Profesorul Traian Cantemir a murit la 7 august 1 998, la laşi.
Un portret sobru şi emoţionant îi face Constantin Călin, care 1-a cunoscut încă
din 1 964, în perioada activităţii sale la Bacău: "Traian Cantemir ( 1 907-1 998) era
un tip civilizat, un «neamţ», ca mulţi dintre bucovinenii cu veche educaţie. În toate
manifestările ţinea la «ţinută»: costume pe talie, gris fonce, cu nasturi dubli,
cravată purtată până în mij locul verii, mers drept etc. Nu mi-I pot imagina sub
vârsta de 57 de ani, când a venit de la un liceu din Râmnicu-Vâlcea, lector la
Institutul de 3 ani din Bacău. Curios, deşi avea chelie, aceasta nu-ţi atrăgea atenţia,
părea o altă formă de capelură. În schimb, de sub fruntea înaltă, te fascinau ochii:
privirea sa îţi confisca privirea. Caracteristica principală a figurii sale era
sobrietatea dar, când situaţia o cerea, nu evita să-şi arate bonomia sau curiozitatea.
Pe termen lung, impresia pe care ţi-o făcea era aceea de ins constant, serios, «bogat
în răbdare», cu judecăţi minuţios cumpănite. Relaţiile cu el aveau întotdeauna o
notă de ceremonia!, care se regăseşte şi în scrisul său, fie că e vorba de articole, fie
de epistole; o politeţe în expresia ei cea mai curată etic şi estetic "68 .
65

66

Ibidem, p. 1 92, nota 5.
Richard Sârbu, Vasile Frăţilă, Dialectul istroromân, Timişoara, Editura Amarcord, 1 998,

p. 1 2, 16.

Traian Cantemir, lnvocaţia în poezia populară, Bucureşti, Editura "Litera", 1 980, 1 1 2 p.
"
6 8 Constantin Călin, Dincolo de ceremonia/, în
"Bucovina literară , serie nouă, anul XVI,
nr. 10 (88), octombrie 2006, p. 23.
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Traian Cantemir (1907-1998), representant de l'ecole
philologique et folklorique de Cernăuţi
(Resume)

L'Universite de Cernăuţi a ete inaugun5e dans 1 875, avec trois facultes: la Faculte de
theologie, la Faculte de droit et la Faculte de philosophie - celle-ci, apn!s le modele allemande, etait
divisee en deux, la Faculte des sciences et la Faculte des lettres et de philosophie. A la Faculte des
lettres, la chaire de langue roumaine a ete occcupee, successivement, par les professeurs 1. G. Sbiera,
S. Puşcariu, Leca Morariu. Par leurs oeuvres sur la langue roumaine et sur la creation folklorique, et
par leur activite didactique, tous les trois ont pose les fondements de l'ecole philologique et
folklorique de Cernăuţi. Parmi les representants de cette ecole se nombrent aussi les professeurs
universitaires Petru Iroaie et Traian Cantemir.
Traian Cantemir est ne le 20 septembrie 1 907, a Pătrăuţi, Bucovine.
Apres ses etudes philologiques a l 'Universite de Cernăuţi et une fois achevee la specialisation
dans les problemes du dialecte istroroumain, a 1 'Accademia di Romania de Rome (il a fait deux
enquetes folkloriques aux istroroumains), Traian Cantemir a soutenu dans 1 937 la these de doctorat
Istro-roumains et puis il a commence sa carriere universitaire, toujours a Cernăuţi, comme assistant
du professeur Leca Morariu.
Traian Cantemir se fait remarque en epoque aussi comme folkloriste, ecrivain et publiciste, la
carriere universitaire et l'activite litteraire et culturelle du professeur etant complementaires jusqu'en
1 944.
Entre 1 940 et 1 944, outre la guerre, la vie et le destin des gens de la Bucovine ont ete encore
deux fois profondement trouble a cause de l'instauration injuste et agressive de l 'administration
sovietique. L'Universite de Cernăuţi - devenue roumaine dans 1 9 1 8 - a ete evacuee et les professeurs
ont connu la meme triste experience. Deux fois aussi, Traian Cantemir a ete refugie, dans novembre
1 940 en Allemagne et dans 1 944, en Roumanie. Ici, Traian Cantemir s'est etabli a Râmnicu-Vâlcea,
ou il reste vingt annees, comme professeur de lycee. Plus encore, presque une decennie, le professeur
a eu interdiction de publier, une mesure imposee par les autorites communistes, roumaines cette fois
ci, contre les intellectuels qui n'avaient pas adhere pas a la nouvelle ideologie. Contre vents et
marees, il a continue ses preoccupations scientifiques surtout celles concernant le dialect sud
danubien (istro-roumain), ainsi qu'il a enfin reussi publier dans 1 959 le volume Texte istroromâne,
contenant les materiaux cueillis pendant ses enquetes folkloriques aux istroroumains, de 1 932/ 1 933.
Le livre est considere encore aujourd'hui une ouvrage de reference dans la dialectologie roumaine.
Dans 1 964, Traian Cantemir devient professeur a 1 'Institut de 1 'Enseignement Superieur de
Bacău et de 1 966 jusqu 'en 1 973 il a ete le secn\taire scientifique, en conduisant la revue de 1 ' Institut,
" Studii şi comunicări ştiinţifice" .
Il passe a la retraite dans 1 973 et s'est etabli a Iassy dans 1 974. A compter de ce moment,
pour les suivantes deux decennies, il vit sous le signe de "reaffirmation comme homme de
Bucovine", en dirigeant toute son attention et !'energie vers les problemes de la culture et de la
litterature de la Bucovine, qu'il les ramene dans l ' actualite par plusieurs ouvrages (Dimensiuni
cultural-ştiinţifice bucovinene, 1 982; Preocupări mitologice în corespondenţa lui A. Densusianu cu
S. FI. Marian, 1 985 etc.).
Le professeur Traian Cantemir est mort le 7 august 1 998 a Iassy.
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ŞTIINŢELE NA TURII

PROFESORUL NICULAI VALENCIUC
SORIN TRELEA

Profesorul universitar Niculai Valenciuc se naşte la data de 2 1 noiembrie
1 925 în satul Ştiubieni, judeţul Botoşani, fiind cel de-al treilea copil din cei patru
pe care îi cresc, cu mari sacrificii, Gheorghe şi Aglaia Valenciuc, ţărani harnici
care trăiesc din munca câmpului. "Mama Aglaia" este evocată în permanenţă, cu o
caldă emoţie, de profesorul Valenciuc, ca o femeie vrednică, foarte credincioasă şi
profund afectată de neajunsurile în care se zbătea familia.
Între anii 1 933 şi 1 939, frecventează Şcoala Elementară din satul natal,
dovedind o înclinaţie nativă deosebită pentru studiu. Este fruntaş la învăţătură, dar,
în primii ani - mărturiseşte profesorul - a fost şi "obraznic foc" . În perioada 1 9391 94 7, în urma unui concurs la care obţine primul loc, îl găsim elev la Şcoala
Normală de Învăţători "Alexandru Vlahuţă" din Şendriceni - Dorohoi. Nici aici nu
se dezminte, obţinând premiul I pe clasă în 7 din cei 8 ani de şcoală şi absolvind cu
media generală 9,66.
Primul an, în calitate de tânăr învăţător, îl trăieşte cu emoţie la Şcoala
Elementară Ştiubieni din satul natal. Între 1 948 şi 1 95 1 este învăţător şi director la
Şcoala Elementară din satul Negreni, comuna Ştiubieni. Apreciat pentru
seriozitatea sa în munca de învăţător şi director, este trimis de către Secţia de
învăţământ a judeţului Botoşani la studii superi ore, astfel, între anii 1 95 1 şi 1953 îl
găsim student la Institutul Pedagogic de 2 ani, secţia Ştiinţe Naturale - Geografie a
Universităţii "Al. 1. Cuza" din Iaşi. Urmare a calificativelor de excelenţă obţinute, i
se acordă bursă republicană şi este trimis student, între anii 1 953 şi 1 955, la
Facultatea de Ştiinţe Naturale a aceleiaşi universităţi, unde obţine iar bursă
republicană. În anul 1 955, absolvă, cu diploma nr. 24886, emisă de către Ministerul
Învăţământului şi, datorită meritelor sale, este reţinut în învăţământul superior.
Atunci, se destăinuie profesorul, a murmurat ca o rugăciune: "Părinţilor,
învăţătorilor şi profesorilor mei, toate florile din lume " . A fost un moment încărcat
de mare emoţie când, după 22 de ani de studii, fiul ţăranilor nevoiaşi din Ştiubienii
Botoşanilor şi-a depăşit condiţia, ajungând prin forţe proprii în învăţământul
universitar.
După un scurt stagiu la Muzeul de Istorie Naturală Iaşi, în calitate de ghid custode, începând cu anul 1 95 5 până în 1 960, Niculai Valenciuc este preparator
A nalele Bucovinei, XIV, 1, p. 1 5 1-164, 2007, Bucureşti
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principal la Catedra de zoologie a Facultăţii de Ştiinţe Naturale a Universităţii din
Iaşi. De acum, cariera universitară are un parcurs ascendent regulat: 1 960-1965,
asistent universitar; 1 965-1970, şef de lucrări; 1971-199 1 , conferenţiar. Din 1 99 1
este profesor universitar titular l a aceeaşi catedră şi conducător d e doctorate, până
în 1 996, când se pensionează şi devine profesor consultant. De menţionat faptul că,
în calitate de simplu membru al Comisiei de admitere la doctorantură, activează
încă din 1 972.
Munca didactică a profesorului Nicu1ai Valenciuc poate fi împărţită în două
etape distincte: una preuniversitară ( 1 947-195 1 ) şi alta universitară, din 1 955 până
în noiembrie 2006, când decedează.
În etapa preuniversitară - după cum o descrie într-un memoriu de activitate profesorul relatează sec: "Ca învăţător şi director de şcoală mi-am canalizat
eforturile în vederea asigurării bazei materiale a desfăşurării procesului de
învăţământ, şcolarizarea tuturor elevilor, precum şi alfabetizarea tuturor acelora
care depăşi seră vârsta şcolari zării [ . . . ]" 1 • Deşi niciodată fiul ţăranilor din Ştiubieni
nu s-a plâns de condiţiile de muncă, înţelegem că în anii grei de după război,
aceasta a fost o perioada dificilă a existenţei sale.
Pentru perioada universitară a activităţii didactice cităm din Memoriul de
activitate al profesorului Niculai Valenciuc, elaborat de acesta în anul 1 966. " La
Catedra de zoologie de Facultăţii de Biologie - ca preparator principal - m-am
străduit să asigur condiţiile pentru buna desfăşurare a procesului de învăţământ cu
studenţii. Am executat numeroase planşe didactice, am adunat din teren materialul
necesar pentru lucrările de laborator, am îmbogăţit colecţiile muzeului facultăţii
noastre. Am asistat la desfăşurarea lucrărilor practice cu studenţii, am luat parte la
efectuarea practicii de teren a acestora, am ajutat studenţii la efectuarea cercetărilor
din cadrul Cercului de Zoologia Vertebratelor şi, având în vedere că provin din
învăţământul preuniversitar, am condus practica pedagogică la o grupă de studenţi.
Ca asistent, am condus lucrările practice la Zoologia vertebratelor (studenţii
anului II), Parazitologie (studenţii anului IV), Ecologie (studenţii anului II),
Biogeografie (studenţii anului Il, secţia Geografie). Începând din anul 1 965, alături
de lucrările practice, mi s-a încredinţat predarea cursului Metodica predării
ştiinţelor biologice, la studenţii de la cursurile de zi şi fără frecvenţă şi cursuri de
Biogeografie şi Parazitologie pentru cei de la fără frecvenţă. Mi s-a încredinţat, de
asemenea, organizarea şi controlul practicii pedagogice a tuturor studenţilor de la
Secţia de Biologie.
Începând din anul 1 969, în norma de predare a fost înscris şi cursul de
Zoologia vertebratelor, mai întâi la secţia de 3 ani şi apoi la secţia de 4 ani. Am
condus de-a lungul anilor munca privind elaborarea lucrărilor de licenţă de către o
bună parte din absolvenţii facultăţii noastre. În munca didactică m-am străduit să
fiu corect în aprecieri. Acesta este motivul, cred, pentru care am fost numit mereu
1 Niculai Valenciuc, Memoriu de activitate, pus la dispoziţia noastră de către praf. univ. dr. Ion
Iordache, Facultatea de Biologie, Universitatea "Al. 1. Cuza", Iaşi.
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în comisiile de examen pentru licenţă, preşedinte al comisiilor de bacalaureat, în
comisiile pentru acordarea gradului de profesor definitiv, gradul II sau gradul 1,
pentru cadrele didactice din învăţământul gimnazial şi liceal. Am făcut parte din
comisiile de analiză a unor cursuri şi manuale elaborate în cadrul catedrei noastre
(Anatomia comparată a vertebratelor şi Manualul de lucrări practice pentru
Anatomia comparată). M-am străduit întotdeauna să fiu muncitor, exigent şi
corect, să întreţin relaţii de colaborare cu colegii pentru ca să mă pot bucura de
aprecierea lor şi a studenţilor noştri " .
Autoaprecierea calităţilor sale este modestă şi schematică, fără a contura
personalitatea profesorului şi pedagogului desăvârşit care a fost Niculai Valenciuc.
O face, mai aproape de adevăr, prof. univ. dr. Ştefan Vancea, coleg de catedră şi
titular al cursului de Zoologia vertebratelor2 : "Î n toată munca didactică, domnul
Valenciuc a dat dovadă de seriozitate, de competenţă şi spirit de răspundere.
Posedă, aş putea să spun, în cel mai înalt grad, arta predării. Ştie să se facă ascultat
şi urmărit îndeaproape în expunerile sale. Are o vorbire clară, curgătoare,
antrenantă, care captivează şi convinge pe cei care îl audiază. Este apreciat şi
respectat pentru aceasta de studenţi şi de colegii lui. Lucrul acesta este recunoscut
oficial prin acordarea, în anul 1 983, a titlului de «conferenţiar universitar
evidenţiat»" . Şi, adăugăm noi, titlul de "Profesor emeritus" în 1 997, prin hotărâre a
Senatului Universităţii "Al. 1. Cuza" din Iaşi.
Activitatea ştiinţifică a viitorului profesor universitar Niculai Valenciuc
începe cu teza de doctorat intitulată Contribuţii la cunoaşterea sistematicii şi
biologiei chiropterelor din Moldova, susţinută în anul 1 97 1 . Prezentăm în
continuare câteva dintre aprecierile referenţilor, mari personalităţi din domeniul
biologiei şi anume: prof. univ. dr. doc. Sergiu Cărăuşu, Universitatea "Al. I. Cuza"
Iaşi şi prof. univ. dr. doc. Victor Pop, Universitatea "Babeş-Bolyai "Ciuj . "Autoul a
lucrat intens 1 O ani, timp in care a efectuat sute de zile de teren şi observaţii.
Studiul a necesitat un însemnat volum de lucru, efectuat asupra a peste 1 5 000 de
exemplare de lilieci [ . . . ]. Partea a II-a lucrării este cea mai întinsă şi tratează, în
mai multe capitole, diferite aspecte din viaţa liliecilor [ . . . ] . Foarte important este
faptul că acest studiu are un caracter dinamic, fiind urmărit, în evoluţia sezonieră,
diurnă, iar uneori chiar în decursul orelor. Valoarea factorilor climatici este
corelată de către autor cu diferite fenofaze din viaţa chiropterelor" . "Datele
biometrice, seci prin natura lor şi tabelele cu rezultatele analizelor statistice
abstracte care abundă în teză, sunt explicate de autor aşa de clar, aşa de didactic,
încât ele pot fi înţelese şi de un nespecialist în materie, iar aportul personal este
completat în mod armonios cu datele din literatura de specialitate, astfel încât teza
2 Ştefan Vancea, Raport asupra activităţii şi lucrărilor domnului conf dr. Valenciuc Nicu/ai,
înscris la concursul pentru ocuparea postului de profesor de la disciplina Zoologia vertebratelor,
poziţia 4, de la Catedra de Biologie A nimală, Facultatea de Biologie, Universitatea .. Al. 1. Cuza "
iaşi, 04. 12. 1 990, pus la dispoziţia noastră de către prof. univ. dr. Ion Iordache, Facultatea de
Biologie, Universitatea "AI. 1 . Cuza" , laşi.
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tovarăşului Valenciuc are nu numai un caracter de lucrare ştiinţifică ci şi de
manual. Având un stil clar şi curgător, ea poate fi citită cu interes şi plăcere " .
Activitatea ştiinţifică a profesorului Niculai Valenciuc dublează în mod
fericit munca didactică şi este o constantă, întreruptă de dispariţia sa fizică, în
noiembrie 2006. Rezultatele activităţii de cercetare se concretizează în cele peste
90 de titluri care acoperă aproape 1 800 de pagini. Singur sau în colaborare,
profesorul Valenciuc este preocupat de aproape toate grupele de vertebrate (peşti,
amfibieni, reptile, păsări şi mamifere).
Împreună cu alţi autori studiază forma, dimensiunile şi numărul de
branhiospini de la stavrizii adulţi şi juvenili, tăcându-se aprecieri asupra filtrului
branhial al acestei specii. Alte lucrări se referă la creşterea diferitelor specii de peşti
din apele dulci (avat, biban, plătică, crap şi caras) sau din apele marine (aterina şi
hamsia), acestea având o imediată aplicativitate practică.
Împreună cu specialistul în domeniu, prof. univ. dr. Ştefan Vancea, se
preocupă, într-o mai mică măsură, de studiul amfibienilor şi reptilelor. Astfel, una
dintre lucrări prezintă o serie de date caracteristice unei populaţii de salamandre din
bazinul Tazlăului, iar alta date referitoare la cantitatea şi calitatea hranei pentru
broasca de lac (Rana ridibunda). Publică, alături de alţi autori, lucrări legate de
două specii de şopârle (Lacerta agilis şi Lacerta viridis), precum şi o specie de
viperă ( Vipera berus).
Ornitologia este un domeniu drag profesorului, drept dovadă fiind şi lucrările
de doctorat pe care le îndrumă de-a lungul timpului, mulţi dintre ornitologii de
astăzi purtându-i o vie amintire. Împreună cu actualul prof. univ. dr. Ion Iordache,
Niculai Valenciuc studiază biologia şi ecologia păsărilor, utilizând cu succes
metodele de matematică statistică în ornitologie.
Biologia este o disciplină extrem de vastă şi, cum adesea se întâmplă, fiecare
biolog se concentrează şi aprofundează un sector în care, în cele din urmă, devine
specialist. Profesorul Niculai Valenciuc se ocupă constant, cu o înverşunată
pasiune, de Ordinul Chiroptera (liliecii). Acesta scrie: "Cercetarea chiropterelor ne
a pus în faţa unor probleme deosebit de grele, ştiut fiind că acestea sunt bune
zburătoare, sunt nocturne şi-şi caută adăpost din cele mai neaşteptate şi adesea" .
Aceste neajunsuri nu-l împiedică să semnaleze, pentru prima dată în Moldova,
cinci specii noi de lilieci (Nyctalus leisteri, Myotis ikonikovi, Myotis mystacinus,
Plecotus austriacus şi Barbastella barbastellus). Răspândirea chiropterelor,
adăposturile, dinamica deplasării, hrana, gestaţia, hibernarea, creşterea, viaţa
socială şi ocrotirea acestora sunt minuţios şi matematic interpretate în lucrările sale.
Nu întâmplător i se face onoarea să trateze Ordinul Chiroptera în Fauna României,
Mammalia, voi. XVI, Fascicula 3 .
Recunoscut ca specialist pe plan naţional şi internaţional în studiul
chiropterelor, profesorul Niculai Valenciuc este desemnat coordonatorul, pentru
România, a cercetării liliecilor în cadrul unui program internaţional (The Central
European Miniopterus Protection Programme), la care au mai participat Austria,
Slovenia, Slovacia, Ucraina şi Ungaria.
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Ca o recunoaştere a meritelor şi pregătirii sale, profesorului Nicolai
Valenciuc îi sunt acordate o serie de diplome şi titluri onorifice, dintre care
amintim: "Conferenţiar evidenţiat" ( 1 983); în anul 1 992, Asociaţia Muzeografilor
Naturalişti din România îi conferă titlul de "Preşedinte de onoare" ; "Profesor
emeritus" ( 1 997); Federaţia Română de Chiropterologie îi conferă, în anu 1 200 1 ,
titlul de "Preşedinte de onoare" ; Asociaţia pentru protecţia liliecilor din România,
Satu Mare, îi conferă, în anul 2003, titlul de "Membru onorific" ; în 200 1 , este
invitat de conducerea Muzeului Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa" din
Bucureşti şi de către Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare "Delta Dunării"
să facă parte din colectivul de redacţie a periodicelor "Analele ştiinţifice ale
Institutului «Delta Dunării»" şi, respectiv "Travaux du Museum National
d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa»" . Cea mai frumoasă şi elevată apreciere o
constituie acordarea de către înaltul for ştiinţific al Academiei Române a Premiului
"
"Grigore Antipa pentru lucrarea Ordinul Chiroptera, fauna României, voi. XVI,
fascicula 3, lucrarea apărută la prestigioasa Editură a Academiei Române.
O latură mai puţin cunoscută a profesorului Valenciuc este cea de poet,
materializată într-o plachetă de versuri, Gânduri neliniştite, apărută la Iaşi, în anul
2002, din care cităm o strofă: "Mi-e dor de rouă şi mi-e dor de-o floare,/De soare, şi
de ploaie, şi de vânt,/Mi-e dor de cântec de privighetoare/Mi-e bine-aicea, Doamne,
pe pământ" . Din nefericire, timpul s-a grăbit şi Dumnezeu 1-a chemat la El.
Ca fost student am avut privilegiul să fiu, la maturitate, aproape de profesorul
Niculai Valenciuc, pe parcursul a mai mulţi ani, avându-1 ca îndrumător de
doctorat. Pot afirma că strămoşeasca expresie "Despre morţi, numai de bine", în
cazul acestuia, sună convenţional. Aceasta pentru că harul ştiinţific şi didactic al
profesorului a fost dublat de un mare caracter, o bunătate permanent reconfortantă
în relaţia sa cu semenii.
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Va1enciuc, N., 1. Ion, Ataşamentul chiropterelor faţă de adăpostul ales, în "Analele
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tomul XXIII, 1 977, 3 p.
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Ion, 1., N. Valenciuc, Investigation onfood Hause Sparrow (Passer domesticus) an
Tree Sparrow (Passer montanus L.), în " Analele ştiinţifice ale Universităţii
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"Argessis , seria Ştiinţe naturale, voi. IX, Piteşti, 2002, 8 p.
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Malcoci, Elena, N. Valenciuc, Contribuţii la cunoaşterea unor helminţi din tubul
digestiv al unor specii de chiroptere din România, 8 p.
Valenciuc, N., Raportul numeric al sexe/ar la unele specii de chiroptere din
România, 1 O p.
Valenciuc, N., Ihtiofauna din apele Prutului în amonte de barajul Stânca-Cos/eşti,
6 p.
Valenciuc, N., Chiroptere/e din Dobrogea şi necesitatea ocrotirii lor, 8 p.
Valenciuc. N., Oana Chachula, Myotis bechsteinii Kuhl 1819 şi Myotis nattereri
Kuh/ 181 7, specii noi pentrufauna chiropterelor din Moldova (România), 7 p.
Valenciuc, N., A. Done, Oana Chachula, Despre prezenţa in fauna României a
liliacului nordic, Eptesicus nilssoni, 8 p.
Feneru, F., N. Valenciuc, Dinamica multianuală a unor specii de păsări acvatice
din bazinul mijlociu al Siretului, 1 O p.
Ifrim, Irina, N. Valenciuc, Pipistrellus kuhlii Kuh/ 1919, specie nouă de chiroptere
pentru fauna Moldovei (România), 6 p.
Valenciuc, N., Lotus Meşter, D. Murariu, Encic/opedia naturii. Mamiferele din
România, 1 80 p.
IV. Lucrări literare

Valenciuc, N., Rătăcit o noapte in Munţii Rarău, Fundaţia de Speologie, Club Speo
Bucovina, Suceava 200 1-2002, 6 p.
Valenciuc, N., Gânduri neliniştite - plachetă de versuri, Iaşi, Editura Corson,
2002, 1 62 p.
V. Conferinţe susţinute cu ocazia unor aniversări,
sesiuni ştiinţifice, comemorări

Ion Simionescu - remarcabil popularizator al cunoştinţelor despre lumea
animalelor (Filiala Academiei Române - laşi);
Mamifere zburătoare de pe meleagurile bucovinene (Muzeul de Ştiinţe Naturale

din Suceava);

Omagiu savantului Mihai Constantineanu (Casa memorială Dorobanţi - Micşeni,

jud. Botoşani);
•

Potrivit Listei lucrărilor, întocmită de autor în anul 2005, p. 8-9.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

Profesorul Niculai Valenciuc

13

1 63

Să preţuim cum se cuvine munca muzeografilor (Muzeul de Ştiinţe Naturale din

Târgu-Mureş);

Explozia demografică pe Terra - perspective şi preocupări (Muzeul de Ştiinţe

Naturale din Galaţi);

Poluarea cu metale grele şi necesitatea protecţiei apelor (Muzeul de Ştiinţe

Naturale Piatra-Neamţ);

Petru Suster, strălucit slujitor al biologiei româneşti (Casa memorială de la

Costeşti - Botoşani);

Civilizaţia şi nevoia acută de apă (Muzeul de Ştiinţe Naturale din Piteşti);
Realizări de invidiat ale colectivului de muzeografi de la Constanţa;
Nicolae Leon, naturalist de seamă, născut pe plaiwi botoşănene (întâlnire cu

profesorii de biologie din Botoşani);

Bucovinenii şi respectul /ar pentru .frumuseţile naturii (Muzeul de Ştiinţe Naturale

din Vatra Domei, jud. Suceava);

Omagiu eminenţi/ar înaintaşi botoşăneni: Eminescu, Enescu, Iorga, Luchian,
versuri (Primăria oraşului Botoşani);

1 5 scurte prezenţe în diferite emisiuni radio şi 5 participări la emisiuni televizate.
VI. Lista lucrărilor de doctorat conduse de prof. Nicolae Valenciuc

1 . Cercetări privind creşterea dirijată a unor specii de ciprinide şi salmonide
(Pricope Ferdinand, iulie 1 995);
2. Cercetări referitoare la fauna ihtio/ogică actuală a unor ape de pe cuprinsul
Moldovei (Grigore Davideanu, mai 1 996);
3 . Dinamica ornitofaunei din bazinul superior şi mijlociu al Prutului
(Carmen Gache, noiembrie 1 998);
4. Studiul dinamicii unor comunităţi de păsări din bazinul mijlociu al râului Siret,
incluzând zonele lacuri/ar de acumulare (Petre-Cătălin Rang, noiembrie
1 998);
5. Dinamica ornitofaunei din Depresiunea Rădăuţi (Sorin Trelea, mai 1 999);
6. Studiul amfibienilor din bazinul mijlociu al Prutului (Ştefan-Remus Zamfirescu,
mai 2002);
7. Cercetări privind ihtiofauna din bazinul Siretului (Dorel Ureche, iulie 2003);
8. Ecologia piciformelor din teritoriul cuprins între Prut şi Nistru (Teodor Glăvan,
septembrie 2003);
9. Cercetări privind avifauna complexului de păduri Repedea - Bârnova (Felicia
Flocea, iulie 2003);
1 O. Studiul avifaunei acvatice din bazinul mijlociu al Siretului (Florin Feneru, iulie
2003);
1 1 . Biologia, ecologia şi etologia cetaceelor din Marea Neagră (Ligia Dorina
Dima, noiembrie 2004);
12. Studiul ecologic şi etologic al populaţiilor genului Acrocephalus din zonele
umede ale Moldovei (Ion 1. Constantin, martie 2006).
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Professor Niculai Valenciuc
(,Zusa1nn1e�assun�

Im November 2006 hat uns Dr. Niculai Valenciuc, Professor an der Fakultăt flir Biologie an
der "Al. 1. Cuza" - Universităt Jassy verlassen. Seine Tătigkeit im Lehramt wurde gliicklichcrweise
von der wissenschaftlichen Forschung ergănzt. Professor Niculai Valenciuc beschăftigte sich als
Biologe mit allen Gruppen von wirbellosen Tieren und besonders mit den Fledermăusen ( ord.
Chiroptera). Er war der grosste rumănische Forscher in diesem Bereich, nicht nur in Rumănien.
sondem auch im Ausland.
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GEOLOGIA BAZINULUI SUPERIOR
PÂRÂULUI PUTNA (MUNŢII BISTRIŢEI) (II)
OVIDIU BÂTĂ

1. 1 . 4. Grupul Tulgheş

În cadrul regiunii studiate, formaţiunile grupului Tulgheş au cea mai largă
răspândire în pânza bucovinică. O suprafaţă mult mai restrânsă din regiune este
acoperită de acelaşi tip de formaţiuni şi în pânza subbucovinică.
Din punct de vedere litologic, grupul Tulgheş este caracterizat prin prezenţa
unor tipuri de roci - metavulcanite riolitice şi cuarţite negre grafitoase - care, de
altfel, îi şi asigură individualitatea. La acestea se mai adaugă: şisturi cuarţitice
sericito-cloritoase, şisturi cuarţitice clorito-sericitoase, şisturi grafitoase, şisturi
sericitoase sau cloritoase cu porfiroblaste de albit şi paramorfoze de rutil după
ilmenit, şisturi verzi clorito-feldspatice, roci cuarţo-feldspatice, şisturi carbonatice
şi calcare cristaline.
Principalele subdiviziuni, delimitate de Krautner et al. ( 1 988), pentru grupul
Tulgheş în pânza de Putna din soclul pânzei bucovinice, de pe zona Broşteni Fundu Moldovei, cuprind:
- formaţiunea cuarţitică (Tg 1 );
- formaţiunea grafitoasă cu cuarţite negre (Tg2);
- formaţiunea vulcano-sedimentară riolitică (Tg3 );
- formaţiunea blasto-detritică, cuarţit filitică (T�).
După cum subliniam anterior, pe arealul cercetat grupul Tulgheş apare atât în
pânza bucovinică, cât şi în pânza subbucovinică. În cadrul pânzei bucovinice este
constituit din formaţiunile Tg2 şi Tg3 iar în pânza subbucovinică include
formaţiunile Tgb Tg2 , Tg3 şi T�.
1 . 1 .4. 1 . Grupul Tulgheş în pânza subbucovinică
În cadrul pânzei subbucovinice, formaţiunile grupului Tulgheş se dezvoltă în
corpul principal al pânzei şi în digitaţiile acesteia. S-au deosebit două situaţii în
care se găsesc formaţiunile grupului Tulgheş din corpul principal al pânzei
subbucovin ice:
Analele Bucovinei, XIV, 1, p. 1 65-1 79, Bucureşti, 2007
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- o parte aflorează în partea vestică a regiunii, de-a lungul şi imediat la est de
creasta Obcinii Mestecănişului,
- o altă parte a fost interceptată de două foraje structurale executate în zonă.
Dintre formaţiunile grupului, la suprafaţă au fost puse în evidenţă
formaţiunile Tg3 (membrul Moroşan) şi T�.
Forajele structurale F 1 2 Obcina Arseneasa şi F 1 4 Cârjoi (Fig. 8) au
interceptat, pe lângă formaţiunile cunoscute la suprafaţă, şi succesiuni subjacente
formaţiunilor Tg3 şi T�, reprezentate prin formaţiunile Tg 1 şi Tg2 •
1 . 1 .4. 1 . 1 . Formaţiunea Tg 1
Succesiunea traversată spre baza forajului F 1 4 Cârjoi (Fig. 8), de la
8 1 O m adâncime la l 200 m adâncime, cuprinde alternanţe de roci cuarţo
feldspatice blastodetritice de tip Toancele şi şisturi cuarţitice sericito-cloritoase ±
paramorfoze de rutil după ilmenit.
Principalele argumente care pledează pentru atribuirea acestei succesiuni la
formaţiunea Tg 1 sunt date de:
- Poziţia succesiunii, situată sub o stivă în care sunt prezente cuarţite negre şi
roci cuarţo-feldspatice de tip Pârâul Ursului - cu apartenenţă indubitabilă la
formaţiunea Tgz;
- Prezenţa, în succesiune, a rocilor cuarţo-feldspatice blastodetritice de tip
Toancele, roci ce caracterizează formaţiunea Tg 1 •
1 . 1 .4. 1 .2. Formaţiunea Tgz
Această formaţiune se dispune în continuitate deasupra formaţiunii Tg 1 şi a
fost interceptată de forajul F 1 4 Cârjoi, în intervalul cuprins între 7 1 2 m şi 8 1 O m
adâncime.
Are în componenţă alternanţe de şisturi grafitoase şi cuarţite negre, la care se
adaugă şisturi cuarţitice cloritoase cu pigment grafitos şi rocile cuarţo-feldspatice
blastodetritice de Pârâul Ursului - roci ce caracterizează succesiunea formaţiunii
Tg2 şi pe domeniul bucovinic.
1 . 1 .4. 1 .3 . Formaţiunea Tg3
Forajele F 1 2 Obcina Arseneasa şi F 1 4 Cârjoi (Fig. 8) au traversat, spre bază,
o succesiune alcătuită din metavulcanite riolitice ce cu siguranţă aparţin formaţiunii
Tg3 . Din analiza datelor geologice furnizate de cele două foraje, rezultă că
metavulcanitele riolitice sunt cuprinse între formaţiunile Tg2 (inferioară) şi T�
(superioară).
Nu se pot face separaţii la nivel de membru în cadrul acestor succesiuni de
metavulcanite riolitice deoarece, atât la suprafaţă cât şi în foraje, au fost puse în
evidenţă mai multe accidente tectonice direcţionate (falii) care maschează relaţiile
reale dintre diferiţii termeni litostratigrafici.
În bazinul râului Bistriţa, imediat la vest de regiunea cercetată, în cadrul
formaţiunii Tg3 din pânza subbucovinică au fost separaţi membrii Leşu Urs u l u i şi
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Moroşan (Podaşcă, 2002). Se poate aprecia, în acest sens, că metavulcanitele
riolitice (porfirogenele), interceptate de forajele F 1 2 Obcina Arseneasa şi F 1 4
Cârjoi deasupra succesiunii de şisturi grafitoase şi cuarţite negre, pot fi atribuite
membrului Leşu Ursului şi reprezentă continuarea spre est a metavulcanitelor ce
aflorează în bazinul Bistriţei.
Membrul Moroşan a fost pus în evidenţă, la suprafaţă, pe zona de izvoare şi
în versanţii pârâului Cârjoi. Are în alcătuire şisturi cuarţitice sericito-cloritoase,
şisturi sericito-cloritoase cuarţoase şi şisturi clorito-sericitoase cu porfiroblaste de
albit şi paramorfoze de rutil după ilmenit.
1 . 1 .4. 1 .4. Formaţiunea T�
Aflorează în partea vestică a regiunii cercetate, pe zona de izvoare a pârâului
Hău, pe pâraiele Nistor şi Cârjoi, în versanţii pârâului Putnişoara şi pe creasta
Picioru Lat.
Această formaţiune este alcătuită dintr-o succesiune extrem de monotonă,
formată din şisturi sericito-cloritoase cuarţoase şi şisturi clorito-sericitoase cu
porfiroblaste de albit şi paramorfoze de rutil după ilmenit, în care se intercalează
nivele subţiri de roci cuarţo-feldspatice şi cuarţite negre. Succesiunea are o mai
largă dezvoltare pe zona situată imediat la nord de regiunea cercetată, între pârâul
Stânei şi pârâul Tătarca. Lipsită de repere litostratigrafice pe baza cărora sa poată fi
atribuită formaţiunilor grupului Tulgheş, succesiunea a fost denumită de tip Valea
Stânei - Tătarca (Krăutner et al., 1992; Podaşcă, 2002). Formaţiunea se dispune în
mod clar peste succesiuni care au în componenţă metavulcanite riolitice din cadrul
formaţiunii Tg3 . Din acest motiv, aceasta a fost considerată fie partea superioară a
membrului Moroşan (Podaşcă, 2002), fie parte din formaţiunea T� (Vodă et al.,
1 998).
Succesiunea de tip Valea Stânei - Tătarca a fost traversată de forajele F 1 2
Obcina Arseneasa ş i F 1 4 Cârjoi (Fig. 8) de la O m la 628 m şi, respectiv, de la O m
la 495 m. Ca şi în cazul cunoscut la suprafaţă, forajele au interceptat o succesiune
extrem de monotonă de şisturi cuarţitice sericito-cloritoase, microcutate, cu
porfiroblaste de albit şi paramorfoze de rutil după ilmenit.
În partea sud-vestică a regiunii, deasupra acestei succesiuni (circa 420 m
grosime reală, marcată pe coloană) se dispun în continuitate şisturi cuarţitice
sericito-cloritoase cenuşii cu porfiroblaste de albit şi paramorfoze de rutil după
ilmenit care suportă intercalaţii de roci cuarţo-feldspatice blastodetritice, cuarţite
negre şi şisturi verzi (Fig. 9). Rocile cuarţo-feldspatice blastodetritice au fost puse
în evidenţă pe pârâul Cârjoi, la confluenţa cu afluentul său de stânga - pârâul
Porcirii, în ambii versanţi ai pârâului Porcirii, în taluzul şoselei ce urcă spre Pasul
Mestecăniş şi în versantul drept al pârâului Putnişoara.
Pe versantul drept al pârâului Nistor, pe versantul drept al pârâu lui Putnişoara
�i

p�

cr�asta Picioru

Lat,

în

cadrul

�isluri lor s�

int�rcal�ază

cuanit� n�brr�

grafitoase. La o distanţă stratibrrafică de aproximativ 30 metri faţă de nive l u l de
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cuarţite negre, în versantul drept al Putnişoarei au fost întâlnite şi fragmente de
şisturi verzi.
La partea superioară a succesiumt, tn versantul drept al Putnişoarei şi pe
pârâul Fierul (afluent de stânga al pârâului Putna), în poziţie stratigrafică
superioară şisturilor verzi, urmează un al doilea nivel de roci cuarţo-feldspatice
blastodetritice (Fig. 9).
Analiza acestei succesiuni, bazată pe corelarea reperelor litostratigrafice şi
datele de vârstă stabilită pe baze palinologice, ne-a permis să o atribuim
formaţiunii T�.

LEG E N DA

I.·.·.· . ·J

3

Formaţiunea Tg3 - 1 . Metavulcanite riolitice.
Formaţiunea Tg. - 2. Şisturi cuarţitice sericito-cloritoase
cu porfiroblaste de albit şi paramorfoze de rutil după
ilmenit.
3. Roci cuarţo-feldspatice blastodetritice.
4. Cuarţite negre.
Grupul Bretila - 5. Micaşisturi retromorfe.
6. Planul pânzei de Rarău.

t.._ X

X

X

)(

Fig. 9 - Coloana litostratigrafică a formaţiunii Tg. din versantul
drept al pârâului Putnişoara, se. 1 : 50 000.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

1 70

Ovidiu Bâtă

6

1 . 1 .4.2. Grupul Tulgheş în cadrul digitaţiilor pânzei subbucovinice
Digitaţiile superioare ale pânzei subbucovinice sunt reprezentate prin digitaţia
Tonca - Mestecăniş şi digitaţia Dadu - Oiţa.
Digitaţia Tonca - Mestecăniş apare pe areale restrânse în zona Vf. Mestecăniş
şi la sud de Pasul Mestecăniş. Este constituită din metavulcanite riolitice atribuite
forma1iunii Tg3 .
In cadrul digitaţiei Dadu - Oiţa, cu apariţii între Vf. Mestecăniş şi Vf. Picioru
Lat, au fost puse în evidenţă şisturi cuarţitice sericito-cloritoase ± porfiroblaste de
albit şi şisturi sericito-grafitoase care fac parte din formaţiunea Tg2 •
1 . 1 .4.3. Grupul Tulgheş în pânza bucovinică
Pe cea mai mare parte din suprafaţa cercetată aflorează formaţiuni ale
grupului Tulgheş din pânza bucovinică.
Bercia et al. ( 1 970) separă în cadrul "seriei" de Tulgheş din regiune trei
"
"complexe :
- Complexul cuarţitelor de Arşiţa;
- Complexul vulcanogen mediu;
- Complexul cuarţitelor şi rocilor carbonatice inferioare (de Suhard - Alun).
Primele două "complexe" au fost separate în subunitatea de Mestecăniş şi
reprezintă actualele formaţiuni Tg2 şi Tg3 din pânza subbucovinică.
Cel de al treilea "complex" apare pe suprafaţa subunităţii de Valea Putnei.
Abundenţa cuarţitelor negre, cenuşii sau albe şi a şisturilor sericito-grafitoase i-a
determinat pe autori să opineze că poziţia stratigrafică a acestei succesiuni este greu
de precizat.
1 . 1 .4.3 . 1 . Formaţiunea Tg2
Grupul Tulgheş are în componenţă şisturi cuarţitice sericito-cloritoase,
cuarţite sericitoase, roci cuarţo-feldspatice, şisturi sericito-grafitoase, cuarţite negre
grafitoase ± lentile de minereu manganifer, şisturi grafitoase, şisturi carbonatice,
atribuite de Latiş et al. (1 994) formaţiunii Tg2 •
Trebuie menţionat că atribuirea întregii stive de roci ale grupului Tulgheş
formaţiunii Tg2 ridică o serie de probleme pe care, de altfel, urmăreşte să le rezolve
şi studiul de faţă, probleme care privesc:
- Dacă toate nivelele de cuarţite negre aparţin grupului Tulgheş, fiind ştiut că
astfel de cuarţite se întâlnesc şi în cadrul grupului Negrişoara;
- Modul în care pot fi separate şi atribuite rocile cuarţo-feldspatice situate sub
sau deasupra nivelelor de cuarţite negre. Studii anterioare (Erhan, 1 974) descriu
varietăţi de porfiroide (roci albe porfirogene) şi metadacite care cu siguranţă
reprezintă termeni ai formaţiunii T�, nefiind exclusă nici posibilitatea prezenţei
formaţiunii Tg 1 (cazul rocilor cuarţo-feldspatice situate subjacent formaţiunii Tg2 ).
Observaţiile de teren au relevat faptul că formaţiunile metamorfice situate
deasupra planului bucovinic, marcat de apariţiile calcarelor şi dolomitelor grupului
Rebra, reprezentate prin alternanţe de cuarţite negre, cuarţite cenuşii şi roci cuarţo
feldspatice aparţin la formaţiunea Tg2 a grupului Tulgheş.
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Principalul argument care pledează pentru apartenenţa acestor succesiuni la
formaţiunea Tg2 este dat de prezenţa mineralizaţiilor manganifere, asociate
cuarţitelor negre, puse în evidenţă în ambii versanţi ai pârâului Putna.
După cum poate fi remarcat pe harta geologică, pe suprafaţa regiunii abundă
nivelele de cuarţite negre. S-ar putea presupune, din aceasta, că formaţiunea Tg2
are o grosime foarte mare. Realitatea este însă cu totul alta. Relativa abundenţă a
nivelelor de cuarţite negre este dată de tectonica rupturală foarte complicată. Faliile
direcţionale dublează sau chiar triplează apariţiile la zi prin ridicări succesive, de la
vest la est, a formaţiunii Tg2 .
Grosimea acestei formaţiuni este cuprinsă între 250 m şi 3 50 m şi are în
componenţă trei-patru nivele subţiri (5-25 m) de cuarţite negre în alternanţă cu
cuarţite cenuşii sau roci cuarţo-feldspatice distribuite într-o stivă de şisturi cuarţitice
sericito-cloritoase, şisturi sericito-grafitoase, şisturi grafitoase (Fig. 1 0). Pe sectoare
restrânse, în cadrul formaţiunii au mai fost puse în evidenţă şisturi carbonatice,
calcare cristaline şi roci cuarţo-feldspatice blastodetritice de tip Pârâul Ursului.
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1 . Plan de şariaj bucovinic.
2. Cuarţite negre cu lentile de mineralizaţii manganifere.
3. Cuarţite, roci cuarţo-feldspatice. 4. Cuarţite negre grafitoase.
5. Şisturi cuarţitice sericito-cloritoase, şisturi sericito-grafitoase,
şisturi grafitoase.
6. Dolomite cristaline

J

o

11

11 11
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Fig. 1 O - Coloana litostratigrafică a formaţiunii Tg2 din versantul drept al pârâu lui Putna,
pe creasta dintre pârâul Valea Bourului şi pârâul Strungii.
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Alternanţe de şisturi carbonatice, cuarţite negre şi calcare cristaline au fost
întâlnite în versanţii pârâului Putna, pe zona cuprinsă între pârâul Timiş şi pârâul
Rece.
Rocile cuarţo-feldspatice blastodetritice de tip Pârâul Ursului apar pe o zonă
din versantul stâng al pârâului Hău şi în versantul drept al pârâului Putna Mare - în
sectorul Piciorul Sapelor.
1 . 1 .4.3.2. Formaţiunea Tg3
În câteva sectoare din regiune, deasupra secvenţelor ce includ cuarţite negre
grafitoase, se dispun metavulcanite riolitice cu grosimi mai consistente, cuprinse
între 40 şi 60 de metri.
Metavulcanite riolitice, situate în poziţie litostratigrafică deasupra formaţiunii
Tg2 , au fost puse în evidenţă în versanţii pârâului Putna Mare (pe pârâul Fierul
şi pârâul Teilor), la izvoarele pârâului Sapelor, pe Piciorul Giumalău şi sub
Vf. Giumalău.
Pe baza superpoziţiei, a compoziţiei mineralogice şi datelor de vârstă stabilite
pe criterii palinologice, am atribuit succesiunea formaţiunii Tg3 .
Datorită lipsei unor repere litostratigrafice clare - cum ar fi prezenţa
metabazitelor, în cazul membrului Isipoaia, sau a zonelor cu indicaţii de
mineralizaţii de sulfuri, în cazul membrului Leşu Ursului -, este dificil de atribuit
această succesiune la una dintre aceste subdiviziuni ale grupului Tulgheş.
Metamorfismul iniţial suportat de formaţiunile grupului Tulgheş a fost
considerat că s-a desfăşurat în condiţiile faciesului şisturilor verzi într-un regim
Barrovian (Krautner et al., 1976). Acest metamorfism a fost atribuit unui eveniment
caledonian timpuriu (faza Sardă) pe baza vârstelor K/Ar de ordinul 458 (470) m.a.
Ulterior, grupul Tulgheş a fost supus unui metamorfism varistic (Balintoni,
Chiţimuş, 1 973 ; Nedelcu, 1 982) în condiţiile unui gradient termic ridicat (presiune
joasă) care a condus la regenerarea vârstelor aparente K/Ar (Krautner et al., 1976).
În ultimul timp, se acceptă că şi formaţiunile acestui grup sunt polimetamorfe
(Zincenco, 1 993; Balintoni, 1 997; Vodă, 2000).
Vârsta grupului Tulgheş a fost stabilită, pe criterii palinologice (Iliescu,
Krautner, 1 975; Oniceanu, Olaru, 1982; Olaru, Oniceanu, 1 983; lliescu et al., 1983;
Horaicu, 1 987; Olaru, Gunia, 1988; Olaru, 199 1 , 200 1 ), ca fiind Cambrian inferior 
Cambrian mediu-timpuriu, şi corespunde vârstei izotopice de 570-472 m.a.
Din formaţiunea Tg 1 este prezentată o asociaţie de pa1inomorfe cu Globo
sphaeridium cerinum, Asteridium pallidum, Fimbriaglomerella membranacea,
Leiosphaeridia pylomifera, Teophypolia lacerata, Vendotaenia sp., Ceratophyton

sp., caracteristică pentru baza Cambrianului inferior (01aru, 200 1 ).
Din cuarţitele negre şi şisturile grafitoase ale formaţiunii Tg2 sunt citate
asociaţii tipice pentru Cambrian inferior (Olaru, Guni a, 1 987, 1 988; Olaru, 1 99 1 ,
200 1 ) - Gglobosphaeridium cerinum, Comasphaeridium brachyspinosum, Asteridium

pallidum, A.<:teridium

tornatum, Mic,.hysn·idium

villoswn, Leio:.phrwridia p.vlomifera,
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Leiosphaeridia dehisca, Fimbriaglomerella membranacea, Teophypolia lacerata,
Tasmanites tenellus, Granomarginata prima, Granomarginata squamacea, Skiagia
compressa, Skiagia ornata, Dictyotidium priscum , asociaţii reprezentative pentru
-

Cambrianul inferior din Carpaţii Orientali.
Din formaţiunea Tg3 , aceiaşi autori prezintă o asociaţie de taxoni tipici pentru
Cambrianul inferior şi taxoni tipici pentru Cambrianul mediu, respectiv Baltisphaeri
dium pseudofaveolatum, Heliosphaeridium dissimilare, Ovulum lanceolatum,
Ovulum saccatum, Lophosphaeridium truncatum, Tasmanites volkovae.

Pentru formaţiunea T� a grupului Tulgheş, Olaru şi Apostoae (2004) au
analizat, din punct de vedere palinologic, filitele sericitoase grafitoase, cuarţitele
negre şi şisturile sericitoase cenuşii din pânza de Bălan şi pânza de Sândominic
(zona Bălan). Probele analizate au oferit asociaţii de chitinozoare Lagenochitina
-

esthonica, Conochitina symmetrica, Fustichitina grandicula, Rhabdochitina
magna, Conochitina raymondii, Lagenochitina brevicollis, Desmochitina bul/a
-

specifice pentru vârsta Arenigian (Ordovician inferior).
Şi analiza asociaţiilor de acritarche din aceleaşi probe plasează formaţiunea
T� la Arenigian inferior, multe dintre specii din asociaţiile analizate aparţinând şi
la Tremadocian (Olaru, Lazăr, 2006, lucrare nepublicată).
Vârsta absolută presupusă este 485-470 m.a.
Tabelul nr. 1

Evenimentele metamorfice care au afectat grupurile Bretila,
Rebra, Negrişoara şi Tulgheş (după Balintoni, 1 997)
Secvenţă/Orogeneză

BRETILA
REBRA
NEGRIŞOARA
TULGHEŞ

Grenvillian

Cadomian

Caledonian

Va ristic

+

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

-

+

+

1.2. Formaţiuni sedimentare

Formaţiunile sedimentare mezozoice sunt cunoscute de mult timp pe conturul
ferestrelor tectonice de pe pârâul Putna.
Uhlig ( 1 907), a divizat zona cristalino-mezozoică a Carpaţilor Orientali în
două unităţi tectonice (două pânze): pânza bucovinică, inferioară, alcătuită din
formaţiuni metamorfice şi o cuvertură constituită din formaţiuni sedimentare
permiene şi mezozoice, ce le acoperă, şi pânza transilvană, superioară, constituită
numai din depozite sedimentare mezozoice, sub formă de petice, deasupra pânzei
bucovinice, cărora li se adaugă roci magmatice bazice şi ultrabazice de aceeaşi
vârstă.
Reinhard ( 1 9 1 1 ), a fost primul care a afirmat că sedimentele mezozoice de la
Valea Putnei stau într-o fereastră tectonică şi a considerat că întregul cristalin al
Carpaţilor Orientali ar constitui o singură mare pânză de şariaj . Autorul a presupus
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

1 74

Ovidiu Bâtă

10

existenţa unei linii tectonice importante, faţă de care rocile sedimentare mezozoice
apar "probabil pe o suprafaţă de şariaj " . Această afirmaţie a servit drept argument
tuturor celor care, ulterior, au trasat un plan de şariaj deasupra sedimentelor
mezozoice de la Valea Putnei.
Kober ( 1 93 1 ), a emis ipoteza că sedimentele mezozoice de la Valea Putnei şi
Iacobeni apar de sub o pânză de şariaj pânza bucovinică 1 , stând transgresiv pe
un cristalin împreună cu care formează o altă pânză de şariaj pânza bucovinică II.
În modelul structural actual, cele două plane de şariaj corespund cu planul de şariaj
subbucovinic (lacobeni) şi, respectiv, bucovinic (Valea Putnei).
Formaţiunile cristaline din soclul pânzelor central-est-carpatice suportă
discordant şi transgresiv o cuvertură sedimentară ce cuprinde formaţiuni permiene,
triasice, jurasice şi cretacice inferioare, cunoscută sub denumirea de "cuvertura
mezozoică a cristalinului" .
În regiunea cercetată, depozitele sedimentare mezozoice (în facies subbuco
vinic - Săndulescu, 1 984) bordează planul pânzei bucovinice, având distribuţie
spaţială discontinuă. Depozitele sedimentare mezozoice stau transgresiv şi
discordant peste metamorfitele grupului Bretila şi suportă soclul cristalin al pânzei
bucovinice, venind în contact atât cu formaţiuni ale pânzei de Rodna cât şi cu
formaţiuni ale pânzei de Putna.
În cadrul arealului studiat, formaţiunile sedimentare au cea mai largă şi
completă dezvoltare în fereastra tectonică din zona gării din localitatea Valea
Putnei (Fig. 1 1). Succesiuni fragmentare se mai întâlnesc şi în ferestrele tectonice
situate în versanţii pârâului Putna Mare.
La alcătuirea cuverturii sedimentare participă unităţi litologice triasice şi
JUrasJce.
Triasicul debutează cu depozite detritogene epicontinentale, conglomerate
şi gresii cuarţitice vineţii. A fost întâlnit pe versantul stâng al pârâului Hău, pe
pârâul Şandru (afluent de stânga al pârâului Hău), pe versantul drept al pârâului
Putna, pe versantul stâng al pârâului lui Iacob, în ambii versanţi ai pârâului Văcăria
(zona de izvoare), pe versantul drept al pârâului Putna Mare, pe pârâul Fierul
(afluent de stânga al pârâului Putna) şi pe pârâul Stânei (afluent de dreapta al
pârâului Putnişoara).
Conglomeratele, cu caracter polimictic, sunt formate predominant din cuarţite
albe, şisturi sericito-cloritoase cuarţitice, şisturi cuarţito-sericitoase şi cuarţite
negre. Cimentul conglomeratelor este silicios. Au aspect masiv, compact, duritate
mare, culoare albă, mai rar gălbuie sau slab roşietică. Spre partea superioară a
acestui nivel se observă o descreştere treptată a mărimii elementelor,
conglomeratele trecând în microconglomerate şi gresii silicioase.
Gresii1e sunt de culoare cenuşie sau gălbuie, rar violet-roşietică, silicioase,
destul de grosiere, constituite în majoritate din granoclaste de cuarţ, rar feldspaţi şi
mai frecvent muscovit, cu rare elemente de cuarţite albe ce pot avea dimensiuni de
peste 2 mm.
-

-

-

-
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Pe considerente de poziţie geometrică - peste ele urmează, în continuitate de
sedimentare, depozite cu faună campiliană -, depozitele cuarţitice au fost atribuite
(Atanasiu, 1 928; Turculeţ, 1 97 1 ) Seissianului (Triasic inferior).
Triasicul mediu este reprezentat prin dolomite - dolomite calcaroase şi
calcare dolomitice (Campilian-Anisian) compacte, masive, fine sau brecioase, cu
spărtură neregulată, aşchioasă, în bază cu o stratificaţie evidentă în strate
decimetrice sau centimetrice, de culoare cenuşie până la alb-gălbuie, traversate de
o reţea de fisuri cimentate cu dolomit secundar, mai rar calcită gălbuie. Uneori, se
remarcă pelicule de malachit şi azurit (pe pârâul Strungilor, afluent de dreapta al
pârâului Putna).
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Fig. 11 - Coloana litostratigrafică a mezozoicului subbucovinic din versantul drept
al pârâului Putna (la circa 500 m aval de confluenţa pârâului Putna cu pârâul Putnişoara).
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Grosimea acestui pachet variază între 50 şi 1 50 de metri. Este acceptată
vârsta Campilian-Anisian, atribuită dolomitelor pentru prima dată de către
Atanasiu ( 1 928). Dolomitele sunt urmate de siltite roşii silicioase (Ladinian) şi
calcare cenuşii.
Triasicul superior lipseşte - posibil datorită eroziunii importante şi, foarte
probabil, lacunelor de depunere -, caracter general pentru pânzele Dacidelor
mediane (Săndulescu, 1 984).
Jurasicul - depozitele jurasice din perimetru sunt reprezentate prin jaspuri,
gresii calcaroase sideritice slab micacee şi calcare grezoase.
Jaspurile (Callovian-Oxfordian) se dispun transgresiv peste depozitele
triasice. Sunt roci de natură silicioasă, stratificate, de culoare roşie-violacee, cu
spărtură aşchioasă sau concoidală. Grosimea acestora este greu de estimat deoarece
apar numai sub formă de fragmente (pe pârâul Şandru, pe versantul drept al
pârâului Putna, pe versantul stâng al pârâului lui Iacob).
Gresiile calcaroase micacee şi calcarele grezoase au fost întâlnite pe versantul
stâng al pârâului Hău, pe versantul drept al pârâului Putna, pe interfluviul dintre
pârâul lui Iacob şi pârâul Văcăria, pe versantul drept al pârâului Putna Mare şi pe
versantul drept al pârâului Stânei (afluent de dreapta al Putnişoarei).
Depozitele jurasice sunt delimitate, la diferite nivele, de suprafaţa de şariaj a
pânzei bucovinice.
1.3. Formaţiuni magmatice

Reţele disperse de filoane lamprofirice de dimensiuni mici, de obicei cu
grosimi centimetrice dar şi metrice, străbat formaţiunile metamorfice pe întregul
areal al zonei cristalino-mezozoice din Carpaţii Orientali.
Rocile eruptive au fost întâlnite, pe suprafaţa cercetată, în majoritatea
cazurilor, sub formă de fragmente de dimensiuni variabile, neexistând aflorimente.
Fragmentele provin din intruziuni filoniene, probabil de dimensiuni reduse, intruse
ulterior metamorfismului în masa şisturilor cristaline, discordante sau concordante
cu acestea.
Macroscopic, rocile magmatice se deosebesc de şisturile în care sunt intruse
prin duritate şi textura masivă. Sunt roci microgranulare, de culoare verzuie
negricioasă, la suprafaţă având o crustă de alterare de culoare galben-brună.
În urma determinărilor mineralogico-petrografice, au fost identificate
următoarele tipuri de roci magmatice: diabaze, diabaze porfirice şi dolerite (Erhan,
1 974). Astfel de roci au fost identificate pe ambii versanţi ai pârâului Putna Mare,
pe pârâul Dranca, pe pârâul Şerparilor, pe Piciorul Giumalău şi în bazinul superior
al pârâului Sterparu, pe pârâul lui Iacob şi pârâul Văcăria.
Prezenţa corpului de gabbrou de pe pârâul lui Iacob ar putea reprezenta
aureola filoniană a unui corp gabbroic cu extindere regională (Pitulea, Muşat,
1 965) în cadrul zonei cristalino-mezozoice a Carpaţilor Orientali.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Vârsta şi geneza acestor filoane nu este precizată cu siguranţă. Se admite, în
ultimul timp, vârsta alpină, identică sau foarte apropiată de faza Ditrău, şi o
legătură genetică directă a ansamblului lamprofiric cu masivul sienitic alcalin
(Rădulescu, Dimitrescu, 1 982).
Pe suprafaţa regiunii cercetate, am . întâlnit mai multe filoane de cuarţ
hidrotermal. Astfel de filoane apar în zona Vf. Mestecăniş - Pasul Mestecăniş şi pe
interfluviul dintre pârâul Fierul şi pârâul Dracul.
În zona Vf. Mestecăniş - Pasul Mestecăniş, am separat 5 filoane de cuarţ
hidrotermal, cu grosimi de 8-1 O m şi lungimi de până la 500 m, şi cu orientare
generală nord-est-sud-vest.
În zona pârâul Fierul - pârâul Dracul, am separat un singur filon de cuarţ
hidrotermal, cu o grosime de circa 8 m şi lungime de circa 300 m, orientat pe
direcţia nord-vest-sud-est.
Filoanele sunt constituite din cuarţ alb lăptos, compact, cu luciu sticlos.
Uneori, cuarţul are, la suprafaţă, o coloraţie roşietică datorată prezenţei oxizilor de
fier. Au structură granulară neuniformă şi sunt constituite, aproape în exclusivitate,
din granule de cuarţ cu contur neregulat şi cu extincţie ondulatorie. Alături de cuarţ
mai apare epidot, magnetit, hematit, limonit (dispersat sau concentrat în cuiburi şi
pe fisuri). Cristalele de cuarţ conţin incluziuni fluide, de forme şi dimensiuni
variabile.
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Die Geologie des Oberbeckens des Baches Putna
(Das Bistritza-Gebirge) (II)
(Zusammenfassung)

Im erforschten Gebiet ist die Tulgheş-Gruppe sowohl in der unterbukowinischen, als auch in
der bukowinischen geologischen Schicht zu sehen.
Innerhalb der bukowinischen Schicht entwickeln sich die Formationen der Tulgheş-Gruppe
(Tg" Tg2, Tg3 und T�) im Hauptgebilde der Schicht und in ihren zusatzlichen O berlagerungszonen
(Tonca - Mestecaniş und Dadu - Oiţa) aus dem westlichen Teil des Gebietes. An der Oberflăche
wurden die Formationen Tg3 (Unterformation Moroşan) und T� bemerkt. Die Formationen Tg 1 und
Tg2 wurden wahrend der Strukturbohrungen F l 2 (Obcina Arseneasa) und F 1 4 (Cârjoi) entdeckt.
Die Formationen der Tulgheş-Gruppe aus der bukowinischen geologischen Schicht (Tg 1 und
Tg2) decken den grossten, d.h. den zentralen und ostlichen Teil des erforschten Gebietes.
Die Tulgheş-Gruppe ist polymetamorph. Der auf palynologischen Kriterien festgestellte Alter
gehort zum Unteren Kambrium - M ittleren-Friiheren Kambrium und entspricht dem izotopischen
Alter von 570--472 Millionen Jahren.
Die mesozoische Ablagerungsschicht unter der unterbukowinischen Schicht besteht aus
triassischen und jurassischen lithologischen Einheiten, die in den tektonischen Schachten aus den
Abhangen der Bache Putna und Putna Mare zu finden sind. Die metamorphischen Formationen
werden von Magmatit- (als Bruchstiicke) und hydrothermalen Quartzadem durchdrungen.
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DIVERSITATEA AVIFAUNEI ÎN PARCURILE URBANE
ŞI EVALUAREA CALITĂŢII MEDIULUI URBAN
CARMEN GACHE

Introducere

Păsările constituie o categorie importantă de bioindicatori, datorită reacţiei
rapide la cele mai mici modificări ale mediului lor de viaţă, unele chiar
imperceptibile pentru specia umană. Este deja clasic exemplul reducerii efectivelor
păsărilor răpitoare pe întreg continentul european în cursul anilor '60 ai secolului
trecut, ca urmare a fenomenului de bioacumulare de-a lungul verigilor lanţurilor
trofice a pesticidelor folosite în agricultură. Consumarea unor prăzi otrăvite cu
insecticide poate provoca fie moarte păsării (în special a puilor hrăniţi cu astfel de
hrană, dar chiar şi a adulţilor în cazul unor doze mai mari - Potts, 1 986), fie
sterilitatea prin concentrarea acestor substanţe în gonadele păsărilor. Pe de altă
parte, pesticidele determină alterarea structurii şi compoziţiei cojii ouălor şi,
implicit, moartea embrionilor înainte de ecloziune, ca urmare a pierderii apei prin
evaporare prin porii "lărgiţi" din coaja protectoare sau ca urmare a subţierii şi
creşterii pericolului de spargere a acesteia. Cele mai afectate sunt populaţiile de
păsări răpitoare şi cele care cuibăresc în agro-ecosisteme sau la marginile acestora;
în emisfera nordică, populaţiile acestor specii de păsări au suferit reduceri drastice
datorită folosirii exagerate a produselor organo-clorice în perioada 1 950-1 960.
În ultimul deceniu, la nivel european, se înregistrează un interes din ce în ce
mai accentuat pentru monitorizarea avifaunei din spaţiile urbane şi periurbane,
urmărindu-se atât rolul acestor ecosisteme artificiale ca refugii pentru unele specii
de păsări, cât şi evaluarea calităţii mediului ambiant pe baza diversităţii
avifaunistice, a prezenţei unor specii clocitoare şi a unor efective, mai mult sau mai
puţin stabile, de păsări în perimetrul oraşelor.
În România, în general, dar în special în perimetrul municipiului Iaşi, studiile
privind avifauna ecosistemelor antropice sunt puţin numeroase. În 1982, 1. Ion şi
N. Valenciuc publicau rezultatele unor observaţii pe termen lung ( 19 ani, între
1 963 şi 1981 ), realizate în perimetrul Grădinii Botanice Iaşi; lista avifaunistică
prezentată de autori cuprinde 87 de specii de păsări, fiind însoţită de o serie de
informaţii privind statutul fenologic, regimul de hrană şi efectivele unor specii de
Analele Bucovinei, XIV, / , p. 1 8 1- 1 92, Bucureşti, 2007
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păsări. În ultimii ani, în vederea elaborării unei teze de doctorat, Maria Magdalena
Butnaru a iniţiat un studiu amănunţit al unor parcuri, scuaruri şi grădini int!avilane,
dar şi în câteva plantaţii forestiere din imediata apropiere a oraşului. In 2005,
publică o serie de rezultate preliminare asupra compoziţiei avifaunistice din 1 3
staţionare de studiu ( 1); au fost inventariate 73 de specii de păsări, cea mai mare
diversitate fiind înregistrată în Grădina Botanică. Sunt prezentate şi câteva ipoteze
privind factorii deterrninanţi pentru diferenţele de ordin calitativ evidente între
staţionare.
Prezentarea cadrului natural

Municipiul Iaşi este situat într-o zonă deluroasă, cu climat temperat
continental, iernile având aspect excesiv; temperatura medie multianuală este de
9,4°C, iar nivelul mediu al precipitaţiilor este de 5 1 8 mm. Vânturile dominante
sunt din direcţiile nordică şi nord-vestică. Spaţiile verzi intravilane acoperă o
suprafaţă totală de 826,8 ha; diferite specii de arbori, arbuşti şi tufişuri sunt
prezente pe 53 1 ha, iar plantele din covorul ierbos acoperă 296 ha. Cele mai întinse
şi importante spaţii verzi ale oraşului sunt concentrate pe Dealul Copou, în unele
parcuri şi grădini din această zonă fiind prezenţi şi arbori seculari.
Grădina Botanică din Iaşi este cea mai veche din ţară, fiind înfiinţată în 1 856,
de către naturalistul şi medicul Anastasie Fătu, iar de-a lungul timpului suprafaţa şi
locul de amplasare al acestei grădini au suferit numeroase modificări (spre sfârşitul
secolului al XIX-lea au existat chiar două grădini botanice în oraşul Iaşi). Pe
actualul amplasament, în Dealul Copou (47° 1 1 ' latitudine nordică, 27° 33'
longitudine estică), Grădina Botanică acoperă circa 1 00 ha şi a început să se
dezvolte în 1 963 . Grădina Botanică ocupă un relief destul de accidentat,
cuprinzând cei doi versanţi străbătuţi de pârâul Podgoria Copou, altitudinea variind
între 54 şi 1 50 m. Vegetaţia şi habitatele sunt eterogene, de la pajişte până la
pădure, fiind amenajate 12 sectoare diferite (Sectorul taxonomie, Flora şi Vegetaţia
României, Flora Terrei, Rosarium etc.), iar prin bararea pârâului s-a format un lac,
asociat cu o întinsă zonă mlăştinoasă, unde există stufăriş compact şi sălcii. Pe
versantul vestic, au fost descoperite mai multe izvoare de ape minerale, parţial
captate şi valorificate, forrnând, în unele locuri, mici suprafeţe mlăştinoase.
Parcul Expoziţiei formează o veritabilă zonă tampon pentru Grădina
Botanică, fiind situat între Bd. Carol I şi Aleea Dumbrava Roşie, ce reprezintă
limita estică a grădinii. Suprafaţa parcului este de circa 6 ha, iar vegetaţia este
dominată de arbori înalţi, din grupul foioaselor şi coniferelor, primele fiind
dominante; tufişurile sunt puţin numeroase, iar locurile deschise, practic, lipsesc
din acest parc. În acest perimetru, se află grădina de vară "Vânătorul ", un bar
cofetărie, cu
mică terasă exterioară,
foişor din lemn şi un mic parc de joacă
u

un

pentru cop i i .
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Grădina Copou ocupă o suprafaţă de aproximativ 1 O ha; este străbătută de
alei, unele destul de late, şi prezintă o varietate redusă a habitatelor, vegetaţia fiind
formată din arbori şi arbuşti, spre marginea vestică, în câteva sectoare ale gardului,
fiind cultivată şi iedera. Dominanţi sunt arborii înalţi, cu frunze căzătoare; în
jumătatea nordică a grădinii, apar câteva sectoare în care sunt cultivate câteva
specii de conifere, mai ales sub formă de gard viu. În acest perimetru, se găseşte
Muzeul "Mihai Eminescu" şi, anual, se organizează un târg de artă populară.
Parcul "Titu Maiorescu" se întinde pe circa 3,5 ha, între corpul A al
Universităţii "Al. 1. Cuza" laşi, cantina şi complexul studenţesc "Titu Maiorescu" .
Pe acest teritoriu, a fost amplasată, la un moment dat, şi Grădina Botanică, o
dovadă în acest sens reprezentând-o câţiva arbori exotici, de dimensiuni
impresionante. Vegetaţia este destul de eterogenă; covorul ierbos şi locurile
deschise apar în partea centrală a parcului - există o gamă destul de variată de
tufişuri, iar arborii sunt plantaţi izolat, răspândiţi pe toată suprafaţa, cât şi în spaţiile
dintre căminele studenţeşti, între universitate şi cantină.
Metode şi rezultate

Studiul nostru, urmărind aspecte calitative şi cantitative ale avifaunei, a
început în 1 992, folosindu-se metoda traseelor şi a punctelor fixe de observaţie.
Observaţiile noastre au fost realizate cu regularitate în Grădina Botanică şi Parcul
Expoziţiei, având caracter sporadic în celelalte teritorii de studiu, unde au devenit
regulate începând din anul 2004. În ciuda acestui fapt, avem certitudinea că
diferenţele înregistrate în inventarierea speciilor de păsări şi recenzarea efectivelor
prezente în cele patru staţionare supuse studiului, sunt influenţate de suprafaţa
parcurilor, aspectul general al vegetaţiei şi habitatelor, nivelul presiunii antropice şi
tipul de activităţi desfăşurate în perimetrul sau în imediata vecinătate a acestora.
În Grădina Botanică din Iaşi, lista noastră avifaunistică este formată din 1 07
specii (Tabelul 1), iar grupul speciilor clocitoare este reprezentat de 62 de specii
cert clocitoare, cinci specii probabil clocitoare şi alte patru specii care cuibăresc
neregulat sau ar putea cuibări neregulat în acest teritoriu. Majoritatea sunt specii de
paseriforme (64% din totalul avifaunei identificate). Varietatea habitatelor şi
aspectul general, relativ puţin modificat, al peisajului creează condiţii favorabile
pentru instalarea unei avifaune relativ variate, iar suprafaţa întinsă asigură suportul
pentru efective mai mari decât în cazul oricărui alt parc ce face obiectul prezentului
studiu - se întâlnesc teritorii relativ mari acoperite de plantaţii cu aspect de pădure,
porţiuni înierbate sau cu ierburi şi tufişuri. Păsările au acces la o sursă trofică
variată şi relativ abundentă pentru o gamă largă de păsări, de la cele acvatice până
la cele insectivore şi răpitoare, fiind bine reprezentate animalele nevertebrate
(insecte, viermi şi melci), dar şi unele grupe de vertebrate - peşti de talie mică,
amfibieni (Triturus cristatus, Triturus vulgaris, Bombina bombina, Hyla arborea şi
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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complexul Rana sp.), reptile (Emys orbicularis, Lacerta viridis, Lacerta agilis,
Natrix natrix), şi mamifere (Erinaceus europaeus, Talpa europaea, Lepus
europaeus, Sciurus vulgaris, Apodemus agrarius etc.). Şi păsările granivore şi

frugivore sunt bine reprezentate, diversitatea plantelor furnizând o cantitate
constantă şi variată de seminţe şi fructe, ceea ce, în sezonul rece, favorizează
prezenţa unei avifaune bogate - 53 de specii, reprezentând aproape 50% din totalul
speciilor inventariate.
În lungul văii pârâului Podgoria Copou, există o cale de acces rutier între
cartierul Păcurari şi cimitirul aflat la marginea grădinii, dar circulaţia
autoturismelor este redusă. Prezenţa omului este constantă în Grădina Botanică,
dar, în general, activităţile desfăşurate în acest perimetru sunt, rareori, generatoare
de zgomot. În unele zile de duminică, în special, pe malurile lacului, am putut
întâlni grupuri de cetăţeni care înţeleg să se "bucure" de o zi în mijlocul naturii
ascultând muzică difuzată la capacitatea maximă a difuzoarelor, abandonând în
urma lor şi cantităţi impresionante de deşeuri, adeseori nedegradabile (PET -uri,
cutii metalice etc.). În ultimii ani, serviciul de pază al grădinii s-a întărit, iar astfel
de situaţii au devenit mult mai rare, dovadă şi instalarea ca specii clocitoare a unor
păsări acvatice.
Majoritatea speciilor clocitoare sunt paseriforme care cuibăresc în arbori şi
tufişuri (peste 85% din avifauna clocitoare este formată din specii ce cuibăresc în
scorburi, tufişuri şi în coronamentul arborilor). Totuşi, în vegetaţia palustră de pe
marginea nordică a lacului şi din ariile mlăştinoase formate în amonte şi aval de
suprafaţa luciului de apă, cuibăresc două perechi de Gal/inula chloropus, iar în
ierburile de pe mal, în stufăriş şi în sălciile din acest perimetru, îşi instalează
cuiburile câteva specii de paseriforme tipice pentru zonele umede (Motacilla

flava, Motacilla alba, Acrocephalus arundinaceus, Acrocephalus scirpaceus,
Acrocephalus schoenobaenus, Luscinia megarhynchos, Remiz pendulinus şi
Emberiza schoeniclus). Menţionăm cuibăritul, mai puţin obişnuit, al unei perechi
de Acrocephalus arundinaceus, în vara anului 2005, pe versantul cu expoziţie

vestică, într-un habitat format din tufişuri şi câteva fire de stuf, pe o suprafaţă
mlăştinoasă, formată de unul dintre numeroasele izvoare prezente pe acest versant.
Dintre speciile caracteristice zonelor umede care apar neregulat ca păsări clocitoare
în Grădina Botanică, amintim raţa mare (Anas platyrhynchos), în cazul căreia, în
200 1 , a fost observată o femelă cu 7 boboci ( 1 7 mai 2001 ) şi stârcul pitic
(lxobrychus minutus), care este prezent în mod constant de-a lungul perioadei de
reproducere, dar avem certitudinea pentru cuibăritul său în anii 200 1 şi 2003, când
au fost observate păsări imature.
Nu excludem cuibăritul a două specii prezente în mod constant de-a lungul
verii, fiind observate în timpul căutării hranei: Falca tinnunculus - găseşte şi
habitatul favorabil instalării cuibului în Grădina Botanică, fiind prezenţi numeroşi
arbori înalţi în câteva zone liniştite, iar Merops apiaster ar putea cuibări undeva,
într-o surpătură cu textură lutoasă, formată prin frecventele alunecări de teren ce se
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înregistrează pe versantul cu expoziţie vestică. În cazul altor trei specii - Strix
aluco, Dendrocopos minor şi Muscicapa striata deşi nu am identificat cuiburi,
am observat cel puţin câte o pereche cu prezenţă neîntreruptă de-a lungul perioadei
de reproducere.
Cum este şi firesc pentru acest tip de ecosistem, diversitatea avifaunistică
maximă se înregistrează în perioada migraţiei (93 de specii în timpul sezonului
prevernal - martie-aprilie), deşi categoriile fenologice ale oaspeţilor de vară şi
speciilor sedentare domină atât ca efective, cât şi ca număr de specii, spectrul
avifaunistic inventariat în Grădina Botanică Iaşi. Majoritatea speciilor, întâlnite
doar în perioada pasajului, au fost observate atât primăvara, cât şi toamna, raţa
mare (Anas platyrhynchos) fiind prezentă chiar în grupuri ce reunesc până la 30 de
indivizi. Câteva specii însă au fost observate fie numai în timpul pasajului de
primăvară (Pernis apivorus, Ciconia ciconia, Larus cachinnans, Lacuste/la
luscinioides), fie numai în timpul migraţiei post-reproductive (Ardea cinerea,
-

Buteo buteo, Buteo lagopus, Larus minutus).

În Parcul Expoziţiei, au fost inventariate 60 de specii de păsări (Tabelul 1),
dintre care 22 de specii cuibăresc în perimetrul acestui parc, iar alte patru specii ar
putea cuibări neregulat, ulterior anului 2004, cel puţin o pereche fiind observată în
sezonul de reproducere, deşi cuibul nu a fost reperat (Ficedula parva, Muscicapa
striata, Phoenicurus phoenicurus şi Parus palustris). Paseriformele reprezintă 80%
din totalul avifaunei inventariate în acest parc. Diversitatea mai redusă este
explicabilă prin unifonnitatea habitatelor prezente în parcuri (arbori înalţi, câteva
pâlcuri de arbuşti şi tufişuri), dar şi prin prezenţa umană mai agresivă, în special, în
perioada estivală, când difuzoarele de la grădina de vară "Vânătorul" se află în
"
"concurenţă cu adolescenţii gălăgioşi ce ocupă foişorul din lemn şi cu copiii care
se bucură de micul sector amenajat cu leagăne şi alte dispozitive pentru joacă.
Deşi suprafaţa sa este mai mare decât cea a Parcului Expoziţiei, în Grădina
Copou au fost observate doar 44 de specii de păsări (Tabelul 1), unele fiind
semnalate doar prin exemplare aflate în zbor pe deasupra acestui perimetru
(Ciconia ciconia, Buteo buteo şi Pernis apivorus). Paseriformele reprezintă 70%
din totalul speciilor prezente în lista avifaunistică a acestei grădini. Avi fauna
clocitoare este reprezentată de 24 de specii care îşi instalează cuibul fie în scorburi
sau coronamentul arborilor şi arbuştilor din grădină, fie pe clădirea muzeului. Cele
mai mari efective de păsări sunt concentrate către marginile parcului (exceptând
marginea estică, aflată în contact cu traficul intens de pe bulevardul Carol I), unde
aleile sunt mai înguste. Prezenţa umană este cvasi-continuă în acest parc situat în
vecinătatea unor instituţii de învăţământ preuniversitar şi universitar, precum şi a
unui ansamblu consistent de locuinţe, pentru ai cărui locatari acest parc reprezintă
o oază semi-naturală, în mij locul căreia pot petrece câteva ore zilnic. În sezonul
cald, pe aleile centrale, foarte largi şi mărginite de şiruri de bănci, zilnic sunt
prezente grupuri de adolescenţi care folosesc role, copii cu biciclete şi alte mijloace
de deplasare prin tracţiune mecanică.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

Tabelul nr. 1

1

Specii de păsări inventariate în Grădina Botanică, Parcul Expoziţiei, Grădina Copou şi Parcul "Titu Maiorescu" din Iaşi
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.

1 2.

13.

14.
1 5.
16.

1 7.

18.
1 9.

20.
21 .
22.

23 .
24.

25.

26.
27.

28.

Specia

Tachybaptus ruficollis
ilxobrychus minutus
�rdea cinerea
INycticorax nycticorax
lrasmerodius albus
iconia ciconia
�nasplaryrhynchos
�nas querquedula
lf]uteo buteo
'fluteo laf!opus
IPernis apivorus
�ccipiter gentilis
1,4 ccipiter nisus
IFalco tinnunculus
lr:alco subbuteo
IFalco culumbarius
lroturnix coturnix
IPerdix perdix
IPhasianus colchicus
riallinula chloropus
arus cachinnans
!Larus minutus
t,Larus ridibundus
�treptopelia decaocto
r-.--uculus canorus
�thene noctua
f.tsio otus
�trix aluco

Parcul Expoziţiei

Grădina Copou

Parcul Titu Maiorescu

GrAdina BotanicA

Prezenţă

C uibărit

Prezenţă

Cuibărit

PrezenţA

C u i bArit

-

-

-

-

-

-

•

-

-

-

-

-

-

•

-

-

-

-

-

-

•

-

-

-

-

-

-

•

-

-

-

-

-

-

-

•

-

Prezenţă

*

-

*

-

-

-

•

-

-

-

-

-

-

•

-

-

-

-

-

-

*

*

•

-

-

-

-

*

laşi

România

-

p

OV, RI

CN

ov

-

p

OV, P

-

-

-

-

-

-

-

*

*

-

-

-

-

*

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

-

-

-

*

*

-

-

-

-

*

-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

-

-

-

*

CN?
-

c

-

-

-

-

*

-

-

-

-

*

-

-

-

-

-

-

•

-

•
*
*
•

c
c
-

*
*

c

c

•
•
*

c

c

•
•

-

•

-

-

-

-

•

-

-

-

-

*

c
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ov

ov

s

-

*

p

OI, P
OI, P

c

c

-

c

p

P, OI
OV

-

-

*

p

OI

c

-

p
p

-

-

-

p

CN

-

-

Statut fenologic

CuibArit

-

c

s

ov

OV, RI
ov

OV, RI
OV
MP, OV
OV, P
MP
OI
ov
s

S, OV
MP
OV
OI
ov
s

s

ov

ov

P, RI

P, ?C
MP

p

p
s

s

s

c

ov

ov

-

s

s

C?

s

s

c

s

s
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29.
3 0.
3 1.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
4 5.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Apus apus
Upupa epops
Merops apiaster
Picus canus
IPicus viridis
Dendrocopos major
ipendrocopos syriacus
ipendrocopos medius
Dendrocopos minor
'Jynx torquilla
Galerida cristata
Alauda arvensis
ullula arborea
Hirondo rustica
Delichon urbica
Anthus trivialis
Anthus pratensis
M_otacillaflava
Motacilla alba
iLanius collurio
Oriolus oriolus
IŞturnus vulgaris
lflombycilla ţ?arrulus
Garrulus Rlandarius
IPica pica
�orvus monedula
torvus corone cornix
rorvusfruRileRUS
1roRlodytes troglod�es
Prunella modularis
ocustella luscinioides
Acrocephalus arundinaceus

-

-

*

-

-

-

-

-

*

-

*
*
*
*
*

c
c
c

c

*

-

*

-

-

*

-

-

-

*

-

-

-

-

-

-

-

*
*
*

-

*

-

-

-

*

c

c

c

*
*

c
c
-

*

-

-

-

-

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

*

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

c

-

-

-

*

*
*
*
*
*
*
*

c

c
-

c

*

c

c

*
*
*
*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

*

*

*
*
*

c
-

c

c

c

*
*

-

*
*

-

c
-

*
*
*

*
*

*

-

*

*

-

*

*

c

*

-

-

*

*

-

*

-

-

-

*

-

-

-

-

*

-

-

-

-

*

-

*

*

-

*

-

*

-

-

-

-

-

-

*

...

*

-

-

*

c

*

-

-

*

*

*
*

-

c

*

-

-

*

*

-

c
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c

ov

ov

C?

ov

ov

c

C?

ov
s

ov
s

s

s

c

s

s
s

c
c

s

c

s

C?
c

s
ov

c

s

s
s

s

ov

c

OV

MP

c

ov

OV

c

OV

ov

-

c

p

ov

c

ov

c

ov

c

c
c

c
-

c

c
c

c
c
-

-

c

ov
ov

ov

MP
OI
s
s

s
s

ov

ov

P, OV
OV
ov

ov

OV
MP
OI
s
s
s
s

s

s

OI

OV, RI
OV, RI

p
p

ov

ov

ov

-
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61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

iAcrocephalus scirpaceus
IAcrocephalus schoenobaenus
'flippolais icterina
�ylvia borin
�ylvia atricapilla
�ylvia communis
�ylvia curruca
IPhyllocopus collybita
jRegulus refi!u[us
117icedula hypoleuca
IFicedula parva
IMuscicapa striata
iOenanthe oenanthe
�axicola rubetra
IS'axicola torquata
IPhoenicurus phoenicurus
IPhoenicurus ochruros
IErithacus rubecula
Il uscinia luscinia
iLuscinia megarhynchos
Turdus merula
Turdus philomelos
Turdus iliacus
Turdus pilaris
iParus montanus
IParus palustris
IParus ater
iParus caeruleus
IParus major
IRemiz pendulinus
IAeKilhalos caudatus
�il/a europea

*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

*

-

-

-

-

-

*

*

-

...

-

-

-

*

*

-

*

-

-

-

*

*

-

-

-

-

-

*

*

-

-

-

-

-

*

*

-

*

-

*

-

*
*

c

ov

c

OV

ov

ov

c

ov

ov

ov

ov

OI, P

MP, OV

ov

ov

ov

ov

ov

ov

-

c

c

c

*

-

*

-

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

-

-

-

-

*
-

CN?
CN?
-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

*
*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

-

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

CN?
c
c

*
*

c
-

*

-

c
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

c

c

*
*

c

c

-

-

-

*

-

-

-

*

-

-

-

*
*

-

-

-

*

*
*

-

c

*

-

*

-

*

*

-

-

c

*

-

-

-

-

c

*

*

-

CN?

*
-

*

-

c
c

-

*
*

-

-

-

*
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c
-
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*
*
*
*
...
*

ov
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*
*
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ov

c

-

C?
c

p

ov

p

ov

ov

ov

ov

ov

c

ov

ov

c

ov

ov

c

OV, RI

OV, RI

c

ov

ov

MP
OV

ov

OI

MP, OI

CN?

P, OV

s

c

s

s

c

ov

MP

c

s

s

c
c

c

c

c
-

-

c
-

ov

ov

p

p

p
s

1'

ov
ov

MP
p
s

s
s
s
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93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
1 00.
101.
1 02.
1 03 .
1 04.
1 05.
1 06.
1 07.
1 08.

'{::erthiafamiliaris
IPasser domesticus
'Passer montanus
Fringilla coelebs
Pyrrhula pyrrhula
occothraustes coccothraustes
Serinus serinus
rarduelis spinus
arduelis chioris
�...- arduelis carduelis
rarduelis cannabina
oxia curvirostra
Miliaria calandra
Emberiza citrinella
Emberiza hortulana
Emberiza schoeniclus

*
*
*
*

-

c
c
c

*
*
*
*

-

c
c
c

-

*
*
*

-

-

-

*

*

-

*

-

-

-

*

*

-

-

*

*

c
c

*

*

-

c
-

c

*
*
*

-

*

*

-

*

-

-

-

*

-

*

-

*

c

*

c

*

-

*

-

*

-

-

-

-

-

-

*

-

-

*

-

-

-

*

-

-

-

-

-

-

*

*

-

-

-

-

-

*

-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

-

-

*

*

- - --- -

*

-

-

c
c
c
-

c
c
-

c
c
-

c
c

OI
s
s
OV, RJ
OI
s
ov
OI
ov
S, OV
p

OI
ov
s

-

p

c

MP

s
s
s
MP
s
s
ov
MP, OI
s
S, OV
MP
s
MP
s
ov
MP

Legendă: C - specie clocitoare, C? - specie probabil clocitoare, CN - specie neregulat clocitoare, CN? - specie probabil neregulat
clocitoare; Statut fenologic: S - specie sedentară, OV - oaspete de vară, OI - oaspete de iarnă, RI - specie prezent rareori iarna, P - specie de
pasaj, MP - specie parţial migratoare
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În Parcul "Titu Maiorescu" am înregistrat cea mai redusă diversitate
avifaunistică (Tabelul 1 ) : 30 de specii de păsări (paseriformele reprezentând 80%
din avifauna inventariată), dintre care 2 1 de specii sunt clocitoare pe teritoriul
acestui parc, iar o specie - Sitta europaea - ar putea cuibări în scorburi din arborii
înalţi şi vârstnici. Deşi habitatele sunt mai variate decât în Grădina Copou,
suprafaţa parcului este mult mai redusă, iar construcţiile au o pondere
semnificativă. Şi prezenţa fonică a speciei umane este mult mai agresivă în acest
perimetru, atât prin traficul rutier de pe Bulevardul Carol 1, spre care parcul are
deschidere directă, cât şi prin influenţele generate de căminele studenţeşti şi
terasele amenajate la marginile acestui spaţiu verde.
La o analiză detaliată a situaţiei prezenţelor avifaunistice comune în
staţionarele luate în studiu, observăm că un număr de 1 5 specii de păsări cuibăresc
în toate cele patru parcuri şi grădini, cu menţiunea că pentru Sitta europaea
cuibăritul este incert în Parcul "Titu Maiorescu " . Evident, numărul de perechi
clocitoare înregistrează variaţii mari de la un staţionar la altul, chiar şi în cazul
speciilor comune, ca urmare a suprafeţelor inegale şi a resurselor diferite de habitat
favorabil oferite păsărilor în aceste perimetre. Alte 8 specii de păsări au fost
inventariate în toate staţionarele, dar nu au şi statut de specii clocitoare peste tot, fiind
prezente în pasaj (Phylloscopus collybita), iarna (Coccothraustes coccothrauestes,
Carduelis carduelis) sau folosind perimetrul unor parcuri doar ca teritoriu pentru
căutarea hranei, cuibărind în apropiere (Hirundo rustica, Delichon urbica).
Câteva specii ne-au atras atenţia prin anumite particularităţi ale prezenţei lor
în parcurile şi grădinile ieşene. Între acestea menţionăm câteva abateri de la statutul
fenologic: deşi are statut de oaspete de vară în România, am remarcat prezenţa
hiemală cvasi-constantă a măcăleandrului (Erithacus rubecula), cu efective foarte
mici (2-4 păsări), atât în perimetrul Grădinii Botanice, cât şi în Parcul Expoziţiei.
Probabil, microclimatul urban, mai puţin ostil din punct de vedere termic decât
ecosistemele naturale, precum şi accesibilitatea unor fructe ce pot deveni hrană
ocazională sau de necesitate pentru paseriforrnele insectivore tipice, alături de
preferinţa acestei specii pentru desişuri mai adăpostite, constituie factorii decisivi
pentru prezenţa unor exemplare izolate în timpul sezonului rece. În schimb, din
motive necunoscute, cinteza (Fringilla coelebs) este doar oaspete de vară în zona
Copou; de obicei, dispare în luna octombrie şi numai în mod excepţional pot fi
observaţi masculi în timpul iernii - atunci când aspectul general al climei este
atipic, cum a fost cazul iernii deosebit de calde înregistrată în 2006-2007. Graurul
Sturnus vulgaris, constituie o prezenţă hiemală neregulată în Iaşi, fiind semnalat cu
grupuri de maximum 5 indivizi în iernile 2002-2003, respectiv în 2006-2007
(când, în luna ianuarie, în data de 22 ianuarie 2007, în Grădina Botanică, am auzit
un exemplar cântând din vârful unui arbore, prezentând penaj cu colorit metalizat,
deşi pistruii albi încă erau evidenţi - comportament cu atât mai insolit cu cât, în
acelaşi arbore, se aflau două exemplare de mugurar - Pyrrhula pyrrhula şi un stol
format din

1 1 cocoşari -

Turdus pilaris).
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De asemenea, remarcăm comportamentul accentuat de sinantropizare
înregistrat în cazul unor specii. Ciocănitoarea pestriţă de grădină (Dendracapas
syriacus) cuibăreşte chiar şi în arbori izolaţi, aflaţi între blocurile de locuinţe din
cartierele ieşene (Podu Roş, Tătăraşi, Dacia, Alexandru cel Bun etc.). Deşi păsările
răpitoare diurne sunt observate, mai ales, în timpul pasajului, în ultimii ani două
specii de şoimi au apărut ca prezenţe clocitoare urbane în perimetrul municipiului
Iaşi: Falca subbutea, care are deja un statut de clocitor regulat, instalându-şi
cuiburile pe ansamblurile înalte de locuinţe din mai mult cartiere (Păcurari, CUG,
Alexandru cel Bun etc.) şi Falca tinnunculus care, în vara anului 2006, a fost
prezent cu o pereche clocitoare în perimetrul liniştit şi relativ izolat al fostei Fabrici
de Ţigarete (închisă de câţiva ani). Observat de noi ca specie clocitoare urbană în
Iaşi, pentru prima oară, în 1 996 (în perimetrul Studioului Teritorial Iaşi al
Radiodifuziunii şi Televiziunii Române), codroşul de munte (Phaenicurus
achruras) a devenit o specie clocitoare comună, fiind prezent în toate staţionarele
luate în studiu. Ulterior anului 2004, nu excludem nici cuibăritul codroşului de
pădure (Phaenicurus phaenicurus), cel puţin neregulat, în Parcul Expoziţiei, unde
una-două perechi au fost observate constant în sezonul de reproducere.
În iarna 2004-2005, mătăsarul (Bambycilla garrulus) a realizat o migraţie cu
caracter invaziv în România, inclusiv în municipiul Iaşi, unde a fost observat în
aproape toate parcurile, grădinile şi scuarurile, cele mai mari concentrări de păsări
fiind înregistrate de noi în Parcul "Titu Maiorescu", în special, în arbuştii de tisă
(Taxus baccata), consumând partea cărnoasă a fructului fals al acestui arbore. Deşi
prezentă şi în iernile următoare, efectivele acestei specii nu au mai atins nivelul
înregistrat în iarna anului 2004 când, la Iaşi, temperatura a coborât până la valori de
-27°C. De altfel, în acel an şi mugurarul (Pyrrhula pyrrhula) a fost prezent cu
stoluri mari în toate spaţiile verzi din Iaşi, iar botgrosul (Caccathraustes
caccathraustes) a fost observat chiar şi în grupuri de 35 de indivizi (Parcul "Titu
Maiorescu ", 5 februarie 2005).
Locuitorii marilor oraşe pot contribui, relativ uşor şi cu eforturi reduse, la
îmbunătăţirea calităţii condiţiilor de mediu favorabile păsărilor. Majoritatea
spaţiilor verzi fac obiectul unor măsuri de îngrijire periodică. În acest context,
vegetaţia poate fi tăiată şi aranjată astfel încât să favorizeze instalarea unor specii
clocitoare şi mărirea efectivelor acestora prin crearea unor noi locuri optime pentru
amenajarea cuibului. De asemenea, cuiburi artificiale potrivite speciilor ce
vizitează parcurile urbane, pot fi fixate la înălţimi corespunzătoare pe arbori.
Totodată, pot fi construite şi hrănitori care, în special în perioada rece a anului, se
transformă în puncte de atracţie maximă pentru păsările ce hoinăresc în căutarea
hranei.
La nivel local, pot fi derulate şi programe educative care să asigure
modificarea atitudinii publicului larg şi, mai ales, al tinerilor faţă de natură, în
general, şi păsări, în special, contribuind la îmbunătăţirea calităţii mediului
ambiant. Acestea ar putea include atât montarea unor panouri de prezentare a
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păsărilor ce trăiesc sau apar temporar în spaţiul urban, cuprinzând şi informaţii
privind hrana consumată de aceste păsări, importanţa acestor specii în controlul
natural al populaţiilor nor insecte defoliatoare, xilofage etc. şi al unor micro
mamifere ce vehiculează diverse boli periculoase chiar şi pentru om, dar şi
activităţi care să pennită o mai bună cunoaştere şi protecţie a păsărilor - aşa
numitele activităţi de "birdwatch" (urmărirea păsărilor cu ajutorul unor mij loace
optice), asistate de specialişti şi voluntari, buni cunoscători ai păsărilor.
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Diversity of the birds' fauna in the urban parks
and the evaluation of the quality of the urban environment
(Abstract)

The present study gives information on the birds' diversity in four parks and gardens from Iaşi
city, presenting the main factors that influence the quality of birds' fauna and the populations of
breeding birds species (the park' surface, habitats' diversity, available food for birds, the human
activities and the Ievel of the human presence in the area). We identified 1 08 birds species in these
sites, 63 species being certainly or probably breeding species in one park, at least. We recorded 1 5
common breeding species for the ali four studied parks and gardens. We mention, also, some birds
species that present an synanthropisation breeding behaviour in Iasi city area, including two raptors
species - Falco subbuteo and Falco tinnunculus.

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

OPINII

O VALOROASĂ LUCRARE DE ISTORIE LITERARĂ
PAVEL ŢUGUI

În cultura universală s-a consacrat, încă din Antichitate, prin celebrele Vieţi
paralele ale grecului Plutarh - culegere de 46 de biografii ale unor personalităţi de

stat greco-romane, între care şi Licurg, Solon, Pericle, Alexandru Macedon, Fabius
Maximus, Cezar ş.a. - studiul cultural-ştiinţific cunoscut sub numele de biografie.
Devenit în epoca modernă specie a cercetărilor de istorie, de istorie literară şi
artistică, biografia a căpătat în contemporaneitate o largă consacrare, constituind
cercetări asupra unor personalităţi politice, militare, ştiinţifice, literare şi artistice,
pe temeiul cărora se elaborează lucrările de sinteză, tratatele de istorie, de istorie
literară ori ştiinţifice, dicţionare etc.
Ca subiect de teorie literară, biografia a fost analizată la noi de Adrian
Marino în cunoscuta lui operă, Dicţionar de idei literare, 1, 1 973, p. 255-282. În
consens cu cercetătorii străini, Adrian Marino arată că există trei tipuri de biografii:
biografia faptelor exterioare de natură documentar-istorică, adică descrierea vieţii
personajului; înfăţişarea vieţii interioare, morale, intelectuale, comportamentale,
adică realizarea portretului caracterologic şi intelectual; biografia (descrierea şi
comentarea) vieţii creatoare, a evenimentelor spirituale făurite de personaj .
Cercetătorul român remarcă o realitate perenă: orice personaj-erou, personalitate
marcantă a unei colectivităţi umane "se relevă prin contradicţii, proteic, amorf,
imprevizibil, greu de clasificat într-o categorie" . Deşi viaţa, activitatea şi opera
unei personalităţi este esenţialmente "dialectică", Plutarh vorbea, încă în anii 1 051 1 5 e.n., despre amestecul în viaţa şi opera oricărei personalităţi a "virtuţii şi
cusurului " .
În cultura noastră, întemeietorul biografiei româneşti este Nicolae Bălcescu,
cunoscute fiind biografiile de tip " istoric" dedicate lui Ioan Tăutu, Ioan
Cantacuzino, Miron Costin. Iniţiativa lui Bălcescu n-a cunoscut în secolul al XIX-lea
românesc o manifestare demnă de subliniat şi comentat, încât tema ştiinţifică a
biografiei revine în deceniile interbelice în studiile de istorie literară ale lui
G. Călinescu. Biografia Viaţa lui Mihai Eminescu, urmată de Ion Creangă. Viaţa şi
opera, deschid în cultura română o pagină memorabilă, concepţia, metodologia,
spiritul ştiinţific şi artistic critic, promovate de G. Călinescu în aceste opere,
inaugurează o şcoală, o istorie a zecilor de biografii ale unor scriitori, dar şi ale
·
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unor oameni de ştiinţă, artişti sau personalităţi politice şi militare. Biografia, ca
specie a teoriei şi istoriei literare, revine cu lucrări de valoare autentică după al
Doilea Război Mondial, când şcoala călinesciană se manifestă imprevizibil. Astfel,
în 1 946, Al. Piru publică Viaţa lui Garabet Ibrăileanu, urmată, în 1 959, de cartea
Opera lui Garabet Ibrăileanu; Al. Dima, profesor la Universitatea "Al. 1. Cuza"
din Iaşi, publică în 1 957 biografia Alecu Russo. Viaţa şi opera. Biografia literară
este, din nou, consacrată magistral de operele lui G. Călinescu: Nicolae Filimon,
1 959, şi Gr. M Alexandrescu. Viaţa şi opera; în 1 959, D. Vatamaniuc publică teza
sa de doctorat, elaborată sub îndrumarea lui G. Călinescu, !. Popovici-Bănăţeanul,
iar în 1 960, Constantin Ciopraga editează biografia lui Calistrat Hogaş etc.
Trebuie să se reţină distincţia conceptuală ce se face între biografie şi
monografie. Biografia presupune ab initia "descrierea unei vieţi, a creaţiei realizate
de un personaj ", deci o realitate dinamică, complexă, cu neputinţă a fi circumscrisă în
"
"monografie , aceasta potrivindu-se unor realităţi socio-economice şi artistica
ştiinţifice privite "static", determinate obiectiv, precum o operă de artă, un personaj
neimplicat în vâltorile sociale publice, o instituţie, un sat, un oraş, o întreprindere etc.
În cultura de pe aria bucovineană, primul autor de biografii este 1. G. Sbiera,
cu două cărţi: Grigoriu Ureche. Contribuiri pentru o biografie a lui ( 1 884) şi, apoi,
studiul dedicat lui Aran Pumnul, din 1 889. La începutul secolului al XX-lea şi în
deceniile interbelice s-au tipărit "minibiografii ", de fapt, conferinţe ori studii
fragmentare, dedicate lui Eudoxiu Hurmuzachi, 1. G. Sbiera, D. Onciul, Ciprian
Porumbescu, în paralel căpătând extindere studiile monografice, de autentică
valoare istorică, ale lui Dimitrie Dan, S. Florea Marian, Simion Reli, Constantin
Loghin, Teodor Balan, Ştefan Pavelescu şi Leca Morariu.
În primul deceniu de după al Doilea Război Mondial au publicat, în 1 953,
scurte biografii despre Ciprian Porumbescu profesorul George Breazu,
compozitorul Sabin Drăgoi, iar în anul 1 957 apare cartea muzicologului Viorel
Cosma, intitulată Ciprian Porumbescu. Monografie. În acelaşi an, 1 957, publică
studii biografice despre compozitorul bucovinean Eusebie Mandicevschi autorul
Emil-Rigler Dinu şi muzicologul bucovinean Liviu Rusu. În sfârşit, în anul 1 960,
apare la Editura Ştiinţifică din Bucureşti cercetarea monografică de ţinută
academică a lui Teodor Balan, intitulată de autor, cu parcimonie, Din istoricul
Câmpulungului-Moldovenesc, 340 de pagini, inclusiv o bogată bibliografie
autohtonă şi din alte limbi europene.
Cercetările asupra mişcării culturale din spaţiul Bucovinei istorice se
amplifică în deceniile şapte şi opt în Suceava, Iaşi, Bucureşti, primele lucrări
editate fiind Muzica în Bucovina ( 1 9 8 1 ) , Ştiinţa în Bucovina, trei volume ( 1 9821 983, 1 984) , prima datorată lui Emil Satco, iar cele trei volume fiind elaborate de
1. Pînzaru, Petru Froicu şi Eugen Dimitriu. Cu aceeaşi pasiune şi competenţă, Emil
Satco şi Ioan Pînzaru de la Biblioteca Bucovinei "1. G. Sbiera" din Suceava,
editează, în 1 993 , volumul Dicţionar de literatură - Bucovina. Revoluţia din 1 989
descătuşează forţele intelectuale româneşti din sudul Bucovinei, dar şi colaborarea
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cultural-ştiinţifică cu intelectualitatea românească din ţinutul Cernăuţi şi Herţa din
Ucraina.
Cercetările istorico-culturale de pe aria bucovineană se diversifică şi se
amplifică, apar ziare şi reviste noi, specialişti cu experienţă şi cercetători mai tineri
elaborează studii, articole, unii se încumetă să publice cărţi de istorie, de istorie
literară, predominante fiind biografiile, parte din ele având la bază lucrări de
doctorat. Îmbucurător este faptul că unii licenţiaţi în filologie şi istorie din Cernăuţi
şi-au propus ca lucrările lor de doctorat să aibă subiecte din trecutul cultural-literar
al Bucovinei. Astfel, Ilie Luceac din Cernăuţi a elaborat, sub îndrumarea acad.
Ştefan Ştefănescu, lucrarea de doctorat Familia Hurmuzachi: între deziderat şi
realizare, tipărită în anul 2000 şi premiată de Academia Română, iar Rodica
Cojocaru, din nordul Bucovinei, a elaborat, sub îndrumarea acad. Eugen Simion,
teza de doctorat Mircea Streinul (Studiu monografie), text ce aşteaptă să fie editat.
Prima biografie Mircea Streinul. Viaţa şi opera a publicat-o, în anul 1 998,
Mircea A. Diaconu din Suceava, studiul având Prefaţă de Constantin Ciopraga,
urmată de Mişcarea /canar. Literatură şi politică în Bucovina anilor '30, în anul
1 999.

În elaborarea tezei de doctorat Mircea Streinul. Viaţa şi opera - îndrumător
fiind praf. Dumitru Micu - Nicolae Havriliuc a consultat peste 50 de periodice
româneşti la care a colaborat scriitorul bucovinean, precum şi aproape toate
referinţele critice documentare apărute în timpul vieţii poetului, cât şi articolele,
cărţile şi evocările publicate până în anul 2002. Autorul a conceput biografia în
două părţi: " Analele " unei biografii, cu 1 2 subcapitole; Feţele operei, cu două
capitole: Poezia ( 1 2 subcapitole) şi Proza ( 1 5 subcapitole); Diverse: Antologia
"
" Poeţi tineri bucovineni , Teatru, Istorie literară, Traduceri şi Prefeţe. Lucrarea
de 300 de pagini se încheie cu Concluzii, Bibliografie şi Imagini din lumea lui
Mircea Streinul, vreo 1 5 fotografii, ultima reprezentând mormântul scriitorului din
Cimitirul Bellu din Bucureşti. Meritul lui Nicolae Havriliuc arată, cu temei, că în
ceea ce priveşte republicarea, cercetarea şi studierea operei lui "se cade să fie
recuperată o conştiinţă literară, uitată aproape cincizeci de ani, spre a-i stabili locul
în istoria literaturii române" (p. 1 1 0).
Capitolele substanţiale ale biografiei sunt cele dedicate poeziei şi prozei, în
care descrierea cronologică a plachetelor de versuri şi a volumelor de proză
alternează cu analiza artistică, la obiect, a fiecărei scrieri, fiind consemnate
sistematic opiniile criticilor literari din deceniile interbelice, dar şi ale istoricilor
literari din epoca contemporană. Pe drept cuvânt se afirmă că lirica lui M. Streinul
este un ecou bucovinean al poeziilor lui Rilke şi Trakl, Villon şi Baudelaire, dar şi
al românilor Blaga, Arghezi, Barbu şi Gyr. Metodic, autorul relevă compunerile
valoroase şi critică ratările, versificări fără idei şi expresivitate memorabilă. Ceea
ce trebuie să fie încă discutat sunt unele generalizări din biografie care au un aer de
"
"entuziasm nedemonstrat , aprecieri encomiastice ce cariază spiritul critic ce
trebuie să domine în orice biografie. De pildă, la pagina 1 54, autorul scrie:
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"În cadrul grupării «lconar», Mircea Streinul va pleda pentru o literatură în care
istoria şi folclorul să se unească organic cu religia ortodoxă creştină, fiind
considerate elemente de structură şi stil ale sufletului românesc", iar la pagina 1 72
se formulează despre ediţia de autor Opera lirică, din 1 939, concluzia, evident
exagerată, că poezia lui "Mircea Streinul propune, prin itinerariile sale spirituale,
modalităţi de a intra pe tărâmul de taină al universului şi, astfel, de a veghea
participarea la misterele vieţii. Fără trăire şi cunoaştere, poezia în accepţia lui
Mircea Streinul devine un salt (?) spre a realiza echivalenţe cu universul: «şi-n ea
rezumi ideea cu-ntregul univers»" .
Încă în 1 935, G. Călinescu scria despre poetul Mircea Streinul: "Ceea ce m-a
izbit de la început este fecunditatea nestăpânită, vijelioasă a acestui tânăr, care nu
se-ndură să ardă nici un rând din scrisul său" . Fără prejudecăţi extraliterare,
G. Călinescu sublinia cu vigoare meritele poetului bucovinean în "îmbogăţirea
limbei " şi "reînnoirea ideilor" poetice, considerând drept cusururi ale versurilor:
cultivarea excesivă a oricărui produs "al penei sale" (un exagerat orgoliu
auctorial!), prin tipărirea unui volum de 250 de pagini, în loc de "un mic caieţel cu
poezii alese" . G. Călinescu, cu intuiţie sigură, scria că M. Streinul are vocaţia de
asimilare poetică a graiului din Nord, apreciată ca " lăudabilă" (vezi articolul
nostru, G. Călinescu şi debutul literar al lui Mircea Streinul, în "Analele
Bucovinei ", XII, nr. 2, 2005, p. 3 1 7-325).
Trebuie să recunoaştem că metoda analizei critice a fiecărei culegeri de
versuri în parte se caracterizează prin comentarii la obiect, citarea de versuri
relevante, deosebit de valoroasă şi incitantă fiind comparaţia unor versuri ale lui
M. Streinul cu poeme de Ion Barbu, Lucian Blaga, Tudor Arghezi. Edificatoare
apar paginile intitulate Un tandem literar de excepţie. Comentarii lirice la " Poeme
într-un vers " de Ion Pillat, 1 936.
Valoarea artistică a unora dintre poeziile lui M. Streinul sporeşte şi datorită
culturii literare, N. Havriliuc stăruind asupra influenţelor liricii germane, atât a
"
"Weltschmerz -ului romantic, cât, mai ales, a expresionismului, cunoscute fiind
traducerile poetului bucovinean din Georg Trakl. O apreciere critică nuanţată şi de
necontestat citim în cartea lui N. Havriliuc: " Suflet al poeziei bucovinene tinere,
cum însuşi G. Călinescu 1-a numit şi l-a apreciat pentru tonul curat şi grav pe care
1-a adus în poezia românească, Mircea Streinul a mijlocit contactul cu
expresionismul german, cu poezia lui Georg Takl, din care a şi tradus" . De la
scriitorul german va prelua acea gamă a oglindirilor aştrilor în privirea fiinţei sau în
modul prin care cosmicul primeşte expresie în funcţie de individualul din uman,
continuând relaţia de comunicare. M. Streinul aspiră spre lirismul metafizic, către
"
"
"dimensiunea spaţiului ondulat , el "păstrează elevaţiunea ca o stare de spirit
(p. 1 45-1 46), fapt ce-l înscrie, după opinia autorului prezentei lucrări, precum şi a
noastră, în umbra aventurii lirice geniale a lui Lucian Blaga. În orice caz, din
ciclurile de poezii publicate de Mircea Streinul, rămâne în istoria poeziei româneşti
un florilegiu de poeme memorabile, "un Caieţel destul de voluminos" - preluând
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ideea călinesciană -, mărturie a spiritualităţii româneşti din zona septentrională a
României Mari.
În prefaţa intitulată O lucrare de reală calitate ştiinţifică, profesorul Dumitru
Micu remarcă "un aspect distinctiv" în poezia lui Mircea Streinul, de care trebuie
să se ţină seama în stabilirea locului în ierarhia valorilor poeziei româneşti
moderne: poezia lui Mircea Streinul integrează în peisajul "cartierului industrial "
cemăuţean "sacralizarea acestuia prin prezenţa cristică" . Meritul lui N. Havriliuc
constă şi în punctarea "particularităţilor artistice", precum " simbioza culorilor",
procedee ca utilizarea impresionistă de "culori difuze " sau "extrapolarea
expresionistă a durerii în plan cosmic" (p. 7).
Cu adeziune adesea eclatantă, N. Havriliuc îşi cenzurează inteligent admiraţia
asupra poeziei lui Mircea Streinul, punctând, atunci când realităţile o cer, acele
inegalităţi privind expresivitatea şi ineditul imaginilor, a metaforelor şi
simbolurilor, considerând lirica poetului bucovinean "sinuoasă în dezvoltarea ei ",
în care "mentalitatea ancestrală [tradiţiile sub diferite forme consacrate, n.n. P. Ţ.] se află într-un parteneriat de convieţuire cu formele de civilizaţie" (p. 1 2 1 ).
[Opţiunile poetului pentru modernitate, pentru exploatarea "cosmică", n.n. - P. Ţ.]
Bogata producţie prozastică a lui Mircea Streinul este descrisă şi analizată
critic, acest capitol prefigurând vocaţia lui N. Havriliuc de istoric literar modern,
eliberat de poncife didactice depăşite. De la început, propune o "clasificare" a
naraţiunilor publicate de către scriitor: proze epico-lirice, în tradiţia sadoveniană,
proze de observaţie realist-psihologică, în tradiţia lui Rebreanu, proză fantastică,
dar şi cu tentă naturalistă. Indiscutabil, Mircea Streinul este cel mai prolific şi
original prozator român din secolul al XX-lea din spaţiul septentrional al României.
N. Havriliuc vorbeşte, de la început, şi despre "imperfecţiunile de compoziţie şi de
limbaj " în prozele scriitorului bucovinean, dar susţine, pe bună dreptate, că proza
este "de creaţie" şi mai puţin de analiză psihologică; neîndoios, M. Streinul a fost
un spirit generos, inventiv, "vij elios" - cum îl definea G. Călinescu.
Romancierul M. Streinul este situat în biografie sub zodia lui L. Rebreanu, cu
romanul, bine cunoscut, Ion Aluion, dar el a creat şi "romane de familie", "roman
documentar", "roman istoric", astfel că N. Havriliuc apelează la comparaţii
artistice, tehnici narative şi construcţii de personaje cunoscute în proza
sadoveniană, a lui Mircea Eliade şi G. M. Zamfirescu, dar şi cea de tip clasic a lui
G. Călinescu. Ca prozator, M. Streinul se realizează în dimensiunile artistice şi
ideologice ale epocii interbelice.
După analiza "ipostazelor fantasticului " în proza scriitorului bucovinean, pagini redactate cu vervă şi adecvare estetică -, autorul lucrării consemnează
judicios "culorile mahalalei " din Guzli sau Tsu-tsuj (Romanul unui băiat de
stradă), evidentă fiind disponibilitatea prozatorului şi la experienţe" şi formule
"
epice înnoitoare. În continuare, nu se uită menţiunea critică: M. Streinul "îmbină
constant realismul cu barocul scenei -::- dP viaţă, cu modul de evocare al romanului
istoric" . La aceasta se adaugă faptul că expresionismul lui Streinul în proze este
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"
"
"moderat , în comparaţie "cu acea furie sau exasperare din romanele lui R. Musil
sau Fr. Werfel, observaţie demonstrabilă.
Vorbind despre lumea prozei lui M. Streinul, N. Havriliuc remarcă
mentalităţi şi trăsături psihologice specifice populaţiei bucovinene, conglomerat de
etnii, cu o istorie zbuciumată, nefericită. Pe lângă Ion Aluion, autorul biografiei se
opreşte îndelung (cu îndreptăţire) asupra operei Drama Casei Timoteu, definită
drept "o alegorie a condiţiei umane", operă elogiată de critica literară. Perpessicius
o compara cu "destinul antic" - Oedip şi alţi eroi helenici.
Mircea Streinul a fost un intelectual generos, autentic, conştient de propria
valoare şi capacitate de creaţie, încât s-a manifestat, în împrejurări istorice de
cumpănă, solidar cu prietenii şi întreaga generaţie de scriitori bucovineni din
deceniile interbelice. Mărturia literară şi morală e probată de antologia Poeţi tineri
bucovineni în 1 938, căreia N. Havriliuc îi conferă o "monografie" de 14 pagini.
Această carte limpezeşte multe întrebări cu privire la orientările, valoarea şi
opţiunile artistice şi ideologice ale literaturii române din Bucovina deceniilor
1 9 1 8-1 938. N. Havriliuc, subliniind meritele lui Mircea Streinul de a strânge
"
"acele flori iconare într-o carte, afirmă cu drept cuvânt: " Şcoliţi în rigoarea
poeziei germane sau atraşi de volutele şi sclipirile versului francez, din care au şi
tradus cu un beneficiu pentru verbul românesc, «iconarii» au mij locit apropierea
producţiei literare autohtone de valorile culturale universale" (p. 262).
Încă în anul 1 934, G. Călinescu, recenzând în "Adevărul literar şi artistic"
(nr. 69 din 4 martie) culegerea Breviar de poezie bucovineană contemporană,
alcătuită de Aspazia Munte şi Neculai Pavel şi tipărită de Editura "Iconar" , afirma
că "în provinciile dezrobite" există "o recoltă de reviste şi volume de literatură",
dar "Bucovina a fost cea dintâi provincie orientată spre viaţa culturală, căci în
vreme ce în Ardeal nu exista până deunăzi o publicaţie de literatură şi idei,
Bucovina avea două foarte însemnate, «Junimea literară» şi «Glasul Bucovinei»
(acest din urmă ziar cu un foileton de literatură) [ . . . ]. În ultimii ani se observă o
mişcare literară la tineri. " În final, venea cu o precizare ce nu trebuie uitată, când se
analizează geneza mişcării literare a tinerilor bucovineni. G. Călinescu scrie că a
primit "numeroase broşuri din partea respectivei edituri ", adică a Editurii ",conar" .
Afirmaţiile din anul 1 934 ale lui G. Călinescu trebuie preluate de istoricii
literari drept indicaţie extrem de importantă şi directă în analiza evoluţiei mişcării
literare a tinerilor scriitori bucovineni, generaţie consacrată în deceniile interbelice,
căreia istoricii literari, inclusiv, N. Havriliuc, îi atribuie numele de "mişcarea
iconarilor" . Se observă că autorul Vieţii lui Mihai Eminescu menţionează explicit
existenţa în Bucovina (în deceniul 1 924-1 934) a două instituţii ce au promovat
"
"
" literatură şi idei : revista "Junimea literară şi ziarul "Glasul Bucovinei", iar din
august 1 933 luând fiinţă, cu sprij inul material şi moral al Institutului de Arte
Grafice, "Glasul Bucovinei", Editura "Iconar", condusă de tinerii poeţi Mircea
Streinul şi Iulian Vesper. În antologia Poeţi tineri bucovineni, poetul sublinia că,
împreună cu Ion Roşea, Gh. Antonovici, George Drumur şi Neculai Pavel, a
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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"
"
"fondat , în anul 193 1 , "gruparea Iconar , căreia i s-au alăturat, treptat, aproape toţi
scriitorii tineri din Bucovina, "aproape toţi" fiind colaboratori în paginile revistei
"
"
"Junimea literară şi "Glasul Bucovinei . Orice istoric şi politolog de bună credinţă
ştie şi trebuie să menţioneze că aceste publicaţii bucovinene militau ideologic şi
politic pentru liberalism-democrat, erau conduse şi gestionate de reprezentanţi ai
Partidului Naţional Liberal din Bucovina, de profesorul, academicianul şi ministrul
(din 1 935), Ion 1 . Nistor. Ca atare, "gruparea Iconar" s-a înfiripat între tinerii
scriitori bucovineni promovaţi de publicaţiile amintite şi de umbrela "ocrotitoare" a
liderilor P.N.L. din Bucovina, a ideologiei liberal-democratice, naţionale şi a
"
"armoniei între majoritari şi minoritari , în opoziţie ireconciliabilă cu extremismul
de dreapta al mişcării legionare şi cuziste din Bucovina. Gruparea literară a
tinerilor promovaţi de conducerea "Junimii literare" şi "Glasului Bucovinei " a
avut, în anul 1 933, o iniţiativă benefică, sprijinită de liderii Partidului Naţional
Liberal, anume organizarea unei edituri. Asemenea instituţie a presupus trecerea,
de la vorbe şi idei, la fapte; ea cerea mij loace concrete de editare a cărţilor. Or,
toate acestea s-au înfăptuit cu sprij inul material al Institutului de Arte Grafice
"
"Glasul Bucovinei , menţionat, pe drept cuvânt, de N. Havriliuc (p. 66). Nu se
menţionează, însă, că această întreprindere aparţinea Partidului Naţional Liberal,
care, prin Ion 1. Nistor, a oferit tot ajutorul necesar ca Mircea Streinul şi Iulian
Vesper să înceapă editarea manuscriselor tinerilor scriitori bucovineni. Editura
"
"Iconar a avut redactori pe Iulian Vesper şi Mircea Streinul, administrativ, însă, ea
aparţinea de Institutul de Arte Grafice "Glasul Bucovinei " . Meritul ei este
excepţional în afirmarea literaturii române moderne în Bucovina interbelică, fapt
apreciat, ca atare, de reprezentanţii criticii literare române din epocă şi după aceea.
Autorul biografiei de faţă consemnează riguros fenomenul. Singura
observaţie constă în absenţa din biografie a legăturilor complexe, ideologice şi
administrative dintre apariţia Editurii "Iconar" şi publicaţiile "Glasul Bucovinei " şi
"
"Junimea literară , în mişcarea politică şi culturală liberal-democratică, naţională şi
opusă extremismului legionara-antisemit din România acelor ani. Informaţiile de
netăgăduit ale lui Iulian Vesper din Memoriile sale, citate de N. Havriliuc, era
potrivit să fie aprofundate cu noi mărturii, spre a risipi unele afirmaţii eronate,
denigratoare în fond, cum că zecile de texte apărute la Editura "Iconar" ar fi avut
vreo legătură cu mişcarea legionară din Bucovina, sau cu revista "Iconar" .
N. Havriliuc scrie că, spre sfârşitul anului 1934, Editura "Iconar" "se afla în
derivă" şi circulau zvonuri că nu există bani şi altă cauză ar fi fost plecarea lui
Iulian Vesper la Bucureşti. Obiectiv, aceste întâmplări, credem noi, decurg din ceea
ce aminteşte autorul biografiei "disensiunile în sânul mişcării «Iconan>" . Cauzele
reale ale "disensiunilor" meritau o analiză mai sistematică decât puse numai pe
seama slăbirii forului conducător, anume plecarea la Bucureşti a lui Ion 1. Nistor,
"
"protectorul pleiadei de talente literare (p. 74).
Autorul biografiei aminteşte despre conferinţa lui Dragoş Vitencu, intitulată
Asasinii poeziei moderne, dar trece cu vederea intervenţia lui Ion Nistor în apărarea
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unor noi forme literare din "Junimea literară" din 2.II . 1 93 5 . Noi am sugerat, la
susţinerea doctoratului, să fie analizată, deoarece "protectorul " poeţilor tineri a
vădit o poziţie împăciuitoare, echivocă, ce a derutat pe majoritatea scriitorilor
tineri, moment ideologic şi artistic deosebit de grav, ce a divizat "mişcarea
lconarilor" (despre acestea am publicat aprecieri şi informaţii bogate în lucrarea
Compozitorul şi muzicologul bucovinean Liviu Rusu (II), în "Glasul Bucovinei " ,
anul IX, nr. 3-4/2002, p. 72-75). Afirmam că elementele "conservatoare şi rigide"
din elita literară cemăuţeană, cantonate "în tradiţia neoromantismului desuet" şi
neavând "autoritate literară recunoscută", s-au opus "experimentului artistic" şi
"
"opţiunei artistice şi ideologice noii generaţii de poeţi bucovineni, denominaţi de
"
Ion 1. Nistor "hipermodemişti .
Conducătorul mişcării liberal-democratice, Ion 1. Nistor, prin poziţia lui
oscilantă, a deziluzionat pe scriitorii tineri adepţi ai modernismului. "Glasul
Bucovinei " publică intervenţia lui lulian Vesper (Tradiţie şi modernism,
1 9.XI. l 935), în care se proclamă: "Gruparea «lconar» m: !itează pentru o racolare a
sensibilităţii bucovinene la nivelul de expresie şi evoluţie artistică din întreaga ţară
( . . . )". Alt articol, semnat de Teodor Maricaru, poartă un titlul semnificativ:
Junimea literară la o răspântie? ( "Glasul Bucovinei " , 12.IV. 193 5). Redacţia
ziarului remarca strădania poeţilor tineri bucovineni (Traian Chelariu şi alţii) de
înnoire a revistei " Junimea literară", cu sublinierea importantă de "europenizare" a
Bucovinei "prin poeziile lui Mallarme", concepţie literară de depăşire a graniţelor
provinciale desuete ale unui "tradiţionalism" paseist. Deci a fost vorba, înainte de
toate, de confruntări teoretice, ideologice şi artistice, iscate între scriitorii
bucovineni grupaţi în jurul redacţiilor "Junimea literară" şi "Glasul Bucovinei", a
Editurii "Iconar", formată în spiritul liberalismului democratic, patriotic şi naţional.
Momentul disputelor artistico-ideologice între scriitorii tineri din "gruparea
Iconar" este folosit cu iscusinţă de adversarii politici ai Partidului Naţional Liberal,
anume de profesorul Traian Brăileanu, principalul organizator şi ideolog al
organizaţiei "Legiunea Arhanghelului Mihail" din Bucovina, din 1930, intitulată
"
"
"Garda de Fier , iar din anul 1935, Partidul "Totul pentru Ţară . Începând cu
sfârşitul anului 1 934, observăm absenţa din paginile " Junimii literare" şi a
"
" Glasului Bucovinei a lui Vasile 1. Posteucă, Barbu Sluşanschi, Leon Ţopa şi
1. Ţurcan. Bucurându-se de ajutorul politic şi intelectual al acestor foşti
"
"
" iconarişti , Traian Brăileanu editează revista "Însemnări sociologice , al cărei
prim număr apare în aprilie 1 93 5 . În numerele următoare ale " Însemnărilor ... " apar
şi numele altor tineri " iconarişti" .
N. Havriliuc putea să analizeze critic acest moment dramatic din viaţa literară
a Bucovinei interbelice, să renunţe la volute de îngăduinţă ideologică, păstrând
ţinuta !ucidă, exigentă a criticii literare româneşti din deceniile interbelice,
reprezentată de E. Lovinescu, G. Ibrăileanu, M. Ralea şi, cu deosebire, de
G. Călinescu. Chestiunile esenţiale ale "divorţului " din 1 935 din "gruparea Iconar",
ale cărei rezultate literare fuseseră evidenţiate de critica literară din Bucureşti, au
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fost însoţite şi de unele insatisfacţii şi nemulţumiri justificate ale intelectualităţii
din Bucovina. Astfel, guvernul liberal a decis intempestiv trecerea în lichidare, prin
suprimarea subvenţiilor bugetare, a două instituţii cernăuţene de reputaţie
naţională: Conservatorul de Muzică şi Artă Dramatică şi Teatrul Naţional, ceea ce a
oferit adversarilor politici de extrema dreaptă prilejul de a declanşa o campanie
antiliberală şi antiguvernamentală. Este de înţeles atitudinea indiferentă, în realitate
linguşitoare, a unor publicişti actuali, faţă de regimul politic din România acelor
ani, care a luat nişte decizii anticulturale, comentate nefavorabil de opinia publică
românească, de toate publicaţiile vremii, inclusiv de cele subvenţionate de Partidul
Naţional Liberal!
Se crease o stare de criză în cercurile intelectualităţii bucovinene, iar autorul
biografiei arată că profesorul Ion 1. Nistor, devenit şi ministru, îl numeşte pe
scriitorul Traian Chelariu redactor la "Junimea literară", iar pe Iulian Vesper îl
numeşte şef de cabinet la minister.
Între anii 1 959 şi 1 960, Liviu Rusu mărturisea că Mircea Streinul a depus un
memoriu la Guvern, în care solicita o bursă pentru desfăşurarea studiilor literare în
Franţa, unde, totodată, să poată urma un tratament antituberculoză, maladie ce-i
măcina sănătatea. Autorităţile din capitală I-au îndrumat la Administraţia Fondului
Bisericesc din Cernăuţi. Din păcate, memoriile şi intervenţiile unor intelectuali
bucovineni n-au avut niciun ecou, nici chiar la noul mitropolit al Bucovinei,
Visarion Puiu. (De bună seamă, actele din arhive vor limpezi acest moment
decepţionant din viaţa poetului Mircea Streinul!)
Prezenta biografie suferă de anumite carenţe documentare şi în decuparea
corectă a orientărilor şi opţiunilor tânărului scriitor Mircea Streinul până la
începutul anului 1 93 8. Era necesar să se întreprindă cercetări asupra vieţii tatălui
poetului, Gavril Străinul, relaţiile familiei acestuia cu intelectuali bucovineni, în
primul rând cu preotul Constantin Rusu, din aceeaşi parohie Cuciurul Mare, Mircea
Streinul fiind coleg de şcoală primară, scurt timp, şi de liceu, cu Liviu Rusu,
viitorul său colaborator de la revista "lconar" . Biografia conţine informaţii sumare
despre liceanul Mircea Streinul, despre profesorii care I-au îndrumat spre valorile
culturale, studiile fiindu-i tulburate serios de moartea tatălui său, în 1 922. Era
nimerit să fie consemnate documente şcolare, deoarece ele există în biblioteci şi la
Arhivele Naţionale. Am arătat că, la un moment dat, elevul din Cuciur a fost
constrâns să devină "elev particular" . S-a înscris la Facultatea de Teologie din
pricina lipsurilor materiale, fapt ce trebuie reţinut şi analizat. Altă întrebare ce n-are
răspuns: care au fost împrejurările şi condiţiile de viaţă în care tânărul s-a
îmbolnăvit de tuberculoză? Era necesar ca cititorii să afle fapte relevante din viaţa
intelectuală şi afectivă a elevului şi, mai ales, a studentului Mircea Streinul: ce
discipline şi cursuri universitare a preferat, relaţiile personale cu profesorii şi alţi
studenţi, acestea oferind circumstanţele spirituale ale devenirii personalităţii,
caracterizată, după noi, de precocitate şi spontaneitate intelectuală. Ca tânăr chipeş,
frumos şi înconjurat cu afecţiune de mulţi colegi, de bună seamă a cunoscut şi
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sentimentul iubirii, dar n u aflăm nimic în biografie. Ceea ce N . Havriliuc a reuşit să
noteze cu subtilitate şi convingător este dragostea tânărului pentru părinţii săi,
Gavril şi Olimpia Streinul. Dezvăluirea laturilor afective, a preferinţelor, a compor
tamentului public, a opţiunilor civice, inclusiv a viciilor (Mircea Streinul depăşea
adesea normele de consum a licorilor tari, a vinului !), este obligatorie pentru orice
autor de biografii. Acest procedeu de "chirurgie" morală şi spirituală prezintă omul
şi viaţa lui interioară.
Prezenta biografie oferă informaţii bogate despre primele experienţe publi
cistice, contribuţia autorului fiind, în mod indiscutabil, descrierea colaborărilor în
paginile ziarului "Tribuna", în paralel cu cele din paginile "Junimii literare" . Acest
subcapitol realizează o prezentare ]ucidă a orizontului cultural şi literar al tânărului
Mircea Streinul, a preferinţelor sale intelectuale.
Referitor la structura primului capitol, " Analele " unei biografii, era potrivit
ca subcapitolul Fondarea grupării " Iconar " (p. 3�3) să fie inclus după subca
pitolele În redacţia revistei " Junimea literară " şi În redacţia cotidianului
"
" Glasului Bucovinei , deoarece gruparea tinerilor, sub numele de ",conar" ,
proiectată în condiţiile concrete bine cunoscute în anul 1 93 5, a apărut în cadrul şi
sub protecţia mişcării literare bucovinene din jurul publicaţiilor "Junimea literară"
şi "Glasul Bucovinei", tinerii " iconarişti " fiind colaboratori, unii redactori, la
aceste publicaţii.
Indiscutabil, până în anul 1 935, majoritatea scriitorilor români din Bucovina,
inclusiv noua generaţie, a gravitat şi s-a manifestat în paginile publicaţiilor
"
"
"Junimea literară şi "Glasul Bucovinei şi ale altor periodice efemere, patronate
de puternica organizaţie a Partidului Naţional Liberal, condusă de profesorul şi
academicianul Ion 1. Nistor şi alţi militanţi liberali, intelectuali de formaţie
europeană. Mircea Streinul a devenit scriitor şi publicist de autentic talent în cadrul
acestui mediu intelectual şi politic.
Disputa teoretică, confruntările între "tradiţionaliştii" intransigenţi şi
hipermodemism n-a fost "gestionată" cu dibăcie de "protectorul" Ion 1. Nistor,
astfel că unii tineri (după cum s-a văzut) au trecut "cu arme şi bagaje" în tabăra
legionară, patronată de profesorul Traian Brăileanu. Interesant este faptul că abia în
nr. 3 (iunie 1 93 5) al "Însemnărilor sociologice" , Traian Brăileanu şi noii săi
camarazi reuşesc să-I convingă şi pe Liviu Rusu, colegul şi prietenul lui Mircea
Streinul, să colaboreze cu eseul Consideraţiuni sociologice asupra muzicii
româneşti. Neloialitatea muzicologului este criticată de Traian Chelariu în Junimea
literară, nr. 5-7/1935: "Fără comentar. Am citit aceste prousteşti (de la Proust!)
fraze pentru a ilustra limba românească a dlui Rusu ". Liviu Rusu iese la rampă în
"
"Însemnări sociologice (nr. 4, iulie 1 93 5) cu eseul de sorginte legionară Omul

rumân în lumina de cântec.
"
Subcapitolul Revista " !canar (p. 75-84) conţine o idee penetrantă ce merita

să fie dezvoltată şi demonstrată cu texte de N. Havriliuc. Astfel, se afirmă că "după
ce fusese izgonit şi abandonat" (?! ) de către colegii de la "Glasul Bucovinei" şi
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"
"Junimea literară , Mircea Streinul " rămâne deasupra frământărilor şi deviaţilor
revistei «lconar», temperând excesele şi apărând literatura gândită şi scrisă de
influenţele doctrinei politice" (p. 78). Biografia oferă puţine informaţii atestate
despre circumstanţele în care Mircea Streinul a devenit secretar al noii reviste
"
"Iconar , al cărei director fusese numit Liviu Rusu. La început - după cum am
arătat în "Glasul Bucovinei", nr. 3-4/2002, p. 79 -, Mircea Streinul a refuzat
cererea lui Traian Brăileanu de a colabora la "Însemnări sociologice" . La fel a
procedat şi Iulian Vesper. Liviu Rusu a recunoscut, în 1 959, că personal a insistat
pe lângă "consăteanul " şi "prietenul de o viaţă", Mircea Streinul, să accepte
propunerea de a participa la înfiinţarea revistei ",conar" . În Amintiri de la
" Iconar ", Vasile Posteucă consemnează fapte concrete: "Într-o seară, la Liviu
Rusu acasă, ne-am avântat pe verticală, cum spuneam noi, căutând semnificaţia
volatilă însuşi cuvântului «lconar»" . Apoi spune că Mircea Streinul era "entuziast,
plin de bucurie în glas şi priviri, în timp ce Liviu Rusu, celălalt director al revistei
«lconar», explica [ . . ] " .
În altă parte, acelaşi Vasile Posteucă precizează: "Odată cu apariţia revistei
«lconar» cumpăna apelor bucovinene a fost scrisă. Strânsesem bani pentru o revistă
literară. . . Şi pusesem la dispoziţia profesorului Traian Brăileanu, mentorul
generaţiei noastre [.. ] " (s. n. - P. Ţ.). Traian Brăileanu a "dat bani " lui Liviu Rusu
şi Mircea Streinul pentru "Iconar", subliniază Vasile Posteucă. Însuşi Mircea
Streinul preciza, în 1 93 8 : "În 1 935, Liviu Rusu înfiinţează sub directivele
profesorului Traian Brăileanu revista «lconar», unde militează [ .. ] " . (Apud, Poeţi
tineri bucovineni, 1 93 8, p. 9). Trebuie să evităm exagerările, dar şi tehnica eludării
faptelor literare şi publicistice eronate, compromiţătoare, ale unui personaj istoric.
Biograful, cercetător obiectiv, este obligat să înregistreze lucid şi constatativ
faptele, opiniile unui personaj, indiferent de natura şi valoarea lor intelectuală şi
morală, aceasta fiind condiţia esenţială a cuvântului scris.
Revista "Iconar" a fost o publicaţie iniţiată şi redactată de un grup de tineri
scriitori şi publicişti bucovineni, în frunte cu Liviu Rusu şi Mircea Streinul,
stimulaţi, ajutaţi material şi proteguiţi ideologic şi politic de Traian Brăileanu.
A fost concepută ca revistă literar-artistică, cu program ideologic şi politic legionar.
Mottoul publicaţiei era: "Cine renunţă la moarte, renunţă la înviere. Pentru că
condiţia învierii stă în acceptarea prealabilă, nesocotitoare, senină a durerilor şi
apărării mormântului" . Articolul de fond, Primejdia celor " de pe urmă ", semnat de
Nae Ionescu, ( "Iconar", decembrie 1 935) consideră naţionalismul o formă de viaţă,
un nou "ev al istoriei ", cu "oameni noi ", cu idei specifice doctrinei legionare.
Subcapitolul Revista " Iconar " din biografie conţine observaţii şi date
concrete, dar N. Havriliuc, din motive inexplicabile, evită să pună în lumină şi să
informeze cititorii despre compromisurile politice, spus elegant, inacceptabile, ale
scriitorului Mircea Streinul. Încă în referatul despre teza de doctorat, am propus d
lui N. Havriliuc să consemneze în lucrare şi articolele lui M. Streinul pline de
poncife politice şi aprecieri ce degradează orice conştiinţă artistică. Este vorba
.

.

.
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despre articolul intitulat Poezia legionară, publicat de poet în "lconar", nr. 7 din
martie 1 936. Este o opinie discutabilă, fără nici un suport teoretic şi practic, ce
trebuie respinsă ab initia, pentru că nu există poezie " liberală", "comunistă" ,
"
"
"
"ţărănistă , "cuzistă , " legionară etc. ci doar poezie. (Vezi articolul nostru din
"
"Glasul Bucovinei , nr. 3-4/2004, p. 50).
În "Iconar", nr. 3 din noiembrie 1 936, Mircea Streinul publică articolul, cu un
titlu dramatic, La o răscruce a literaturii româneşti, care relevă faptul că spiritul de
frondă al poetului bucovinean alunecă într-un iraţional şi odios pamflet ideologic şi
politic. El porneşte de la ideea că " [ . . . ] o criză s-a ivit în literatura noastră. De ea
au profitat jidanii, care, strânşi în jurul docilului şi nevinovatului prunc Eugenius
Lovinescu, au reuşit să impună prin diferite tertipuri aproape tuturor revistelor din
Iaşi şi Bucureşti" .
Secretarul revistei "Iconar" susţine delirant, în limbajul celor mai rudimentari
publicişti şi militanţi legionari şi cuzişti că " Sadoveanu, Rebreanu, Cezar Petrescu,
Teodoreanu, Sorbul ş. a. " au "fraternizat sub lămpile roşii de la Sărindar, în Froim
Aderca şi Ilarie Voronca" . După ce-l bălăcăreşte pe Rebreanu "sabăsgoiul " de la
"
"România literară şi aruncă vitriol peste Carnii Baltazar, Blecher şi Cocea, straşnicul
"
"
"rumân de la "Iconar aruncă otravă asupra lui Ralea, Alex. Rosetti, Comarnescu,
T. Arghezi, VI. Streinu care "s-au jidovit" (?!). Pompiliu Constantinescu şi
G. Călinescu (care-I remarcaseră ca tânăr de talent) sunt consideraţi "critici
inconştienţi " pentru că s-ar "extazia" în "faţa nulităţii jidoveşti [ ... ]".
După ce jargonul de tip legionar - "Porunca Vremii " şi " Buna-Vestire" - se
revarsă şi asupra lui Z. Stancu, E. Jebeleanu şi Şt. Baciu, M. Streinul elogiază
nemăsurat, până la indecenţă, mişcarea de la revista ",conar", declarând
iresponsabil că la Bucureşti "trenează Răcăciunii pistruiaţi, Ciorneii libidinoşi şi
Doneştii iudaizaţi" . Concluzia atestă orgoliul maladiv: "Când, în 1 93 5 , camaradul
Liviu Rusu a înfiinţat revista «lconam împreună cu prietenii George Macrin, Ion
Ţurcan, Barbu Sluşanschi, Pană Verde, Vasile I. Posteucă, Teofil Lianu, N. Pavel,
Leon Ţopa şi cu mine, lupta a devenit şi mai unitară. Astăzi, j idanii nu mai
înseamnă nimic în literatura românească" .
Şi, ca să nu rămână vreun scriitor autentic neîncondeiat, secretarul
" -ului scrie într-o notă de subsol: Numai sub poalele d-lor Carnii Petrescu
lconar
"
"
şi Radu Cioculescu se mai ascund Baltazarii, Sebastienii şi alţi păduchi galiţieni " .
Cercetătorul modern, indiferent de eventuale convingeri politice, nu poate să
treacă peste asemenea insanităţi intelectuale, artistice, civice şi politice. Faptele
istorice, cuvântul scris, realităţi inatacabile, suntem obligaţi să le constatăm ca
atare, să le analizăm parcimonios şi să le judecăm critic din perspectiva evoluţiei
istoriei culturii române şi universale, delimitând ideile generoase, valorile
autentice, de cele nocive şi compromise de viaţă.
Revista "Iconar" cuprinde vreo opt poeme de Mircea Streinul ce se înscriu în
maniera artistică proprie din culegerile anterioare, fără rabat unor lozinci politice.
Totuşi, poetul semnează şi câteva versificări (Răsună pământul legionar, Din
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" Rumânească ", Radu Gyr la noi) tributare ideologiei şi crezului legionar, prima

compunere fiind odă Legiunii şi Căpitanului şi se încheie cu "Trăiască Legiunea şi
Căpitanul! " . Colaborator agreat de redacţia "Iconar" , Radu Gyr publică poeme
valoroase artistic, dar şi versificări politice agresive. Premiantul versurilor politice
de tip legionar este Vasile 1. Posteucă. Lectura poeziilor apărute în revista "lconar"
relevă că George Drumur şi Teofil Lianu se menţin exclusiv în sfera liricii
moderniste, ori tradiţionale, evitând orice conotaţie ideologico-politică.
O constatare se impune: Revista "lconar" nu a beneficiat de colaborarea
vreunui tânăr talent care, în timpul istoric dat, să se remarce şi consacre prin creaţii
lirice ori epice, demne de un loc în istoria literaturii române! O explicaţie este
necesară.
În cartea sa, N. Havriliuc limpezeşte unele momente relevante din viaţa şi
activitatea lui Mircea Streinul, în subcapitolele intitulate Un timp la Bucureşti şi,
mai ales, Reîntoarcerea la Cernăuţi. Cu toate că la Bucureşti poetul "se scaldă" tot
în mediile legionare, el stabileşte nişte legături şi cu "Doneştii iudaizaţi " , cu
scriitori ca Pompiliu Constantinescu, cu redactorii de la Fundaţia Regală şi
colectivul Enciclopediei Române, intelectuali cu orizonturi umaniste, neangajaţi în
"
"lupta legionară, antisemită, care, surprinzător, îl tratează pe bucovinean cu
respect, fără ranchiună.
Revenind la Cernăuţi, grupul intelectualilor democraţi din fostul Partid
Naţional Liberal decid să-I angajeze redactor la noua publicaţie, " Suceava", unde
se găseşte un loc şi pentru Liviu Rusu. Pe lângă meritele lui Gh. Alexianu şi
Romulus Cândea, semnalate corect de N. Havriliuc, un rol pozitiv I-au avut, în acea
împrejurare, profesorul Grigore Nandriş şi juristul Gheorghe Vântu, ambii reuşind
"
"
"despărţirea definitivă a celor doi "iconarişti de camarazii lor legionari de la
"
"Iconar : Vasile Posteucă, Barbu Sluşanschi, Leon Ţopa, George Macrin,
Ion Ţurcan, dar şi de profesorul Traian Brăileanu.
Încercările unor foşti "camarazi " de a-i readuce, în toamna lui 1 940, pe Liviu
Rusu şi Mircea Streinul în scena puterii legionare au fost sortite eşecului.
N. Havriliuc se referă adesea la "goticul bucovinean" , prin care - scrie
autorul - " literatura română urma să se-nscrie în circuitul valoric european " (p. 75).
Chestiunea "goticului bucovinean" a revenit în paginile revistei "Iconar" prin eseul
lui Liviu Rusu, Elemente gotice în cultura Bucovinei ( "Iconar" , Il, nr. 1 1 , iunie
1 93 7, p. 3 ) . Este meritul acestei biografii că readuce în atenţia contemporanilor
această temă teoretică de valoare naţională. L. Rusu a evitat, în eseul lui, să alunece
pe terenul doctrinelor politice, şi a insistat asupra goticului în muzică etc. Îmi
îngădui să amintesc că problema "goticului moldovenesc" a fost ridicată de
profesorul Petre Constantinescu-Iaşi într-o serie de studii incluse în cartea
Bizantinismul în România. Influenţe asupra artei româneşti ( 1 925). Ideile
profesorului comunist au fost reluate de Gh. Balş, în studiul L 'Injluence de 1 'art
gotique sur 1 'architecture roumaine ( 1 929), ambii cu referiri bogate la biserica
voievodală din Rădăuţi - "Bogdana" . Dintre bucovineni, Orest Iulia şi Simion Reti
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s-au oprit asupra goticului, ambii citaţi de Liviu Rusu. Am descoperit că, în 193 1 ,
G . M. Cantacuzino publicase în ziarul "Mişcarea" din Bucureşti (nr. 326 din
22 decembrie) eseul-sinteză Influenţa gotică în Moldova. Limitându-se la spiritua
litatea gotică în muzica clasică germană şi franceză, Liviu Rusu încheie eseul său
cu fraza: "Aş înclina să urmăresc existenţa unui principiu gotic moldovenesc în arta
cultă a Bucovinei, oricât ar părea ca absurdă pentru unii o astfel de încercare" .
Influenţele gotice în cultura bucovineană din deceniile interbelice merită cercetări
savante, aplicate la fenomene concrete. Aş spune că cercetătorii tineri s-ar putea
aventura să definească într-o viziune modernă influenţele gotice în arhitectura
medievală din Moldova, raporturile intrinseci ale stilului romanic cu cel gotic şi cu
cel bizantin, problematică generoasă, peremptorie că vechea şi moderna cultură
românească are statornic fundament european de la Răsărit la Apus.
Biografia Mircea Streinul. Omul şi opera este o lucrare de istorie literară
valoroasă prin bogăţia informaţiilor şi ideile puse "în scenă", ce stimulează
gândirea cititorului, ba şi sensibilitatea civică, întrucât autorul, N. Havriliuc,
lansează întrebări, provoacă şi nedumeriri în aventura cunoaşterii, ceea ce ne
determină să aşteptăm din partea-i şi alte lucrări de istorie literară.
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CRONICI PAROHIALE DIN BUCOVINA (I)
VASILE 1. SCHIPOR

Interesul pentru condicile parohiale din Bucovina şi valorificarea acestora
este mai vechi şi s-a manifestat la noi cu intermitenţe. La Rădăuţi, în 1 909, August
Nibio ( 1 886-1 968), publică "Bukowiner Pharrchroniken" [ "Cronici parohiale din
Bucovina"], într-un format la care va mai recurge ulterior. Caietul nr. 1 al acestei
publicaţii cuprinde studiul Initia oppidi Radautz et origo hic introducti cu/tus
religiosi.

Tot la Rădăuţi, în 1 927, apare un caiet din "Archiv fur Landeskunde der
Bukowina" ["Arhiva de Ştiinţe a Bucovinei"] . În acelaşi format, un al doilea caiet
apare în 1 930. Acestea sunt continuate de "Bukowiner Heimatblătter" ["Foaia
Patriei Bucovina"] , publicaţie realizată tot ca o culegere de studii şi tipărită în 1 933
în tipografia văduvei lui Peter Blondowski. Editorul acestor publicaţii este tot
August Nibio, profesor la liceele de băieţi şi fete din Rădăuţi, creatorul presei
ştiinţifice, de expresie germană, din Rădăuţi. Studiile şi articolele tipărite în aceste
caiete, prin informaţia bogată şi variată, reprezintă texte de referinţă şi pentru
cercetătorii de astăzi. Colaboratorii sunt nume de prestigiu în bibliografia
Bucovinei: Raimund Fr. Kaindl, Teodor Balan, Hans Gaschler, Eugen Herzog,
Norbert Zimmer, Hubert Kargl, Ioan Zugrav, Fritz Netollitzky, Rudolf Gassauer,
August Nibio, Sever Zotta, Albert Baumgarten, Orest Marcu.
La 24 iulie 1 932, apare nr. 1 al periodicului săptămânal independent
Bukowiner
Wochenpost" [ "Poşta bucovineană săptămânală"] . Editor: văduva
"
Blondowski. Redactor responsabil pentru numerele 1 -27: Robert Neunteufel;
pentru numerele 28-32: Karl Brzezina. Adevăraţii editori şi redactori sunt, însă,
parohul Karl Schiittler şi profesorul August Nibio. Ziar în adevăratul înţeles al
cuvântului, "Bukowiner Wochenpost" poartă ca subtitlu "Unabhăngiges deutsche
Wochenblatt" ["Foaie săptămânală germană independentă"] . Foiletonul acestui
periodic este semnat de August Nibio, Julius Teuchert, Max Januszewski, Wilhelm
Wiihr, Siegfried Hugo. Dintre foiletoanele lui August Nibio, cele mai importante
din ziar, unele sunt adevărate studii cu o informaţie bogată: Radautzer Zeitungen
(care face referiri şi la presa românească din Rădăuţi), Verschwendene Ortschaften
in der Radautzen Ebene [Aşezări dispărute din împrejurimile Rădăuţilor], o suită
de micromonografii ale unor localităţi din împrejurimi, Von unseren Volkstanzen şi
Analele Bucovinei, XIV, 1, p. 207-2 5 1 , Bucureşti, 2007
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Auf der Kukuruzklaker, materiale consacrate dansurilor populare şi obiceiurilor de

Ia clăcile de desfăcat porumb.
Interesul pentru istoria locală reînvie în anii ' 70 din veacul trecut.
Monografiile unor localităţi, care apar acum, valorifică şi informaţii din condicile
parohiale. Dar preocupări speciale apar, în Bucovina, abia după evenimentele din
1 989. În volumul Siretul - vatră de istorie şi cultură românească, Iaşi, Editura
Omnia, 1 994, Ion Popescu-Sireteanu include şi un material ce ne interesează aici:

Siretul la sfârşitul sec. al XIX-lea şi prima jumătate a sec. al XX-lea după o
cronică parohială şi după izvoare contemporane, p. 1 1 5- 1 27. La Sesiunea de
comunicări ştiinţifice "Bucovina - file de istorie", Suceava, 1 9-20 noiembrie 2004,

profesorul universitar Mihai Iacobescu susţine o comunicare consacrată condicilor
parohiale din Bucovina istorică. Aceasta se tipăreşte, sub titlul Condicile cronicale
- izvoare istorice pentru reconstituirea unor realităţi din trecutul Bucovinei, în
"
"Codrul Cosminului , serie nouă, "Analele ştiinţifice ale Universităţii «Ştefan cel
Mare» din Suceava", seria Istorie, nr. 8-9 ( 1 8-1 9), 2002-2003, Suceava, Editura
Universităţii, 2004, p. 229-23 5 . Autorul valorifică aici două cronici parohiale din
Bucovina: Condica cronicală a parohiei Salca şi Condica cronicală a parohiei
Pârteştii de Jos. Istoricul sucevean Mihai Iacobescu face referiri Ia cronicile
parohiale şi în cartea sa 30 de zile în " Siberia ". Căutând arhivele Bucovinei, laşi,
Editura Junimea, 2004, în capitolul IX, În universul lumii rurale de odinioară,
p. 1 68-2 1 5, unde reproduce obligaţiile parohului din Prospectul trimis parohiilor,
în 1 890, şi valorifică cele două condici menţionate mai sus, nu, însă, şi cronici
parohiale din partea înstrăinată a Bucovinei, cum ne-am fi aşteptat să descopere Ia
Arhivele de Stat din Cernăuţi.
Tot acum, Vasile Diacon publică lucrarea Cronicile Suhei bucovinene, voi. I-11,
Iaşi, Tipografia Moldova, Seria "Monografii bucovinene", 2005. În volumul al II-lea,
destinat anexelor, el tipăreşte şase cronici parohiale din Bucovina: Condica
cronicală a parochiei ortodox-orientale Gemine cu atinenţele ei Ostra şi Slătioara,
începând cu anul de la Christos 1890, p. 1 5-67; Condica cronicală a espositurei
parochiale Negrileasa, p. 68-1 06; Condica cronicală a parohiei Bucşoaia cu
filiala Frasin, p. 1 07-242; Condica cronicală a expositurei parochiale ort. or. în
Ostra, lângă Stulpicani, din archiepiscopia ort. ar. a Bucovinei, p. 243-3 03 ;
Condica cronicală a parohiei ortodox române Doroteia, p. 3 04-324; Cronica
parohială Slătioara, p. 325-3 3 5 . Preocupat de cercetarea zonei din perspectiva

"
" istoriei totale , Vasile Diacon valorifică, de asemenea, condicile de stare civilă: 
condicile mitricale sau protocoalele de mitrice (pentru născuţi, cununaţi şi morţi),
introduse în Bucovina, prin Patentul împărătesc din 20 februarie 1 784, începând cu
1 mai 1 784; - condicile vestirilor şi ale cununaţilor; - conscripţiile sau recensă
mintele parohiale de dinainte de 1 9 1 8, introduse în Bucovina, ca obligaţie a
preotului paroh, prin Plan zur Regulierung des geistlichen Kirchen und
Schulwesens, din 29 aprilie 1 786 etc.
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

3

Cronici parohiale din Bucovina (I)

209

În spiritul orientării sale programatice, "Analele Bucovinei " publică,
începând cu acest număr, materiale referitoare la cronicile parohiale din Bucovina,
introduse aici în anul 1 890, după model occidental. După documentele privind
introducerea "condicilor cronicale" şi îndrumările privind ţinerea acestora,
prezentăm, pentru început, Condica cronicală aparochiei greco-ortodoxe Arbore.
În transcrierea textelor, am respectat normele Academiei Române de
ortografie şi punctuaţie, în vigoare astăzi, străduindu-ne, totodată, pe cât ne-a fost
posibil, să păstrăm specificul epocii în care aceastea au fost create. Am păstrat,
astfel: - grupul ch pentru h, în toate situaţiile (archeolog, archipăstoriu, catechet,
chram, chrisov, diptichuri, paroch, parochieni); scrierea cu a a lui ă protonic
(adalmaş, barbaţi, bautură, marinimositate, marturisi, platesc, sfarma, stralucire,
tatareşti); - scrierea cu -i (i final, asilabic, ultrascurt), mai ales în diftongi
(ajutoriul, arendariu, astjeliu, banderiu, bibliotecariu, caracteriu, consilieriu,
grajdiul, inspectoriu, ministeriu, notariu, păstoriu, secretariu, soiu, vicariu); pluralul cu desinenţa -uri, în loc de -e şi/ori -i (districturi, reparaturi, paşuri);
grupul -se- pentru -şt- (consciinţa, însciinţat, liniscirea, sciinţijice); - folosirea lui -s
intervocalic, în loc de -z-, mai rar în poziţie iniţială (casuri, diecesă, isbândă,
ocasiune, orisont, provisor, resistinte, resoluţiune, sloţi, speze, visita).
Am înlocuit, însă: - scrierea lui dz iniţial şi/ori intervocalic, arhaic, cu z
(Dumnezeu, pătrunzând, văzând, zi); sufixul din unele forme de plural -esei cu
sufixul -eşti (omenesci > omeneşti, sujletesci > sufleteşti; tataresci >tătăreşti); -

-

scrierea cu iniţială majusculă a numelor lunilor anului şi a neamurilor/etniilor/
popoarelor.
În majoritatea cazurilor, am renunţat la scrierea cu -u (final), ca în cuvintele:
câtu, curându, s-aufăcutu, am primitu, suntu etc.
Pentru a nu altera atmosfera de epocă (Bucovina patriarhală de la sfârşitul
secolului al IX-lea), am păstrat cuvintele şi formele arhaice, precum şi cele
regionale întâlnite în text: adecă (adică), adoraţiune (adorare), aice (aici),
alocurea, amănare, amentit (amintit), carele (care), cari (care), căştiga, cătră
(către), cârşmă, ceti, clir (cler), contimpuran (contemporan), cuitanţă (chitanţă),
cuotă (cotă), dară (dar), dănsul (dânsul), deie (să dea), demustră (demonstrează),
deşchidere (deschidere), dobă (tobă), eară (iar), earnă (iarnă), efectuire
(efectuare), esamina (examina), esprima (exprima), feliurite, frumuseţă, germân
(german), hărăbăli (harabale), igumen (egumen), împlenire, împus (impus),
îndecurând (curând), întra (a intra), întrare, lămurit (clar), lucră (lucrează),
măhnire, mărunţuşuri, metropolit, Mogilă (Movilă), monastire, necesitează
(necesită), neguţitor, nemică, nemulţămire, nesuferibil (de nesuferit), nimene,
noauă (nouă), odaie (cameră), orândă (arendă), ordinate (ordonate), ovaţiune,
pacinic (paşnic), Parasceva (Parascheva), păreţi (pereţi), părtizan (partizan), pâne,
perd (pierd), pomet (pomăt), pre (pe), preut (preot), preuţască (preoţească),
producte (produse), putrejune, rădica (ridica), reazim (reazem), remas (rămas),
repeţit (repetat), resipi (risipi), romănesc (românesc), samă (seamă), sânt (sfânt),
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sânţie (sfinţie), s/ăbăciune, stânge (stinge), strecură (strecoară), strein (străin),
suti/e (sutele), şerviţ (serviciu), târâi (a târî), ţeară (ţară), videre (vedere), voace
(voce).
Pentru uşurarea parcurgerii textelor dăm şi un glosar: abvenient, petrecut
"
( "întâmplări abveniente ); adalmaş, aldămaş, băutură oferită de cineva după
încheierea unei tranzacţii; amăsurat, potrivit, conform, pe măsura ("amăsurat
"
împrejurărilor ); antiste, primar; antestie, primărie; antic, vechi; ansă, anză, prilej ,
"
ocazie; arătare, reclamaţie, scrisoare anonimă ( "arătare anonimă ); asanta, a
recruta; asântare, recrutare; banderiu, grup, ceată ("cortegiul trăsurilor [a fost
"
condus] de un banderiu de călăreţi ); bineventare, cuvânt de bun venit, de
întâmpinare, primire solemnă; bujdă, cocioabă ( "bujdă j idovească ruinată"); calic,
sărac; casariu, cassariu, casier; cârmuire, conducere; colandare, predare, recepţie
a unei lucrări; competent, corespunzător; concede, a admite; conchema, a convoca;
concubinate, concubinaje, căsătorii nelegitime; concurenţă, legătură (" drum de
"
concurenţă ); congrua, venitul minim, salariul; conţălegere, acord între părţi;
conţeles, de acord; convenire, petrecere împreună; dăjdii, dări; desradica, a
transfera, a muta pe cineva într-un alt loc sau post; diptich, icoană sau tablou
alcătuit(ă) din două plăci legate una de alta, care se închide şi deschide ca o carte;
alteori, operă muzicală alcătuită din două părţi; disrădica, a descărca de gestiune;
"
eda, a edita; epitimit, închis, deţinut ( "casele epitimiţilor , închisori); escriere,
transcriere; esopera, a obţine; exarh, inspector într-o eparhie (episcopie, dieceză);
exortă, lecţie de religie; exposit parohial, preot care nu şi-a câştigat gradul de
paroh, cooperator; expozitură, parohie semiindependentă, fără drept de a ţine acte
mitricale (naşteri, cununii, decese); familiant, membru al unei familii;.fiorin, florin,
monedă de aur sau de argint cu circulaţie şi în Bucovina; fundător, fondator;
garanţă, garanţie; gura!, verbal; hărăbală, baraba, căruţă mare; hojmălău,
hoj malău, om voinic, înalt şi prost; igumen, egumen; incident, prilej, ocazie ( "din
incidentul visitaţiei
canonice");
iubi/eu, jubileu; împărtăşire, predare
"
( "împărtăşirea învăţământului religionar ); îndegeta, a indica, a introduce, a
organiza; însuşietate, calitate, funcţie, rang; întrepus, interpus; înţânat, pus de
formă; lepăda, a renunţa la ceva, a se descotorosi de ceva; litfă, venetic, admigrat;
lujeni, a trece dintr-o casă în alta, a se muta des; mas, popas, găzduire; mazur,
polon, polonez; momentos, curent; marinimositate, mărinimie; oaspe, oaspete,
"
musafir; obştime, obşte, comunitate; oficios, oficial ( "tratative oficioase );
"
onestate, onestitate; onorariu, de onoare (" membru onorar ); părtăşie, parte
socială; pomet, pomăt, livadă cu pomi fructiferi; ponderos, important; ponomariu,
pălimar; poporaciune, popor; poporeni, oamen i simpli, din popor; predomnitor,
dominant; preposit, preot; proistos (variantă a lui proestos, călugăr sau preot cu cel
mai înalt rang în ierarhia clericilor unei mănăstiri sau a unei biserici ori enorii);
propăşire, progres; propinator, arendaş; propinaţiune, drept de vindere a băuturilor
alcoolice; protocol, proces-verbal; protopresviter districtual, protopop; prourma, a
continua; publica, a (se) aduce public la cunoştinţă prin viu grai, a (se) anunţa
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("acest emis s-a publicat parochienilor de aice în biserică"); puseciune, poziţie,
aşezare ( "puseciunea ei geografică"); rachiu, băutură alcoolică tare; ram, domeniu
de activitate; realitate, parcelă, loc ( "vânzarea numitei realităţi "); recerut (necesar);
referiţiv, referitor; repausat, decedat; săcăluş, tun mic, folosit pentru marcarea unor
evenimente deosebite ori la Paşte; scrisual, scris, probă scrisă la examen; singelie,
dispoziţie bisericească, exprimată printr-un act public; slatină, izvor, fântână, puţ
cu apă sărată, din care se exploata slatina (saramura); solvi (a plăti, a achita);
staurofor, stavrofor, preot sau arhimandrit care poartă, ca distincţie ecleziastică, o
cruce de aur pe piept; sucurs (contribuţie); tindă, încăpere mică situată la intrarea
caselor ţărăneşti, hol; pronaos (într-o biserică); ţinterim, cimitir; ţuhal, sac mare;
voinicie, abuz.
Prin croşete [ . . . ] am marcat intervenţiile noastre, în cazul unor forme, lexeme
ori, mai rar, grupuri de cuvinte, menite a uşura lectura utilizatorului contemporan.
Tot aşa se fac trimiterile la sursă, la sfârşitul documentelor reproduse.
Nr. 905
66
CERCULARIU

Mai fiecare zi ce trece produce şi ne presentă tablouri vie de întemplări
momentoase, ce se petrec pe terenul vieţii private şi cei publice a omului.
Multe din întemplările cele momentoase caracterizează timpul şi locul, când
şi unde, precum şi sfera activităţii omeneşti, în carea se petrec, într-un mod atât de
interesant, încât pentru consecinţele provenite din ele, sunt prea adese de o valoare
de tot ponderoasă nu numai pentru vieţuitorii presentului, ci şi mai cu samă pentru
cei ai viitoriului.
Spre a nu se da uitării şi spre a se putea păstra tablourile evenimentelor
momentoase într-a lor esactitate şi chiarătate originală pentru posteritate, cere
necesitatea ca să se registreze, cât se poate de precis, chiar la a lor iveală şi cu
îngrij ire să se păstreze.
Valoarea însemnată ce o posed [ă] colecţiunile evenemintelor momentoase de
pe orice teren al vieţii sociale, o cunoscuse de mult lumea erudită, prin urmare s-au
şi îngrijit ea foarte timpuriu pentru registrarea şi conservarea evenemintelor de acel
feliu în anumite cărţi ce se numesc "condice cronicale" .
Condicele cronicale sunt nu numai un izvor mănos pentru istoria specială a
anumitelor locuri şi timpuri, fiind un substrat preţios pentru dânsa, ci totodată şi un
şir de premise reale pentru o judecată temeinică întru prourmarea activităţii
efectuoase în diferitele ramuri speciale de cultură şi prosperarea ei.
Mai cu samă biserica apuseană, pătrunzând cumpenitatea influinţei
elemintelor religioase-morale asupra vieţii şi desvoltării popoarelor, precum şi
ţesetura de referinţe dintre societatea bisericească şi societăţile secularie, s-au
interesat cu deosebită îngrij ire de toate cele ce se întemplau în vieaţa popoarelor
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respective şi înfiinţând de timpuriu, mai pe la toate institutele bisericeşti, condice
cronicale, au registrat în ele toate întemplările mai momentoase, mai ales de pe
terenul biserices, netrecând cu vedere nici cele de pe terenu[l] seculariu, şi au
adunat astfeliu un material foarte considerabil de care se foloseşte foarte mult
literatura bisericească şi cea profană în ziua de astăzi.
De au lucrat ceva şi biserica orientală în genere în priv inţa aceasta nu ni este
cunoscut, dară ştim că în special biserica noastră ort[odoxă] orient[ală] din
Bucovina pe al căriia teritoriu acum pentru puseciunea ei geografică fiind ea aşa
zicănd hotarul între năţiuni şi confesiuni eterogene, s-au perândat, precum ni
demustră numai remăşiţele monumentale ce se mai află în ţară, eveneminte foarte
interesante, atât triste cât şi îmbucurătoare, relative la vieaţa şi esistinţa ei, cu toate
aceste ea mai de tot seracă şi lipsită de registre cronicale, din cari am fi în stare să
câştigăm cel puţin o evidinţă supraficială asupra şirului acţiunilor din vieaţa ei
trecută, afară de unile notiţe neînsemnate ce se află ici colea pe-n cărţile liturgice,
de unile puţine monuminte, zugrăvituri, înscripţiuni şi diptichuri ce s-au mai păstrat
pe la monăstirile actuale de astăzi, precum şi pe la bisericele cele secularisate ce
serviau odinioară ca monăstiri.
Însuşi de la scaunul episcopiei Rădăuţului, a cărui activitate au durat aproape
la patru secule ( 1 402- 1 78 1 ), nu numai că n-avem acte, dară nici măcar nişte date
însemnate despre activitatea lui.
Considerând măhnitoarea stare a lucrurilor, că nu numai evenemintele
momentoase din seculele de mai nainte sunt pentru noi perdute, dară şi aceasta, nu
mai puţin măhnitoare circumstare, că multe eveneminte ponderoase ce s-au
perândat în ţeară însuşi după încorporarea ţării noastre în staturile monarchiei
austriace, cari, nefiind registrate, încep a se perde însuşi din memoria şi gura
poporului, cu toate că sunt de valoare şi ar servi de material mănos pentru literatura
bisericească din ţară, socotim aşadară de o necesitate imperativă de a se introduce
"
măcar acum "condice cronicale şi-n eparchia noastră, spre a conserva pe cât este
cu putinţă unele din cele din timpu[l] trecut, eară de acum înainte a registra
întemplările obveniente pe terenul bisericesc şi însuşi pe cel seculariu din ţară, ceea
ce se arată cu atât mai neapărat, deoarece, precum vedem, se înundă ţara de
locuitori din alte părţi, prin cari începe a se schimba însăşi faţa etnografică şi
confesională a poporăţiunii bucovinene.
Pentru realisarea amintitului scop, se vor întroduce la toate institutele
"
bisericeşti din eparchiă şi anume cărţi anumite cu titlul: "Condica cronicală
(a cutărui institut):
1 ) la consistoriu archiepiscopes;
2) la biserica catedrală;
3 ) la facultatea teologică;
4) la institutul seminariului clerical;
5) I a tustrele monăstiri actuale, precum şi l a espositura monăstirească din
Suceava;
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7) la păstoriea de suflete din Leov, precum şi la toate păstoriile de suflete în
casele epitimiţilor;
8) la şcoala cantorală archiepiscopală de aice;
9) Ia şcoala poporală gr[eco]-or[ientală] din Cernăuţi şi
1 O) Ia inspectoratul reşedinţei archiepiscopale.
Pentru uniformitatea acestor cărţi şi pentru ca să corespundă scopului aţântit,
vor fi ele compuse din hărtie durabilă şi bine legate, ceea ce va îngrij i tipografia
archiepiscopală de aice cu preţul cât se poate de moderat.
Cartea îndegetată se va împărţi în două părţi eagale. În prima parte se vor
înregistra trătate, raporturi, date, notiţe etc. relative la timpul trecut, eară în a doua
parte cele din timpul present cronologic precum vor urma.
Fila întâia a cărţii va cuprinde pentru orientarea raportantului un prospect, în
carele va fi încâtva îndegetată materia ce va să se înregistreze în îmbele părţile
condicei cronicale.
Fiind condicele cronicale un document preţios pentru folosul timpurilor
viitoare, nu credem a fi de prisos observarea cum că negreala ce se va întrebuinţa
pentru înregistrarea materiei să fiă întensivă şi durabilă, nu însă orişice văpsele
lesne ştergătoare şi resuflătoare, ceea ce o-ar corespunde scopului: scrisoarea să fie
curentă, însă uşor cetiveră, eară stilul nătural, lămurit, precis şi lipsit de orice
îndoeli stilistice, ce ar fi în stare să întunece sensul cel adevărat al articului
respectiv.
Fiăcărui articul se adauge la fine respectivul datum şi iscălitura propriă a
aceluia ce I-au îndus.
Recomândabil ar fi de a fini fiăcare an curent cu un trătat scurt dară precis,
care să cuprindă un prospect general despre progresul sar regresul pe orice teren
cultural în cercul activităţii.
Condica cronicală se va socoti de actul oficios al acelui aficial, căruia s-au
încredinţat spre întrebuinţare; pentru aceasta se va păstra ca în evidenţă şi se va
trăta la eventuale predări şi primiri în samă asemen celorlalte acte oficiale.
Adaugem la aceasta că visitătorii însărcinaţi cu visitaţiile canonice anuale se
obligă întruna de a cerceta şi condica cronicală şi subsemnându-o la ocăsiune[a]
amintită să însemneze totodată despre esistenţa, starea şi progresul ei în protocolul
de visitaţie.
Cărţile pentru destinatul scop, a cărora efectuare acum s-au îndrumat, se vor
trămite în scurt timp cătră toate sus citatele înstitute cu acel adaos, cum că
procurarea lor se va spesa de cătră păstoriile de suflete din banii discosului, eară de
cătră celelalte institute din pauşalul respectiv.
Preţul curat de 2 fl. 50 cr., carele e de tot moderat pentru un tom bine şi
durabil efectuat, să se comunice nemijlocit după primirea cărţii, adresat cătră
Consistoriul archiepiscopesc.
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Împlinindu-ne cu întroducerea condicelor cronicale în eparchia noastră de
Dumnezeu scutită una din dătorinţele imperative, care credem a satisface dorinţele
de mult timp esprimate, sperăm totodată cum că şi venerabilul nostru clir, precum
şi stimabilii conducători ai institutelor archidiecesane fiăcarele după putinţă şi
ştiinţă îşi va împleni încă cu rigorositate dătorinţa sa faţă de scopul cel salutariu,
pentru carele sunt destinate amintitele condice, dând lumii posterioare şi-ntr-acest
ram de activitate o dovadă faptică despre interesul viu ce trebue să-I aibă fiăcare
bărbat cult, pentru tot ce e bun, frumos şi de folos.
Din Consiliul Consistoriului archiepiscopesc ort[odox] orient[al] al Bucovinei,
Cernăuţi, 20 noemvre (2 decemvre) 1 889
[MITROPOLITUL] SILVESTRU

Reus

[Circulara se publică în "Foaia ordinăciunilor Consistoriului archiepiscopesc
în afacerile Archidiecesei ortodoxe-orientale a Bucovinei ", Cernăuţi, Nr. 1 9, 1 889,
p. 87-90, edată şi trămisă în 1 4/26 decemvre 1 889, cu numărul 905]
PROSPECT
pentru Îndegetarea materiilor ce se vor Înregistra În condica cronicală

Trătate istorice, raporturi, decopiări monumentale, date, notiţe etc. relative
I. la biserica seau bisericele seau capela din locu, şi anume:
1 ) în care anu şi pe ale cui speze este edificiul zidit, clădit, restaurat ŞI
eventual de unde seau încotro mutat;
2) numele ctitorilor, ale patronilor şi ale binefăcătorilor;
3) mărimea, forma architectonică, precum şi ornamentica esternă şi internă a
edificiului;
4) înscripciunile ce s-ar afla pe tabla monumentală ori pe păreţi, pe iconostas,
pe alte monuminte şi cruci în şi afară de edificiul bisericii;
5) vasele, vestmintele, precum şi alte obiecte şi efecte bisericeşti antice şi de
preţ însămnat;
6) cu ce şi de cătră cine este biserica respectivă dotată în scopul susţinerii
personalului ei;
7) notiţe folositoare ce s-ar afla în documintele, singeliele, diptichurile şi
cărţile bisericii, în condicele mitricale şi-n alte acte oficiale;
II. la ţinterimurile din loc;
III. la evenemintele momentoase petrecute pe terenul bisericesc, religiosmoral, confesional etc., precum şi causele şi efectele lor;
IV. la alte institute de crescere, de cultură şi de binefacere;
V. la comuna, şi anume:
1 ) despre originea ei şi a numelui pe care-I poartă;
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2 ) despre puseciunea ş i desvoltarea ei teritorială;
3) despre desvoltarea ei socială, etnografică, religiunară, politică, naţiunală,
culturală, economică, îndustrială, comercială etc.;
4) despre procesul desvoltării cu întonarea causelor ce au înfluinţat progresul
seau regresul pe sus citatele terenuri;
5) despre eventualele monuminte, ruine istorice etc., ce s-ar afla pe teritoriul
respectiv, precum şi despre însămnătatea lor istorică;
VI. la evenemintele momentoase elementare, igienice, astronomice, statistice,
precum şi la alte orice feliu de întămplări străordinarie.
Nota I. Materia îndegetată în prospectul de sus se potrivesce mai mult pentru
păstoriile de suflete din comunele orăşene şi rurale, precum şi pentru s[fintele]
monăstiri, atât pentru timpul trecut, cât şi cel present.
Nota II. Păstoriile de suflete în casele epitimiţilor să înregistreze pe lângă
cele sus îndegetate şi următoarele:
1) numărul condemnaţilor, feliul crimei seau delictului, timpul condemnării;
2) feliul crimelor şi delictelor predomnitoare în genere şi causele lor;
3) mij loacele întrebuinţate spre îndreptarea condemnaţilor şi succesele
reuşite;
4) în cari districturi ale Bucovinei află loc mai dese crime şi delicte, de care
feliu şi din ce causă.
Nota III. Celelalte institute vor afla, relativ la timpul trecut, destulă materie
pentru înregistrare în condice cronicale din respectivele acte oficiale, eară relativ la
timpul present, pe lângă evenemintele ce stau în raport cu scopul înstitutului, şi altă .
orice materie ce se va socoti de ponderoasă.
Nota IV. Afară de materiile specificate, referitoarie la biserica, enoria ŞI
comunitatea din loc, la manastirea şi înstitutul respectiv, se pot înregistra ŞI
evenemintele istorice şi curente referitoarie la întreaga eparchie şi ţară.

[Documentul este cuprins în Condicile cronicale, tipărite de Mitropolia
Bucovinei la Tipografia Archiepiscopală, Cernăuţi, 1 890, la începutul volumului,
fila a doua, nenumerotată, în limba română (recto) şi în limba ruteană (verso).]
Nr. 1 942
12
CERCULARIU

Cu privire la însemnatele spese, ce s-au făcut de cătră tipografiea noastră cu
efectuirea cărţilor trămise în diecesă spre întrebuinţare, ca Condicele cronica/e,
care spese trebue să se acopere cât mai curând, sunt rugaţi toţi venerabilii păstori
de suflete, cari au primit sus numita carte pentru respectivul oficiat şi până acuma
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încă n-au solvit preţul ei, în cuota de 2 fl. 50 cr., de a-1 comunica cât mai timpuriu
la adresa Consistoriului archiepiscopesc.
Din Consiliul Consistoriului archiepiscopesc ort. or. al Bucovinei
Cernăuţi, 30 aprilie ( 1 2 mai) 1 890
SILVESTRU
Reus
[Circulara se publică în "Foaia ordinăciunilior", Cernăuţi, nr, 8, din 211 4 mai
1 890, p. 32, în limba română]
Nr. 1 2 1 9
22
CERCULARIU

Introducându-se cu cerculariul de ai ce din 20 noemvre (2 decemvre) 1 889,
Nr. 905 (F.O Nr. 1 9 ex 1 889) "condice cronicale" pe la institutele şi enoriile din
această archidiecesă, s-au îndegetat în amintitul cerculariu destul de lămurit atât
necesitatea cât şi ponderositatea acelor condice, învitându-se totodată venerabilul
clir ca să ofere acestii instituţiuni cuvenita atenţie şi recerutul recurs.
Cu toate aceste, precum ne-am însciinţat cu măhnire din protocoalele curente
ale visitaţiilor canonice, numai foarte puţini păstori de suflete pricep şi recunosc
valoarea nepreţuită a condicelor cronicale, ocupându-se cu deosebita sîrguinţă şi-n
acest ram de cultură, spre onoarea clirului, precum şi spre folosul bisericii şi al
ţării, eară în cele mai multe enorii se află cartea cronicală, deşi au trecut acum doi
ani de la întroducerea ei, încă neatinsă de mâna păstoriului de suflete.
Această tristă împrejurare, care demustră numai o indolenţă nesuferibilă întru
împlenirea obligămintelor din partea respectivilor, necesitează pre acest scaun
spiritual de a esprima a sa nemulţămire faţă de cei nepăsători şi de a provoca pre
fiecare restant cu privire la condica cronicală, ca îndecurând să depuiă nepăsarea
documăntată până acuma.
Cu această ocasiune se provoacă preacucernicii protopresviteri districtuali,
ca, observând ei în ulterior nepăsare faţă de cele ordinate, rară amănare să
raporteze încoace despre fiecare cas în special.
Din Consiliul Consistoriului archiepiscopesc ort. or. al Bucovinei
Cernăuţi, 26 aprilie (8 mai) 1 893
SILVESTRU

Reus

[Circulara se publică în "Foaia ordinăciunilor", Cernăuţi, nr. 8, din 25 iunie
(7 iulie) 1 893, p. 48-49, în limba română]
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Cernăuţi, în 1 1 1 3 Noemvre 1 899
60
CERCULARIU

Din protocoalele ce se fac l a visitaţiile canonice ale protopresviterilor s-a
încredinţat Consistoriul că Cerculariul din 20 noemvre (2 decemvre) 1 889 Nr. 905
(F.O. Nr. 1 9 ex 1 889) nu corespunde întocmai, că în Condica cronicală nu se
înscriu regulat evenimentele mai însemnate din loc, ba că alocurea nici nu s-au
început a se scrie în condica cronicală. Regretăm mult această nepăsare, din care se
arată că însemnătatea cea mare a condicelor cronicale, cum s-a descris ea în citatul
cerculariu, n-a ajuns încă la consciinţa unora şi altora.
Invităm dară cu înteţire pe toţi proistoşii institutelor bisericesci din eparchie
şi mai ales pre păstorii de suflete, ca să-şi iee osteneala a înscrie regulat în condica
cronicală evenimentele ce li se par a fi de oareşicare însemnătate, eară pre aceia,
cari nici n-au început a scrie în condica cronicală, să nu mai amână de azi pe mâne,
căci timpul trece şi evenimentele se strecură fără a fi fixate. Spre liniscirea
cugetului unora şi altora, se observă că nu se pretinde ca în condica cronicală să se
înscrie monografii sciinţifice, ci simpla, dară adevărata şi temeinica înducere a
evenimentelor ce provin, cu date sigure şi neîndoelnice.
Din Consiliul Consistoriului archiepiscopesc ort. or. al Bucovinei
ARCADIE CALINESCU
[Circulara se publică în "Foaia ordinăciunilor", Cernăuţi, nr. 1 7, din 23
noiembrie/3 decembrie 1 899, p. 1 08, pe două coloane, în limba română şi în limba
ruteană.]
ROMÂNIA
MITROPOLIA BUCOVINEI
Îndrumări pentru ţinerea cronicii parohiale

Prea cucernicii preoţi au datoria să introducă în cronica parohiei
evenimentele mai importante din viaţa locală, a eparhiei, a ţării şi din toată lumea.
Pentru ţinerea corectă a cronicii parohiale, se vor observa următoarele:
a)

Forma:

1 ) Condica cronicală se va alcătui din cel puţin 250 coli întregi de hârtie
bună, prin care să nu treacă negreala, cu legătură solidă.
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2) Primele 2 pagini rămân albe.
3) Pe fiecare pagină (la stânga) se lasă alb un chenar de cam 4 cm.
4) Condica cronicală nu se va împărţi după chestiuni. Înregistrările se vor
scrie în continuare.
b) Fondul:
1 ) Se va trece în cronică mai întâi istoricul comunei parohiale, care să poată fi
folosit eventual pentru alcătuirea şi publicarea unei monografii parohiale.
În cronicile vechi, un astfel de istoric se poate scrie în continuare, după datele
însemnate până acum.
2) În condica cronicală se vor însemna evenimente bisericeşti, culturale,
sociale, politice din parohie, spre exemplu: clădirea bisericii, clopotniţei, casei
parohiale, şcoalei, câştigarea de terenuri pentru parohie; alegerea consiliului
parohial şi a altor comitete parohiale (misionare, de caritate, pentru înfrumuseţarea
bisericii, cimitirului, de construcţie bisericească, Crucea Roşie etc.). Se vor arăta
familiile cari au contribuit pentru sprijinirea bisericii şi a şcoalei sau şi-au trimis
copiii la şcoli mai înalte.
3) Se vor releva de asemeni evenimentele de însemnătate covârşitoare din
eparhie şi patriarhie, precum şi din toată lumea.
4) Se vor evita, însă, chestiuni personale de colorit particular şi critici
subiective.

[Documentul a fost difuzat de Mitropolia Bucovinei sub formă de foaie
volantă, tuturor parohiilor, în urma constatărilor făcute cu ocazia vizitelor
canonice. De format atipic, acesta a fost introdus de preoţii con ştiincioşi în
Condica cronicală, aşa cum o face preotul paroh de la Arbore. Indrumările,
actualizate, cu siguranţă sub arhipăstorirea Mitropolitului Visarion Puiu ( 1 93 51 940), urmăreau responsabilizarea tuturor preoţilor pentru ţinerea cronicilor
parohiale, ca obligaţie profesională curentă.]
CONDICA CRONICALĂ A PAROCHIEI
GR[ECO] ORT[ODOXE] ARBORE

În arhiva Parohiei " Sfânta Treime" Arbore, sub numărul de inventar 36, se
află înregistrată Condica cronicală a Parochiei Gr. Ort. Arbore, un volum legat, cu
coperte de carton îmbrăcate în pânză neagră, de format 20 , 5 33,5 cm. Modelul
este imprimat de Tipografia Archiepiscopală, Cernăuţi, 1 890. Acesta are foi albe,
completate până la pagina 1 79, alte 254 de file fiind libere. Pe fila 1 recto, este
imprimat sigiliul enoriei: PAROCHIEA GR. ORT. ARBORE, cu inscripţie în
limba română, pe margine, iar la mij loc o mamă cu un copil în braţe şi alţi doi în
picioare, dinainte. Înaintea paginii de gardă se află inserată o filă de format 1 8,5
29 cm cuprinzând, pe o singură faţă, Îndrumări pentru ţinerea cronicii parohiale,
x

x
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nedatate, întocmite d e Mitropolia Bucovinei în perioada interbelică a veacului
trecut. Pe pagina de gardă, este imprimat cu aldine începutul titlului: Condica
cronicală a .. , fără completarea corespunzătoare. În partea de jos a paginii, se află o
vignietă, cu elementele dispuse orizontal, iar dedesubt locul şi anul imprimării:
Cernăuţi, Tipografia archiepiscopală, 1 890. În partea dreaptă a paginii, se află lipit
un decupaj din presa germană din Bucovina care publică o informaţie despre
Arbore iar în partea stângă, sigiliul parohiei. Următoarea filă, imprimată, cuprinde
pe amândouă paginile Prospectul pentru fndegetarea materiilor, ce se vor
înregistra în condica cronicală, în limba română şi în limba ruteană. Prima pagină
propriu-zisă, numerotată cu cifre arabe, are un elegant frontispiciu. În mijloc se află
1 7 cercuri cu simbolul Crucii, între braţele căreia sunt ajuraţi patru crini
îmbobociţi, toate cercurile fiind încadrate de chenare cu motive geometrice.
Registrul este înconjurat de alte două simboluri: coarnele de berbec, străjuind
pomul vieţii. Sub chenar, în limba română şi în limba ruteană, sunt imprimate
cuvintele: Începutul. - 3a�Jamie, dedesubtul cărora se află simbolul soarelui,
încadrat într-un cerc şi, afrontat, orizontal, de două lumânări în sfeşnice suprapuse.
Acestea gardează cea dintîi consemnare:
"Această carte Condica cronica/ă s-au înfiinţat în urmarea emisului
Eminenţei Sale, a neadormit, energicului, neobositului şi luminatului apărător al
bisericii noastre drept credincioase, a Înalt prea sânţiei Sale archiepiscopului şi
metropolitului Silvestru. Acest archipăstoriu bun, de la întronisarea sa ca
metropolit al Bucovinei şi Dalmaţiei în anul 1 880, au edat până la anul 1 890 doauă
apologii momentoase. Apologia întâia are un cuprins mai mult dogmatico
apologetic, arătând pericolele cari ameninţă biserica noastră şi implorând ajutoriul
guvernului pentru scutirea bisericei noastre în contra uneltirilor răuvoitoare ale
contrarilor. Apologia a doaua are un cuprins care atrage atenţiunea tuturor
creştinilor ort. or.; ea este o oglindă neînşelătoare, în carea se văd planurile de
operaţiuni duşmănoase şi uneltiri viclene ale duşmanilor bisericei şi naţiunei
noastre române, o carte în care autorul, cu o libertate admirabilă şi cu un zel
neînfricoşat şi neînfrânt, demaschează atitudinea puţin măgulitoare a autorităţilor
publice faţă cu biserica noastră şi destăinu[i]eşte cercurilor celor mai înalte
dorinţele juste ale bisericei şi naţiunei noastre, prin a căror împlinire ar ajunge la
înălţimea ce i se cuvine. Acest archipăstoriu, văzând cum că evenimentele
momentoase referiţiv la biserica noastră ort. or., cari caracterisează timpul şi locul,
când şi unde, precum şi sfera activităţii omeneşti în care se petrec şi sunt prin
urmare de o valoare de tot ponderoasă nu numai pentru vieţuitorii presentului, ci
mai cu seamă pentru cei a[i] viitoriului, nu s-au înregistrat în timpurile trecute
nică[i]eri, au orănduit prin circulariul din 1 4/26 decemvre 1 889, "Foaia
ordin[ăciunilor] " nr. 1 9, ca să se introducă Condica cronicală prin întreaga eparhie,
spre a conserva pe cât cu putinţă unele din cele din timpul trecut, eară de acum
înainte a registra întâmplările abveniente pe terenul bisericesc şi însuşi pe cel
seculariu din ţeară, ceea ce se arată cu atât mai neapărat deoarece, precum vedem,
.
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se înundă ţeara de locuitori din alte părţi, prin cari începe a se schimba însăşi faţa
etnografică şi confesională a poporaciunei bucovinene.
Trimiţându-se din partea consistoriului în anul 1 890 această carte, numită
Condica cronica/ă, parochiatului Arbore, s-a făcut cu aceasta începutul înscriirilor.
De[i]e Domnul ca evenimentele ce se vor înregistra să fie îmbucurătoare pentru
biserica noastră drept-măritoare ort. or. şi pentru naţiunea noastră română din
întreaga ţeară!
Arbore în anul d. Chr. 1 890.
Teodosiu Iliuţu, paroch şi exarch" (p. 1 -2).
Paginile au în partea stângă o bandă liberă de 3 cm, în unele cazuri aceasta
fiind marcată de o linie verticală. Primele 50 de pagini sunt scrise cu cerneală
neagră şi într-o admirabilă caligrafie. Consemnările nu mai poartă la sfârşitul lor
numele preotului-cronicar.
Cea dintâi consemnare cuprinde date istorice despre localitatea Arbore,
preluate din "Candela" , nr. 1 2, 1 889, p. 8 1 0: " Satul Arbore, dintru început numit
Solca de Jos, împreună cu Solca de Sus - acum orăşelul Solca - fusese de demult
a[l] lui Luca Arbure, părcălabul Sucevii, crescătoriul lui Ştefan Vodă, fiul lui
Bogdan Vodă Chiorul. Atât lui Luca Arbure, cât şi fiilor lui, Toader şi Nichita,
acel Ştefan Vodă, în anul 1 523 , le-au tăeat capul. Ca ereditate, ajunsese satul
acesta a fi a[l] lui Udrea cel Orb, carele ţinea pre Odochia, o nepoată a lui
Arbure, şi era socrul armaşului Toader Murguleţ. George Movilă, metropolitul,
luă satul acesta de la Udrea, în schimb pentru satul Stănileştii, în ţinutul
Hotinului, adăugându-i încă 300 de lei ungureşti şi un potir de argint, şi dărui
acest sat Suceviţei. Oară fiind Murguleţ părtizan al Doamnei Elisaveta, văduvei
după Ieremie Movilă şi luând parte la întreprinderile ei pentru recăştigarea
tronului Moldovei, Ştefan Tomşa, după ce la Cornul lui Sas, în anul 1 6 1 2,
nimicise de tot oastea leşească sub Ştefan Potoţchi, ginerele Doamnei Elisaveta,
întru pedeapsa lui Udrea şi a lui Murguleţ, strică învoeala aceasta. El confiscă
satul Solca, ca proprietate a lui Udrea şi Murguleţ, şi îl dă, prin chrisovul din 3 1
iuli[e] 7 1 231 1 6 1 5, mănăstirii sale Solca" (p. 3).
Informaţiile despre coloniştii germani "sunt culese de pe la bătrânii locuitori "
dar şi din surse edite, cum este lucrarea lui H. Bidermann, Die Bukowina, Lemberg,
1 876, sursă menţionată la subsolul paginii: "Cu timpul, s-au despărţit satul Arbore
de Solca, înfiinţând o comună separată, crescând numărul poporaciunei tot mai
mult. Poporaciunea era până la nul 1 800 curat românească. După anul 1 800, au
venit în satul acesta 8 familii germâne, din Bavaria, aşezându-se ca [şi] colonişti,
mai întăi în partea ostică [estică], numită Hrinceşci, după aceea, înmulţindu-se şi
mai venind germâni catolici, - cei dintăi erau protestanţi - din Boemia, s-au aşezat
cam în centrul comunei. Aceste [dz]ise despre colonişti sunt culese de pe la bătrânii
locuitori, dară cam corespund şi datelor unor scriitori, ca d[e] e[xemplu]
profesorului H. Bidermann, carele scrie în broşura sa cum că un anume Rohrer au
aflat pe la anul 1 802 în Arbore până la 1 2 case de colonişti germâni; şi earăşi, în alt
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loc, cum că oarecarele Bredeţzky, în consemnările sale, aminteşte despre Arbore că
ar ave[a] 1 46 de locuitori germâni. În acest timp scurt s-au înmulţit fireşce doară
numai prin colonişti noi, venetici.
Poporăciunea română s-au înmulţit întru atât, că, pe la finea anului 1 890,
reprezentează numărul de 4 300 de suflete. Românii - dintre cari unele familii
numiţi «moroşeni» se cunosc după dialectul lor ca descălecaţi din Maramureş - au
fost şi sunt astă[dz]i toţi dreptmăritori, de religiunea ort[odoxă] or[ientală.
Germânii au ajuns până la anul 1 890 numărul de aproape 400 [de] suflete. Ei sunt
romano-cat[olici], parte evang[h]elici" (p. 3-4). După expunerea privind dinamica
populaţiei, preotul-cronicar se referă la construirea Bisericii "Tăierea Capului Sf.
Ioan Botezătorul " (2 apri lie - 29 august 1 502), transcriind textul pisaniei şi al unor
inscripţii din interior. Tabloul istoric este completat cu date privind reînnoirea
iconostasului, în 1 887, de către "pictorii români Victoria Bodnarescu şi fratele ei
Ioan ", cu cheltuiala unor agricultori din Arbore, Georgi Pahomi şi soţia sa Maria,
în suma de 1 200 florini, introducerea registrelor mitricale ( 1 785), precum şi cu
informaţii sumare despre preoţi care au slujit la Arbore, şcoli poporale şi învăţători
(p. 4-5).
Consemnarea din 1 89 1 se referă strict la viaţa localităţii şi a parohiei.
Numărul românilor a crescut la 4 3 85 de suflete. Starea religios morală a
poporenilor este "îmbucurătoare" . Copiii românilor din Arbore, în număr de 200,
frecventează şcoala poporală, ce funcţionează din 1 889 ca şcoală cu două clase
având " limba propunaţivă română" . Mai multe familii de germani pleacă la
America. O familie de români, George Mihai Buliga, pleacă la Bosnia. Arborenii
îşi caută de lucru în România: "Poporenii de aice umblă cu sutile la România la
lucru, unde se plăteşte foarte bine. Lunar plătesc bo[i]erii de acolo câte 1 5-20 fl.,
din care cauză rămân cei ce merg încolo unii şi cu anii, ba o samă nici nu se
rentorc, însurându-se şi îngospodărindu-se acolo" (p. 6).
Consemnarea din anul următor cuprinde, sub titlul Încă ceva despre istoria
bisericei şi a satului Arbure, date noi despre istoria bisericii şi a satului Arbore,
"
"unul din cele mai mari şi bogate din Bucovina , cu 5 500 de suflete: aşezarea
geografică, vechii proprietari, decăderea şi risipirea familiei Arbureştilor, pe linie
bărbătească, începute sub domnia lui Ştefăniţă Vodă, în 1 523, moştenitorii lui Luca
Arbure pe linie feminină: Odochia, Sofia, Nastasia, Stanca, Maria şi Ana; pisania
ctitoriei lui Luca Arbure din 1 502, descrierea bisericii, morminte, pietre tombale,
inscripţii, tabloul votiv, câteva scene din pictura murală, curtea domnească şi
cimitirul. Din prima parte a consemnării transcriem un fragment, ilustrativ pentru
felul în care preotul unei parohii rurale din Bucovina a înţeles rostul Condicii
cronicale: "Cam cincispredzece chilometri de la oraşul vechi Rădăuţi şi opt
chilometri de la oraşelul Solca, se laţeşte pe un şes productiv, între râuleţele
Solcuţa şi Clitul, satul Arbure, de present unul din cele mai mari şi bogate din
Bucovina, cu un număr de suflete 5 500.
Sub stăpânirea lui Ştefan cel Mare, la 7 mart[i]e 1 502, un oareş[i]care Simon
şi sora sa Nastasia, copiii lui Stan şi nepoţii lui Crăste Horaeţ, vânduse[ră] din bună
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vo[i]e moşia Salca de Jos şi 1 /5 din Salca de Sus lui Luca Arbure, parcalab din
Suceava, cu 3 5 0 de sloţi tărtăreşti; tot aşa şi nepoţii lui Sander Germanescul, adeca:
lvul şi Nasta, copiii lui Mihul Dragot şi Stana, fiica lui lvul şi Toader, fiul Malinei,
vânduse[ră] ce[a]lalalta 4/5 a moşiei Salca de Sus cu toate drpturile sus numitului
parcălab din Suceava, cu 350 de zloţi tartaresci.
Cumperatura aceasta a fost întărită de vo[i]evodzii Ştefan cel Mare, Bogdan
Chioru[l] şi Ştefan cel Tânăr.
Familia domnească Arbure era pe atunci avută şi puternică. Vo[i]evodul
Bogdan, tatăl lui Ştefan cel Mare, darui unui Arbure muntele Giumalău. Sub Ştefan
cel Mare, familia Arbure era foarte avută, onorată şi cu mare vadză. Luca Arbure
cel Mare era parcălab din Neamţ; în mai mare vadză era fiul seu sub Bogdan Vodă.
Ca instructor şi poveţuitor a[l] lui Ştefan cel Tânăr, el purta domnia; ave[a] deci
clară cea mai mare înriurinţă dacă împlinea întreaga putere.
Ştefan Vodă, învăţăcelul lui, îl decapită însă în Hârlău în luna lui aprilie
1 523 ; tot în acelaşi[i] an, el justifica [pedepsi] şi pre fiii lui Arbure Teodor şi
Nichita prin sabie. Ce crimă a comis Luca Arbore, că învăţăcelul seu însuşi a lăsat
să-I decapiteze, aceasta nu se află nica[i]eri în condicele moldovenesci, ci numai
simplu, "pentru tradare de patrie. Înscenat-a Arbure o conspiraţiune sau ba? Totuşi,
la anul după decapitarea lui, Ia 2 septemvre 1 524, a isbucnit o conspiraţiune, ţara
însă a venit lui Ştefan întru ajutor şi bo[i]erii au fugit în ţeri streine. Coste,
parcălab, Ivaşcu, mare vornic, Simion vist[i]ernicul şi mulţi alţii au fost prinşi şi
decapitaţi Ia Roman. După şesespredzece ani, earăşi se ivesce în istoria Moldovei o
odraslă a familiei Arbure, cari, cu conjuraţii săi, a omorât pre Ştefan Vodă Lăcustă
în odaia sa de dormit, în Cetatea Suceava, la 1 august 1 540.
Moşia Arbure au moştenit-o de la Luca Arbure şese copile ale lui, adeca:
Odochia, Sofia, Nastasia, Stanca, Maria şi Ana. Sub stăpânirea lui Petru, în anul
1 576, ele au împarţit întreolaltă averea rămasă după Luca Arbure.
Ana a moştenit satul Arbure (Salca de Jos) cu biserica zidită, curtea
domnească, un pomet, dreptul slatinei şi o moară pe râuleţul Salca. Dar, deoarece
Ana nu avuse copii, darui moşia Arbure nepoatei sale Parasceva, fiicei Odochiei,
nepoatei lui Luca Arbure şi soţia lui Grigore Udre Chiorul.
Odochia, cu fiica sa Nastasia, soţia lui To[a]der Turca, a scimbat moşia lor cu
George Mogilă, mitropolitul din Suceava, în următoriul mod: Odochia, cu fiica sa,
au dat lui George Mogilă satul Arbure cu biserica, curtea domnească, dreptul
slatinei, o moară pe Salca şi toate drepturile şi veniturile, ear mitropolitul George
Mogilă a dat satul Stănilesci şi un adaos de 500 de galbini. Martorii acestei
scimbări a[u] fost Agaton, episcopul din Roman, Amfilochie, episcopul Rădăuţilor
şi alţi bo[i]eri. Scimbul s-a facut la 25 martie 1 598.
Cu Arbure, care a omorât la 1 august 1 540 pe Vodă Ştefan Lacustă în Cetatea
Suceava, s-a stâns cea din urmă odraslă barbatească a familiei Arbure" (p. 7-8).
Acelaşi preot-cronicar notează, distinct, în consemnarea sa din 1 892: "Starea
materială şi morală a poporaţiunei rurale române în Bucovina este tristă. Un ţăran
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român după altul e silit se-şi văndă proprietatea sa şi în locul lui se pune fără
escepţiune tot un străin. Banca rusticală polonă din Galiţia a ruinat în mare parte
poporul român din Bucovina. Elementele slave fac progrese mari; numeric, ele se
înmulţesc şi prin admigrări, pe când românul se înmulţeşte în mod normal numai
prin naşteri; pe când acele elemente nu se p[i]erd, elementele române sunt mai
puţin resistinte. Elementul slav se bucură de un evident favor din partea celor ce
conduc din posiţii mai înalte. Funcţionarii streini, mai cu samă poloni, sunt la toate
dirigatoriile politice, judecatoreşti, la calea ferată şi pe la şcoli, notari districtuali şi
comunali, ba şi servitorii de la toate dirigatoriile sunt partea cea mai mare streini.
Lupta românului e gre[a] dar se luptă bărbăteşte. Se lucră cu insistenţă la cultura
naţională, luminând masele şi făcând se-şi preţuească limba română" (p. 1 0).
În consemnarea din 1 893, evenimentul anului este ,jubileul de 50 de ani de
activitate" a Mitropolitului Silvestru în fruntea bisericii din Bucovina. Cronicarul
înserează omagiul adus chiriarhului de către "credincioşii păstoriţi" (p. 1 1 - 1 2 ), din
care reproducem un fragment: "În decursul acestor 50 de ani împliniţi ai activităţii
Voastre, Î.P.S. Voastră aţi fost luminat învăţător, un credincios păstor, un adevărat
preot, un eminent proto[i]ereu, un excelent raportor şi consilier consistorial, un
vrednic vicariu diecesan şi de la 1 880 încoace al nostru prea iubit şi venerat
Archipăstor. O! Ce frumoasă e biserica noastră ortodoxă între capul şi membrii sei:
această mireasă s[f]ântă a Mântuitoriului, maica fiilor lui Dumnezeu, învăţătoarea
adevărului întreg, păzitoarea credincioasă a învaţăturei ortodoxe, împartaşitoarea
graţiilor dumneze[i]eşti, înţeleapta şi conştiincioasa conducatoare pe calea
mântuirei, moştenitoarea fagaduinţelor! Şi de ace[e]a, precum Tu, Archipastoriule,
pururi ne-ai învăţat, vom marturisi acum şi pururi aici şi în tot locul şi în toate
împrejurările: «Creştin e numele meu, ortodox îmi este conumele! Uniţi cu Tine şi
patrunşi de bucurie la vederea harului cu care ceriul Te-a daruit şi în această zi vom
se ne rugam lui Dumnezeu, celui Atotputernic, ca el şi până la sfărşitul vieţei Tale
să nu Te parăsească în credincioasa Ta activitate preuţească şi în lucrarea Ta cea de
bine plină şi dăruindu-ţi încă mulţi ani de activitate bineventată, să-Ţi gatească un
srarşit dulce şi fericit, ca sfârşitul drepţilor săi.
Iar nouă, preoţilor şi mirenilor, dă-ne vo[i]e Prea Venerate Archipăstor, la
această adevărată şi curată serbare preuţească, ca noi, potrivit cu zelul Tău pentru
lăţirea culturei şi cu dovedita Ta caritate şi bunatate a inimii Tale, se înfiinţăm
drept monumânt pentru posteritate o fundaţiune care se poarte numele Tău, şi
primeşte totodată acest scris drept document de recunoştinţă pentru că bine ai
meritat de biserică şi patrie, în semn de profundă veneraţiune şi fiească iubire, întru
care staruim, de apururea întarim cu iscaliturile noastre. Cernăuţi, 29 iunie 1 893 "
(p. 1 2).
Din scrisoarea adresată Consiliului Şcolar al Ţării, în I l iunie 1 893 , de către
parohul Teodosie Iliuţ, preşedintele consiliului şcolar local, reţinem că în perioada
1 880-1 886 în Arbore se înregistrează 952 de copii români de şcoală şi 79 de copii
germani, dintr-un total de 4 476 suflete de români şi 380 de germani. Prin aceasta
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se cere "ca limba d e propunere l a şcoala de patru clase se remână ş i în viitor ca
până acum numai cea română" (p. 1 3).
În 1 893 mai este consemnată serbarea, în septembrie, a jubileului
protopresviterului districtual din Rădăuţi Ion Mândrilă, coleg de studii al
Mitropolitului Silvestru, ridicarea şcolii poporale din Arbore la şcoală de patru
clase, câteva probleme de încadrare. De asemenea este consemnată donaţia lui
Vasile Cocârlă către Şcoala Română din Suceava, de 20 076 florini. În acest an se
înfiinţează un capitanat nou cu reşedinţa la Gura Humorului, la care trec districtul
judec�torial Solca şi comuna Arbore, părăsind capitanatul Rădăuţilor.
In 1 895 sunt consemnate trei evenimente din viaţa Bucovinei şi a districtului
Rădăuţi: "În anul 1 895 în Dumin[ic]a Paştelor, duminica spre luni, îm 3 april[ie] a
rapăosat prea bunul şi mult iubitul nostru Archipăstoriu, Înalt Prea Sânţitul
Archiepiscop şi Mitropolit Silvestru.
Administrarea diecesei s-a încredinţat Înalt Prea Cuvioşiei Sale archimandri
tului diecesa[n] Arcadi[e] Ciupercovici.
După o muncă mănoasă şi binecuvântată, după o păstorie înţeleaptă şi pururi
plină de zel şi de adevărat devotament pentru biserică şi pentru neamul său,
metropolitul Silvestru Morariu Andrievici a parasit pentru totdeauna şi a lasat în
grea durere şi jale biserica şi neamul, pentru care densul atât de mult a ştiut se se
însufleţească în timp de peste jumătate [de] veac.
Tot în anul acesta a murit un colega de şcoală a[l] archiepiscopului Silvestru,
protopresviterul districtual al Radauţilor, archipresviterul Ion Mândrilă, după o
activitate spornică, ca preut, de cincizeci şi doi de ani şi, ca protopresviter, de
treizeci şi trei [de] ani.
Ca administrator a[l] agendelor protopresviteriale în districtul Radauţi s-a
denumit protopresviterul titular, parochul de Volovăţ, Constantin Tarangul" (p. 1 5).
În 1 896, Condica cronicală consemnează numirea lui Arcadie Ciupercovici,
administrator al arhidiecezei şi arhimandrit consistorial în rangul de arhiepiscop al
Cernăuţilor şi mitropolit al Bucovinei şi Dalmaţiei, prin rezoluţia împărătească din
1 6 februarie 1 896. Prin acelaşi act, Vladimir de Repta, profesor la Facultatea
Teologică a Universităţii din Cernăuţi este numit arhimandrit la Consistoriul
arhiepiscopal. Hirotonirea întru arhiereu a lui Arcadie Ciupercovici se săvârşeşte
duminică, 711 9 aprilie 1 896 în Biserica " Sfânta Treime" din Viena, iar instalarea
solemnă în Catedrala Ortodoxă din Cernăuţi, marţi, 711 9 mai 1 896, prin comisarul
împărătesc, numit de împăratul Franz Joseph, contele Leopold Goes, preşedinte c.r.
al Bucovinei şi delegaţii Sinodului: arhimandritul Miron Călinescu şi arhi
presviterul Reus de Mârza. Din viaţa parohiei Arbore sunt consemnate inaugurarea
cimitirului nou şi înfiinţarea Societăţii de lectură "Lumina" . Despre rostul acesteia,
cronicarul notează: "Gazeta pentru popor «Deşteptarea» din Cernăuţi a răspândit
ideea şi a arătat în mai multe articole folosul cel mare şi necesitatea neapărată a
societăţilor de binefacere prin comune. Aceste societăţi au scopul ca românii de
prin comune, convenind cât de adese[a] la un loc şi cetind gazete şi cărţi
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economice şi folositoare, să se consolideze, să-şi dezvoalte simţul naţional şi aşa să
se conserveze naţiunea română în Bucovina, a cărei esistenţă este ameninţată în
mod îngrozitoriu prin invasiunea diferitelor naţiuni străine.
Alt scop nobil al acestor societăţi este ferirea românilor de patima beţiei şi de
sărăcie. Şi anume, prin toate comunile s-au deschis foarte multe cârşme şi
dugheniţe cu feliurite mărunţuşuri şi cu durere de inimă mărturisesc cum că toate
aceste crâşme şi mai-mai toate dugheniţele sunt în mânele j idanilor fără inimă, fără
conştiinţă şi fără simţ de omenie. Acest soiu de oameni blăstămaţi atrag pre oameni
cu cuvinte dulci şi blânde şi-i buimăcesc de cap.
Creştinii, oameni neprefăcuţi, nedeprinşi la înşelăciuni, se Iasă amăgiţi şi
seduşi; ieu marfă, pâne, vite, fân şi altele în dătorie sau pe aşteptate, dară cu preţuri
foarte mari. Apoi oamenii, ca să aibă noroc şi folos din cele cumpărate, se dau la
adalmaş şi de multe ori chiar se ameţesc. Dătoria însă trebu[i]e plătită şi, când vine
vedeaua, oamenii trebu[i]e să-şi vândă pânea din pod sau vituţele din ocol, mai
totdeauna cu preţ mic. De aceea creştinii din an în an dau îndărăt şi sărăcesc, pe
când neguţitorii, de cari e vorba, se îmbracă bine, îşi fac case mari şi frumoase, îşi
cumpără locuri, până şi moşii.
Aceste slăbăciuni le-au avut în vedere şi acei bărbaţi nobili şi cu tragere de
inimă, cari s-au pus luntre şi punte ca să se înfiinţeze în Arborea societatea aceasta
de cetire «Lumina» " (p. 1 7-1 8). Statutele societăţii sunt aprobate la 1 7 decembrie
1 895 iar adunarea generală de constituire are loc la 1 6 februarie 1 896, sub
conducerea preotului Teodosie Iliuţ, care devine preşedintele societăţii. Vicepre
şedinte: preotul cooperator Constantin Tamavschi; secretar: economul Nicolai
Buliga; bibliotecar: cantorul bisericesc Isidor Beuca-Costinean; casier: economul
Vasile Sârghie Lupu; controlori: economii Vasile Trifan Pahomi şi Ioan Balmoş. În
comisia judecătorească sunt aleşi Ilarion Isopescul, antistele comunal Toader
Irimescul şi economul Mihai Ursan. Societatea număr la început 82 de membri.
În 1 897, Condica cronicală consemnează ,jubileul de 50 de ani de preoţie" al
mitropolitului Arcadie Ciupercovici, din 26 octombrie/7 noiembrie, datele sale de
fişier biografic (p. 1 9-20) şi "ovaţiunea omagială" a creştinilor ortodocşi din
Bucovina (p. 20-2 1 ): "Concizeci de ani de neobosită activitate în via care a plântat-o
dreapta Atotputernicului Dumnezeu în pământul moştenirii noastre din Bucovina
călăuzesc cursul vieţii Înalt Preasânţiei Voastre, jumătate de secol de lucrare plină
de sacrificii spre lauda lui Dumnezeu, spre binele bisericii şi spre binecuvântarea
creştinilor ortodocşi " (p. 20). Alte evenimente: trecerea preotului cooperator
Constantin Tarnavschi de la Arbore la Jurcăuţi şi trecerea administratorului
parohiei Ostriţa, Vasile Mironovici, pe postul de cooperator la Arbore. În 1 4/26
decembrie 1 896, Societatea de lectură "Lumina" ţine a doua sa adunare generală.
Dintre evenimentele anului 1 898 preotul-cronicar consemnează "o bucurie
nouă şi anume impozitul personal" : "Impozit personal plăteşte fiecare, care are un
venit anual [de] peste 600 fl. v. austr., după substragerea unor speze mici, precum
timbre pentru cuitanţe, procente pentru dătorii întabulate, premii pentru asigurări şi
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altele. După substragerea acestor spese, se hotăreşte mărimea impozitului personal.
Amintesc aceste aice nu din causă că cineva n-ar voi să plătească acest bir, ci
simplu vo[i]esc să arăt posterităţii nedreptăţile, abusurile şi nelegiuirile ce se fac la
hotărârea impositului personal" (p. 22). Preotul arborean observă "hiperzelul
inspectoriului de dăjdii" StocklOw din districtul politic Gura Humorului şi
"
"volniciile sale care ocolesc atribuţiile "comisiunei pentru hotărârea impositului
personal ", consultând "oameni fără caracteriu, fără conştiinţă şi răutăcioşi" .
Analiza modului de stabilirea a impozitului personal se constituie într-un mic
studiu de caz, în care argumentaţia se împleteşte cu ironia: "E mirare mare cum
scapă ponomariul fără imposit personal. Dară ce nu-i încă în present va fi sub
Stocklăw, fără îndoială, în viitoriul cel mai apropiat" (p. 23).
În 15 ianuarie şi apoi în 22 februarie 1 899 ia fiinţă Însoţirea de păstrare şi
credit de tip Reiffeisen, cu garanţie nelimitată. Printre iniţiatori: părintele exarh
Teodosie Iliuţ şi Tigran cav. de Pruncul, notar în Salca. Înscrierea la Tribunalul de
Comerţ din Suceava are loc în 1 7 martie 1 899. Consemnând eforturile pentru
construirea unei case pentru cooperatorul Vasile Mironovici, cronicarul notează,
printre altele: "Nu poate trece cu vederea trista împrejurare că cârmuirea Fondului
Religionar s-a îngrij it de toate celelalte numai de aceea pentru ce e menit el în
prima linie nu s-a îngrij it deloc, adică de preoţi şi mai cu seamă de cooperatori. Nu
zice subsemnatul nemică despre curţile şi vilele forestierilor şi pădurarilor, ci
despre crâşmele şi edeficiile lor laterale. Şi anume din materialul şi spesele cu cari
s-a zidit grajdiul la crâşma Fondului Religionar din Arbore s-ar fi putu zidi o
locuinţă competentă fără concurenţă pentru cooperator, unde ar locui atât
subsemnatul cât şi alt cooperator în Arbore liniştit şi n-ar fi silit să bejenească după
câteva luni dintr-o bujdă j idovească ruinată şi desolată în alta, ca de râsul lumii şi
spre degradarea preoţiei. Trebu[i]e deci să constateze cu adâncă măhnire că Fondul
nostru Religionar s-a îngrijit mai mult de vacele şi caii arândarului decât de soartea
preotului de ajutoriu şi a familiei sale" (p. 25). În 28 şi 29 octombrie/şi 9 şi 1 O
noiembrie 1 899, venind de la sfinţirea bisericii din Horodnicul de Sus,
arhiepiscopul Vladimir de Repta se află la Arbore. Vizitând şcoala poporală de
patru clase, constată cu mirare că "din opt sute de copii ortodocşi apţi de şcoală
cercetează abea vro 280, între cari copile de tot puţine" (p. 27).
Consemnările din anul 1 900 se referă, în cea mai mare parte, la alegerile
locale şi dietale. Consemnarea alegerilor parlamentare merită reţinută: "La
începutul lunei decemvre 1 900, s-au făcut alegeri pentru parlament sau dieta
imperială. Aceste alegeri s-au făcut în general fără mult sgomot: pentru curia a V[-a],
în partea sudică şi română a Bucovinei şi-a pus candidatura fostul deputat Dr. jur.
Ge[o] rge Popovici, un bărbat tânăr, foarte deştept, de un caracteriu firm, dară a
fost combătut din răsputeri din partea guvernului şi a străinilor, pentru că-i român
bun şi se întrepune pentru afacerile şi drepturile românilor. Ca să aibă toată
comedia o faţă cinstită, s-au ales ca alegători mai mulţi oameni guvernamentali sau
dubioşi. S-a pus şi un contracandidat de aşa porecliţii români moderaţi, în realitate
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oameni guvernamentali sau mai bine zis lingăi, în persoana consilieriului şcolar şi
director al Pedagogiului: Demeter Isopesku, care trecea de român, dară de asta dată
a jucat cum i-au cântat cei de la putere şi aşa şi-a pierdut încrederea românilor. La
aceste alegeri a picat binecunoscutul şi poporalul bărbat Dr. George Popovici, eară
nou alesul deputat Demeter Isopesku nu s-a bucurat mult de mandatul împus, căci
în primăvara anului 1 90 1 , după Sf. Paşti, s-a trecut din vieaţă, dară alegătorii lui
nu-l jeleau prea mult" (p. 28-29). Tot acum sunt consemnate în Arbore patru şcoli:
şcoala centrală, cu patru clase, cu predarea în germană şi română, o şcoală germană
de două clase, şcoala din Cutul de Jos şi şcoala de pe Clit, amândouă de o clasă,
oferindu-se şi alte informaţii privitoare la numărul şi calitatea "puterilor didactice" .
Din însemnările operate în anul 1 90 1 , reţinem construirea bisericii de către
germanii din Arbore: "Germanii din Arbore, de confesiunea apusană, vreo
şesezeici /: 60:/ familii la număr, la sfatul şi stăruinţa cooperatorului apusa Luczko
din Salca, de care parochie se ţin şi apusenii din loc, au pus mână de la mână şi au
colectat o sumă oarecare, apoi singuri au cărat peatră din Solca, au făcut şi cărat
cărămidă, au cerut şi căpătat lemnul trebuincios din pădurea Fondului Religionar
Greco-Oriental cu un preţ redus, din care li s-a mai scăzut încă 25%; adică au cărat
o mulţime de lemn pentru acoperişul bisericei şi vro 30 butuci de fierestreu în preţ
de cel puţin 60 fl. şi câţiva cruceri, aşa că ei singuri nu se puteau destul mira de
bunătatea şi marinimositatea nemărginită a Fondului Religionar Greco-Oriental,
ajuns pe mâni străine, faţă de dânşii; şi în primăvara anului 1 90 1 au dărâmat
bisericuţa cea de lemn şi şi-au rădicat alta din material vârtos şi toamna, pe la
începutul lui septembrie, s-a şi sânţit noua biserică. Lucrul foarte frumos, demn de
toată lauda şi vrednic de imitat! " (p. 30)
Condica cronicală consemnează moartea Mitropolitului Bucovinei, Arcadie
Ciupercovici, în 511 8 martie 1 902 şi funeraliile din ziua de sâmbătă, 9/22 martie.
Conducerea archidiecesei se încredinţează Dr. Vladimir de Repta, episcop al
Rădăuţilor, "un bărbat foarte simpatic şi obiectiv, stimat şi [o]narat de toţi " , care
prin resoluţiunea împărătească din 1 7 octombrie 1 902 devine Mitropolit al
Bucovinei şi Dalmaţiei şi este instalat oficial în Catedrala din Cernăuţi, la 1 1123
noiembrie 1 902.
În 1 906 se obţine aprobarea pentru un al doilea post de cooperator. În 1 4/27
octombrie 1 906 începe construirea unei biserici noi, prin sfinţirea locului şi
aşezarea pietrei fundamentale. Textul uricului de fondare a Bisericii " Sfânta
Treime" , dorită de creştinii ortodocşi din Arbore să fie "un izvor de mângă[i]ere,
norocire şi fericire pentru tot sufletul creştin, care va întra şi se va ruga în dănsul cu
osârdie şi evlavie" , se trece în condică la p. 37. "Cotizaţia totală" este apreciată la
76 000 coroane. "Repartiţia spezelor" : în numerar 39 000 coroane, speze de
concurenţă 37 000 coroane. Pe seama comunei bisericeşti: 53 858 coroane 7 1 bani,
pe seama Fondului Religionar: 22 1 4 1 coroane 29 bani.
În anii 1 906 şi 1 907 se construiesc patru şcoli poporale, clădite din cărămidă
şi acoperite cu tablă, proiectate după "prescriptele igienice moderne, spaţioase,
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luminoase" . Cheltuielile se urcă la 1 20 000 coroane. Sursa finanţării nu este
menţionată. Astfel, în 1 907, în Arbore funcţionează cinci şcoli publice: şcoala
poporală românescă, din centru, de şase clase, şcoala poporală din centru pentru
germani şi evrei, de cinci clase, şcoala poporală de pe Clit, de cinci clase, şcoala
poporală de cinci clase din Cotul de Jos, şcoala de o clasă din Bodnăreni.
Cel dintâi eveniment al anului 1 908, consemnat în Condica cronicală, este
vizita canonică a Mitropolitului Bucovinei din 22 august/4 septembrie. În transcriem
integral: "În ziua sus însemnată a vizitat Înalt Prea Sfinţitul Archiepiscop şi
Mitropolit Vladimir de Repta biserica şi comuna Arbore, din incidentul vizitaţiei
canonice întreprinse în ţinutul protopresviteresc al Rădăuţului, începută cu biserica
oraşului Rădăuţ[i] şi prourmată din comună în comună prin întregul ţinut. La
Arbore a sosit din Iaslovăţ în sara zilei de 2 1 august (3 septembrie) 1 908, însoţit de
archipresviterul catedra! C. Coca, vicarul protopresviteresc Şt. Pavel, de comisarul
c.r. guvemial, doi diaconi şi un cantor catedra! şi a fost primit cu onorurile cuvenite
capului bisericii ţării şi îndătorite veneraţiunii şi iubirii, de care are parte înaltul
oaspe la credincioşi şi la cei de altă lege. Lângă portalul rădicat la întrarea bisericii
parochiale, îl aştepta o mulţime mare de popor cu lumini aprinse, în frunte cu
preoţimea îmbrăcată în omate, inteligenţa, întreaga învăţătorime, epitropia
bisericească, şcolile şi reprezentanţi a[i] celorlalte confesiuni conlocuitoare. După
bineventarea parochului Teodosiu Iliuţ şi primirea cu pâne şi sare a antistelui
comunal Georgi Balmoş, a întrat Înalt Prea Sfinţitul în biserică, unde a săvârşit
doxologia şi rostind cuvântarea cătră poporul adunat, a împărtăşit binecuvântarea
archierească. A doaua zi a cercetat cancelaria parochială, a luat protocolul cu
epitropia bisericească despre afacerile bisericeşti, a mers ca să vadă clădirea
bisericii celei noaue şi a vizitat toate şcolile cele 4 româneşti. A treia zi, sâmbăta, a
plecat Ia oare le 1 O spre Burla, fiind condus cortegiul trăsurelor, ca şi la sosire, de
un banderiu de călăreţi, la sunetul clopotelor şi bubuitul săcăluşelor" (p. 42--43).
Cel de al doilea eveniment este sărbătorirea împăratului Austriei, Franz
Joseph, la împlinirea a "60 de ani de domnie glorioasă" . În transcriem, de
asemenea, integral: "Din anza aceasta s-au grăbit popoarele şi naţiunile împărăţiei
să-i aducă venerabilului lor monarch omagiile lor. Deşi şi-au exprimat bunul
împărat dorinţa inimii sale ca iubileul acesta să se eternizeze prin acte de
binefacere şi să se evite solemnităţi costisitoare, totuşi s-au aranjat, după ce şi-au
scos mai ales neguţitorimea permisiunea monarchului pentru aceasta, feliurite
festivităţi la ţară, prin oraşe, dar mai cu samă la Viena. La marele festival alegoric,
compus din toate stările şi naţiunile monarchiei, cale a defilat înaintea împăratului,
au participat şi Bucovina cu representanţi a[i] diferitelor ei naţiuni şi între aceste a
delegaţiune şi din comuna Arbore. Oară şi dorul Maiestăţii Sale ca să se îngrijească
cei lipsiţi s-au adus la îndeplinire prin aceea că în decursul anului iubil[i]ar s-au
urzit instituţiuni filantropice prin împărăţie, şi în ţara noastră, în special, s-au
deschis în Cemăuţ[i] institutul pentru orbi şi surda-muţi, carele s-au realizat prin
colecte din ţară. Tot din acest incident s-au înfiinţat, la îndemnul şi prin
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munificenţa Archiepiscopului Vladimir de Repta, la Cernăuţ[i], o mănăstire de
călugăriţe, a căror menire specială are să fie îngrij irea bolnavilor şi iarăşi la
îndemnul archiepiscopului s-au colectat de la membrii clerului bucovinean un
capital, din ale cărui procente au să se creeze 1 O stipendii pentru copile ort. or.
orfane de ambii părinţi. Astfeliu serbătorindu-se căruntul monarh la rarul iubileu de
60 de ani de domnie, s-au înălţat în zilele de 5/1 8 august, ziua naşterii Maiestăţii
Sale a 78-a, 2 1 septembrie (4 octombrie), ziua onomastică şi în 2 decemvre, ziua
suirii pe tron, rugi fierbinţi prin biserici pentru sănătatea şi îndelunga vieţuire a
înţeleptului Domnitoriu Francisc Iosif 1.
În anul 1 908 a fost denumit archiepiscopul şi mitropolitul Vladimir de Repta,
conzilier intim al Maiestăţii Sale" (p. 43-44).
În toamna aceluiaşi an se termină lucrările la clădirea bisericii noi din Arbore.
Actul de evidenţă a cheltuielilor efectuate, emis de Prefectura c.r. Gura Humorului,
în 28 ianuarie 1909, întocmit în limba germană, este reprodus în paginile 45-49.
În 1 9 1 0 găsim o singură consemnare lapidară: "În 1114 april[ie] au repausat
în Volovăţ protopresviterul decanatului Rădăuţului şi parochul din Volovăţ
Constantin Tarangul în etatea de 87 ani. Repausatul au servit altarului prin 62 ani şi
a condus decanatul prin 1 5 ani şi pentru meritele sale a fost decorat şi distins de
cătră forurile bisericeşti şi cele lumene" (p. 49).
În 1 9 1 1 , consemnarea cronicală se referă la continuarea lucrărilor la biserica
nouă, neprevăzute iniţial şi adăugate ulterior: pictură, îngrădire, pardoseala în jurul
bisericii, care urcă " spesele" clădirii întregi la 99 868 coroane 46 bani, 30 900
coroane 09 bani provenind de la Fondul Religionar iar 68 968 coroane 49 bani
contribuţie a membrilor comunei bisericeşti. La acestea se adaugă "spezele" pentru
clopotniţă şi clopotele necesare în valoare de 26 500 coroane, 1 1 391 coroane 3 7
bani contribuţie a Fondului Religionar şi 1 5 1 68 coroane 6 9 bani pe seama
comunei bisericeşti. Tot în acest an sunt consemnate primele alegeri din Bucovina
pentru deputaţi în Dieta provincială după legea din 26 ianuarie 1 907, care prevede
două mandate preoţeşti, unul român şi unul rutean, pe seama corpului II al marii
proprităţi, Fondul Religionar. În urma alegerilor din 1 1 mai 1 9 1 1 , preoţimea
română de la ţară este reprezentată de Dr. lpolit Tarnavschi, cel dintâi deputat
dieta! din curia preoţească a Bucovinei.
Din consemnările pentru anul 1 9 12, reţinem, mai întâi, înfiinţarea "Însoţirii
pentru vânzarea vitelor din Arbore şi împrejurimi ", societate cu garanţie limitată
fondată în noiembrie. Scopul acesteia este a mij loci vânzarea vitelor direct la
consumatori şi "a exopera în feliul acesta preţurile cele mai bune, contribuind
astfeliu la rădicarea stării materiale a poporului, formând [totodată] un substrat pe
care s-ar putea rădica şi la o mai bună stare morală" (p. 52).
Consemnând moartea, la 7/20 ianuarie 1 9 1 2, a arhimandritului Miron
Călinescu, născut în Cernăuţi în 1 83 7, preotul-cronicar de la Arbore transcrie,
probabil din "Foaia Poporului", necrologul: "Biserica dreptmăritoare română din
Bucovina pierde prin moartea P.C.S. Miron Călinescu, arhimandrit consistorial şi
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vicar general al Mitropoliei gr. or. din Bucovina, [pe] unul din cele mai puternice
razime ale sale, un conducător probat şi încercat. În activitatea sa îndelungată de 52
de ani, Calinescu a fost activ în toate ramurile vieţii publice, începând cu
activitatea sa rodnică şi bogată pe terenul bisericesc şi sfârşind cu diferitele
societăţi culturale şi naţionale pentru care şi-a jertfit obolul său cu dragoste şi
devotament. Cleric erudit, bărbat cu experienţă bogată şi multă energie, repăusatul
n-a fost numai conducător bisericesc ci şi un bărbat politic însemnat şi un luptător
pentru cultura naţională. În epoca de renaştere a neamului romănesc din Bucovina,
rapăusatul luptă alături de cei dintâi fii ai ţării pentru drepturile naţionale. Membru
fondator al primei şi celei mai însemnate societăţi culturale din ţară, a Societăţii
pentru Cultura şi Literatura Română, a lucrat în comitetul aestei societăţi, condusă
pe timpul ei de înflorire de Hormuzăcheşti. În anii primi ai funcţionării acestei
societăţi, îl aflăm între membrii ei cei mai activi, iar puţin mai târziu întră în
comitet ca secretar şi dup ă moartea lui George Hurmuzachi e vicepreşedinte şi
conducător al societăţii. In calitatea de vicepreşedinte, el contribui la progresul
societăţii prin aproape un deceniu întreg, de la 1 880-1 890, când îi urmă în funcţie
Î.P.S. Mitropolit Dr. Vladimir. Societatea a răsplătit meritele sale, numindu-1
membru onorariu al ei. La toate acţiunile culturale româneşti Calinescu a luat parte
activă, sprij inindu-le material şi moral. Ca barbat politic, a apărat totdeauna cu
barbaţie rară punctul de vedere românesc şi îndeosebi a dus o luptă hotărâtă contra
aspiraţiilor bisericeşti exagerate, de natură politică, ale rutenilor bucovineni. Ca
deputat dieta), ales de colegiul 1 al proprietăţii mari, a avut adese să lupte în Dietă
şi să respingă expunerile tendenţioase ale celor cari, trecând peste istorie şi drepturi
câştigate, credeau că pot răpi cu asalt caracterul romănesc al bisericii din Bucovina.
Moartea Înalt Prea Cuvioşiei Sale lasă un gol mare în biserica românească a
Bucovinei şi în rândurile luptătorilor naţionali, oţeliţi prin experienţă" (p. 52-53).
Prin emisul consistorial din 21 ianuarie/3 februarie 1 9 1 2, administratorul
protopresviterial, exarhul Ştefan Pavel este numit protopresviter districtual de
Rădăuţi.
Cu anul 1 9 1 2, se încheie o perioadă distinctă în ţinerea Condicii cronicale de
la Arbore. Timp de 22 de ani, condica a fost ţinută cu regularitate. De acum înainte
consemnările se fac altfel, unele cu cerneală albastră, tot mai îndepărtate de
caligrafia anilor de început. Unele, însă, sunt valoroase prin bogăţia de informaţii.
La 1 9 iunie 1 9 1 2 se stinge din viaţă, în vârstă de 72 de ani, parohul Teodosie Iliuţ,
după o păstorire de 26 de ani: "El a fost un pastoriu riguros şi cu dreptate. Aspru în
tratarea parohienilor, a ştiut să li impună şi să susţină disciplina în parohie, prin
obiectivitatea sa exemplară" (p. 54). Cooperatorul Ioan Tonigariu este numit
administrator parohial. Ştefan Pavel, paroh în Botoşana şi protopresviter, ocupă
prin concurs postul de paroh în Arbore. La 29 august 1 9 1 2 se sfinţeşte Biserica
"
"Sfânta Treime de către Mitropolitul Bucovinei Vladimir de Repta. Preotul paroh
Ştefan Pavel păstoreşte în Arbore 1 1 ani (decembrie 1 9 1 2- 1 5 decembrie 1 923 .
Moare la Rădăuţi, unde este înmormântat. Condica cronicală păstrează cuvântarea
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rostită la înmormântarea sa de către "preotul de ajutoriu" Ioan Tonigariu
(p. 5 5-60). Reproducem din aceasta câteva fragmente, cuprinzând informaţii
valoroase de fişier biografic, şi fiind, în acelaşi timp, un model de portret ce
păstrează paradigma unei întregi epoci apuse de mult, precum şi savoarea limbii
din Bucovina de odinioară: "Născut din părinţi agricultori [ . . . ] în Voroneţ, la
8 decembrie 1 855, el cercetează şcoala primară din sat, trece apoi la şcoala primară
din Suceavă şi de aici la gimnasiul de acolo, pe care, cu toate împrejurările vitrege
ale acelor vremuri, mai cu samă pentru fiii de ţăran, îl termină cu succes foarte bun.
Firea sa blajină şi pacinică îl determină să se dedice carierei teologice şi
astfeliu se înscrie la Facultatea de Teologie pe care o sfârşeşte de asemenea cu
succes foarte bun.
Înzestrat de O-zău cu darul desăvârşit al cântării, voacea sa limpede şi sonoră
încă din timpul studiilor teologice atrage atenţiunea marelui Mitropolit Silvestru,
care-i face propunerea să rărnână ca diacon la catedrala arhiepiscopiei.
Dragostea vieţii de ţară, însă, 1-a abătut de la această propunere şi astfeliu, la
5 no[i]emvrie 1 883, acum 40 [de] ani, se căsătoreşte cu Veronica, fiica parohului
Gheorghie Prelici din Breaza, în care a aflat o soţie înzestrată cu toate virtuţile
casnice [ . . . ] .
Î n acelaşi an a primit sânta taină a preoţiei şi, imediat după aceasta, postul de
preot exposit în Negrileasa, judeţul Câmpulungului, unde află un popor care 1-a
încunjurat cu cea mai desăvârşită dragoste şi care şi după zeci de ani nu 1-a putut
uita, pentru păstoriea părintească de care 1-a facut părtaş.
De la Negrileasa trece ca exposit parohial la Voroneţ, comuna sa natală.
Entusiasmat pentru adevăr şi dreptate, crede timpul potrivit ca pe lângă împlinirea
exactă a dătoriilor de preot să nu lase în suferinţă nici afacerile comunale, cari în
acea vreme se aflau în mare neorânduială; şi astfeliu începe o luptă, care a luat
proporţii mai mari decât şi-a putut închipui. Atunci s-a încredinţat că adevărul şi
dreptatea nu sunt pretutindene asemenea de binevăzute şi că din feliurite
consideraţiuni ele pot fi chiar nebăgate în samă.
După 5 ani, tot ca exposit parohial, [trece] la Fundul-Sadova. Aici, precum şi
în urmă, ca paroh la Ciocăneşti, s-a remarcat ca scriitor de valoare pe terenul
bisericesc, îndeosebi în rarnul omileticei, publicând un număr însemnat de predici
în colecţia apărută mai în urmă. Era unul dintre cei mai zeloşi colaboratori la
conferenţele pastorale şi între primii cari combătea cu succes, prin scris şi graiu,
patima beţiei.
După 8 ani capătă parohia Botuşana, unde asemenea a desvoltat o bogată
activitate pastorală, până ce, în anul 1 9 1 2, a venit ca paroh la Arbore, pe care-a
pastorit-o până-n prezent.
Pacinic din fire, [ . . . ] nu şi-a impus nicicând vederile sale şi chiar şi acolo
unde împrejurările poate ar fi cerut o intervenţie hotărâtă el a preferit întotdeauna
rezolvarea pacinică, chiar cu jertva de-a nu ajunge imediat la scop. Aceasta i-a
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atras iubirea şi stima generală, de care s-a bucurat neîntrerupt înaintea parohienilor
săi şi-ndeobşte la toţi câţi I-au cunoscut.
Faţă de vederile altora, întrucât ele au corespuns adevărului şi dreptăţii, el a
avut întotdeauna cea mai largă aprobare, chiar şi atunci când realisarea lor a putut
să provoace oarecari nemulţumiri vremelnice dar neîntemeiate. El n-a jertvit
niciodată adevărul pentru oportunitate. Aceasta a avut drept urmare ca cei conduşi
de dânsul să vadă în el un adevărat părinte, căruia-i poţi destăinui totul, încredinţaţi
fiind că vor primi întotdeauna sfatul cel mai bun şi sprij inul cel mai larg.
În viaţa politică militantă n-a intrat niciodată. A fi silit să nu spui totdeauna
şi-n toate împrejurările adevărul, pe de altă parte să aperi şi să susţii adese ceea ce
n-a simţit niciodată, n-a cadrat deloc cu integru! său caracter şi cu firea sa blajină şi
deschisă. Aceasta, însă, nu 1-a împiedicat de-a nu avea toată solicitudinea şi de-a nu
da tot sprij inul barbaţilor politici, pentru realizarea ideilor lor bune şi recunoscut
folositoare pentru obştime.
El era pătruns de-un sentiment atât de puternic de dreptate şi adevăr, încât n-am
văzut revoltă sufletească mai mare decât aceea ce-o simţea el când cineva se
apropia cu linguşiri sau cu mărturii mincinoase în sine sau asupra altora.
Blând şi cu dreptate faţă de cei încredinţaţi păstoriei sale, conştiincios şi
punctual faţă de diregatoriile mai înalte, a fost un model de păstorire sufletească,
vrednic de urmat din aceste puncte de vedere.
Modestia a fost una din virtuţile sale cele mai preţuite. Deşi înălţat la trepte
ierarhice şi distins cu felurite decoraţiuni, aceastea n-au fost în stare să-I determine
a face nici câtuş[i] de puţin vreo deosebire între sine şi între cel ce nu le avea; ba
ce-i mai mult preţuia pre om numai după meritele sale proprii [ . . . ], rară considerare
la distincţiile ce le avea din altă parte sau la situaţia ce-o ocupa. [ . . . ] Astăzi familia
lui pierde stâlpul şi razimul principal, parohia Arbore pierde păstoriul său blând şi
iubit, Protopresviteratul Rădăuţilor pierde pre şeful său venerat şi cu dreptate,
amicii lui pierd pre amicul care n-a cunoscut vicleşug în inima sa; biserica şi
naţiunea, însă, pierd un membru înzestrat cu cele mai rari virtuţi, care lasă un gol
ce cu greu se va putea înlocui! "
Este limpede faptul că în Condica cronica/ă această consemnare a fost
operată în 1 923, dacă nu chiar în 1 924. Mai bine de un deceniu din viaţa parohiei şi
din istoria Bucovinei lipseşte, din păcate, din partea de început a acestei condici
parohiale.
Consemnarea din 1 924 se păstrează doar parţial. La 1 8 septembrie, Regina
Maria vizitează ctitoria hatmanului Luca Arbore, însoţită de ministrul Ion Nistor,
generalul Mircescu şi un grup de ziarişti englezi. Oaspeţii sunt întâmpinaţi de
administratorul parohial Ioan Tonigariu şi de preşedintele comisiei interimare, Ioan
Grecu. Din cuvântul de întâmpinare, exprimând "omagiile de credinţă şi iubire" ale
parohienilor se mai păstrează câteva rânduri acoperite cu benzi albe de hârtie
(p. 60). Lipsesc paginile 61 şi 62, "epurate" , probabil, după instaurarea în România
a "regimului democrat-popular" .
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Consemnarea următoare, efectuată ante 1 93 1 , cum deducem din textele
apropiate şi din cronologia de la p. 1 64-1 65, aparţine preotului Constantin Ursachi
şi cuprinde referiri la activitatea sa preoţească. Acesta este administrator parohial la
Reuseni, apoi paroh la Baineţ, localităţi în care lucrează pentru "propăşirea vieţii
religios-morale în popor, combătând din răsputeri beţia şi concubinatele" (p. 64).
La Baineţ înfiinţează o bancă populară Reiffeisen. La începutul anului 1 9 1 O, trece
ca paroh la Româneşti. Paroh în Arbore de la 1 8 august 1 924, când se
comemorează 400 de ani de la moartea năprasnică a hatmanului Luca Arbore,
festivitate la care participă ministrul Ion Nistor, episcopul Ipolit Tarnavschi, un
pluton de grăniceri din Rădăuţi şi "o mare mulţime de popor" . În 2 iunie 1 929, din
iniţiativa părintelui inspector misionar Dr. Oreste Tarangul, se săvârşeşte o
liturghie în sobor, "ca propagandă contra sectarilor" , la care participă preoţii din
împrejurime, profesorul dr. Nicolae Cotos şi diaconul Mitropoliei din Cernăuţi. La
vecernie, se săvârşeşte Sfântul Maslu de către şapte preoţi.
Însemnările din următorii ani, consemnate, probabil de administratorul
parohial Gheorghe Hladciuc, care a funcţionat aici pe acest post în perioada 1 93 11 93 5 , se remarcă prin perspectiva nouă asupra vieţii locale şi din Bucovina vremii,
sub titlul Anu/ 1 931-1932: "Numit fiind ajutor pentru Parohia ort. rom. Arbore, cu
trecutul ei strălucit în istoria românilor, am venit şi eu în această localitate ca să
contribui cu ceva la înflorirea Bisericii lui Hristos. Când am sosit la Arbore, am
crezut că mă găsesc într-o enorie foarte religioasă, fiindcă în Bucovina rar se află
4 biserici într-o comună rurală, isolată de centrele industriale. Trăind însă aici, m-am
convins că nu clădirile măreţe, ci convingerea internă a credincioşilor trebu[i]e să
fie biserica adevărată.
Urmărind împrejurările din Arbore, am ajuns la convingerea că zidirea atâtor
biserici de aici a avut probabil un scop mai mult politic decât cel bisericesc, ceea ce
dă de bănuit depărtarea lor întreolaltă. Totuşi, orişicum ar fi fost, fiecare străin
trebu[i]e să conceadă că populaţia arboreană de înainte a jertfit mult pentru clădiri
atât de frumoase, în cari trebu[i]e să se lăţească dreptatea cea adevărată şi nu cea
subiectivă a însului, amăţit de politica stricăcioasă de după război.
Afară de clădiri, menite scopului celui mai înalt, am văzut şi cercetat
înstituţiile pentru luminarea cea mai necesară a poporului şi anume şcoli[le]
poporale. Cine întră în una din şcolile Arborei, îndată câştigă împresia că oameni[i]
de dinaintea Războiului Mondial (a. 1 9 1 4) au avut mai mare interes pentru şcoală
decât în zilele noastre. Clasele spaţioase, cu întrările şi [i]eşirile lor bine aranjate
îndică că cineva a purtat grij ă şi de sănătatea copiilor de şcoală, precum şi de cea a
corpului didactic" (p. 67).
În corespundere cu starea vremii din acest an (o iarnă grea, circulaţia
anevoioasă, gerurile neobişnuite din luna aprilie) e tabloul vieţii sociale: "Cu
această stare critică a naturei mergea mână în mână starea desastruoasă a
funcţionarimii şi a preoţilor. Preoţii trebuiau, vrând nevrând, să se mulţămească
mai mult cu congrua miserabilă a credincioşilor, neprimind salariile lor cu multe
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luni d-a rându[l]. Cu un cuvânt, fiecare funcţionar, fie cleric, fie laic, a pierdut
speranţa într-un viitor fericit, împutând starea actuală relei conduceri" (p. 68).
În acelaşi tablou al anului, cronicarul menţionează activitatea Societăţii de
luptători pentru adevărul biblic "Oastea Domnului ", înfiinţată pentru "întărirea
credinţei ", care îşi desfăşoară activitatea sub conducerea exarhului Ioan Tonigariu,
Corul mixt al plugarilor, condus de "zelosul cantor" Gavril Popovici, cor foarte
activ pe terenul bisericesc, Corul intelectualilor din Arbore, întemeiat la iniţiativa
preotului paroh Constantin Ursachi, pentru "prăznuirea sărbătorilor naţionale" . În
viaţa comunităţii sunt consemnaţii sectarii (baptişti şi adventişti), "cari turbură
liniştea parohiei Arbore ponegrind pe preoţi " (p. 69). Urmările crizei economice se
resimt şi în viaţa comunităţii arborene: "Ceea ce priveşte comerţul cu productele
agriculturei, este de remarcat că gospodarul suferă foarte mult, căci vitele şi
cerealele sunt sub orice preţ, în comparaţie cu munca lui " (p. 69).
Tabloul vieţii social-economice din 1 932 păstrează aceleaşi caracteristici:
Anul
1 932 a fost un an vitreg pentru preoţimea bucovineană cea
"
dreptcredincioasă, căci criza economică mondială a atins şi administraţia Fondului
Bisericesc Ort. Rom. din Bucovina destul de dureros. În această situaţie precară a
putut guvernul să-i ajute conducerii bisericeşti bucovinene, aprobându-i
împrumutul încheiat înainte de venirea sa la putere. Regimul naţional-ţărănist în loc
să sprij inească pertractările făcute pentru înlesnirea traiului preoţimii ort. rom. din
Bucovina, a zădărnicit împrumutul în suma de 1 50 000 000, ceea ce a pricinuit
multe necazuri, nevoi şi lipsuri între clerici, cari şi aşa sunt prigoniţi de către toate
curentele sociale şi religioase postbelice. Noi, cleric[i] din Arbore, departaţi de la
centrul ţărişoarei noastre, unde se plăteau avansurile pe unele luni din an, cu vai şi
cu greu căpătarăm din când în când o sumuşoare, dar şi aceste[a] numai prin
intervenţie. Populaţia, văzând că trăim în miserie, neglija contribuţiile cuvenite,
fiind îndemnată la aceasta de demagogii antibisericeşti " (p. 70). Anul 1 933 este, de
asemenea, "foarte vitreg" : anul este "foarte ploios şi rece", recoltele de cereale şi
fructe nu s-au copt bine: "80% dintre poporeni trebuia să-şi procure pânea neapărat
trebuitoare vânzând ultima vită din grajd " ; "Oameni[i] bătrâni povestesc că de mult
nu s-a întâmplat aşa un an rău pentru muncitorii pământului" . Situaţia preoţimii se
ameliorează întrucâtva spre sfârşitul anului: "În ceea ce priveşte situaţia materială a
preoţilor, era aproape însuportabilă până la venirea Partidului Liberal la cârmă şi
anume la începutul lui no[i]emvrie, de când primesc aceşti slujbaşi ai altarului,
urgisiţi de toată lumea, regulat, măcar minimum de existenţă. Veniturile laterale
sunt foarte mici, fiindcă şi populaţia a sărăcit în urma recoltei rele" (p. 72-73).
În 1 934, Condica cronicală consemnează, în primul rând, moartea preotului
paroh, exarhul Constantin Ursachi, la 20 mai (p. 73-75). Paroh în Arbore în
perioada 1 9 decembrie 1 924 - 20 mai 1 934, Constantin Ursachi, "în decursul
acestui timp, a năzuit pentru propăşirea parohiei pe calea binelui şi a adevărului" .
"
"
"Membru zelos al Cercului pastoral "Vartolomeu Măzăreanu şi al societăţilor din
comună, a avut " o deosebită aplicare pentru partea economică, chivernisind model
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sesia şi grădina şi dând prin aceasta o bună pildă de imitat sătenilor, [precum] şi
îndrumări folositoare din domeniul agriculturii" ; "ca preposit, a fost de-o
exemplară corectitudine, de-o frăţească bunăvoinţă şi de-o pilduitoare colegia
litate" . Preot paroh devine, prin numire, exarhul Ioan Tonigariu; "cu toate că
aproape toţi exponenţii politici erau contrari" , "aici a biruit dreptatea" (p. 78).
Radiografia stării generale a comunei din acest an evidenţiază progresele pe teren
educativ-cultural şi economic: "La Arbore în anul acesta au fost oameni în partea
covârşitoare fericiţi, fiindcă anul 1 934 era foarte mănos în părţile noastre;
produsele agricole s-au scumpit şi birul agricol a fost redus în folosul ţărănimii.
Numai funcţionarii au suferit, siliţi fiind la un împrumut cătră stat şi cumpărând
totul cu preţurile ridicate de la 3 0% în sus"; "Starea politică a fost cam şubredă la
Arbore, pentru că la conducerea comunei lipseau oameni[i] capabili şi vrednici" ;
" Situaţia materială a preoţilor s-a ameliorat întru atât că salar[i]ul (minimum de
existenţă) curgea regulat la sfârşitul fiecărei luni. Veniturile laterale au fost şi ele
mai mari decât în anul precedent" (p. 79).
Condica cronicală consemnează manevrele regale din octombrie 1 93 5 .
Despre acestea, preotul-cronicar notează: "Pentru prima oară de l a Unire au fost în
Bucovina manevre regale. În comuna Arbore a fost comanda mai multor
regimente. Populaţia a salutat emoţionată oştirea română şi a făcut tot posibilul ca
să-şi arete dragostea faţă de ea. Armata a arătat tot aceeaş[i] dragoste faţă de săteni
şi la plecare, după terminarea manevrelor, simpatia reciprocă a remas adânc
întipărită în inimile tuturor.
Pentru trebuinţele armatei s-au reparat toate drumurile din cuprinsul comunei,
s-au făcut drumuri noue, cari toate au remas apoi în folosul sătenilor, înlesnind
comunicaţia în interiorul comunei, precum şi în judeţele megieşe Radauţi şi
Suceava.
Monumentul istoric, Biserica zidită de hatmanul Luca Arbure la anul 1 502 a
fost obiectivul visitaţiei de la general până la soldatul de rând.
În treacăt a visitat Arborea în timpul manevrelor şi M. S. Regele Carol II,
precum şi Marele Vo[i]evod de Alba Iulia Mihai, care a[u] visitat şi ctitoria lui
Luca Arbure" (p. 83). Mai multe pagini din condică, poartă semnăturile unor
generali şi ofiţeri. Din acelaşi an, 1 93 5, este datată consemnarea unui ofiţer,
locotenentul Mihălceanu, administrator la Divizionul 2 Artilerie Călăreaţă
"
"Bucovina din Rădăuţi, care vizitează Arborea împreună cu familia. Acesta
notează, printre altele: "Cu ocazia serviciului în Rădăuţi, am avut deosebita plăcere
[de] a lua parte la resfinţirea Bisericii vechi «Luca Arbore», unde am aflat cu
deosebită plăcere că românismul e tot atât de înflăcărat ca şi în Vechiul Regat,
arătând că temelia noastră naţională e puternic păzită de toate curentele rele ale
secolului de astăzi. Mă închin cu cea mai mare evlavie celor care pazesc obiceiurile
parinţilor mei şi a[le] stramoşilor neamului românesc. [ . . . ] Să dea Bunul
Dumnezeu să ne îndrepte minţile numai spre binele şi propaşirea neamului nostru
atât de mult sbuciumat în trecul vremurilor" (p 76-77). Menţionând consemnarea
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impresii lor de Ia acelaşi eveniment (1 O martie 1 93 5 , când se sfinţeşte Sfânta Masă
de la Biserica "Sf. Ioan Botezătorul ", refăcută din temelie, eveniment consemnat în
condică de către inspectorul eparhial şi misionar Dr. Ioan Puiul, p. 75-76) de căre
Elena Gramatovici, soţia prim-pretorului de Arbore, precizăm că în acest an apar
pentru prima dată în Condica cronicală de la Arbore însemnări ale vizitatorilor
comunei. Acestea se vor repeta, dând cronicii aspectul unei cărţi de impresii ce are,
indiscutabil, alt rost în viaţa instituţională.
Anul 1 93 5 ocupă spaţiu consistent în Condica cronicală de la Arbore. Sub
titlul Alegerea noului Mitropolit al Bucovinei, nu mai puţin de opt pagini
înregistrează un document valoros, pe care nu-l tipăresc revistele bisericeşti din
Bucovina vremii, "Candela" (Cernăuţi), "Cuvântul preoţesc " (Rădăuţi). Noi îl
reproducem în întregime: "Miercuri, 1 7 octombrie 1935, a avut loc alegerea noului
Mitropolit al Bucovinei. Congresul naţ[ional]-bisericesc a proclamat ales cu mare
majoritate pe singurul candidat, Prea Sfiinţia] Sa Episcopul Visarion al Hotinului.
Î.P.S. Visarion a rostit următoarea cuvântare:
[Doresc a-mi împlini îndatoririle]

«Dacă am folosi prilejul că avem în mij locul nostru pe cel mai mare
cercetător şi cronicar şi istoric al neamului nostru românesc, pe D-1 N. Iorga, şi l-am
întreba de a găsit, cercetând trecutul istoric al bisericii noastre, vreun program sau
făgăduieli la suirea pe scaunele înaltei ierarhii a unui nou vlădică, socotesc că ne va
răspunde [că] un asemenea lucru nu există.
În schimb, însă, cred că ne-ar spune lapidar că a găsit vlădici, cari au lăsat
după dânşii fapte ce-au rămas în paginile istoriei bisericeşti şi naţionale, fiind de
mult folos credinţei şi lumii creştine, pe care au păstorit-o şi alţii, care abia s-au
scrij ilat numele pe răbojul şirurilor de ierarhi trecuţi de la scaunele istorice ale
cârmuirii noastre bisericeşti.
Deci, trebuind a împlini obiceiul zilelor noastre ca în împrejurări ca cele de
faţă să arăt forului ce m-a ales astăzi pentru un mai înalt scaun vlădicesc cu ce fel
de gânduri primesc noua sarcină, răspund cu întrebarea: Cui ar folosi înşirarea unor
făgăduinţe ce pot rămâne adesea neîmplinite? Dar, în loc de program, eu,
cunoscând mai dinainte împrejurările în care ar urma să-mi desfăşor munca
trebuitoare înaltei însărcinări ce mi se dă, declar că doresc a-mi împlini îndatoririle
[în] aşa fel, încât să mă pot învrednici a fi socotit cândva printre vlădicii dintâi care
au folosit credinţei şi bisericii poporului nostru şi în acest gând mărturisit acum
cuprind întreaga arătare a viitoarei mele activităţi.
Iar, deoarece îmi închipui că numai aceste câteva cuvinte nu vor mulţumi pe
toţi ascultătorii de faţă, ci cred că unii doresc să audă spunându-se ceva mai mult,
de aceea, trăind în veacul vorbăriei şi găsindu-mă în această vastă încăpere, ce
răsună pururi de cuvântări felurite şi cu folos şi zadarnice, iată adaug cuvintel[or]
de la început pe cele ce urmează, nu ca pe un program, dar în legătură cu viitoarea
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desfăşurare a unui plan de lucru şi aş dori, fireşte, ca ele să nu rămâie zadarnice.
Regret că după menirea redusă ce are acest for din care facem parte cu toţii, prin
constituţia actuală a bisericii noastre, el urmează a se aduna mai mult pentru
formale verificări, la interval de trei ani, singura lucrare proeminentă a acestui
congres în sprijinul bisericii reducându-se la alegerile vlădiceşti; totuşi, căutând la
alcătuirea lui, în care vedem laolaltă nu numai cârmuitorii bisericeşti, ci atâţia
fruntaşi ai ţării şi ai culturii şi sfetnici ai Tronului, adaug în legătură cu actul
alegerii săvârşite acum următoarele refle[ cţ] iuni.
Clerul ortodox

Apostolatul creştin trebu[i]e desfăşurat ori în ce fel de împrejurări vitrege ar
trece clerul şi poporul nostru. Dar pentru câştigare de timp şi pentru rezultatele
trainice, fireşte, e de dorit o ambianţă favorabilă, de s-ar putea, permanentă. E
drept, iarăşi, că ne-a ferit D-zeu de năpustiri barbare şi de actele furioase ale
păgânismului modern, ce se desfăşoară pe aiurea, zdruncinând credinţa şi
alcătuirile pământeşti; în schimb, însă, nici credinţa poporului nostru şi biserica sa
nu sunt lipsite de duşmani cu ace[e]aşi putere, fiind din acelaş[i]i izvor, deşi se
manifestează mai lent şi uneori din ascunziş, şi deci ea nu se află în împrejurări
prielnice propăşirei sale. Iar acest lucru, trebu[i]e să recunoaştem, se întâmplă
dintr-o egală vinovăţie a clerului însuş[i], având o slabă pregătire şi dezagregată
conducere centrală şi a factorilor de stat datori a sprijini biserica; apoi ambianţei în
care ni se desfăşoară astăzi întreaga noastră viaţă socială, cu instituţiile sale.
Un ecou al mulţimii fără glas

Folosesc prilejul prezenţei unor mai felurite elemente de reprezentare socială
în acest for, decât chiar cele din Senat şi, ca un ecou al mulţimei celei fără de glas,
spun. Frământările politice, aşa cum le desfăşurăm în prezent, şi legiuirile
nedepline sau nepotrivite cu firea poporului nostru şi destrămarea administrativă şi
cumplitele f'arădelegi din avutul statului, care e al poporului, şi robia financiară în
care ne sbatem şi nestăbilirea atâtor curente de gândire străină sufletului acestui
popor, ce vin slobode, dezorientând mintea orăşenilor şi toată viaţa orăşenească
pornită cu atâta febră spre materialism şi desfrânare, provenind toate din depărtarea
de credinţă şi de rându[i]elile morale sublime ale Evangheliei creştinismului, nu
pot alcătui un mediu favorabil activităţii clerului, nici desvoltării bisericeşti, nici
atingerii menirei înaltei sale ierarhii, în măsura trebuitoare. Iar depuraţia morală a
întregei structuri a statului nostru de astăzi şi deparazitarea administrativă, şi buna
orientare a întregului învăţământ public, şi descătuşarea tuturor instituţiilor acestui
popor din păinjenişul produs de politicianismul zilelor noastre, şi, într-un cuvânt,
toată asanarea morală pe care o cerem zilnic prin presa bună şi o aşteptăm cu
înfrigurare, nu se vor dobândi numai cu mij loace şubrede din maculatura rece a
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bibliotecilor, în care zac produsele pretenţioase ale minţii slabe omeneşti, ci
trebu[i]e adausă şi singura carte smerită şi neluată în seamă de trufia omenească,
adică Evanghelia, în care stă pururi vie forţa de primenire sufletească, de orientare
superioară a minţi[i], şi aleasă rodire a principiilor conducerii popoarelor, aflată în
pastrarea bisericii creştine şi a clerului ei.
Şi zicem aceasta, cu atât mai mult, cu cât plămada sufletească a poporului
român, peste care lumea oraşelor aruncă în valuri atâtea feluri de străinisme
copiate, e tocmai din acest tezaur scump şi numai acest tezaur îl urmăreşte sufletul
său, iar factorul social cel mai apropiat de dânsul e biserica şi clerul ei. Deci, numai
dând bisericii organizarea aleasă trebuitoare, iar înaltei sale ierarhii sprijinul
necesar, vor împlini cârmuitorii ţării o aleasă datorie, iar forul de faţă o însemnată
parte din menirea sa. Aceasta cu atât mai mult cu cât păgânismul veacului nostru e
mai rafinat decât cel din veacurile primare ale creştinismului şi munca izolată a
clerului ar rodi cu întârzâ[i]ere.
Jertfă şi apostolat

Această ambianţă neprielnică şi grozavă lipsă de elemente ajutătoare din cler
m-au făcut să renunţ la tronul mitropolitan din Iaşi şi pentru aceleaşi cuvinte
şovă[i]esc a primi chiar cârmuirea redusei mitropolii a Bucovinei, mai ales că sunt
istovit de muncă singură. Cunosc cel puţin cât şi [D]vs. toţi cuvintele <�ertfă» şi
«apostolat» şi declar că sunt totdeauna gata a munci şi în cele mai cumplite
împrejurări potrivnice creştinismului, dar nu primesc a-mi risipi zilele şi puterea
muncind fără rezultatele dorite în împrejurări vitrege tolerate în ţara mea liberă,
într-un stat constituţional şi fără nic un fel de sprijinire. De ce să pierdem vremea în
frământări sterpe şi muncă singurită, când am putea-o folosi în acţiuni constructive,
prin datorită colaborare. De aceea, protestând, denunţ opiniei publice asemenea
cauze, cerând cu toată tăria, de la toţi factorii cu răspundere în această ţară, o
senină reculegere în acţiunea îndepărtării unor asemenea cauze, ce sunt şi în dauna
bisericii şi a întregei alcătuiri de stat, şi care descurajează şi nu sprij ină pe nimeni.
Căci, oricât de divizată ar fi activitatea înaltei ierarhii bisericeşti, ea face
parte şi din angrenajul vieţii de stat şi nu e numai individuală, ci muncă de
colaborare, deci trebu[i]e sprijinită prin colaborare, pornind de la centru, şi alta a
elementelor cu răspundere locală, ţelul ultim al tuturora fiind acelaş[i] pentru viaţa
sufletească aleasă a acestui popor şi pentru viitorul lui.
Un apel către bucovineni

În legătură cu acestă din urmă armonică lucrare, mă îndrept îndeosebi cătră
toate acele elemente din cuprinsul eparhiei Bucovinei (Cernăuţilor), clerici şi
mireni, legaţi de cele mai însemnate clipe istorice prin care a trecut în zilele noastre
ace[s]t colţ de

ţară, cu rugămintea de
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necesar. Cu atât mai mult, că înfăţişarea prezentă a acestei eparhii nu este cea
dorită.
Populaţia creştină de aur a Bucovinei are acum lângă dânsa un cler amorţit şi
izolat cu desăvârşire de clerul întregei ţări, ca şi când n-ar fi de aceeaş[i] credinţă,
iar sus, în Cernăuţi, grandiosul palat al reşedinţei mitropolitane, trist şi pustiu, fără
a fi ruină, pentru că Institu[ul] Teologic local nu a pregătit încă personalul care să-i
adaoge la strălucirea arhitectonică pe ace[e ]a a unui grup de monahi de toate
gradele răspândind lumină şi sprij inind în chip ales strădaniile mitropoliţilor, cum
trebu[i]e zilelor noastre.
Dar, cu toate împrejurările puţin prielnice pentru moment, sper într-o
colaborare, care să ridice eparhia aceasta din nou la strălucire, mai ales că
mij loacele materiale nu-i lipsesc şi nu-i vor lipsi. Şi, cu ajutorul lui D-zeu şi al
elementelor proeminente din această frumoasă eparhie, pornesc de acum la lucru.
Acum, terminând aceste câteva consideraţiuni, rog măritul congres să
binevoiască a-mi lua în considerare şi a-mi împărţi următoarea dreaptă rugăminte.
Am lucrat Domnului D-zeului nostru în eparhia Hotinului doisprezece ani, dar
începutul întemeierii sale încă nu e tenninat. Aş dori ca această muncă să nu fie
întreruptă, ci continuată şi desăvârşită de un ierarh vrednic. De ace[e]a, rog ca
viitorul episcop al Hotinului să fie ales cu toată grija cuvenită, spre a fi sârguitor
urmaş al meu la Bălţi şi un dorit colaborator la Cernăuţi, ca să asigurăm împreună
acestor două eparhii surori cel mai frumos viitor.
Iar tenninând, mulţumesc prezidiului pentru truda pusă cu alegerea mea.
Mulţumesc şi măritului congres naţional că şi-a îndreptat în această alegere gândul
şi cuvântul spre mine şi dau tuturor membrilor ce-l alcătru[i]esc, din inimă,
arhierească binecuvântare».
Î. P. Sf. Sa Dr. Visarion Puiu, mitropolitul Bucovinei, s-a născut la 27 febru
arie 1 879 în Paşcani, la Suceava. Încă din copilărie îşi manifestă interesul pentru
cariera teologică şi fu trimis la Seminariul din Iaşi, pe care-I absolvi cu strălucit
succes. După terminarea studiilor superioare teologice, în anul 1 905, Visarion Puiu
a fost promovat licenţiat în sf. Teologie. Dovedind mari facultăţi, tânărului preot i
se facilită frecventarea Academiei Bisericeşti din Kiev ( 1 907-1 908), la care a dat
lucrări foarte valoroase în domeniul bisericesc. La 6/XII 1908 îl vedem paroh, la
1 aprilie 1 909, tânărul preot fu numit director al Seminarului din Galaţi, iar mai
târziu un an arhimandrit peste dieceza Dunării de Jos. La 1/IX 1 9 1 8, Î.P.S.S. e
numit ca director al Seminarului din Chişinău şi totodată exarh al tuturor
mănăstirilor basarabene. Timp de 3 ani, conduce cu foarte mult tact în această
funcţiune. La 30/ 3 [martie] 1 92 1 e ales Episcop de Argeş, iar doi ani mai târziu, cu
rară unanimitate, congresul bisericesc îl alege Episcop de Hotin. În anul 1 923, M.S.
Regele Ferdinand 1 îl instalează în noua reşedinţă de la Bălţi. De atunci, deci timp
de 12 ani, Î.P.S.S. a stat în fruntea Episcopiei de Hotin. Sub egida lui, Episcopia
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Hotinului se desvoltă în mod considerabil. Din mijloacele unor nenumărate actiuni
pe care Î.P.S.S. le conduce personal şi care îi furnizează aproape un sfert de
miliard lei, acest prea harnic Episcop ridică multe biserici noui şi restaură peste 200
din ele. Activitatea lui a fost o adevărată binecuvântare pentru Episcopie" (p. 84-9 1 ).
Continuând consemnarea evenimentelor din 1935, Condica cronicală men
ţionează încă un eveniment din viaţa comunităţii locale: "La 8 no[i]emvrie 1 93 5 s-a
inaugurat în prezenţa autorităţilor locale şi a Dlui Prefect Cojocariu şi [a]
Primpretor[ului] Gramatovici oborul din comuna Arbore.
Este un târg curat de schimbarea mărfurilor, românesc, şi se reduce
deocamdată la comerţul cu producte agricole şi de animale, aproape exclusiv între
agricultori.
Ziua de târg s-a hotărât să fie joia" (p. 9 1 )
În Condica cronicală se transcrie, pentru prima şi singura dată un document
de acest fel, Raportul anual pe anul 1934 prezentat în adunarea parohia1ă Arbore
din 29 decembrie 1 93 5 (p. 92-98). Anul 1 934, potrivit preotului-cronicar, a fost
"
"
"un an bun , pentru că, în primul rând, "ne-am bucurat de pace : "La adăpostul
păcii pot înflori toate lucrurile cele bune. Munca fiind asigurată, ea poate aduce
roade însutite pentru omul muncitor şi chivernisitor". Analiza stării demografice
din acest an se întinde pe două pagini şi reprezintă un caz singular în condică, ce
trebuie apreciat, mai ales că în anul 1 930 condicile mitricale trec în România de la
parohii la primării. În Arbore, în 1 934, se înregistrează 1 43 de decese, 62 de parte
bărbătească şi 8 1 de parte femeiască. Decesele sunt prezentate, după bolile care le-au
cauzat, fiind 20 la număr. Dintre cele 1 43 de decese, 89 au fost copii în vârstă de
până la şapte ani. Cercetând cauzele deceselor în rândul copiilor, cronicarul
constată că "îngrij irea copiilor este de tot slabă" . "Locuinţele rele şi umede",
fumatul în camerele copiilor bolnavi, apa de băut necorespunzătoare sunt
principalele cauze ale mortalităţii infantile. În 1 934 se înregistrează 1 98 de naşteri.
Sporul natural e, însă, "foarte puţin", pentru că nu reprezintă nici măcar 1 % (0,9%).
Alte probleme ale raportului: numărul mare de "concubinate sau traiuri în
fărădelege" (50 de cazuri), creşterea tineretului ("deşi lasă mult de dorit, totuşi e pe
cale să fie îndrumată înspre bine"), viaţa cumpătată ("Fără cruţare şi bună
chivernisire nu este cu putinţă ca în timpuri ceva mai grele să poată cineva izbuti în
viaţă"), viciile sătenilor (rachiul şi tutunul), slaba frecventare a bisericii de către
credincioşii ortodocşi ("nici a zecea parte din poporeni nu vin la biserică").
Condica cronicală consemnează în 1 936 parastasul pentru pomenirea a 1 O
ani de la moartea arhiepiscopului şi mitropolitului Bucovinei Vladimir de Repta,
săvârşit în 26 aprilie în Biserica " Sfânta Treime" . Tot în aprilie se deschide cea de
a zecea prăvălie românească din Arbore: "Capitalul de exploatare s-a format prin
părţi sociale. Încă o nădejde că vom putea acapara comerţul pentru interesele
.

româneşti, având în vedere că numai câţiva an i în urmă nu

p răvălie românească'' (p. 98).
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În ziua de 29 iunie 1 936 are loc ceremonia de dezvelire şi sfinţire a
Monumentului Eroilor căzuţi în Primul Război Mondial, precum şi ridicarea şi
sfinţirea pavilioanelor străjereşti şi arcăşeşti din comuna Arbore. Participă Dimitrie
Cojocariu, prefectul judeţului Suceava, E. Gramatovici, prim-pretor al plăşii
Arbore, profesorul Tiberiu Crudu, inspector general al O.E.T.R., căpitanul
Epureanu, delegat al maiorului Sidorovici, adjutant regal, Filaret Doboş, inspector
şcolar, studentul Popovici, delegatul conducerii regionale a arcăşiilor din Cernăuţi,
comandanţii centrelor şi subcentrelor O.E.T.R. din vecinătate, mulţi intelectuali şi
săteni din comunele din apropiere. Serviciul divin este săvârşit de către preotul
paroh şi exarh Ioan Tonigariu împreună cu preoţii cooperatori Nicoale Penteleiciuc
şi Vladimir Motrescu. Referindu-se la sursa de finaţare a monumentului consacrat
eroilor, cronica evenimentului consemnează: "Fondurile necesare s-au strâns de la
jocurile tineretului, dovedindu-se prin aceasta cât se poate face cu puţinii bani daţi
de fiecare tânăr, dacă, adunaţi la un loc, li se dă o întrebuinţare ca cea din cazul
acesta, care merită multă laudă" (p. 99).
Dintre evenimentele anului 1 93 7 consemnate în Condica cronicală, reţinem
menţionarea "exodului evreilor din corn. Arbore" : "În ultimul timp, înmulţindu-se
prăvăliile româneşti şi creştineşti, evreii, cari au deţinut tot comerţul în această
comună, au fost nevoiţi să plece. Astfel, în vara acestui an, au vândut aproape toţi
proprietăţile ce le aveau la creştini şi s-au dus în alte părţi. Important este faptul că
prin această plecare a fost despresurată Bis[erica] "Sf. Treime" de populaţia
necreştină care o înconjurase. Cea mai mare clădire cumpărată cu acestă ocazie a
fost clădirea de peste drum de Biserica "Sf. Treime", cumpărată de Primăria corn.
Arbore. Această clădire a fost destinată pentru oficiile Străjeriei şi ale Subcentrului
Premilitar Provizor. Până la terminarea dispensarului, o parte din clădirea aceasta
serveşte de locuinţă şi sală de consultaţii ale medicului din circumscripţia Arbore"
(p. 1 O 1 ). În 1 93 8 sunt operate două consemnări: instaurarea guvernului Octavian
Goga-A. C. Cuza şi situaţia "concubinatelor" din parohie: "La începutul anului
1 93 7 erau în parohia Arbore 46 de concubinate. În decursul anului 1 93 7, s-au
cununat 1 1 părechi, 3 s-au desfăcut, aşa că au mai rămas, cu finea anului 1 937,
34 părechi cari tră[i]esc în concubinaj " (p. 1 O 1 ) .
Cel dintâi eveniment al anului 1 93 8, consemnat în condica parohiei este
plebiscitul pentru "noua constituţie" : "La 24 februarie 1 93 8 s-a făcut plebiscitul în
sala comunală pentru noua constituţie. Au luat parte aproape tot satul şi, după ce
parohul Ioan Tonigariu şi notariul Trifon Irimescu au explicat noua constituţie, s-a
votat unanim. Noua constituţie a fost sancţionată de M.S. regele Carol II şi
promulgată la 27 februarie" (p. 1 02).
Şi consemnarea schimbărilor produse de impunerea unei noi constituţii de
către regimul carlist merită reţinută. Portretul noului primar este superb: "În urma
schimbării constituţiei s-au schimbat şi capii autorităţilor administrative. Prefect al
judeţului Suceava a fost numit Dl. locotinent colonel Apostoleanu, ear ca primar al
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comunei Arbore Dl Prefect a pus pe Gheorghie Oleniuc, gospodariu tânăr din
comună, proprietar de moară şi ştiutor de carte. Foarte iubitor de biserică şi nu iute
la mânie. Mai mult blaj in decât aspru. Cu bună chivernisire pentru afacerile
comunei " (p. 1 02). Dintre evenimentele anului, cronica nu putea omite moartea
Reginei Maria: "Moartea nemiloasă a Majestăţii Sale Reginei Maria i-a curmat
firul vieţii luni 1 8 iulie în Castelul Pelişor de la Sinaia. Regina Maria se aşează prin
faptele Sale savante pentru binele obştesc între marele figuri istorice pe care le are
neamul romănesc. În timpul Războiului Mondial, când soldatul român îşi arăta
curajul pentru făurirea României de astăzi, Regina Mamă îngrij ea şi mângâia pe cei
răniţi. Din trist[ul] incident, la ambele biserici s-au tras toate clopotele între oare le
1 7 şi 1 8, de la primirea veştii de moarte până la înmormântare, şi s-a săvârşit şi
slujba pentru sufletul ei. La 1 8 septembrie 1 924 Majestatea Sa Regina Maria a
vizitat Biserica hatmanului Luca Arbure din această comună şi a semnat în această
condică la pagina 60" (p. 1 02-1 03 ) .
Condica cronicală consemnează intrarea în vigoare a "noii legi admi
nistrative", introdusă re regimul carlist pentru "o mai bună chivernisire a treburile
obşteşti ", care împarte ţara în zece ţinuturi: "În părţile de nord ale ţării noastre s-a
înfiinţat Ţinutul Suceava cu reşedinţa în municipiul Cernăuţi. Din acest ţinut fac
parte judeţele Câmpulung, Cernăuţi, Dorohoi, Hotin, Rădăuţi, Storoj ineţ şi
Suceava. În fruntea Ţinutului Suceava, din încrederea M.S. regelui Carol II şi a
Înaltului Guvern a fost [numit] ca Rezident Regal Dl. Gh. Alexianu, profesor
universitar la Facultatea de Drept din Cernăuţi " (p. 1 03).
Consemnând trecerea administratorului parohial Vladimir Motrescu ca preot
paroh la Gălăneşti şi a administratorului Gheorghe Puhă din Voitinel la Arbore,
cronicarul notează, printre altele, un scurt fişier biografic al celui din urmă, în
tradiţia unui model obişnuit în epocă: "Cu decretul Înalt[ului] Cons[istoriu]
Eparhial nr. 1 1 207 din 1 O octombrie 1 938, a fost numit preot de ajutor la Arbore
păr[intele] Gheorghe Puhă, administrator parohial din Voitinel. Păr[intele]
Gheorghe Puhă s-a născut la 1 6 april[ie] 1 907 şi este fiul lui Ioan Puhă şi a[l] soţiei
sale Eudochia, născută Ciubotariu, agricultori din Frătăuţii Vechi. Căsătorit la 26
august 1 934 cu d-ra Aglaia, fiica lui Ilie Isopescu şi a soţiei sale Domnica, născută
Popescu, agricultori din Frătăuţul Vechiu. A fost întrodus în acest post în ziua de
1 4 no[i]embrie 1 93 8 " (p. 1 05).
În anii 1 938, 1 939, 1 940 şi 1 94 1 , condica parohiei consemnează " lupta contra
alcoolismului", sub presiunea administraţiei ţinutale care solicită în repetate rânduri
"
"scoaterea în licitaţie publică a tuturor drepturilor de cârciumărit . Comisia locală
specială, potrivit art. 1 82 din Legea Monopolului, este alcătuită din primarul
comunei, parohul local, directorul şcolii, doi membri din consiliul comunal,
delegatul Administraţiei Monopolului şi medicul de circumscripţie. Deliberând,
acesta comunică: "Cele două debite existente sunt destule şi tânăra generaţie este
plpemicită; uvând în vedere că cârşmele existente contri bu [ i ] e numai la propagarea
alcoolismului şi ruina morală şi materială
p p u l aţ i e i care au drept urmare un
a

o

,
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procent de mortalitate infantilă îngrijorător şi o degenerare a tinerei generaţii foarte
păgubitoare şi pentru viitorul neamului şi pentru puterea armată a Ţării, comisia
specială rămâne la numărul de doue debite pentru comuna Arbore" (procesul
verbal din 1 1 martie 1 93 8, p. 1 07); "Având în vedere că cu mare luptă s-a redus
numărul debitelor, cari în trecut ajunsese până la 1 3 şi provocase ruinul moral şi
material al sătenilor; considerând că pentru comuna Arbore cele două debite acum
existente s-au dovedit a fi de ajuns, ba din punct de vedere moral chiar dăunătoare,
stabileşte numărul pentru cuprinsul comunei Arbore la două" (hotărârea comisiei
din 29 iulie 1 93 8, p. 1 06-1 07). Din desfăşurarea acestui conflict reţinem adresa
Inspectoratului Regional al Monopolului Cernăuţi către Administraţia Ţinutului
Suceava: "Vă rugăm a pune în vedere Primăriei Arbore să facă formele preliminare
pentru ţinerea licitaţiei de darea în arândă a 1 2 debite cu brevete, pentru ca la 1 oct.
1 93 8, când se desfiinţează debitele vechi, comuna să nu rămână fără debite"
(p. 1 08). De asemenea, un fragment ilustrativ din ordinul Administraţiei Financiare
de Constatare Suceava: "În caz de refuz sau în caz de vot contra, vom raporta
imediat forurilor superioare" (p. 1 09) şi din intervenţia Preturii Arbore din
8 februarie 1939: "Potrivit ordinului Prefecturii Suceava nr. reg. 39, veţi scoate la
licitaţie toate debitele de băuturi spirtoase remase vacante, fixând numărul
debitelor după numărul locuitorilor: un debit la 500 locuitori. Ne veţi semnala la
timp pe toţi cei care vor sabota sau nu vor executa aceste dispoziţiuni pentru a
proceda în consecinţă" (p. 1 1 0). Constatându-se că prin neconformarea comisiei
locale speciale " se aduc mari p[i]erderi atât în bugetul statului cât şi al comunei",
Direcţia Generală a Monopolului transmite directiva din 28 ianuarie 1939, prin care
cei doi consilieri locali din comisie sunt înlocuiţi de către notarul şi jandarmul
comunei, amândoi cu drept de vot deliberativ (p. 1 09), dar care, în realitate, vor
avea drept de vot decisiv. În 1 940, în comisia locală specială va fi introdus şi
perceptorul comunei. Conflictul acesta local păstrează în paginile cronicii
dimensiunile unei rezistenţe eroice, motivată intim, în cadrele unei îndelungate
tradiţii în Bucovina de altădată, de "binele obştesc al poporului ", problemă care a
animat preocupările multor generaţii de preoţi şi învăţători, implicaţi, timp de
aproape un secol, într-o culturalitate luptătoare neînduplecată. Cu toate presiunile
administraţiei, rezultatul acestei rezistenţe active este de remarcat: "În urma acestor
stăruinţi, abia s-a ajuns ca numărul debitelor în comuna Arbore să se oprească la
patru până în ziua de azi [ 1 7 martie 1 943] " (p. 1 1 7).
Cel de al Doilea Război Mondial este consemnat în Condica cronicală a
Parohiei Arbore pe multe pagini, care se referă la evenimente externe (declanşarea
conflagraţiei, ocuparea Poloniei, a Ţărilor de Jos, Franţei şi Norvegiei), la
evenimente din viaţa României (ocuparea de către sovietici a Basarabiei şi
Bucovinei de Nord, retragerea Armatei Române, Dictatul de la Viena, pierderea
Transilvaniei de Nord şi a Cadrilaterului, instalarea Guvernului Antonescu,
"revoluţia legionară", intrarea României în război), precum şi din viaţa Bucovinei
şi a parohiei (demisia mitropolitului Visarion, moartea primului soldat român, Ia
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Fântâna Albă, soldatul Vasile Neamţu din Dolhasca, în cadrul operaţiunilor de
recâştigare a Bucovinei ocupate şi înmormântarea sa la Arbore, într-un cadru
solemn; pensionarea preotului paroh Ioan Tonigariu la 1 octombrie 1 94 1 ; ocuparea
postului de preot paroh de către Andrei Mucea, preot II Ia Arbore de la 1 5 mai
1 937, numit la 1 aprilie şi introdus de Duminica Tomei 1 942). Repatrierea
germanilor din Bucovina este consemnată lapidar: "În toamna anului 1 940,
germanii din Bucovina şi, deci, din Arbore s-au repatriat în Germania iar
gospodăriile lor au fost ocupate de arborenii plecaţi colonişti în Cadrilater, cari, în
urma cedării Cadrilaterului, s-au întors înapoi la Arbore" (p. 1 20).
Un episod dramatic din viaţa Parohiei Arbore, consemnat în condică, se
referă la refugiul şi evacuarea arborenilor. La ordinul autorităţilor, în 25 martie
1 944, pleacă în evacuare, în judeţul Arad, premilitarii, învăţătorii, autorităţile
admistraţiei locale, j andarmii şi preoţii. Rămân în Arbore primarul Vasile Buliga,
preotul pensionar Ioan Tonigariu şi lectorul bisericesc Gavril Popovici. În
consemnarea pe care o face preotul Ioan Tonigariu, p. 1 25-1 33 , este înregistrată,
mai întâi intrarea ruşilor în Arbore: "Vineri, înainte de Florii, a sosit la Arbore
armata rusască. Deşi populaţia era cam cuprinsă de groaza răsboiului, totuş[i]
armata s-a purtat destul de bine, îndeosebi ofiţerii au avut o ţinută ireproşabilă.
Primul soldat care a intrat la păr[intele] Tonigariu, cam serios, cerând pâne, după
ce a primit pâne cu slănină s-a arătat foarte prietenos şi, mulţumind, a [i]eşit. De
aici s-a tras concluzia că populaţia, spre a evita orice neplăceri, să se ferească de-a
da ansă la oarecari nemulţumiri. P[ărintele] Tonigariu a fost chemat la comandantul
militar şi întrebat de ce-au părăsit preoţii parohiile şi la explicarea că li s-a pus în
vedere evacuarea i-a declarat părintelui că să facă toate serviciile bisericeşti şi nu
va [fi] stingherit în nici un feliu" (p 1 25). Arborenii primesc din partea
comandamentului sovietic ordinul de evacuare a comunei la data de 8 mai 1 944.
Împotriva celor care au refuzat "retragerea în linişte" se intervine cu forţa, la
14 mai. Sunt consemnate în condică numele celor şapte oameni ucişi şi a celor trei
răniţi de către sovietici (p. 1 27). Evacuarea întregului sat la Corlăţeni - Dorohoi
până în septembrie 1 944 formează ea însăşi materia unei "cronici în cronică", o
cronică a pribegiei, consemnând date şi informaţii despre etapele pribegiei, locuri
de popas, sate, moşii, proprietari, biserici, liturghisiri, lucrul câmpului, primejdii şi
îndrumări pentru popor. O consemnarea a refugiului/evacuării autorităţilor în
judeţul Arad, ca urmare a ordinului Mitropoliei Iaşi din 27 martie 1 944 către
parohii, o face preotul paroh Andrei Mucea, p. 1 34-1 35, 1 3 8- 1 44. Pe lângă
relatarea drumului pe care îl străbate "convoiul celor 1 69 de căruţe ce alcătuiau
grupul" acestor refugiaţi bucovineni, dincolo de tensiunea trăirii, sunt de reţinut
câteva relatări de un pitoresc exotic (de la Oituz până la Prejmer, refugiaţii sunt
escortaţi "de honvezii unguri cu pene de cucoşi la chipiuri şi cu sfori de cânepă la
puşti" , p. 1 40), precum şi referinţele la sătenii din judeţul Arad: "Locuitorii satului
Odvoş erau ţărani români de credinţă ortodoxă şi se ocupau cu agricultura. Lucrau
cu hărnicie pământul ma.nos de pc malul drept al M ureşulu i, d intre comunele
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Conop şi Milova, iar în timpul mai liber şi îndeosebi iarna se ocupau cu împletitul
coşurilor din nuiele de salcie (răchită), pe care şi le pregăteau prin strujire din vară.
O mică parte dintre ei (cei de pe drumul ce duce din Odvoş peste deal la Milova)
sunt unguri, de credinţă romano-catolică, aşezaţi pe moşia bo[i]erului ungur
Kalman Konopi, un om de mare omenie, care ne-a ajutat la venirea noastră în sat şi
în timpul şederii noastre acolo", p. 1 42). Drumul de reîntoarcere este, însă,
apocaliptic: "Cu greutăţi mari, cu grijă, cu frică şi cu cutremur, care aproape că nu
se pot imagina şi descrie, am început calea reîntoarcerii, printr-o lume răvăşită de
război, unde la fiecare pas te găseai în faţa morţii. Pe linii de circulaţie secundare,
după zile de călătorie, am ajuns la Bărboşi-Brăila şi, în fine, la Tecuci, unde am
fost opriţi, neputând intra pe linia principală la Mărăşeşti, din cauza traficului prea
aglomerat de trupe ce plecau pe front. După intervenţii la un general rus, am fost
primiţi la Mărăşeşti şi de aici la Adjud, unde, cu ajutorul unor soldaţi, am făcut
transbordarea bagajului în vagoane ruseşti şi aşa, cu chiu cu vai, am ajuns la
Suceava Nord, unde, în mare grabă, am aruncat jos din vagoane tot ce aveam,
stăpâniţi de frică, ca nu cumva trenul să pornească şi să ne transporte în Rusia, aşa
cum în decursul călătoriei se zvonise că ruşii au intenţia să o facă" (p. 1 43). La
Arbore preotul găseşte "o lume sărăcită prin evacuare, lipsită de pâinea cea de toate
zilele şi decimată de tifosul exantematic" care "bântuia cu furie", casele parohiale
şi bisericile devastate. În "condiţiile cerute de asprimea vieţii" , "cu deosebit elan şi
nepotolită putere de muncă" , activitatea socială şi cea pastorală reîncep de la capăt,
urmărind întărirea încrederii şi a credinţei în popor, izvorâte dintr-o "mare
dragoste", dobândită în vechea lume a bunelor rânduieli şi a idealurilor înalte.
Cu aceste consemnări, scrise de preotul Andrei Mucea cu mină albastră,
p. 1 3 8-1 44, cu siguranţă, mult mai târziu, înainte de pensionare ( 1 2 februarie 1 990),
se încheie partea propriu-zis cronicală a condicii. Continuarea, p. 1 44-1 73 , aparţine
perioadei 1 990- 1 992. Chiar dacă nu au fost elaborate în epocă ( 1 945-1 989),
consemnările sale sunt valoroase pentru cunoaşterea unei epoci distincte din istoria
noastră şi pentru înţelegerea corectă a rolului Bisericii şi al preoţilor în timpul
"
"regimului necreştin din România. " Stăpânit neîncetat de marea dragoste pentru
popor[ul] în mij locul căruia [s-a] găsit" , timp de peste cinci decenii, la fel ca atâţia
alţi preoţi ai epocii, preotul Andrei Mucea activează "potrivit jurământului prestat
la instalare" : "În cadrul acestei chemări, am oficiat în mod absolut regulat, în
duminici şi sărbători, Iară abatere şi cu toată demnitatea, ss Slujbe, însoţite în mod
tot atât de regulat de predici temeinic pregătite, axate pe versete biblice sau în
legătură cu viaţa şi activitatea sfinţilor.
La fel am procedat şi cu prilejul serviciilor religioase din parohie: botezuri,
cununii, sfeştanii, sfinţiri de case, taina s. Maslu, spovedanii, împărtăşanii etc., etc.
şi, mai cu seamă, la înmormântări, unde nu mi-a scăpat nicicând ocazia ca prin
predici şi cuvântări ocazionale să propovăduiesc cuvântul de învăţătură al Bisericii
noastre Ortodoxe, întărind fără încetare credinţa în popor" (p. 1 45). În timpul
"
"regimurilor creştine şi în perioada comunistă, preotul Andrei Mucea se distinge
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prin aceeaşi dragoste lucrătoare, îndeplinind ascultările vremurilor: profesor de
religie şi de istorie, director al Căminului Cultural "Luca Arbore", îndrumător al
tinerelor care activează în " Şcoala familiei ", casier în administraţia Cooperativei
"
"
"Albina şi a Băncii populare "Luca Arbore , preşedinte al Comitetul şcolar din
comună, director al echipei de culturalizare a maselor. Mulţi ani este preşedinte al
Cercului misionar 1 al Protopopiatului Arbore, organizând " şedinţe, misiuni şi
înălţătoare soboare însoţite de spovedanii, împărtăşanii şi taina Sf. Maslu",
pelerinaje şi excursii la mănăstirile din Bucovina şi din ţară. În perioada 1 9621 966 este ghid la Biserica " Sfântul Ioan Botezătorul" iar între anii 1 980 şi 1 984
patronează "cea mai arzătoare dorinţă a inimii " sale, pictarea Bisericii " Sfânta
Treime" . Documentele introduse în condică (corespondenţă oficială, procese
verbale, ştiri documentare despre sat, p. 1 48-1 52, 1 52-1 54) sunt valoroase pentru
cunoaşterea istoriei locale. Din raportul înaintat către Mitropolia Moldovei şi
Sucevei, după tenninarea lucrărilor de pictare a Bisericii " Sfânta Treime" , reţinem
referinţele la colonizarea localităţii, ignorate de autorii monografiei comunei
Arbore (Avramia Dolinski, Gheorghe Dolinski, Arbore, străveche vatră de
etnografie şi folclor, Bucureşti, Editura Eficient, 200 1 ) : "Până la anul 1 800,
populaţia din Arbore era curat românească şi de credinţă ortodoxă. După 1 800 au
fost aduse de stăpânirea vitregă a vremii din Bucovina 8 familii de gennani
protestanţi, apoi din Boemia 1 0 familii de catolici, a[!] căror număr s-a înmulţit cu
timpul la peste 1 00 [de] familii. În decursul vremii s-au cuibărit în comună şi
evrei[i], a[!] căror număr a ajuns la 35 [de] familii. Dar, înainte de ultimul război
mondial, evreii au părăsit total comuna, iar germanii s-au repatriat, cu excepţia a 4
familii de catolici, cu care întreţinem cele mai amicale relaţii. Este regretabil, însă,
faptul că în holda curată a ortodoxiei a apărut, după Primul Război Mondial,
buruiana otrăvită, neghina sectarismului, care în mod curent, prin propaganda [pe
care] o face, depăşeşte limitele bunei cuviinţe şi ale omeniei" (p. 1 54). Un fragment
din constatările arhimandritului Sofian Boghiu, desprinse din procesul-verbal de
recepţie, se referă la "nota originală" a picturii de la Biserica " Sfânta Treime",
operă a pictorului Pavel Chichişan, realizată în perioada 1 iunie 1 980 - 1 1 iulie
1 9 84 (p. 1 57), la care se adaugă consideraţiile autorului privitoare la "nota
naţională" a picturii (popularizarea a 1 6 sfinţi naţionali, care "au propovăduit
creştinismul pe pământul nostru românesc, care au [fost] martirizaţi sau ale căror
moaşte se găsesc în ţara noastră", precum şi a costumului popular românesc, prin
vestimentaţia sfinţilor pictaţi aici, p. 1 5 8). Cronica resfinţirii Bisericii "Sfânta
Treime" , oficiată de episcopul-vicar Pimen Suceveanul şi "un select sobor de
preoţi ", consemnează, în spiritul canoanelor speciei şi al vechilor modele,
"
"un moment de profundă trăire creştinească , marcat de îndemnul arhieresc la
"
"păstrarea unităţii de credinţă (p. 1 62-1 64 ) .
Lista preoţilor care au păstorit parohia Arbore, întocmită după condicile
mitricale, este un document valoros, pe care îl datorăm preotul Andrei Mucea, cu
excepţia câtorva completări ulterioare. O reproducem şi noi aici: Teodor Iftimievici,
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Ioan Teodorovici ( 1 802), Teodor Balmoş ( 1 802-1 804 ), Mihai Ţurcan (1 8021 84 1 ), Ioan Gheorghiu ( 1 804), Constantin Boşa ( 1 804-1 808), Ioan Bal moş ( 1 8071 85 7), Teodor Olinschi ( 1 820-1 825), Ştefan Comoroşan (1 845-1 850), Nicolae
Gheorghiu ( 1 85 1 ), Teodor Usatiuc (1 857-1 862), Ştefan Isopescu ( 1 962-1 885),
Gheorghe Bi1aşevschi ( 1 866-1 867), Gheorghe de Reus ( 1 868-1 869), Epifanie
Bacinschi ( 1 869- 1 87 1 ), Gheorghe Popescu ( 1 873-1882), Vasile Isopescu ( 1 8821 892), Teodosie Iliuţ ( 1 886- 1 9 1 2), Constantin Tarnavschi ( 1 892-1 897), Cristofor
Iliuţ (1 893, 1 907- 1 9 1 1 ), Vasile Mironovici ( 1 897-1 907), Ioan Tonigariu ( 1 9 1 11 96 1 ), Ştefan Pavel ( 1 9 1 3-1923), Ioan Smuc (1 925-1926), Constantin Ursachi
(1 924- 1 934), Gheorghe Stefiuc ( 1 926-1929), Tit Melneciuc ( 1 929-193 1 ),
Gheorghe Hladciuc ( 1 93 1-193 5), Vladimir Motrescu (1 934-193 8), Nicolai
Penteleiciuc ( 1 93 5-193 7), Andrei Mucea ( 1937-1989), Gheorghe Puhă ( 1 9381 94 1 ), Visarion Lavric ( 1 943-1 949), Ioan Truşcan ( 1 945-1946), Aurei Ciumău
( 1946-1 947), Zaharie Jacotă (1 947-1963), Nicolae Tescuteanu (1 949-1 952),
Vasile Martinescu ( 1 963), Constantin Chifan (îară menţionarea perioadei), Nicolae
Fuiorea ( 1 989-1 999), Gheorghe-Cristel Hojbotă (1 995-1 999), Traian Molea
( 1999-200 1 ), Octavian Molea ( 1999-2003), Nicolae Cârdei (din 200 1 ),
Cătălin-Constantin Bereholschi (din 2003).
La fel de valoroase sunt consemnările acestui "preot de elită", "neclintit şi
modest în slujba credincioşilor", referitoare la perioada postbelică a veacului trecut,
când "poporul român a trăit cea mai tristă şi întunecată perioadă din istoria sa",
înscriind "pagini de suferinţă, durere şi lacrimi amare, pe care nu le-a trăit poate
nici pe timpul năvălirilor barbare" : "În această vreme, pătura conducătoare din
trecut, împreună cu o mare parte a intelectualităţii româneşti şi mulţi oameni de
bine, care şi-au slujit cu interes, tragere de inimă şi vrednicie neamul şi ţara, privaţi
de libertate, fără nici un fel de judecată, au umplut diferite lagăre de concentrare
sau au fost trimişi la faimosul canal de la Dunăre, unde, istoviţi de un nepotolit
chin şi zbucium sufletesc, de muncă, foame şi mizerie, şi-au încheiat calvarul vieţii
pământeşti, regretaţi de membrii familiilor, de rude, prieteni şi cunoscuţi; iar alţii,
poate cu un deosebit simţ de prevedere de ceea ce le poate aduce ziua de mâine şi
care au avut posibilitatea, cu frica morţii în sân, au trecut graniţele ţării, căutându-şi
refugiu şi adăpost pe alte meleaguri mai ospitaliere ale pământului zidit de
Dumnezeu pentru om.
Restul populaţiei, rămasă pe loc, a fost divizat în două categorii distincte:
membrii de partid cu carnet roşu şi nemembrii; primii, care se mai puteau înfrupta
din beneficiile acordate de mărinimosul partid comunist, iar [ceilalţi] la discreţia
activiştilor de partid, ai Miliţiei şi Securităţii, care umpleau până la refuz culoarele
judecătoriilor, târâţi în judecată pentru cotele de lapte, de carne, de cartofi sau alte
produse agricole, precum şi pentru neîndeplinirea planului de stat la transportul de
lemne şi alte lucrări poruncite de stăpânirea vremii. Nu puteai primi de la Sfatul
Popular un bon, ca să mergi la moară sau să intri în pădure după o sarcină de
vreascuri, până ce nu erai pus la punct cu toate obligaţiile către stat" (p. 1 66). Un
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

248

Vasile 1. Schipor

42

fragment se referă la viaţa de zi cu zi din România anilor '80: "Ce să mai zicem de
mândrele noastre oraşe şi umilele sate care, pe timp de iarnă, erau ţinute în
întuneric şi frig şi lipsite de posibilităţile de aprovizionare cu alimente,
îmbrăcăminte şi alte bunuri de larg consum, care erau dirijate spre pieţele străine;
căci noi, cei de aici, 1 kg de zahăr sau 1 litru de ulei nu-l puteam găsi la liber decât
la ruşi " (p. 1 67).
În cadrele întregii Condici cronicale a Parohiei Arbore, consemnând trei
regimuri, pe durata a 1 10 ani, tabloul vieţii bisericeşti, străbătut de "duhul satanic
al ateismului ", de "necazuri, scârbe şi suferinţe", de teroare, umilinţe şi prigoniri,
este unul al depersonalizării culturii şi civilizaţiei tradiţionale: "În această perioadă
de timp, viaţa bisericească, credinţa religioasă a[u] trecut prin mari şi grele
încercări. Înainte de toate, fiica legitimă a Bisericii, Şcoala, care la noi a luat fiinţă
în tinda bisericii şi care a avut [ca] cei dintâi dascăli pe preoţi, a suprimat din
programa de învăţământ cel dintâi obiect, Religia, cu interzicerea de a se mai rosti,
după străvechea datină, la începutul şi încheierea lecţiilor, rugăciunea domnească
Tatăl nostru.

Ceea ce era mai dureros a fost, însă, faptul că o mare parte dintre cadrele
didactice s-a angajat într-o acerbă acţiune de ateizare a tinerei generaţii în formare,
prin oprirea bieţilor copii de la cercetarea în duminici şi sărbători a bisericii, de a
însoţi pe preoţi cu kiralesa, de ajunuri, de a vizita pe credincioşi de sfintele
sărbători cu colinzile şi alte obiceiuri tradiţionale, contravenienţii fiind ameninţaţi
că-şi vor pierde cravata roşie, bogata comoară a folclorului nostru, creat pe baza
credinţei strămoşeşti, fiind categorisit drept misticism şi superstiţie. [ . . . ] Toate
aceste măsuri au avut darul să desprindă intelectualitatea şi tineretul satului de
sfânta îndatorire a cercetării sfintei biserici, locul de formare religios-morală a
credincioşilor" (p. 1 67-1 68). Momente din viaţa parohiei din această perioadă, care
"
"au adus mare tulburare în viaţa satului , prin fapte ale unor autorităţi "de tristă
"
memorie (primarul, protopopul, împutemicitul Cultelor), sunt reconstituite
memorialistic şi documentar (p. 1 67- 1 7 1 ). În opoziţie cu aceştia, se distinge figura
luminoasă a cântăreţului bisericesc Gavril Popovici, "printr-o zeloasă şi pilduitoare
activitate pusă în slujba bisericii" şi a comunităţii locale, animator cultural
cunoscut în mişcarea corală din Bucovina de altădată, "un exemplu de muncă
pentru generaţiile tinere de cântăreţi bisericeşti " (p 1 7 1- 1 72).
Cronica redactată de preotul Andrei Mucea se încheie în plină reconstituire
memorialistică şi documentară, probabil, în 1 996. În dreptul numelui său din
cronologia preoţilor, pe care el însuşi a elaborat-o, unul dintre preoţii succesori a
scris: "Decedat marţi 1 8 iunie 1 996, ora 8, 1 5, înmormântat vineri 2 1 iunie 1 996
lângă Biserica «Luca Arbure», sobor 1 O preoţi" (p. 165). Condica cronicală a
Parohiei Arbore mai cuprinde câteva pagini de consemnări. Unele sunt scrise de
enoriaşi, cuprinzând referiri la preotul Andrei Mucea, făcute chiar în creion, care
transmit imaginea bunului păstor. Deşi locul lor nu era aici, acestea reprezintă, de
asemenea, un document al VF�mii, grăitor în ���� �e prive �te nivelul de instrucţie al
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omului obişnuit. Câteva aparţin unor preoţi. Din însemnările preotului Gheorghe
Calancea, paroh în Bilca, protopop de Rădăuţi în perioada 2004-2006, făcute în
ziua înmormântării, transriem un fragment: "A fost un slujitor vrednic, cu o inimă
largă pentru toţi, cu o grijă de nedescris pentru turma ce i-a fost încredinţată, pe
care a învăţat-o, a sfinţit-o şi a condus-o timp de peste 50 de ani de pastoraţie. O fire
răbdătoare, zâmbitoare şi purtătoare de grijă faţă de necazurile familiei sale dar şi
de turma încredinţată lui. A căzut un stejar, s-a stins o lumină, apune un soare, pe
care nu-l vom mai vedea niciodată. Cei care l-am cunoscut rămânem cu amintirea
acelui chip de preot cu adevărat înalt la făptură, cu barba albă ca de omăt, cu
cuvântul statorniciei şi săritor la toată trebuinţa. Necazurile, bolile şi nevoile nu I-au
înconjurat, dar a avut pildă pe Iov, pe Iisus, pe care 1-a sluj it toată viaţa"
(p. 1 76-1 77). Ultimele consemnări sunt din 1 999, 24 iunie şi duminica a V -a din
Postul Mare, amândouă semnate de preotul paroh Traian Molea (p. 1 78-1 79). Din
cea de a adoua consemnare aflăm că în satul Arbore funcţionează acum două
parohii: parohia "Luca Arbore" şi parohia " Sfânta Treime", cea de a doua fiind
creată în 1 94 7.
Condica cronicală a Parohiei Arbore este, timp de aproape şase decenii, în
atenţia oficialilor ierarhiei bisericeşti, care semnează cu ocazia vizitelor canonice şi
administrative: protopopul Ioan Mândrilă, 1 890, 1 893; protopopul Constantin
Tarangul, 1 896, 1 897; episcopul Vladimir de Repta, 29 octombrie/1 O noiembrie
1 899; Constantin Tarangul, 1 900, 1 90 1 ; vicarul propresviterial Ştefan Pavel, 1906;
praf, dr. Emilian Voiutschi, inspector diecezan, 1 3/26 septembrie 1 907; Theodor
Palamaru, vicar protopresviterial, 1 907; Vladimir de Repta, arhiepiscop şi
mitropolit al Bucovinei, 22 august/4 septembrie 1 908; Ştefan Pavel, 1 908, 1 909,
1 9 1 O, 1 9 1 1 ; dr. Ioan Puiul, inspector misionar şi administrator protopresviterial,
1 iunie 1 926; dr. Orest Tarangul, inspector misionar, 23 aprilie 1 93 1 ,
1 1 iunie, 1 933, 1 0 mai 1 934; Alexandru Baciu, protopop, 1 4 iunie 1 932, 1 0 mai
1 933, 22 aprilie 1 934; dr. Ioan Puiul, 1 0 martie 1935; Alexandru Baciu, 29 mai
1 935, 1 8 mai 1 936, 8 aprilie 1937, 1 9 martie 1 938; Mihai Tipa, protopop, 20 iunie
1 939, 13 mai 1 940, 20 iulie 1 943; Modest Lucan, revizor eparhial, 1 8 mai 1943;
Emilian Antal, locotenent de mitropolit al Bucovinei, 1 9 august 1945, care
consemnează: "Vizitat-am astăzi, duminecă, 1 9 august 1 945, această prea
însemnată parohie Arbore, întâmpinat de un mare număr de credincioşi, cărora le-am
predicat în biserica centrală. Bunul Dumnezeu să reverse binecuvântările Sale peste
întreg poporul şi clerul din parohia Arbore, pentru a se putea reface în vechea
stare" . Consemnarea este urmată şi de semnăturile celor din suita ierarhului: pr. dr.
Ioan Puiul, consilier, arhim. Rafail Dominte, arh. A[nimpodist] Mihuţă, pr. M.
Tipa, protoiereu de Arbore, pr. Orest Malcinschi, ajutor protoieresc, pr. Gheorghe
Hrincescu, paroh în Botoşana (p. 1 1 8); Mihai Tipa, protopop, 1 8 iulie 1 948;
Chişcan Florea, administrator protopopesc, 9 decembrie 1 948; T. Bodnar, inspector
eparhial, 28 februarie 1 949.
După anul 1 949, nimeni din ierarhia bisericească nu apare ca fiind interesat
de Condica cronicală a parohiei. Tot aici ar mai fi de reţinut câteva însemnări şi
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autografe ale unor personalităţi bucovinene ori străine, aflate în vizită în Bucovina:
"
" Spre amintire, Arbore, 25 iuliu 1 900. Prof. Dr. Eug. A. Kozak (p. 27); "Fiir
liebenswordige Aufnahme in dem gastlichen Hause zeiner Hochworden des Hern
Pfarrers Iliuţ sagt herzlichen Dank. Arburea 20. Aug. 1 90 1 . Prof. Dr. Gustav
Weigand aus Leipzig" (p. 29); Ion 1. C. Brătianu, 1 4 august 1 925; Barbu Ştirbei, 1 4
august 1 925 (p. 63); Gr. Nandriş, prof. univ. Cernăuţi, 1 mai 1 93 5 (p. 78);
"Colectivul secţiei de Istoria artei Feudale a Institutului de Artă al Academiei
R.P.R. a studiat monumentul ctitoria lui lui Luca Arbore şi exprimă mulţumiri
preotului Andrei Mucea şi pălimarului Vasile Balmuş pentru sprij inul şi atenţia
acordată. 1 august 1 952", însemnare urmată de nouă semnături (p. 1 33); "În
călătorie de studii am vizitat biserica Arbore şi pe această cale aduc mulţumire
părintelui paroh Andrei Mucea şi părintelui Jacotă pentru concursul primit",
1 0 septembrie 1 952, arh. V. Bilciurescu (p. 1 33). Paginile 6 1 şi 62, în care fusese
consemnată vizita din 1 8 septembrie 1 924 a Reginei Maria la Biserica "Tăierea
Capului Sfântului Ioan Botezătorul ", ctitorită de hatmanul Luca Arbure, cuvântul
de întâmpinare şi autograful său lipsesc din Condica cronica/ă a parohiei.

Pfarrchroniken aus der Bukowina (1)
(Zusammenfassung)

Schon frilher gab es ein Interesse fUr die Bukowiner Pfarrchroniken und fUr ihre Verwertung,
bei uns aher trat dieses mit Unterbrechungen auf. 1 909 veroffentlicht August Nibio ( 1 886-1968) in
Radautz die "Bukowiner Pfarrchroniken" . Das erste Heft dieser Publikation beinhaltet die Studie
Initia oppidi Radautz et origo hic introducti cu/tus religiosi.
1 927 erscheint in Radautz auch ein Heft des "Archivs fUr Landeskunde der Bukowina" und ein
zweites dazu, in 1 930. Diese Hefte werden von den "Bukowiner HeimatbHi.ttern", auch als eine
Studiensammlung, die in der Druckerei der Witwe von Peter Blondowski 1 933 weiter verOffentlicht
wird. Herausgeber dieser Publikationen ist derselbe August Nibio, Lehrer an den Knaben- und
M!l.dchenschulen in Radautz, Grilnder der wissenschaftlichen deutschsprachigen Radautzer Presse.
Die in diesen Heften gedruckten Studien und Artikel sind durch die reiche und verschiedenartige
Infonnation auch von den heutigen Forschem als Bezugspunkte betrachtet. Die Mitarbeiter sind
bekannte Namen in der Bibliographie der Bukowina: Raimund Fr. Kaindl, Teodor Balan, Hans
Gaschler, Eugen Herzog, Norbet Zimmer, Hubert Kargl, Ioan Zugrav, Fritz Netollitzky, Rudolf
Gassauer, August Nibio, Sever Zotta, Albert Baumgarten, Orest Marcu.
Am 24. Juli erscheint die erste Nummer der "Bukowiner Wochenpost" . Herausgeber: die
Witwe Blondowski. Verantwortlicher Redakteur fiir die Nummer 1-27: Robert Neunteufel; ftir die
Nummer 28-32: Karl Brzezina. Die wirklichen Herausgeber und Redakteure sind aher der Pfarrer
Karl Schiltter und der Lehrer August Nibio. Als eine Zeitschrift im richtigen Sinne des Wortes hat die
"
"
"Bukowiner Wochenpost den Untertitel "Unabhăngiges deutsche Wochenblatt . Das Feuilleton
dieser periodi5chcn Schrift wird von August Nibio, Julius Teuchert, Max Januszewski, Wilhelm
WUhr und Sic�fried Hugo untcrschricben. Unter den Fcuillctons von August Nibio, die wichtigsten in
der Zeitung, gibt es �ogar cinige Studien mit wertvollen l n furmatiunen : Radautzer Zeitungcn (mit
Be:t.ug auch aur die rumlinischc Radautzer Pressc), Vi!r.<chwurufene Ortschafli!ll in der Radautzer
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Ebene, (eine Reihe van kleinen Monographien e1mger umgebenden Ortschaften), Von unseren
Volkstanzen und Auf der Kukuruzklaker (liber die Volkst!i.nze und die Br1iuche der gemeinsamen
freiwilligen Bauemarbeiten).
Das Interesse fUr die Lokalgeschichte ist in den 70er Jahren der letzten Jahrzehnt wiederbelebt.
Die in dieser Zeit erschienenen Monographien mancher Ortschaften verwerten auch Informationen aus
den Pfarrchroniken. Besondere Besch1iftigungen in der Bukowina sind erst nach den Erreignissen aus
1 989 zu bemerken. Im Band Siretul - vatră de istorie şi cultură românească [Sereth - Heimat der
rum!i.nischen Geschichte und Kultur], Jassy, Omnia Verlag, 1 994, veroffentlicht Ion Popescu-Sireteanul
ein Artikel, das uns hier interessiert: Siretul la sfârşitul secolului al XIX-lea şi primajumătate a secolului
al XX-lea după o cronică parohială şi după izvoare contemporane [Sereth am Ende des 1 9. und am
Anfang des 20. Jahrhunderts laut einer Pfarrchronik und gegenw1irtiger Quellen], S. 1 1 5-1 27. An der
wissenschaftlichen Tagung "Bucovina - file de istorie" [Bukowina - Seiten der Geschichte ], Suczawa,
1 9.-20. November 2004, h1ilt der Universit1itsprofessor Mihai Iacobescu einen Vortrag liber die
Pfarrchroniken aus der historischen Bukowina. Dieser wird mit dem Titei Condicile cronicale - izvoare
istorice pentru reconstituirea unor realităţi din trecutul Bucovinei [Die Chronikregister - historische
Quellen filr die Wiederherstellung einiger Realit1iten aus der Vergangenheit der Bukowina] in "Codrul
Cosminului ", in der neuen Serie der wissenschaftlichen Jahreshefte der "Stefan cel Mare"-Universit1it
(Geschichteserie), nr. 8-9 ( 1 8-19), 2002-2003, Suceava, Universit1itsverlag, 2004, S. 299-235,
publiziert. Der Verfasser bezieht sich hier auf zwei Pfarrchroniken aus der Bukowina: Cronica cronicală
a parohie! Salca [Chronik der Pfarrgemeinde Solka] und Condica cronicală a parohiei Pârteştii de Jos
[Chronik der Pfarrgemeinde Pertestie]. Der Historiker Mihai Iacobescu bezieht sich auf die
Pfarrchroniken auch in seinem Buch, 30 de zile în .. Siberia ". Căutând arhivele Bucovinei [30 Tage in
"
" Sibirien . Auf der Suche nach der Bukowiner Archiven), Jassy, Junimea Verlag, 2004, und zwar im 9.
Kapitel, În universul lumii rurale de odinioară [In der Welt des ehemaligen Dorflebens], S. 1 68-2 1 5, wo
er die Verpflichtungen des Pfarrers, sa wie diese in dem den Pfarrhăusem 1 890 zugesendeten Prospekt
pr1isentiert waren, genau wiedergibt. Er verwertet auch die zwei oben genannten Chroniken, aber keine
van den verfremdeten Teil der Bukowina, die, - wie wir es erwarteten - in den Czemowitzer
Staatsarchiven zu finden w1iren.
In der obengenannten Periode publiziert auch Vasile Diacon seine Arbeit, Cronicile Suhei
bucovinene [Chroniken des Bukowiner Suhabachs], Band I-II, Jassy, Druckerei "Moldova" , Serie der
"
"Bukowiner Monographien , 2005. Im zweiten Band, unter den Beilagen, 11isst er sechs
Pfarrchroniken (aus Ostra, Slătioara, Negrileasa, Bukshoia, Frasin, Doroteia) verOffentlichen. Mit der
Perspektive der "totalen Geschichte" bemliht, verwertet Vasile Diacon auch die Zivilstandregister: die Register der Geburts-, Hochzeit- und Todeseintragungen beginnend mit dem l . Mai 1 874 und die
Volksz1ihlungen vor 1 9 1 8 (die in der Bukowina als Verpflichtung des Pfarrers durch den Plan zur
Regulierung des geistlichen Kirchen- und Schulwesens vom 29. April 1 786 eingeftlhrt wurde).
Beginnend mit der vorliegenden Nummer verOffentlichen wir in der Zeitschrift "Analele
Bucovinei " Informationen hinsichtlich der 1 890 nach westlichem Modell in der Bukowina
eingefl.ihrten Pfarrchroniken. Nach den Dokumenten liber die Einflihrung und die Gestaltung der
Chroniken pr1isentieren wir zuerst Condica cronicală a parochiei greco-ortodoxe Arbore [Chronik
der griechisch-orthodoxen Pfarrgemeinde Arbore]. Diese enth1ilt verschiedene Informationen:
Geschichte der Ortschaft (der lokalen Traditionen und der Dokumenten gem1iss), wichtige Ereignisse
aus dem Gemeindeleben, die wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle Lage, Volksz1ihlungen,
biographische Daten van Ortspfarrem und Bukowiner Prălaten, Memoirs, Berichte, Protokolle,
gelegentliche Reden - ali dii:se decken 1 1 0 Jahren und drei Regimen: das osterreichische, das
rum!i.nische und das kommunistische. Die Pfarrchronik aus Arbore erfreute sich 6 Jahrzenhte lang der
Aufmerksamkeit der kirchlichen Behorden, die dort ihre kanonischen, mission1iren ader
administrativen Besuchen eintrugen. Nach 1 949 horen diese Eintragungen auf. Den Bemlihungen
mehrerer Pfarrer wie Teodosie Iliuţ, Ştefan Pavel, Ioan Tonigariu, Constantin Ursachi und Andrei
Mucea ist es zu verdanken, dass Condica cronicală a parochiei greco-ortodoxe Arbore [Chronik der
griechisch-orthodoxen Pfarrgemeinde Arbore] heute eine wertvolle Dokumentationsquelle fUr die
Erforschung der historischen Bukowina ist.
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FILIMON RUSU,
AMINTIRI. OAMENI ŞI LOCURI DIN ŢARA FA G/LOR (D
VASILE I. SCHIPOR

Învăţătorul bucovinean Filimon Rusu se naşte la 25 decembrie 1 882 în
Tereblecea, districtul Siret, într-o familie de agricultori. Aici îşi petrece copilăria, fiind
"
crescut şi educat "în rânduieli gospodăreşti şi înţelepte care guvernau satul tradiţional
"
românesc din Bucovina, întemeiat pe "mare rânduială şi cinste . Clasele primare le
urmează, în perioada 1 889-1 894. Îşi continuă studiile la Liceul din Suceava ( 1 8941 898) şi la Şcoala Normală din Cernăuţi ( 1 898-190 1 ), având profesori remarcabili.
În 1 90 I , Filimon Rusu devine învăţător. Timp de 1 8 ani, funcţionează la
Cajvana, districtul Gura Humorului. Din această perioadă datează preocupările sale
de culegător de folclor. În 1 9 1 9, Filimon Rusu, se transferă la Sinăuţii de Jos,
districtul S iret, fiind numit director în 1 920. După 1 5 ani de apostolat la Sinăuţi i de
Jos, Filimon Rusu se transferă în 1 934 la Rădăuţi. Aici funcţionează timp de cinci
ani ( 1 934-1 939), ca învăţător şi director la Şcoala de Băieţi nr. 3 din str. Sf. Treime,
până la pensionarea sa pentru limită de vârstă. Filimon Rusu activează, în această
perioadă, ca preşedinte al Asociaţiei Judeţene a Învăţătorilor ( 1 933-1 945) şi
vicepreşedinte al Asociaţiei Regionale a Învăţătorilor - Cernăuţi ( 1 933- 1 93 9),
"
dovedindu-se "un neîntrecut animator al învăţământului din Bucovina.
Învăţătorul F ilimon Rusu se stinge din viaţă la 4 noiembrie 1 957 în Rădăuţi.
Opera învăţătorului Filimon Rusu oferă cercetării ştiinţifice date şi informaţii
valoroase, prezentând interes pentru istoria socială, genealogie, istoria învăţămân
tului din Bucovina, istoria presei, istoria literară, literatură, folcloristică, sociologie.
Dintre preocupările şi proiectele cărturăreşti ale învăţătorului Filimon Rusu, unele,
de mare interes în epocă, nu s-au tipărit, cum este cazul manualului de Istoria
românilor pentru clasa a VI-a şi al Istorioarelor pentru copii, cuprinzând
prelucrări după scriitorul romantic german E.T.A. Hoffmann (în colaborare cu
Silvestru Danielescu, învăţător superior din Storoj ineţ). Lucrările originale ale
învăţătorului Filimon Rusu se publică în presa vremii. Monografia târgului
"
Mihăileni, elaborată în 1 93 2 şi publicată în "Moldova literară , Mihăileni, anul VI,
nr. 7-8 din acelaşi an, este întâmpinată elogios de Ion 1. Nistor şi Nicolae Iorga.

Monografia oraşului Rădăuţi din vremurile cele mai îndepărtate până în 1944,
partea I, este rodul muncii sale din perioada 1 943-1 957 şi se află în arhivele din
Suceava. Geografia judeţului Rădăuţi, manual pentru clasa a II-a primară, elaborat
Analele Bucovinei, XIV, 1, p. 253-295, Bucureşti, 2007
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în colaborare cu Constantin Ungureanu, s-a tipărit în 1 942. Manuscrisul
Monografiei judeţului Rădăuţi, la care a lucrat împreună cu învăţătoarea Victoria
Gavrilescu, s-a pierdut în evacuare.
Încă din primii ani de învăţământ, fiind "conştient că obârşia culturii române se
află în creaţia orală de neasemuită frumuseţe a poporului român", învăţătorul Filimon
Rusu notează în caietele sale multe creaţii auzite în locuri diferite din Bucovina, în
diverse împrejurări. Matthias Friedwagner, în prefaţa la Rumănische Volkslieder aus
der Bukowina. Liebeslieder [Cântece populare româneşti din Bucovina. Cântece de
dragoste], Wlirzburg, Konrad Triellisch Verlag, 1 940, îl menţionează printre
culegătorii fruntaşi, care au contribuit la realizarea colecţiei, întârnpinând mari
dificultăţi în redarea exactă a pronunţării populare a cântecelor şi izbutind să respecte
particularităţile graiului. Filimon Rusu îi trimite lui Matthias Friedwagner 300 de
cântece. Doar nouă dintre acestea se tipăresc, fiind incluse în şase capitole. Şapte
poezii sunt culese din Cajvana, iar două din Cacica. Dintre cele nouă poezii publicate
aici, două sunt traduse şi în limba germană. În Anexa 1 la Amintiri, autorul include
folclor şi jocuri de-ale copiilor: 26 de strigături, culese din Cajvana, Rădăuţi şi Satu
Mare, 1 1 cântece auzite de la soldaţi în anul 1 94 1 , 3 8 de cântece culese din Cajvana,
între anii 1 902 şi 1 9 1 2, precum şi şapte jocuri şi năzdrăvănii copilăreşti. În
Monografia oraşului Rădăuţi, în subcapitolul Superstiţii, credinţe, obiceiuri, folclor,
se află opt texte, strigături şi cântece, auzite de la Grigore Botezat din Rădăuţi.
Material folcloric şi articole care dovedesc "o concepţie mai cuprinzătoare
asupra creaţiei populare" , a obiceiurilor populare, mai cu seamă, Filimon Rusu
publică în reviste cu profil de folclor din România.
Publicistica, risipită în numeroase periodice ale epocii, ni-l înfăţişează pe
Filimon Rusu ca pe un dascăl exigent, înzestrat cu spirit de observaţie şi spirit
critic. În multe dintre articolele sale, descoperim un intelectual curajos, actual prin
idei şi viziune. În acest domeniu se înscrie şi activitatea lui Filimon Rusu de
fondator şi director al revistei "Moldova literară" ( 1 927- 1 93 5), un proiect de
succes, exemplar pentru " localismul creator" din perioada interbelică a veacului
trecut, care s-a bucurat de colaborări valoroase.
Cea mai importantă lucrare a învăţătorului Filimon Rusu, care se află, din
păcate, încă în manuscris, Amintiri. Oameni şi locuri din Ţara Fagilor, aparţine
vârstei senectuţii, fiind elaborată în ultimii ani de viaţă ( 1 95 5- 1 957). Geneza
acestui veritabil Bildungsroman o găsim în perioada 1 927- 1 93 3 , când autorul caută
modalitatea de valorificare a notiţelor sale zilnice, le ordonează şi apoi publică în
"
"Moldova literară ( 1 929- 1 93 1 ) câteva schiţe şi povestiri, intitulate generic
Amintiri, sub pseudonimul F. Robescu.
În prima parte a Amintirilor sale, "pătruns de plăcerea povestirii liniare" şi a
fluxurilor memoriei, Filimon Rusu înfăţişează, obiectiv şi cu naturaleţe, fapte din
viaţa unui om obişnuit, uneori detaşându-se de biografie, prin ironie şi autoironie.
Acest povestitor bucovinean, pe nedrept ignorat, are conştiinţa actului în sine al
povestirii cu finalitate estetică, şi funcţie morală. Pentru perioada de dinainte de
1 9 1 8, reconstruită memorialistic, Filimon Rusu etalează o memorie prodigioasă şi
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surprinde magistral, la fel ca Lucian Blaga ori Vasile Posteucă, " momentul
conştientizării de sine", "punctul de plecare al procesului rememorativ". Remarcabilă
este aici capacitatea transpunerii autorului-personaj în vârstă, introducerea în timpul
nealterat al amintirii. Între timpul naraţiunii şi timpul întârnplării există o identitate
perfectă. Memoria preponderent vizuală, economia şi expresivitatea dialogurilor,
umorul ce exploatează inteligent "instrumentarul ironiei", talentul de portretist, care
izbuteşte din câteva tuşe să contureze temperamente şi tipologii umane, oralitatea fac
deliciul lecturii în numeroase pagini. Spre exemplificare, iată o listă de cuvinte,
sintagme populare şi expresii plastice, utilizate judicios de învăţătorul-memorialist
Filimon Rusu: "a aduce pe cineva pe calea cea bună", "a afuma cuiva o palmă"
"
(a pălmui, a da o palmă), "a arunca o vorbă , a fi aruncat în toate vânturile", a avea
"
"
"
"
"
o foame de lup , "a avea poftă de vorbă , "a (nu) avea noroc la femei", a se codi ,
"
"
"
"
colac peste pupăză , "a se cuibări neliniştea în cineva , "a da raita , "a-şi descărca
"
"
amarui pe cineva", "a se duce cu sloboda (a pleca liber, rară bagaj e), "holtei
"
tomnatec" (burlac), "a fi drept şi curat ca lumânarea , "a fi învăţat cu paharul precum
calul cu ovăz", a fugi de şcoală ca dracul de tămâie", "a înghiţi găluşca", "a-1 întrece
" "
pe cineva în sărăcie , "a nu se lăsa călcat de orişicine", "a măsura din ochi pe cineva",
"
"
a merge vorba prin sat , "ochii îi umblau ca la veveriţă şi trăncănea ca o meliţă ,
"
"
"
"
" a pleca într-un suflet , "a se prăpădi de râs , "a pune ceva la inimă (a mânca),
"
"
"a pune în rânduială socotelile stomacului , "a pune pe cineva cu botul pe labe , "a fi
"
"
pus în rândul oamenilor ce nu fac trei parale , a se răţoi la cineva cătăneşte , "a rupe
"
"
"
calea (a tăia drumul cuiva), "sărăcia e soră dreaptă a elevilor , "a-şi spune cuiva
"
"
"
"
păsul , "a ticlui un denunţ , a trage ponosul , "a-i trece cuiva dorul de casă , "a se
"
"
"
trece din viaţă , "a ţine în mare rânduială şi cinste , a urla foamea în cineva",
"
"
"urzicar (în Bucovina, copil din flori), "a-şi vărsa veninul asupra cuiva", "a vedea
"
scântei verzi , "veselă şi iute ca o furnică", ,,zicea bine din fluier" (cânta bine la fluier).
Filimon Rusu are, indiscutabil, în prima parte a Amintirilor, vocaţia unui povestitor
cultivat, care stăpâneşte pe deplin procedeul depănării amintirii după principiul
discontinuităţii fluxului memoriei. Introducerea digresiunilor cu caracter istoric
evidenţiază adeseori o conştiinţă de "narator ornniscient" care nu pierde din vedere nici
unul din detaliile capabile să restaureze adecvat spiritul vremii, într-o "operă de
maturitate a unei conştiinţe senine". Pline de pitoresc şi savoare, amintind de marii
povestitori moldoveni, sunt câteva din povestirile introduse în fluxul memorialistic:
istorisirea cu dragostea românilor din Tereblecea pentru gospodăria prosperă şi
creşterea cailor, moartea prinţului moştenitor Rudolf, păţania cu gologanul găsit pe
drum şi bătaia primită la şcoală de la învăţătorul Emilian Antonovici, povestea
Marandei, văduva săracă din Siret, pelerinajul la moaştele Sfântului Ioan cel Nou de Ia
Suceava, învăţarea lecţiilor seara în familie, excursiile elevilor şi învăţătorilor în
pădurea de la Cetatea Tătarilor, povestea cu evreul adormit în tren la Hadikfalva,
ştrengăriile elevilor aflaţi în gazdă la Suceava, depunerea jurărnântului de credinţă faţă
de împărat, inspecţiile şcolare ale vremii, la Cajvana şi Ia Sinăuţi.
În partea a doua a Amintirilor, autorul operează cu un alt unghi de vedere" .
"
Exceptând povestirea amănunţită despre construirea Casei învăţătorilor din
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Rădăuţi, puţine mai amintesc de marile disponibilităţii ale povestitorului din prima
parte. Partea aceasta este, preponderent, o contribuţie documentară şi o analiză
istorică şi sociologică, autorul devenind un cronicar obiectiv al timpului său,
interesat de toate aspectele vieţii sociale.
În Bucovina ultimelor decenii, Filimon Rusu este menţionat în câteva lucrări
biobibliografice elaborate la Suceava. Cu toate acestea, destinul acestui "vajnic
animator cultural" din nordul ţării - cum scria Nicolae Oprea la începutul anilor
'80
rămâne încă acoperit de o nedreaptă uitare. După studiul Filimon Rusu
(1 882-1 957), istoric, memorialist, culegător de folclor şi publicist, publicat în
"
"Analele Bucovinei , Bucureşti, anul XIII, nr. 1 , 2006, p. 1 5-36, la împlinirea a
1 25 de ani de la naştere şi a 50 de ani de la stingerea sa din viaţă, documentarul
nostru îşi doreşte să ducă la bun sfârşit, fie şi pe această cale, începutul unui act de
recuperare a acestui spirit bucovinean polivalent, act de recuperare început în anii
' 80 de Dragoş Rusu ( 1 9 1 0--1 994), m.o. al Academiei Române, fiul învătătorului 1 ,
şi abandonat ulterior. În acest sens, tipărim lucrarea învăţătorului b�covinean
-

1 Dragoş Rusu vede lumina zilei la 8 decembrie 1910, în localitatea Cajvana, astăzi în judeţul
Suceava. Este al doilea copil şi singurul băiat din familia învăţătorului Filimon Rusu şi al Lucreţiei,
născută Neamţu. Surorile sale sunt Viorica, născută în 1 908, căsătorită Patraş, Octavia, născută în 1 9 1 8,
căsătorită Sburlan, V irginia, născută în 1 92 1 , căsătorită Rădulescu şi Felicia, născută în 1 923, căsătorită
Dumitriu. Face studii Iiceale la Siret (1920-1 928) şi universitare la Facultatea de Drept a Universităţii
din Cernăuţi ( 1 928-1932). În perioada 1 934-1 942 urmează cursuri de doctorat la Facultatea de Drept a
Universităţii din Bordeaux. În 1 942 îşi susţine aici teza de doctorat Les decrets-lois dans le regime
constitutionnel de 1875. În 1943 revine în ţară şi este angajat de Guvernământul Civil al Transnistriei.
După desfiinţarea acestuia, este numit referent titular la Subsecretariatul de Stat al Naţionalităţilor de pe
lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri ( 1 946-1948). În 1 948 devine profesor la Universitatea din Cluj,
unde i se încredinţează cursul de Teoria generală a statului şi dreptului. Profesor la Şcoala Juridică, unde
predă cursul de Drept constituţional ( 1 948). Şef al Sectorului de Teoria Statului şi Dreptului în cadrul
Institutului de Cercetări Juridice, al cărui Membru de Onoare devine în 1 99 1 . În 1975 este numit
profesor asociat la facultăţile de drept ale universităţilor din Paris şi Bordeaux. Desfăşoară o bogată
activitate ştiinţifică, concretizată în cele peste 1 00 de lucrări, studii şi articole, în care tratează teme de
drept internaţional şi administrativ, istoria gândirii juridice româneşti, j urisprudenţe comentate, de
legislaţie cu caracter juridic, parlamentar: La Constitution roumaine du 27 jevrier ( 1938); Principes et
innovations (1938); Les decrets-lois dans le regime constitutionnel de 1875 (1942) ş.a. Dragoş Rusu este
autorul unor lucrări în domeniul bibliografiei: Bibliographie juridique roumaine (2 volume, 1 948 şi
1973); Bibliografia românească de drept internaţional şi istoria relaţiilor internaţionale. 1 ianuarie
1965-30 iunie 1 966 (1966). Coautor, împreună cu Constantin Botezat (coordonator) al lucrării Liceul de
Stat Siret. Pagini documentare, voi I-IV, Siret, 1 987, manuscris dactilografiat, depus la diverse
biblioteci din Bucovina. Este membru fondator al Societăţii Studenţeşti "Tinerimea Universitară"
(1 935), membru al Colegiului Avocaţilor, al Asociaţiei Juriştilor Democraţi din România, al Societăţii de
Legislaţie Comparată din Paris, al Comitetului executiv al culegerii "Corpus Constitutionnele", Membru
de Onoare al Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, reactivată în 1990. Pentru
meritele sale, este distins cu Medalia de Aur a Primăriei şi Consiliului Municipal al oraşului Bordeaux
( 1 979). Juristul bucovinean de prestigiu Dragoş Rusu devine Membru de Onoare al Academiei Române
în şedinţa din 1 2 noiembrie 1 993. Se stinge din viaţă la 6 decembrie 1994, în Bucureşti. Vezi Dorina N.
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. 736; Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, voi. II,
Iaşi - Suceava, Editura Princeps - Biblioteca Bucovinei "I.G. Sbiera", 2004, p. 330.
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Filimon Rusu, Amintiri. Oameni şi locuri din Ţara Fagilor, Rădăuţi, 1 957, după
manuscrisul care se află la Direcţia Judeţeană Suceava a Arhivelor Naţionale
(DJSAN), Colecţia de manuscrise, Fond nr. 146153.
Lucrarea învăţătorului bucovinean Filimon Rusu, Amintiri. Oameni şi locuri
din Ţara Fagilor, are următorul cuprins: Notă privitoare la lucrare, p. I-II;
Amintiri. Oameni şi locuri din Ţara Fagilor, p. 1 -1 5 1 ; Anexe la Amintiri: Anexa A
I: Folclor şi jocuri de-ale copiilor: 1 . Strigături şi cântece, p. 1 53-1 66; 2. Jocuri şi
năzdrăvănii copilăreşti, p. 1 66-1 76; Anexa A. II: Două conferinţe: 1 . Simion
Florea Marian, p. 1 77-20 1 ; 2. George Tofan, p. 202-2 19; Alte materiale privind
lucrarea. Anexa B. I: Materiale privind Amintirile: 1 . Trei scrisori şi o semna/are
privitoare la acceptarea şi planificarea lucrării spre a fi publicată la Editura
"
"
" Dacia ", Seria " Restituiri (Cluj-Napoca), p. 220-222; 2 . Prefaţa la " Amintiri ,
întocmită de Nicolae Oprea, îngrijitorul ediţiei, p. 223-24 1 ; Anexa B. II. Materiale parte integrantă din lucrare: 1 . Note, p. 242-255; 2 . Bibliografie se/ectivă,
p. 25 5-260.

În lucrarea noastră de restituire, am respectat, întrutotul, structura manuscri
sului, stabilită de academicianul bucovinean Dragoş Rusu în urmă cu două decenii.
Notele de subsol îi aparţin lui Dragoş Rusu, cu excepţia celor marcate prin croşete,
introduse de noi pentru explicarea unor cuvinte şi forme din graiul bucovinean,
pentru completarea şi actualizarea informaţiei. Am corectat, însă, ortografia şi
punctuaţia, după normele Academiei Române, în vigoare astăzi. Aducem mulţumiri
bucovineanului Ioan Scripcariuc, directorul Direcţiei Judeţene Suceava a Arhivelor
Naţionale, care a îmbrăţişat, cu o exemplară colegialitate, proiectul nostru de
restituire, circumscris programului "Analelor Bucovinei ", privind cunoaşterea şi
valorizarea moştenirii culturale a românilor din Bucovina.
Scurte note privitoare la lucrare

Manuscrisul acestei lucrări, întitulată Amintiri, a fost depus la Editura
" din Cluj-Napoca, în vederea publicării în Colecţia Restituiri", de sub
Dacia
"
"
conducerea profesorului Mircea Zaciu.
La 1 9 II 1 979, prof. M. Zaciu îmi comunică că lucrarea a fost acceptată şi
reţinută spre editare, după ce, în prealabil, se îngrijise de găsirea unui critic care să
se ocupe de partea "tehnică" a lucrării (prefaţă, note etc.).
Criticul care şi-a luat sarcina de a se ocupa de îngrijirea ediţiei - Nicolae
Oprea - a întocmit prefaţa, notele, bibliografia selectivă şi un glosar.
Lucrarea a fost de două ori prevăzută în planul editurii, spre publicare. În
1 982, când se ămplineau 1 00 de ani de la naşterea autorului şi 25 de ani de la
moartea acestuia, iar a a doua oară în anul 1 98 5 . La datele susmenţionate,
lucrarea nu a putut apare, din cauza reducerii planului editorial, pentru economie
de hârtie, ceea ce practic se traducea prin scoaterea unora dintre titlurile lucrărilor
planificate.
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În 1 987, la cererea mea, mi se comumca că, pentru moment, publicarea
Colecţiei "Restituiri" a fost întreruptă şi nu se ştie când va fi reluată.
În sprijinul afirmaţiilor mele, alăturez în Anexa B, după textul Amintirilor,
copii de pe: 1 ) un fragment dintr-o scrisoare a prof. M. Zaciu, din 2 VIII 1 98 1 ;
2) un extras dintr-o dezbatere între prof. M. Zaciu şi prof. P . Cornea, apărută în
"
"
"Manuscriptum , nr. 4 (57), 1 984, p. 1 75 ; 3) adresa Editurii "Dacia nr. 77 din 5 V
1 984 (V. Igna); 4) o scrisoare a prof. T. Drăganu, din 4 XI 1 987.
În afara acestor 4 documente, voi mai adăuga, în cadrul aceleiaşi Anexe B,
Alte materiale privind lucrarea, ca: Prefaţa, întocmită de N. Oprea, Notele şi
Bibliografia selectivă, acestea duă din urmă alcătuite cu sprijinul direct al
semnatarului acestei note, fiu al autorului Amintirilor, ele constiutind părţi
integrante ale acestora.
Tot în această Notă introductivă ţin să remarc că paginaţia lucrării a fost
făcută iniţial pe diferitele ei părţi componente, acum, însă, în forma în care
prezentăm lucrarea, paginaţia este făcută în continuare, cu începere de la pagina
1 54, noua paginaţie fiind trecută în partea dreaptă, de sus, a fiecărei pagini.
*

Fără să fi pierdut speranţa că aceste Amintiri să vadă cândva lumina tiparului,
totuşi, până Ia acea dată incertă sau pentru eventualitatea netipăririi lor, am socotit
că ar fi păcat ca ele să rămână înmormântate o dată cu autorul lor sau să nu fie
cunoscute măcar de un cerc mai restrâns al acelora care ar dori sau ar avea
curiozitatea să mai cunoască şi alte aspecte din viaţa socială, economică şi
culturală, ca şi din sufletul românului bucovinean, precum - şi mai ales - să aibă o
privire mai clară asupra situaţiei şcolii şi învăţământului, cu deosebire a celui
primar şi a slujitorilor acestuia, de la sfârşitul veacului trecut şi începutul celui
prezent, adică atât sub stăpânirea habsburgică, cât şi după Unire, toate acestea
scrise de cineva care nu a fost un simplu spectator, ci a trăit din plin şi a fost
purtătorul unei făclii de lumină şi românism în acele vremuri. De aceea, noi, copiii
săi încă în viaţă (Viorica, Felicia şi semnatarul acestor Note), ne-am gândit să
depunem aceste Amintiri, spre cuvenită bună păstrare, la unele dintre instituţiile de
cultură bucovinene, păstrătoare ale unor astfel de documente. Acest gând a prins un
contur definitiv exact în luna în care s-au împlinit 3 0 de ani de la dispariţia
autorului lor, spre a-i cinsti, şi în felul acesta, memoria, dar, mai ales, pentru ceea
ce ştim că i-ar fi făcut plăcere - căci pentru aceasta le scrisese -, să le lase
moştenire acelora cărora le-au fost destinate, în special fiilor şi fiicelor plaiurilor
bucovinene.
Dacă nu le-a fost dat să fie sub forma pe care o dorise, să fie măcar sub
aceasta, a unui simplu şi discret material de Fond documentar, dar atât de grăitor
pentru acei care-I vor cerceta.
În completarea acestor Amintiri, îmi mai propun să anexez, separat, câteva
scurte extrase mai semnificative dintre numeroasele articole scrise de Filimon Rusu
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în presa vremii. Acestea, spre a se putea desprinde mai bine profilul autorului, la
lumina variatelor sale preocupări, şi reliefa - totodată - probitatea intelectuală şi
curajul cu care s-a pronunţat, pe faţă, fără menajamente, asupra unor probleme ale
vremurilor sale, privind, cu deosebire, şcoala şi pe slujitorii ei, sub toate aspectele:
apărarea valorilor morale şi spirituale româneşti, mai ales a limbii şi frumoaselor
datini din străbuni, izvorâte din sufletul şi viaţa poporului, pe care le socotea ca
probleme de apărare naţională, biciuind, în acelaşi timp, moravurile vremii,
inechităţile sociale şi politicianismul veros.
La stingerea lui din viaţă, Filimon Rusu a lăsat şi alte manuscrise, dintre care,
în măsura în care împrejurările îmi vor îngădui, aş dori să depun, tot spre păstrare,
la unele dintre instituţiile la care va fi depusă lucrarea de faţă, şi câte un exemplar
din Monografia oraşului Rădăuţi, Partea 1, Din vremurile cele mai îndepărtate
până la 1 944 (Rădăuţi, 1 957).
Dragoş Rusu

Bucureşti, noiembrie 1 987
AMINTIRI

Dacă descrii o plantă, nu uita a vorbi şi de rădăcina ei. În vechime, când se
vorbea de un om sau de o familie, se întreba din ce rădăcină se trage. Azi nu-i mai
zice rădăcină, ci neam . . . , din ce neamuri se trage. Deci principalul e neamul sau
originea.
Familia mea e originară din Tereblecea, un sat mare şi frumos din apropierea
oraşului Siret, din districtul Siret, cum se zicea până la 1 925. Ea este venită din
Transilvania, părţile Maramureşului, cum sunt venite şi alte familii de acolo, ca:
Nimigean, din Nimigea, Creţu, din Moroşeni, Gabor, Dornean etc.
Cine va scrie, cândva, monografia acestui sat, trebuie să ţie seama de
următoarele date, transmise oral, din generaţie în generaţie: că satul e foarte vechi,
că a fost dăruit unui viteaz Bârlea de către un prinţ, pentru merite de vitejie, încă
înainte de Roman 1, că satul s-a numit, în decursul anilor, Telebecince, pe timpul
lui Roman 1 - 1 3 90; că a fost donat Mănăstirii Neamţ de fiul lui Bârlea, în 1 466, pe
timpul lui Ştefan Vodă; că s-a mai numit Telebiacinţi, tot pe timpul lui Ştefan cel
Mare, pe la 1 500; Telebecinzi, pe timpul lui Ieremie Movilă, pe la 1 600;
Telebesnici, pe timpul lui Antioh Cantemir, pe la 1 700; Tereblece, pe la 1 760, pe
timpul lui Calimah; în timpul de faţă a rămas Tereblecea, care, după cum se spune,
ar deriva de la telebi, din limba tătară şi ar însemna "frumos" . Tot aşa să se ţie
seama că satul, care era încă de pe timpul lui Ştefan cel Mare proprietatea
Mănăstirii Neamţ, este cumpărat, pe la 1 669, de vistiernicul Ursachi cu suma de
250 lei, 1 O boi şi un cal, că Ursachi îl dă zestre ginerelui său Ion Balş, tată lui
Vasile Balş, care a jucat un rol după ocuparea Bucovinei, care-I vinde, în 1 724, cu
300 zloţi episcopului Calistru de la Rădăuţi, care-I dăruieşte Mănăstirii Putna, care
trece, apoi, cu pădure şi moşii, la Fondul Religionar, în 1 783 .
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N-avem date precise asupra naşterii şi venirii în Moldova a persoanelor care
ne interesează, întrucât scripte pe acea vreme nu erau. Condici sau matricole asupra
mişcării populaţiei au început a se scrie abia de la 1 800, aşa că cele ce le notăm
sunt după spusele bătrâni lor acelor vremi2 •
Ion Rusu, zis şi Niţu Rusu, un băieţandru de vreo 1 7 ani, a fugit din
Transilvania - după spusa unor bătrâni - în Moldova, cam pe la anul 1 770. E şi
explicabil, pentru că, după date istorice, în acel timp erau nelinişti atât în Ungaria
cât şi în Polonia, iar începând cu anul 1 769, emigrări din ambele ţări s-au făcut în
Moldova, unde încă era linişte. Dar, după cinci ani, şi aici s-a cuibărit neliniştea,
căci austriecii ocupaseră, în 1 774, partea nordică a Moldovei, Bucovina de mai
târziu.
Flăcăul Ion, după ce a devenit locuitor al Tereblecii, s-a căsătorit, mai târziu,
pe la 1 780, cu o săteancă. După aşezarea lui aproape de pădure, se vede că
ocupaţiunea sa principală era de lucrător la pădure sau chiar pădurar, căci, după
stricteţea şi felul de a se comporta, părea mai mult a fi fost un conducător şi nu un
supus de rând. Aşa îl ştiau oamenii. . . , de statură mij locie, robust, cu părul creţ şi
unii ziceau că era chiar rău, adică în sensul că nu se lăsa călcat de orişicine. Ion, pe
lângă că era pădurar, se ocupa şi cu agricultura. El a avut doi feciori, Vasile şi
Toader. Dragostea pentru această din urmă îndeletnicire s-a arătat şi la fiul său cel
2 Date există, totuşi, cum ne informează prof. univ. dr. Dragoş Rusu, în studiul prof. univ. dr. Ion
1. Nistor, Bejenari ardeleni în Bucovina, publicat în "Codrul Cosminului ". Buletinul Institutului de
istorie şi limbă al Universităţii din Cernăuţi, anul II-III, 1 925-1926, tipărit în 1 927. 1. Ni stor a cules
datele din Consignaţiunea emigranţi/ar transilvăneni care s-au aşezat în districtul bucovinean, care au
fost constataţi în baza ordinului Comandamentului General din Liov. din 2 7. OI. 1 778, de către domnii
ofiţeri însărcinaţi cu aceasta, Cernăuţi, 3. 1 1 . 1 778, general Enzenberg. Familia Rusu figurează la
p. 522-523 ale acestui recensământ, unde se spune că fostul plugar Ion Rusu a părăsit Ardealul cu 1 5 ani
în urmă (deci, în 1 763), cu 2 suflete (căsătorit), plecând din comuna Rebra Mare, provenit din situaţia
din Ardeal de "supus". Stabilit în Tereblecea (azi pe teritoriul U.R.S.S.), a primit în proprietate
individuală (din proprietatea Mănăstirii Putna) pământ arabil în coreţe: 3 ( 1 coreţ
1 00 kg) pentru
însămânţatul unei fălci de pământ şi fâneţe în fălci: 1 5. Motivele emigrării: spolierea românilor de
pământ cultivabil, în folosul coloniştilor străini, legarea de glie şi interzicerea liberei migraţiuni,
datoriile fiscale şi obligaţiile iobagiale apăsătoare - "cauze economice suficiente, afirmă 1. Nistor,
pentru a determina pe români să-şi părăsească vatra de baştină şi să-şi caute un trai mai tihnit şi
omenesc dincoace de munţi, în Principatele Române" . La acestea, se adaugă alte cauze de ordin
politic sau confesional: "Românii fură despuiaţi de drepturile lor politice. Naţiunea română nu era
recunoscută ca naţiune politică în Ardeal, alături de naţiunea săsească, săcuiască şi maghiară.
Persecuţiunile religioase, din cauza perseverării românilor în credinţa lor strămoşească, veniră să
umple cupa amărăciunilor şi suferinţelor" . După înfiinţarea regimentelor de grăniceri români,
împărăteasă Maria Tereza decide, în august 1 763, la propunerea generalului Bucov, ca numai cei care
îmbrăţişează religia unită să fie admişi în serviciul grăniceresc, ceilaţi fiind destinaţi regimentelor de
linie. Astfel că, "de la 1 760 încoace devin mai frecvente şi ating punctul de culminaţiune între 1 76 1 şi
1 764, când se constată emigraţiuni în masă, în legătură, fireşte, cu cunoscutele turburări din Năsăud.
Atunci sate întregi au pribegit în Moldova" (op. cit. , p. 458).
=
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mai mic, născut în 1 782. După obiceiul de atunci, păstrat până azi, acesta din urmă,
ca cel mai mic, a rămas în gospodăria tătâne-său. Toader a avut patru copii: Vasile,
George, Savu şi o fată. Cel mai mare fecior, Vasile, s-a născut la 1 8 1 0. De astă
dată, însă, el a rămas în gospodăria bătrânească. Astfel a ajuns, cu timpul, să fie
fruntaşul satului. Celorlalţi doi, George şi Savu, se vede că nu le prea plăcea
agricultura, căci rămăseseră toată viaţa oameni săraci. Pe George l-am apucat şi eu.
Era vecin cu moşul Vasile. Vasile avea gospodărie frumoasă, casă, şură, ogradă
mare, ceea ce arată că era nevoie de loc întins pentru mulţimea paserilor şi a
feluritelor animale: boi, cai, vaci, oi, porci ş. a., o livadă de două fălci şi jumătate,
cu heleşteu mare, afară de pământ la câmp, pe când George avea o căscioară
sărăcăcioasă, un mic şopron, aşa ca pentru o vacă, câteva paseri şi o ogradă mică,
de n-aveai unde întoarce măcar carul, o livadă de 20 de prăj ini, o văcuţă şi atâta-i
tot. Toată ziua şedea cu luleaua în gură şi mereu cioplea cu cuţitul. Se vede că era
îndeletnicit cu cioplitul, ca şi huţanii3 cu crestatul pe bote. Oamenii îi ziceau chiar
George Huţanu. Era de statură mai mult decât mijlocie, cu plete mari, albe şi
retezate, taman cum se retează şi huţanii. Era mai morăcănos şi mai tăcut, contrar
odraslelor familiei Rusu, care sunt oameni veseli, glumeţi şi spirituali.
Savu îl întrecea pe George în sărăcie. El îşi făcuse un bordei sub pădure, pe
malul pârâului ce-şi are izvorul în pădure. În smârcurile acestea ale pământului
mlăştinos nici nu putea să poarte o gospodărie mai mare. Totuşi nevasta lui ţinea
multe orătănii4 , fel de fel de paseri, ba aveau şi o vacă, pe care o păştea în pădure.
Bărbatul ei, Savu, mai mult lucra în pădure. Îi plăcea, se vede, meseria de
pădurar. În schimb, nu era morăcănos ca fratele George, ci foarte vesel şi glumeţ.
Oamenilor ce veneau în pădure le era o plăcere să se întâlnească cu el, să le mai
spuie câte o şagă5 , de care se prăpădeau de râs. Iar în zilele în care nu-l întâlneau,
se întrebau oare unde să fie Savu, că nu I-au văzut câteva zile. Cei ce nu-l
cunoşteau sub acest nume, întrebau care Savu? Ia, cel cu casa în smârcurile din
margina pădurii! Şi aşa i-a rămas porecla că-i din smârcuri, iar oamenii I-au
poreclit Savu Smârcu. El nu mai era cunoscut nici chiar în sat cu numele lui
adevărat de Savu Rusu, ci Savu Smârcu. Astfel, sub această poreclă, e cunoscută
familia lui Savu Rusu, cu numele de Smârcu de sub pădure, poreclă care a rămas
până în ziua de azi şi răs-strănepoţilor lui.
Bunicul Vasile a rămas, după cum spuneam, în gospodăria bătrânească. De
bunica n-am auzit niciodată să se vorbească şi nici nu ştiu din ce familie se trage.
Se vede că ea murise de tânără, căci nici copiii nu pomeneau de ea. Bănuiesc că au
rămas de mici orfani de mamă. Cei trei copii, Toader, Varvara şi George, au fost
3 [huţan, huţani, substantiv masculin. Regionalism, huţul, care face parte din populaţia huţulă
din regiunea muntoasă de la izvoarele Siretului, Ceremuşului şi Sucevei. Din ucr. hucul şi suf. -an.]
4 [orătanie, orătănii, substantiv feminin. Pasăre de curte. Din oară, regionalism, având sensul
de "orătanie" (< lat. avaria, "ouătoare") şi suf. -anie. În Bucovina, circulă şi gobăi.]
5 [şagă, şăgi, substantiv feminin. Î n limba populară, glumă. Potrivit DEX, provine din bg.

sega.]
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crescuţi d e maşte6 , căci bunicul se însurase după aceea încă d e trei ori, ultima dată
cu o văduvă bătrână ca şi el, din familia Holovate, familie onorabilă, de buni
gospodari. Se vede că n-a avut noroc de femei - cum zice românul -, că a fost
nevoit să se însoare de patru ori.
Toader este tată meu. El s-a născut în anul 1 844, luna iunie, după cum am
văzut în livretul lui militar, căruia-i zicea opşât, după termenul german Abschied,
căci în această limbă era scris. Nu numai el zicea aşa, ci toţi oamenii din sat. Unii-i
ziceau mai pocit: Hopşât, Opşnit, numai Abşid nu. Tata îl ţinea în mare rânduială şi
cinste - poate că aşa i se spusese din cătănie7 -, că-I închisese într-o cutie pe
grindă, în casa cea mare. Dar noi, copiii, ne uitam din când în când la el, căci
ajunsesem cărturari şi puteam descifra câte ceva din el. Apoi, cu aceeaşi rânduială,
îl puneam la locul lui.
Primii cărturari din familia noastră eram noi, copiii lui Toader. Deşi şcoală
aveam în sat încă din anul 1 8 1 2, deschisă ca şcoală particulară de preotul Filip
Dubău, recunoscută ca şcoală romana-catolică în 1 8 1 6, deci pe timpul când şi
bunicul Vasile era copil şi bun de şcoală, părinţii lui, însă, nu I-au dat la şcoală, să
cunoască buchea cărţii. Drept că şi oamenii fugeau pe atunci de şcoală ca dracul de
tămâie, deşi aveau un învăţător bun, harnic şi deştept, pe care-I chema Vasile
Ţintilă. El e autorul primului calendar în Bucovina, numit Tabelarnic vecinic, adică
un Calendar pe 1 00 [de} ani.
Cum şcolile din Bucovina erau pe atunci sub oblăduirea Consistoriului romana
catolic din Galiţia, prima măsură a acestuia a fost ca să ridice obligativitatea şcolară,
aşa că trimitea copiii la şcoală numai cine voia. Această măsură a fost luată încă în
1 793 8, din care cauză a scăzut nu numai numărul şcolilor din ţară, dar şi numărul
copiilor care le frecventau. O altă măsură, asemănătoare celei dintâi, a fost aceea că
preotul romana-catolic Johann Wachowski din Siret, în calitate de inspector şcolar 
se vede că la ordinul Consistoriului din Leov -, a numit învăţători polonezi, aşa că lui
Ţintilă i-a urmat, după 1 840, polonezul Malachowski. Credem că toate acestea erau
impedimente serioase pentru trimiterea copiilor la şcoală. Astfel, nici străbunicul
Toader nu 1-a dat pe bunicul Vasile la şcoală, deşi băiatul era de doi ani când s-a
înfiinţat şcoala din sat, şi nici bunicul nu 1-a dat pe tata la şcoală, când era bun de
şcoală, pentru că în vremea aceea era învăţător polonezul Malachowski. Totuşi, unii
copii din acel timp au urmat şcoala, cum ar fi unchieşul Dumitru Nimigean, care ţinea
în căsătorie pe sora mai mare a mamei, mătuşa Ana, cât şi unchieşul Ion Gabor, fratele
mamei. Ba, Ion a fost chiar coleg şi prieten cu un fiu al lui Malachowski, profesor la
liceul din Suceava, pe la 1 894. De fete, nici nu vorbim; să se fi gândit cineva că şi
6 [maşter, maşteri, maştere, substantiv feminin, folosit şi ca adjectiv. Î nvechit şi regional,
mamă vitregă. După autorii DEX, cu etimologie necunoscută. Variantele maştehă, maştehe, maştigă,
maştehă provi n din si. masteha.]
7 [cătănie, substantiv feminin. Regionalism, stagiu militar, militărie. Din cătană (< magh.
katona) şi suf. -ie.]
8 Dr. Euscbic Popov ic i , /)in istoricul Liceului ., Ştefan cel Mare " din Suceava, 1860-1 935,
Suceava, Editura Societăţii Şcu�tla R omână", 1 93 5 , p. 1 5 .
..
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fetele ar avea nevoie de învăţătură! De băieţi mai ziceau că pot avea nevoie de carte;
cu cătănia printre străini, ar fi putut să le prindă bine. Dar fetele, la vatră, ce au nevoie
de şcoală!? E o concepţie care a dăinuit în unele sate peste 1 00 [de] ani.
Aşadar, părinţii mei sunt: Toader, fiul lui Vasile Rusu, iar mama, Ecaterina,
fiica lui Vasile Gabor. Noi am fost cinci copii la părinţi: Vasile, născut în 1 879,
Matrona, n[ăscută în] 1 88 1 , Filimon, n[ăscut în] 1 882, Dumitru, n[născut în] 1 884
şi Maria, n[născută în] 1 886.
Părinţii s-au trecut din viaţă astfe: mama, în 1 9 1 7, în vârstă de 69 [de] ani;
tata, în 1 922, în vârstă de 77'12 ani.
Niciunul dintre băieţi n-a fost la înmormântarea mamei. Primul Război
Mondial ne-a aruncat în toate vânturile. Vasile era prizonier în Rusia, iar fratele
Dumitru era într-un lagăr din Austria. Eu eram în partea Bucovinei neocupată de ruşi
şi abia în primăvara anului 1 9 1 8 am putut pleca la Tereblecea, să-i văd monnântul. Şi
ce curioasă întâmplare! În decurs de şase săptămâni din toamna anului 1 9 1 7, mama
mea, sora ei, cât şi fratele, s-au trecut din viaţă chiar în aceeaşi ordine cum au fost
născuţi: întâi mătuşa Ana, cea mai mare; la trei săptămâni, unchieşul Ion, cel
mij lociu, iar la alte trei săptămâni după el, mama, cea mai mică dintre fraţi.
La înmormântarea tatei am fost toţi copiii lui, cu nevestele şi cu ginerii, cât şi
copiii noştri.
Spiţa neamului nostru apare astfel:
Ion,

n. 1 753
t
1. Vasile

t
1. Vasile,

2. Toader,
n. 1 782
2. George

3. Savu

2. Varvara

3. George

4. o fată

n. 1 8 1 9
t
1. Toader,

n. 1 844
t
1. Vasile,

n. 1 879
t

1. Viorica,

1 908
oo A. Patraş
t
n.

Sorin-Viorel

2. Matrona, 3.
n. 1 88 1

2. Dragoş,

4. Dumitru,
n. 1 882
n. 1 884
oo Lucreţia,
n. 1 889
t

Filimon,

3. Octavia,

n. 1 9 1 0
oo Elisabeta
Niculescu

4. Virginia,

n. 1 9 1 8
oo P. Sburlan

5. Maria,
n. 1 886

5. Felicia,

n. 1921
oo G. Rădulescu
t
1 . Rodica 2. Doina
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Părinţii mei erau agricultori, gospodari buni. Învăţătorul nostru, Constantin
Botezat, în clasa a IV-a, la o lecţie despre îndatoririle către stat, ne-a vorbit şi
despre birurile ce le plătesc oamenii. În acea lecţie a pomenit că cel mai mare
birnic9 dintre ţărani e Toader Rusu, tatăl meu. Nu era o mândrie pentru noi aceasta,
însă, după felurile acaretelor din gospodărie, după mulţimea recoltei ce se strângea
toamna, cât şi după vitele grase şi frumoase, îngrijite, era justificată această
observaţie a lui. Ce e drept, caii cei mai frumoşi, chiar din întreg judeţul, erau ai
noştri. Drept dovadă, pentru Expoziţia din Bucureşti, din 1 906, au fost aleşi de
către Camera Agricolă din Cernăuţi, din întreaga Bucovină, 29 de cai, printre care
şi o mânzoacă, de patru ani, a tatălui meu. Dintre toţi aceştia, numai iapa noastră a
fost aleasă ca bună pentru Herghelia Regală, pentru care i s-a plătit preţul de patru
ori cât făcea sau cu cât se vindea cel mai frumos cal pe piaţă. Tata a fost decorat
pentru aceasta cu trei medalii: medalia de aur, medalia de bun crescător de cai şi
placheta de bronz, ca [şi] colaborator al Expoziţiei 1 0 . Medaliile avea dreptul să le
poarte numai cu încuviinţarea guvernului austriac. Dar el le punea pe piept la
sărbători sai zile mari, fără nici o încuviinţare. Apoi, la premiile anuale ce se
dădeau prin Prefectura din Siret, tata căpăta premii în fiecare an, câte pentru o iapă,
ba în unii ani chiar şi pentru două. Premiile erau de câte 1 O sau 20 de coroane aur.
Tata, cum venea cu premiile acasă, îi dădea gălbănaşii mamei, să-i păstreze. Mama
i-a păstrat. Nu ştiu cât a avut în total. Atâta ştiu că, la căsătoria fiecăruia dintre noi,
ne dăruia gălbănaşi. Mie mi-a dat, în 1 907, când m-am căsătorit cu eleva Şcoalei
Normale, Lucreţia, fiica lui Constantin şi Milexima Neamţu din Udeşti, 1 70 (una
sută şaptezeci) de coroane, gălbănaşi, cu care am cumpărat două hectare de
pământ, în 1 920, la Sinăuţii de Jos, unde eram director şcolar.
Şi alte rânduieli gospodăreşti şi înţelepte aveau părinţii noştri faţă de copii.
Niciodată nu ne-a bătut tata nici pe unul, deşi, ca toţi copiii, mai făceam câte o
poznă, iar el, tot glumind, ne aducea pe calea cea bună. Mama ne mai ciocnea
câteodată, ştiţi cum e bătaia de mamă . . . , unde dă, creşte. La treburi ne punea pe
toţi, pe fiecare după puterile lui. Cel mai mare, când era de opt ani, după ce venea
de Ia şcoală, era luat pe lângă tata, pe-afară, ca ajutor. Fetele erau ajutorul mamei
prin casă, să facă ţevi când ţesea, să măture în casă, să puie pe foc, mă rog, după
puterile lor.
Noi, băieţii, începeam cu adusul vreascurilor sau a surcelelor în casă şi a câte
unui Iemnişor. Apoi, eu treceam la hrănit câinii, căci aveam câte trei-patru dulăi.
Din casă Ii se pregătea mâncarea, iar eu trebuia să le-o împart. Dar mai aveam grijă
ca să le aduc aminte să le facă de mâncare, căci acesta era privit ca un lucru
9 [birnic, birnici, substantiv masculin. Învechit, persoană care era supusă la plata birului, a
impozitului; contribuabil. Format pe teritoriul limbii române, din bir (< magh. ber ) şi suf. -nic.]
10
Teodor Rusu, Medalie de aur cu diplomă specială., în volumul Expoziţiunea Generală
Rnmână din / 906. Serbarea distribuirei premiilor şi recompensele acordate juriului, expozanţilor şi
cnlaboratori/or, Bucureşti. Imprl imeri a] Storului, 1 907, p. 1 3 5, în Secţiunea IV. Grupul 13. Creşcerea

vitelor.

Cai.
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secundar în gospodărie. Când treceam la păscut oile, fratele mai mic îmi lua locul
la câini. Când treceam eu la păscut vitele pe toloacă, fratele mai mic trecea la oi.
Aşa, când veneam de la şcoală, aveam totdeauna ocupaţie. Aceasta cam până la
vârsta de 12 ani. E cam banal când auzi că hrăneşti câinii . . . , nu-i aşa? Ori câinele
este un animal care, legat toată viaţa în lanţ, face serviciul cel mai mare tocmai în
timpul nopţii, când stăpânul, cu ai săi, se odihneşte, iar el stă de veghe şi-1 anunţă
prin hămăitul său dacă se apropie vreun străin de casă. Aşadar, hrănitul câinilor la
timp e tocmai ca şi hrănitul copiilor la o oră anumită. Ba chiar mai mult. Copiii mai
mărişori, când li-i foame, cer de mâncare, iar, din întâmplare, dacă n-are cine să le
dea în acel moment, ei totuşi găsesc prin casă câte ceva de ale gurii, dar câinele
rabdă. Aşadar, daţi-le mai multă atenţie câinilor, căci şi ei îşi arată totdeauna
credinţa faţă de stăpânii lor.
*

Eu sunt născut în anul 1 882, cum am mai ammtit mai înainte, luna
decemvrie, ziua 25, adică în noaptea spre Crăciun. Zi mare, nu-i aşa? Dar eu n-am
fost nici mare de statură şi nici mare în fapte, ci am urmat aşa o cale de mij loc,
după puterile mele. Gândesc, însă, fără fală şi rară remuşcări de cuget, că dacă
fiecare om, acolo unde se găseşte, ar face atâta cât am făcut eu în viaţă, poporul
nostru ar înainta mult, atât pe teren cultural cât şi material.
Pedagogii susţin că copiii încep a pricepe de la şase săptămâni, adică observă
lumina, jucăriile şi alte obiecte asupra cărora li se îndreaptă privirea. Dar interesant e
să se ştie la ce vârstă devin conştienţi de sine, pot judeca şi-şi dau seama de oamenii
şi lucrurile ce-i înconjoară. Am observat că acest fel de a fi se produce cam pe la
vârsta de trei ani. Aşadar, de la trei ani unii copii încep a trăi conştient, îşi aduc
aminte de oameni, lucruri şi locuri unde au petrecut. Ei se trezesc că sunt în viaţă.
Cam la aceeaşi vârstă m-am trezit şi eu. Dar cum . . . Plângând. Cine ştie cât
m-a amăgit mama cu felurite jucării, ca să tac. Deodată pare că mi s-au deschis
ochii, mintea, şi . . . am tăcut. Atunci abia mi-am dat seama că eram lângă mama,
care avea în mână o bucată de pânză pe care cosea. Eram pe o pajişte verde, iar
înaintea noastră erau câteva pânze albe. Mama ghilise 1 1 pânzele, le întinsese pe
iarbă, să se zbicească şi le păzea, ca atunci când se vor usca să le dea din nou în
apă. Dacă aceasta se petrecuse primăvara - şi nici nu putea fi în alt anotimp -,
înseamnă că eu aveam trei ani şi patru sau cinci luni. De atunci n-am mai plâns,
cum fac copiii pentru orice nimicuri, iar mama, în toate zilele cu soare, timp de
vreo două săptămâni, ducea pânzele la pârâu, iar eu şi cu sora mai mare, Matrona,
le păzeam, că erau întinse pe pajişte, să se usuce. Când socotea mama că-s bune de
dat din nou la apă, venea, ne aducea câte o hrincă 1 2 de pâne, dădea pânzele în apă şi
11
fghi/i, ghilesc, verb tranzitiv, de conjugarea a IV -a. Regionalism, a înălbi o pânză prin
muierea în apă şi întinderea repetată la soare. Din ucr. biliti. ]
1 2 [hrincă, hrinci, substantiv feminin. Regionalism, felie mare de pâine sau mămăligă. Din ucr.

hrinka.]
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se ducea apoi, din nou, la treburi, acasă, că pârâul era aproape de casa noastră. La
pârâu veneau şi alţi copii de prin vecini, să se joace cu noi. Aşa l-am cunoscut pe
Niţă a lui Manole, un băiat cu opt luni mai mare decât mine, cu care m-am înţeles
aşa de bine, că am rămas prieteni de atunci şi până în prezent. E colegul Ion
Ţigâră, cu domiciliul în Bucureşti, cu care stau în corespondenţă, azi pensionar şi
el. De atunci, de erau sau nu erau pânze la pârâu, în zilele frumoase, eu ieşeam în
drum, iar Ion ieşea la poartă. Cum ne vedeam, alergam unul la altul şi-apoi
începea joaca, căci ne împărţeam în două partide. O dată copiii aleşi, ei n-aveau
voie să treacă în partida contrară. Aşa ne jucam de-a caii, de-a soldaţii, de-a
alergatul la o ţintă şi alte jocuri. Cum tolocuţa pe care ne jucam era cam
mărişoară, în total aproape 40 de prăjini, cu pârâu, copaci, pajişte, gârle, ce ne-a
venit în cap? Hai s-o împărţim în două! Partea dinspre miazăzi i-a venit lui Ion,
căci era în dreptul porţii lor, iar partea dinspre miazănoapte mie, căci era în
dreptul uliţii noastre. Partea mea era mai mare, trecea prin ea un drum, dar aveam
mai puţini copaci, se poate să fi fost vreo treizeci. Ion avea mai mulţi copaci,
poate peste şasezeci şi avea numai un drumuşor, care ducea la gospodăria lui
Tanasă a Urâtei. Noi l-am apucat pe Tanasă om bătrân, cam la 60 de ani. El avea
un fecior de armată şi două fete peste 20 de ani. Se vede că se însurase mai
bătrân, căci cu cătănia de atunci, de 12 ani, nici nu era chip altfel. Armata o
făcuse în Ungaria şi venise după eliberare însurat cu o unguroaică, Eva. Noi,
copiii, o cunoştea bine pe Eva, căci mama, când mergea la târg, o chema pe ea să
stea cu noi. Eva era o femeie mărunţică, totdeauna veselă şi iute ca o furnică.
Când povestea ceva, zâmbea, ochii îi umblau ca la veveriţă şi trăncănea ca o
meliţă. Mama o întreba de ce se scoală aşa dimineaţa, iar ea răspundea: Cum
aude cocoş, eu striga: sc61a, Tinasa, cocoş chinta! Aşa învăţat.
Lui Andrei, feciorul lui Tanasă, voiam noi, adică Ion şi cu mine, să-i rupem
calea, să nu mai treacă pe drumuşorul pripuriu ce răspundea la casa lor, dar, după
împărţirea moşiei, el devenise proprietatea noastră. Aşa judecam noi. Ne-a venit o
idee: să facem o maşină cu multe roţi, un fel de capcană, s-a aşeză pe drum, în aşa
fel ca să nu se cunoască, şi, când va trece Andrei pe acolo, să-I prindă de picioare,
iar noi, ascunşi după copacii din apropiere, să râdem de păţania lui. Şi râdeam,
râdeam, de parcă lucrul s-ar fi şi întâmplat. Aşa trăiam cu acestă impresie vrea
câteva săptămâni.
Cum vă povestisem, aveam şi partida noastră de copii. Ce ne vine în cap? Hai
să le dăm şi pământ! Şi aşa am împărţit tot pământul între copii, cu hat1 3 , cu semne,
ca ficare să-şi cunoască partea lui. Bineînţeles, noi, conducătorii, ne-am ales părţi
mai bune şi mai mari. După ploi, când pârâul se umfla şi curgea mai repede, noi
ieşeam la făcut corăbii de hârtie, de le dam drumul pe apă şi pescuiam la cotituri,
dar mai mult broscoi decât peşte.
13

[hat, haturi, substantiv neutru. Fâşie îngustă de pământ nearat care desparte două ogoare,

ri\.zor, hotar.

Din ucr. hat, având sensul d e

"zăgaz". ]

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

15

Filimon Rusu, Amintiri. Oameni şi locuri din Ţara Fagilor

267

Aşa ne petreceam timpul când ne dădeau voie părinţii, până la vârsta de
şcoală. Făcusem, în felul acesta, un fel de reformă agrară, dar la apă aveam dreptul
toţi. Pădurea ne rămăsese numai nouă, conducătorilor.
*

Cât era ziulica de mare, era a noastră. Dar dimineaţa, cum ne sculam - şi de
cele mai multe ori ne sculam cu noaptea-n cap - prima grijă era să ne spălăm, să
zicem rugăciunile, să facem unele treburi rânduite şi apoi, la joacă. O dată cu
deschiderea graiului mai răspicat, mama ne-a şi luat la rugăciuni, câte [pe]unul,
după vârstă, apoi toţi trei la un loc şi deodată în cor. Eram puşi în rând, după
mărime - Matrona, eu şi Dumitru - cu faţa spre răsărit, în mijlocul casei. Începeam
cu semnul crucii de trei ori, zicând: În numite tatălui ş-a fiului ş-a sfântului
duhamin. Apoi, cu mâinile încrucişate pe piept, ziceam: Doamne miluieşte, Sfinte
Dumnezeule, Tatăl nostru, Psalmul 50, Simbolul credinţei, Zece porunci, Nouă
porunci bisericeşti, Şapte taine. Cel mai mare, Vasile, zicea mai dimineaţa, că se

scula mai devreme, iar cea mai mică, Măriuţa, încă nu putea vorbi. Învăţătorul
rugăciunilor era mama. Şi tata spunea rugăciunile, dar el le începea în casă şi le
sfârşea pe-afară, printre vite, pentru care lucru mama îl probozia 1 4 , dar el răspundea
în glumă: Las' că poate or deprinde şi ele ceva, pentru care vorbe mama îl ocăra şi
mai rău.
În Postul Crăciunului, tata adusese în casă un cojocar din Siret, ca să ne
lucreze bondiţe, cojocele, cât şi să facă alte cârpituri cojocăreşti.
Aşa a lucra moş Mihaluţă Nastasi, în doi ani de-a rândul, în acelaşi post, în
casa noastră. Moş Mihai era bătrâior pe-atunci, cam sub 60 de ani. În fiecare
dimineaţă, după ce se spăla, îşi pieptăna părul şi barba şi se da la lucru. Cum a
văzut el rânduiala casei noastre cu rugăciunile, s-a apucat el în locul mamei să
supravegheze spunerea rugăciunilor. Noi îl ascultam, însă unele cuvinte din
rugăciuni le pronunţa altfel. Aşa zicea, în loc de pe altarul tău viţei, pe pe altarul
tău veţâiei, de care ne pufnea râsul, iar Mihaluţă se cam supăra de râsul nostru.
Când ajungeam la Şapte taine, iarăşi începea râsul, căci el ne învăţa altfel de cum
ştiam de la mama. Pentru aceasta, mama ne dojenea şi noi trebuia să ne ţinem râsul,
iar el, pentru purtarea necuviincioasă, ne da la urmă câte 20 de mătănii, când noi,
bătându-le, râdeam şi mai tare. La Şapte taine aveam şi de ce râde, căci el ne învăţa
totul altfel de cum ne învăţase mama: El ne învăţa aşa: şapte tăne lege nouă, întăi
este botezul, al doilea milu, a triia comunicatura 1 5 , a patra pocăinţa, a cincea
1 4 [probozi, probozesc, verb tranzitiv, de conjugarea a IV-a. Î nvechit, regional şi familiar, a
mustra, a dojeni, a certa pe cineva, a ocărî. Provine din si. proobraziti.]
1 5 [curninecătură, curninecături, substantiv feminin. Ritual în religia creştină care constituie
una dintre cele şapte taine şi care constă în gustarea de către credincioşi a pâinii şi vinului sfintite de
preot la liturghie; euharistie, împă.rtăşanie, grijanie. Din curnineca (< lat. *cornrninicare) şi suf. -ătură].

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

268

Vasile I. Schipor

16

preuţâia, a şasea nunta ş i a şeptea masa. Noi ne făceam, apoi, socoteala: Mai bine
ne învaţă moş Mihai, că el zice că te faci preot, faci nuntă şi după nuntă te pui la
masă. Nu-i aşa, mamă? Nu ştiu, zicea mama . . . , eu altfel am învăţat. Când vine
moşu-tu - tata mamei, care avea în acea vreme 7 1 [de] ani - să-I întrebaţi pe el, că
el îi bisericos şi ştie mai bine.
Moş Mihai era de statură mijlocie, cam alinta de un picior şi povestea
totdeauna în casă că vrea să se călugărească.
De-atunci nu l-am văzut pe moş Nastasi. Dar, după vreo patru ani, am fost cu
părinţii în ziua de Probaje1 6 la Suceviţa, când e hramul mănăstirii, şi, cum căruţa
noastră era pe tolocuţa de lângă mănăstire, unde erau şi alte căruţe, văd că se
îndreaptă spre noi un călugăr. Îl cunoscuse pe tata şi venea drept la noi. Cum
ajunse, dădu mâna cu tata şi-o întrebă pe mama: Mă cunoşti? Mama dăduse din
umeri, în semn că nu-l cunoaşte. E Mihai care zicea că se călugăreşte, spuse tata, şi
iată-1 călugăr! Apoi se îndreptă către mine, care-i sărutasem mâna, şi zise: Aista-i
băietu [pe] care-I învăţam eu rugăciunile? Da, răspunse mama. Aşa-i că-ţi prinde
bine la şcoală? Da, răspund eu, dar cu gândul la râsul nostru de atunci şi la
cuvintele tane, viţâiei, milu şi masa . . .
Aşa moş Mihai îşi luase în călugărie numele de Manase.
Ce-i drept, din învăţătura lui Mihai dădusem şi altora, căci aveam din
Panţâri doi fraţi argaţi 1 7 , Domnica şi Ioniţă, care, la vârsta lor de 22 şi 20 de ani,
nu ştiau rugăciunile, iar eu devenisem învăţătorul lui Ioniţă. Domnica a învăţat
numai ascultând, că-i era ruşine, fată mare, să zică după mine. Dar nu i-am
învăţat toate, cum le ştiam eu, ci numai Sfinte Dumnezeule şi Tatăl nostru, căci
deprindeau foarte greu.
*

În toamna anului 1 889, am fost înscris la şcoală.
Pe atunci nu se înscriau copiii la şcoală, ca mai târziu, la şapte ani împliniţi,
ci toţi cei născuţi în decursul anului respectiv erau înscrişi ca buni de şcoală. Eu
aveam în acea vreme şase ani şi opt luni. În acelaşi an, dar în luna ianuarie, murise
feciorul împăratului. Era într-o marţi, în ziua de 30 ianuarie, când tata vânduse o
vacă bălaie1 8 Ia târg, la Siret, cu 30 de fiorini - lei de argint, cum le ziceau -, cu
care a cumpărat tot din târg o morişcă (vânturătoare), dând pe ea întreg preţul vacii.
16 [Probaje, Pobrajen, Pobrejeni, Pobrejenie, Obrejenie - Schimbarea la Faţă a Domnului.
Sărbătoare ortodoxă cu dată fixă, celebrată la 6 august, asimilată sărbătorii ce marchează despărţirea
de vară. Prin etimologie populară, aduce după sine probozirea (certarea) celor neascultători, ocărârea
lor în decursul anului ce vine. Vezi şi Antoaneta Olteanu, Calendarele poporului român, Bucureşti,
Editura Paideia, Colecţia cărţilor de referinţă, 200 1 , p. 358-359.]
1 7 [argat, argafl, substantiv mascu l i n . Slugă, în trecut, pentru muncile agricole, creşterea
v i te lor sau p en tru muncile din gospodăria stăpânului. Î n Bucovina, cunoscut şi cu forma hargat. D in
bg. argat, ngr. argatis. )
1 � [ba/ai, bdlaie, adjectiv. Aici, pl!lvan!l, vacă alba. Din si. bNil, "alb" şi suf. -ai.]
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Cum ajunse acasă, a coborât-o din sanie şi a aşezat-o într-un loc în şură. Fratele
Vasile apucă un băţ, îl muie în pacorniţa1 9 cu dohot20 şi scrise pe morişcă: 1 889. În
acel timp, vine şi mama în şură să vadă marfa nouă, şi întreabă: Oare cine să fi
murit, de trag clopotele aşa de frumos? Tata răspunse: Vorbeau oamenii prin târg
că ar fi murit feciorul împăratului. Chiar aşa era! Prinţul de coroană, Rudolf,
moştenitorul tronului habsburgic, murise. Apoi câte legende nu s-au născocit în
jurul morţii lui . . . , ba că s-a sfădit cu tatăl său şi trăieşte în altă parte, ba că trăieşte
în Rusia, la curtea împărătească şi se va întoarce, să se facă împărat, după moartea
tatălui său şi câte altele. Un sâmbure de adevăr totuşi era. Dar să-I lăsăm să doarmă
în pace şi să ne întoarcem la ale noastre.
Într-o zi de toamnă - poate două săptămâni după ce începuse învăţământul 
eram cocoţat pe poartă. Tocmai atunci venise Toderiţă Creţu, prietenul fratelui
Vasile, ca să meargă împreună şa şcoală; ei trecuseră în clasa a patra. Toderiţă,
atunci, îmi zise: Domnu te chiamă la şcoală şi tu stai în vârful porţii? Vină cu noi
să vezi cât îi de bine la şcoală. Nu ştiu de ce fratele Vasile sau sora Matrona nu mi-au
vorbit niciodată de şcoală. De atunci a încolţit gândul în mine să merg şi eu la
şcoală.
Am mers îndată la prietenul meu Ion şi i-am împărtăşit şi lui gândul că ar fi
bine să mergem la şcoală. El ştia că trebuie să meargă la şcoală, că tata lui umblase
la şcoală şi ştia carte, dar, fiind unicul copil la părinţi, nu-l prea sileau.
Cum a auzit mama lui că şi eu vreau să mergem împreună la şcoală, s-a
bucurat, şi noi am hotărât să mergem chiar a doua zi cu fratele Vasile. Aşa am şi
făcut. Mama lui Ion, ca să-I încurajeze, i-a dat o monedă de un crucer, ca să-şi
cumpere ce vrea el. Fac o mică paranteză. Românii din Bucovina numeau banii
austrieci aşa: 1 Kreuzer 1 crucer, iar popular îi ziceau 1 griţar. La o monedă de
argint, de 1 O cruceri, îi ziceau 1 puişor; la cea de 20 îi ziceau 2 pui; la Gulden,
florin, îi ziceau 1 leu de argint. Apoi, mai era o monedă de aramă-cupru, de
4 griţari, de-i ziceau gologan. Mai târziu, în 1 894, au fost introduşi bani noi, numiţi
coroane şi bani (helleri), iar celor vechi li se ziceau bani proşti.
Mergând noi spre şcoală, împreună cu Vasile şi Toderiţă, care ne conduceau,
deodată zărim în drum ceva rotund. Apuc repede. Era un gologan. Aşa. Acum
avem amândoi bani. Ajunşi la şcoală - căci şcoala era numai la jumătate de
kilometru de casele noastre - fratele intră cu noi în clasă şi ne predă învăţătorului.
Învăţătorul ne aşeză în banca întâi dinspre fereastră, chiar în faţa catedrei, între alţi
doi băieţi, aşa că noi eram la mijloc. Învăţătorul şedea la catedră şi era în clasă o
tăcere, de puteai auzi musca. Deodată tăcerea e întreruptă de vocea lui Ion, care
=

19 [păcorniţă, păcorniţe, substantiv feminin. Variantă fonetică, pentru vas de lemn sau de scoarţă
de copac în care se ţine păcura pentru uns roţile căruţei. Din păcură (< lat. picula ) şi suf. -orniţă].
20
[dohot, substantiv neutru. Regionalism, cu circulaţie în Bucovina, având sensul de păcură
pentru uns osiile căruţei. Din ucr. dehoti. Dohotul se păstrează în dohotniţă, vas de lemn folosit în
acest scop. Cuvânt românesc, format din dohot şi suf. -niţă.]
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striga plângând: Am prăpădir 1 griţariuu . . ! Ş i se plecă sub bancă să-I caute. Eu, n-am
de lucru, şi ca să-i fiu de ajutor, zic: Poate-i aici . . . !, băgându-mă, în acelaşi timp,
sub bancă. Dar Ion a găsit paguba îndată şi am ieşit amândoi de sub bancă. În acel
timp, învăţătorul se repede Ia mine, fără a spune un cuvânt, şi-mi afumă o palmă
peste obrazul stâng, de-am văzut scântei verzi. Lui Ion nu i-a făcut nimic. N-am
zis nimic, nici n-am plâns, dar când mi-a dat drumul, într-un suflet am fost acasă.
N-am spus nimănui nimic de cele întâmplate la şcoală, dar două săptămâni nici nu
m-a arătat la şcoală. Când mă întrebau părinţii de ce nu merg la şcoală, eu nu
răspundeam. Într-un târziu, după această întâmplare, Vasile îmi spuse că mă
cheamă domnul cel bătrân la şcoală. M-am dus. Adevărat, domnul cel cu palma nu
mai era. Se mutase. Se vede că el îşi făcuse cerere de mutare, şi poate era indispus
şi din altă cauză, vărsându-şi veninul asupra mea. Nici mai târziu n-am spus acasă.
Cu domnul Antonovici m-am întâlnit abia după 3 1 de ani, când m-am transferat şi
eu în judeţul Siret, deci când eram colegul şi nu elevul lui. l-am amintit de păţania
asta, lăsându-1 să judece dacă procedeul său a fost una dintre cele mai bune metode
pedagogice pentru îndreptarea răului.
Aşa am terminat clasa întâi cu bătrânul şi bunul învăţător superior Constantin
Botezat. Anul a trecut repede, căci se vede câ atât învăţătorul cât şi învăţătura erau
pe gustul nostru. Cartea de comput, tăbliţa - o placă de ardesie - pe care scriam
până la Crăciun - azi nemaiîntrebuinţîndu-se -, cât şi Abecedarul, le pusesem bine,
la păstrare, ca să-i rămâie lui Dumitru, fratele mai mic, când îi va veni timpul să fie
de şcoală. Eu aveam acum pentru clasa a II-a trei cărţi: Cartea de citire, care era
pentru clasa a II-a şi a III-a. Bucăţile de citire pentru clasa a II-a aveau lângă titlu o
steluţă, iar cele fără steluţă erau pentru clasa a III-a, Aritmetica şi Cartea pentru
limba germană, care începea a se preda din clasa aceasta. Mai aveam ceva nou în
această clasă. Erau bucăţi cu litere cirilice. Toate aceste noutăţi ale clasei ni se
păreau uşoare, căci învăţătorul nostru ştia cum să le facă plăcute, interesante şi
atrăgătoare. Ba ne fuduleam22 că putem citi şi bucăţi din clasa a III-a. Clasa a II-a
era Ia un loc cu clasa a IV-a. Băieţii erau cam înghesuiţi în bănci, căci erau câte
6-8 într-o bancă. Fiindcă nu încăpeam, pe mine şi încă pe un băiat ne-au pus în
bancă cu fetele. Deşi m-a pus alături de Ileana Creţu, fiica finului nostru Onofrei,
pe care o cunoşteam, eu m-am ridicat şi am spus domnului că nu stau aici. M-a
întrebat de ce, dar eu am răspuns din nou că nu stau. M-a mutat imediat la margine,
aşa că trecu în locul meu celălalt băiat. Cu lecţiile o duceam bine. Mai ales seara,
citeam acasă cu glas tare o bucată care începea aşa: Maranda, văduvă săracă din
Sirete, avea cinci copii. Le plăcea părinţilor această bucată, că istorisea despre o
.

21

fprăpădi, prăpădesc, verb tranzitiv, de conjudarea a IV-a. Aici, ca şi în graiul popular
bucovinan, cu sensul a pierde din ochi, a nu mai găsi, a rătăci. Provine, potrivit DEX, din bg.

propadam).
22
[fuduli, fudulesc, verb reflexiv, de conjugarea a IV-a. Aici, a se �li, a se mândri. Î n
Bucovina are şi alte sensuri: a se împăuna, a deveni arogant, încrezut, îngâmfat. Provine din fudul
(< te. (odul).]
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femeie din târg. Apoi cum se îmbolnăvise ea, cum n-avea cine îngrij i de copii, cum
n-aveau ce mânca şi cum băiatul cel mare, când trecea la şcoală, intra şi în biserică
şi se ruga lui Dumnezeu pentru sănătatea mamei, cum preotul Samuil, care era în
altar şi auzise ruga copilului, le-a trimis acasă o coşarcă23 plină cu ouă, slănină,
brânză şi câteva pâini coapte. Când a venit băiatul acasă, a întrebat de unde sunt
acestea,mama i-a răspuns că Dumnezeu 1-a auzit rugându-se şi le-a trimis toate
aceste bunătăţi prin preotul Samuil. Aşa citeam şi alte bucăţi plăcute şi instructive,
pe care le ascultau părinţii cu plăcere. Nu vă miraţi că, în loc de Siret, era în carte
Sirete. Aşa pronunţau şi pronunţă şi azi locuitorii din toate satele din jur numele
acestui târg. Aşa a trecut şi anul acesta, strângând cărţile tot pentru fratele mai mic,
afară de cartea de citire, care era şi pentru clasa a III-a. E locul să amintesc aici că
pe atunci nu se schimbau cărţile în fiecare an, ca acum, făcându-se prin acest
sistem cheltuieli inutile părinţilor, ci cu un rând de cărţi umblau la şcoală, ba de
multe ori învăţau, şi copiii copiilor din ele, numai dacă erau bine păstrate. Azi s-ar
zice că prea ar sta ştiinţa în loc. Un moft modern!
Auzind vorbindu-se în casă că de Sf. Apostoli Petru şi Pavel au de gând să
plece la Suceava, la Sf. Ioan, am ridicat şi eu pretenţia că aş vrea să merg. Părinţii
s-au învoit îndată, nu pentru ca să mă duc să mă închin, ci pentru ca să păzesc la
căruţă, că aşa-i obiceiul . . . , unii vin la Sfânt să se închine, iar alţii să fure . . .
Forfota mare de la Sfânt mi-a plăcut. Un du-te-vino, strigăte, un fel de
reclamă cu marfa ce-o aveau negustorii, fluiere, armonici, de te asurzeau.
Un papagal ghicea într-un zodiac, iar posesorul striga mereu: haici un zodia
moldoveneasca-rusasca-nemţasca-româneasca . . . , haidi . . . haidi, numai patru greţari,
lestere graiţer . . . 24 • Se vede că era un rusnac de prin părţile galiţiene, şi-i umbla
gura . . .
Printre căruţe şi printre oameni, un om cu plete, cam de vreo 5 0 [de] ani, cu
nişte cărticele în mână, îmbia trecătorii să cumpere câte una.
Mamă, zic eu, cumpără-mi şi mie una. Mama n-a stat la îndoială, mi-a
cumpărat una, căci nu costa decât doi griţari (cinci bani). Eu, care terminasem clasa
a II-a, aveam pretenţia că-s cărturar şi începui a citi: Vămile văzduhului, de
N ichifor Grigorian. Era, deci, în legătură cu scopul venirii noastre la Sfânt. Mamei
i-a plăcut când m-a auzit că citesc şi că n-a dat bani degeaba pe cărticică. Era scrisă
de mână, foarte citeţ şi regulat, se vede că era întocmită de vreun călugăr şi dată
palamarului25 s-o vândă, căci Nichifor era un om de rând, din Soloneţ, cu sumanul
între umeri, devenind palamar la Sfânt şi autor de cărţi. De ştia carte carte sau nu,
asta n-aş putea-o spune.
De vreţi să-I cunoaşteţi şi dumneavoastră, cum intraţi în curtea mănăstirii,
uitaţi-vă la stânga şi veţi vedea o capelă făcută de mitropolitul Anastasie Crimca,
23

[coşarcă, coşărci, substantiv feminin. Regionalism, coş. Din lnt. mssus + suf. -ar + �uf. -câ. 1
Leş ştcre graitere. Expri mare stii lcitâ cbraico-uc.raim:anâ: numai patru (leş cetcre) Kreutzcr.
2' fp<ilămar, piilămari, substantiv mascu l in . Region!lli srn, cu diverse [urme fonetice (palimar,
pălimur), paradisier l'rov1ne din u cr. pulumar. ]
24
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iar pe peretele din faţă chipurile Sf. Ioan şi aducerea lui la Suceava de către
Alexandru cel Bun, în 1 402, pictură făcută în 1 908. În convoiul ieşit întru
întâmpinarea Sfântului, îl veţi găsi şi pe Nichifor, cu suman, căci el a trăit şi în
timpul aducerii moaştelor.
Ajuns acasă, m-am dat să citesc cartea mai cu temei. Erau posturile din
vinerele de peste an, că cine le va posti, va trece mai uşor prin cele 24 de vămi ale
văzduhului, precum şi alte semne ce se pot arăta omului în viaţă.
Eu mi-am ales una: pe vinerea dinaintea Paştelor, că cine o va posti şi-şi va
spăla şi trupul în apă curgătoare, acela va şti cu trei zile înainte când are să moară.
Pe asta mi-am ales-o eu s-o postesc, căci voiam să ştiu când am să mor. Abia
aşteptam Postul Mare, cu vinerea dinaintea Paştelor. Am ajuns-o şi pe asta! Dar să
ştiţi că nu-i vorba de post cu bucate de post, ci post negru, adică nici măcar apă să
nu bei în acea zi. Deci, cum am mâncat joi seara, a doua zi, vineri, am mers cu tata
la arat tocmai aproape de apa şi târgui Siretului. N-am mâncat în ziua aceea nimic,
iar către seară, înainte de a ne porni spre casă, cale de şapte kilometri, am făcut şi o
baie în toată legea în balta de la capătul ogorului nostru, o baltă mare a Fondului
Religionar, aşa că acum eram în toată regula, după scrierea lui Nichifor. Aşteptam
numai să ştiu când mor. A treia zi, la Înviere, am mers şi eu la biserică pe la miezul
nopţii, împreună cu părinţii. În zori de zi, m-a cuprins zăpuşeala şi am ieşit din
biserică să mă răcoresc. Băieţii de seama mea se suiau în clopotniţă, de trăgeau
clopotele, dar eu m-a pus jos sub clopotniţă, unde m-au apucat nişte friguri şi
gemete, de nu-mi aflam loc. Am adormit şi nu mai ştiu cum am ajuns acasă, că m-am
trezit în pat. De bună seamă că cineva a înştiinţat părinţii, de m-au adus acasă. Am
văzut moartea a treia zi, dar n-am murit, pentru că se vede că nu m-am ţinut strict
după prescrierea lui Grigorian, căci nu mă scăldasem în apă curgătoare, ci
stătătoare.
Când eram în clasa a III-a, în 1 89 1 192, mai veniseră la şcoală încă doi
învăţători: Aspasia Scriba şi Constantin Corvin. Clasa 1 o avea Constantin Corvin,
clasa a II-a Aspasia Scriba, iar clasele a III-a şi a IV-a Constantin Botezat. În clasa
noastră, învăţătoarea Scriba preda limba germană, iar învăţătorul Corvin, cântul. Şi,
când ajungeam la "hai cu Domnul Sfânt. . . ", răsuna clasa, iar trecătorii se opreau
din mers li ascultau cântecul. Abia din clasa aceasta am înţeles că erau băieţi de
slovaci printre noi, cât şi băieţi străini, din satul apropiat, Stârcea, care n-aveau
şcoală în satul lor. Pe aceştia din urmă îi cunoşteam doar când învăţătorul îi punea
Ia citit şi ei nu ştiau şi striga la ei: haucai haramu . . . 26 Ei veneau, de regulă, mai
tâo:iu şi învăţătorul le dădea drumul mai devreme decât nouă, din cauză că aveau
d e mers vreo c i nci kilometri peste toloacă şi peste câmp, pe unde nu prea era

circulaţie. Nu erau mu lţi . . . , vreo 7-8 şi l:rau mai mărişori. Li

se

da d rumul d eo dat ă

din toate clasele.
26 Haukai, haromu. Expresie slovaca. peiorativă, înscmnând, în
spune, vorbeşte), vită!
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Acasă, seara, învăţam lecţiile, iar, când se strângeau toţi în casă şi tata lucra
la aţe de păr de cal pentru opinci sau altceva, eu citeam: Capra cu trei iezi sau
Punguţa cu doi bani, Vânătorul în pădure sau Coţofana şi prepe/iţa. Tata râdea de
se prăpădea. Şi numai ce-I auzeam de mai multe ori zicând: N-ar mai putrezi cei ce
nu-şi dau copiii la şcoală. Poate era aceasta şi un regret că nu ştia el carte sau poate
gândea mai mult la prezent, că erau mulţi părinţi ce nu-şi trimiteau copiii la şcoală.
Dar nu numai eu eram cărturarul, ci şi ceilalţi fraţi, căci şi Dumitru umbla la
şcoală, şi sora Matrona, astfel încât citeam câte ceva pe rând, în auzul părinţilor şi
al slugilor.
Mai aveam un an şi o clasă la spate.
Clasa a IV -a. Eram acum printre fruntaşii şcolii, căci eram cei mai mari, strânşi
într-o clasă. Când veneau mamele cu copiii lor, de-i aduceau plângând la şcoală, ba
unele plângeau alături de copii, noi râdeam. Erau primele zile ale lui septemvrie,
când se făceau înscrierile la şcoală. Orizontul cunoştinţelor noastre se făcuse şi mai
mare, dar, în acelaşi timp, creşteau şi obrăzniciile noastre. Aşa era obiceiul, că în
zilele urâte sau friguroase, copiilor cu locuinţele mai depărtate să li [se] încuviinţeze
să rămâie în clasă şi pentru învăţământul de după masă. Atunci băieţii îşi luau în
trăistuţe mâncare şi anunţau domnul: Poftesc, eu azi îs pe toată ziua.
Domnul le încuviinţa, însă, cu condiţia să nu facă nebunii! Ţi-ai găsit . . . !
Copii fără nebunii! Şi nouă, deşi nu locuiam departe, domnul ne încuviinţa să
rămânem pe toată ziua. Eu şi prietenul meu, Ion, am prins îndată firul acestui "pe
toată ziua" , adică în clasă era cald, odaia mare şi ne jucam de-a ascunselea pe sub
bănci, când se făcea şi larmă dar şi praf. Domnul, când începea învăţământul după
masă, nu ne mustra atât pentru larmă, cât pentru praf, iar noi mutam vina pe cei
proaspăt veniţi.
Pentru aceasta, domnul avea "Sfântul Nicolai", un bici de piele, împletit în
mai multe, cu care ne ajungea de la distanţă, după lista ce i-o prezenta şveţerul,
după cuvântul german Schwătzer, adică cei ce fac nebunii. Noi nu ne supăram
pentru această pedeapsă, ci, din contră, împodobeam corbaciul27 - aşa-i zicea
domnul - cu canafi. Celui ce lega canaful, domnu-i dădea biciul pe la nas, să-I
miroase, ca să-I cunoască când îi va juca pe spate. Aşa era împletit plânsul unora cu
râsul altora.
Astfel, în aceste ultime clase ale învăţământului primar, ce se sfârşea cu clasa
a V-a, cunoştinţele noastre se măriseră în aşa fel, că ştiam Ia perfecţie toate statele
din Asia şi multe altele la celelalte obiecte. La citit, nu ne mai da lecţii, ci noi ne
anunţam cu bucăţi citite acasă.
Învăţătorul ne povestea veşti din lume, de prin gazete, aşa că învăţătura
noastră trecea dincolo de pereţii clasei şi scoarţele cărţilor.
La cânt, învăţătorul Corvin, pe lângă cântecele obligatorii, ne mai învăţa şi
altele lumeşti şi bisericeşti. Un cântec, pe care nu l-am înţeles până azi şi pe care
27 [Variantă pentru gârbaci, gârbace, substantiv neutru. B ici făcut din mai multe curele
împletite. Din te. kirba�;, bg, gărbac.]
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cred că nu ne-a învăţat în întregimea lui, e următorul: Acum iată că sosiră fraţi,
acum iată că sosiră oara despărţirii, e-fi-rol-te-îi. E incorect şi ca limbă şi ca sens.
Orice cunoscător de cântece am întrebat, în decursul vremii, nu mi-a putut da
desluşirile necesare. Să fi deprins noi textul rău, iar învăţătorul să nu fi observat?
Se poate! Un exemplu observat la copii, în decursul carierei: Înfloresc grădinile . . .
pridivesc albinele . . . , în loc de: prin livezi albinele . . .
D e sărbătoarea Sf. Constantin ş i Elena, i-am făcut o serenadă domnului
învăţător superior, sub conducerea domnului Corvin. l-am cântat în casă vreo
câteva cântece şi La mulţi ani, după care domnul ne-a lăudat; apoi, am ieşit, iar
domnii au rămas la sfat. În fiecare duminică şi sărbătoare, când era timpul frumos,
cântam în biserică, în cor, vreo 1 2 băieţi aleşi, între care şi prietenul meu, Ion, sub
conducerea lui Corvin. Tot el ne-a învăţat şi am cântat în biserică: Aghios ischiros,
aghios atanatos, ele-isone mas, cuvinte care mi-au rămas în memorie până azi28 •
De fapt, în învăţământul primar pe atunci nu erau decât patru clase. Dar cei
ce terminau patru clase şi nu aveau vârsta cerută, trebuiau să mai facă un an clasa
ultimă, aşa că se zicea că e al doilea an în clasa a IV-a. Această numire, de al doilea
an în clasa a IV-a, nu era valabilă şi pentru cei repetenţi. Ei îşi păstrau numirea de
repetent. Astfel, în clasa a IV -a, respectiv al cincilea an de şcolaritate, erau foarte
puţini elevi, cel mult 3-5, şi ocupau totdeauna ultima bancă, numită şi banca de la a
cincea. Învăţătorul avea grijă să le puie întrebări mai complicate, ca să vadă ceilalţi
că ei într-adevăr sunt superiori. În certificatul de absolvire - atestat se numea - nu
se evidenţia clasa a IV -a, al doilea an, ci simplu, clasa a IV -a. Dar atestate de
absolvire se dădeau numai acelora care doreau să urmeze o şcoală medie.
Introducerea certificatelor de absolvire obligatorii, cât şi cursurile de repeţire,
numite mai târziu cursuri de adulţi, de o perioadă de doi ani - din octombrie până
în aprilie - s-au introdus mult mai târziu.
Concomitent cu trecerea anilor, şcolarităţii şi a copilăriei, creşteau şi
nebuniile noastre. Acestea erau cu atât mai variate, cu cât era cârdăşia29 copiilor
mai mare. Am comite chiar o greşeală sau am tăgădui un adevăr, dacă le-am trece
cu vederea, căci de acestea a avut grij ă natura să le facă proprii copilăriei, în
măsura şi gradul de energie cu care-s înzestraţi de ea. La unii sunt mai avansate sau
mai variate, după felul în care a convenit un copil cu semenii lui şi după apucăturile
bune sau rele ce le are.
În care sate n-au format copiii cete, războindu-se cei din vale cu cei din deal
sau invers? În satul nostru era un caz specific, de care copiii făceau mare haz. Un
evreu - pitic, de o înălţime ce abia ajungea un metru, la vârsta între 3 5-40 [de] ani
- venea adesea din Siret la Tereblecea, probabil că avea rude în sat. Ferească
sfântul să se fi întâmplat când ieşeau copiii de la şcoală! Îl înconjurau şi se jucau cu
28 Formule religioase, traducându-se astfel : Aghios ischiros - Sfinte tare; Aghios atanatos 
fhră de moarte; Elei�une nas - M i l ui�;�l�;-ne prc noi !
2� [cârdăşie, ciirdtlşii, substantiv feminin. Înlov!lr!\şirc, nsocicrc, pentru a fnct:, de obicei,
lucruri condamnabile. format din LI:. �;ardaf, cu s�;nsul "tovar!lş", şi suf. -ie.]
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el cum se joacă băieţii mici cu pisica. Unii-I trăgeau de barbă, alţii de perciuni, iar
alţii de caftan. Alţii-i ridicau pălăria din cap, să-i vadă fesul. Fireşte că aceasta nu
se făcea în mod barbar, ci mai mult în joacă. El ştia aceasta şi, cum zărea că ies
copiii de [la] şcoală, căuta din timp să se bage în ogradă la vreun gospodar. Numai
aşa găsea scăpare. Şcolarii se sfătuiau dinainte, să nu-i cauzeze dureri. Aceasta s-a
perpetuat în timpul mai multor generaţii de elevi.
Un lucru bun, frumos şi plăcut atât şcolarilor cât şi corpului didactic era acela
că la încheierea fiecărui an şcolar se făceau excursii în pădurea apropiată. Copiii
formau cete de câte 8-1 O şi contribuiau fiecare cu câte 2--4 griţari. Unul din ei era
încasatorul, având grijă să poarte socotelile, să cumpere mâncare pentru excursie,
adică franzele şi zahăr. Apoi, principalul era ca la împărţirea mâncării să ţie seamă
de suma avansată şi să nu fie nimei păgubit prin ceva. Când domnii - căci nu erau
numai învăţători, ci şi alţi domni din sat, poftiţi de ei - aşezau masa pe iarbă, la
umbra copacilor, în brădet, un departe de Cetatea Tatarilor, şi scoteau bunătăţi
peste bunătăţi, dintre care nu lipseau nici sticle şi nici pahare, noi, fiecare cu ceata
lui, ne aşezam în apropierea lor şi mâncam franzele cu zahăr. Unii mai experienţă,
dintre cei mai răsăriţi, aveau cu ei şi câte un păhăruţ de rachiu, dar aceasta
clandestin, că domnii nu dădeau voie să avem băutură. De aceea şi masa o luau la
oarecare depărtare de cea domnească, să nu fie văzuţi. Chiar de aveau unii bucate
mai bune acasă, ca unt, brânză, chiar şi cârnaţi sau slănină şi pâine de grâu albă,
ferească sfântul să fi adus mâncare de acasă. Asta o aveau ei oricând, dar pentru
pădure, mâncare aleasă: franzele şi zahăr. Apoi, fiecare copil avea şi câte o căniţă
sau o ulcică, nu atât pentru apă, cât pentru a strânge fragi pentru domni. Şi fiecare
se grăbea să strângă ulcica plină de fragi, pentru care domnii ne lăudau. Mie îmi
pare că laudele domnilor de atunci aveau un efect mai mare la copii decât laudele
ce se aduc copiilor astăzi. Frumos obicei; frumoase timpuri!
Aşa au trecut toţi anii şcolarităţii din sat. Părinţii nu ne-au oprit nici măcar o
zi de la şcoală, deşi erau treburi multe pe-acasă şi ei aveau uneori nevoie de
ajutorul nostru. Totuşi - ne povesteşte mama -, când intrase sora Matrona în clasa
a III-a, ea s-a dus la domnul învăţător acasă şi 1-a rugat să-i şteargă copila de la
şcoală, că are nevoie de ajutorul ei şi că pentru o fată e destulă carte pentru
gospodărie. Domnul Botezat, care cunoştea familia noastră şi mai ales pe mama o
cunoştea încă de la nunta mătuşii Ana, căci el o cununase, o ascultă cu răbdare,
apoi îi spuse: Catrină, văd că ai poftă de vorbă. De ce nu ţi-ai luat şi furca de tors,
c-aşa fac femeile, când li-i urât acasă şi se duc la vecini la sfat, iau şi furca cu ele.
De ruşine - zice mama -, nici nu ştiam pe unde să ies din casă. Frumos răspuns şi
vrednic învăţător!
*

Într-o duminică dimineaţă, în primăvara anului 1 894, când încă nu se zărea
bine de zi şi când şi părinţii îşi permiteau să se odihnească mai târziu, ca fiind
sărbătoare, m-am trezit şi eu în şoaptele părinţilor . . . , bine ar fi . . . , răspundea
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mama . . . - Şi unde? - La Suceava, răspundea tata. Acolo-i şi Pintilei şi nu i-ar fi
urât băiatului. Şi aşa-i prea slăbuţ pentru gospodărie. Profesorul spune că învaţă
bine şi, tocmai cum sfârşeşte clasa a IV -a, îi numai bine să-I dăm. Acum abia am
înţeles despre ce vorbeau. Era vorba de mine, căci numai eu din casă eram pe
terminate cu clasa a IV-a. Pintilei era băiatul mătuşii Ana şi era "student" Ia
Suceava. Deci, înţeleg că voiau să mă dea mai departe la şcoală. Dar nu înţeleg de
ce spune tata că-s slăbuţ, că doară eu mă bat cu băieţii şi niciodată nu m-a dovedit
nici unul şi nici nu m-a trântit măcar. Am să încerc mâine cu Costan al Hulpoaiei,
că el îi tare decât toţi copiii din clasă. E drept, el îi mai mare cu un an decât mine şi
dacă m-a trânti şi nu m-a ţinea mult sub el, ca să mă necăjească, doar noi suntem
prieteni buni. N-am mai încercat trânta cu Costan, că, de mă dovedea, atunci ştiam
că tata are dreptate că-s slăbuţ. Aşa, mai bine să rărnân eu în credinţa mea, că-s
voinic şi nu slăbuţ.
Învăţătorul nu ne-a spus niciodată în clasă că cutare sau cutare băiat ar fi bun
să meargă la şcoli mai mari. E drept, el ne vorbea de şcoli mai mari, că acolo nu bat
domnii pe cei ce nu învaţă sau fac nebunii, ci numai că le dau note rele şi, dacă nu
se îndreaptă, îi dau afară din şcoală. De-acolo ies domni cu leafă, aşa cum sunt şi
eu, ne spunea învăţătorul. Voi ştiţi că eu am şi pământ şi leafă. Pământul e pâinea,
iar leafa e untul. Iau unt şi ung pe pâine şi cei care aţi mâncat pâine cu unt, ştiţi că-i
mult mai bună decât pâine goală. Noi numai înghiţeam în gol, ştiind că pâinea
goală, când o mâncăm în clasă, când suntem pe toată ziua, nu prea merge pe gât.
Dar nici nu făcea lecţii aparte cu cei care credeau că-s vrednici să urmeze
şcoli medii, ci se îndestula cu materia ce o preda tuturor elevilor din clasă. Se vede
că el ştia bine ce se pretindea la examen şi ştia tot atât de bine dacă elevii, care erau
în perspectivă să fie trimişi la examen, posedau materia.
Cu trei zile înainte de încheierea anului şcolar, care era pe atunci la 1 5 iulie,
tata ne-a adus atestatul de frecvenţă de la şcoală. Se vede că învăţătorul îl instruise ce
documente trebuie la înscriere. Tot atunci am aflat de la el că suntem trei care
mergem la " ispitire"30 . Eu, prietenul meu, Ion Ţigâră, şi vărul meu, Toader Gabor.
Părinţii noştri au fost şi la preot, de ne-au scos certificatul de naştere, pentru care
trebuia să facă toţi trei câte o zi de coasă, însă au rămas datori, căci bătrânul protopop
Dimitrie Seleschi muri două săptămâni mai târziu, în vârstă de 88 [de] ani.
Alte documente nu se cereau la înscrierea în liceu. În ziua de 1 5 iulie a acelui
an, ne-au încărcat pe toţi trei într-o căruţă şi, împreună cu părinţii noştri, am plecat
la Suceava, cale de 50 krn, căci a doua zi se făceau înscrierile, ia în ziua următoare
începea " ispitirea" . Dar, la înscriere, bucluc3 1 • În certificatul meu de botez era scris
Rus, iar în atestatul de la şcoală, Rusu. La prietenul meu era şi mai boacănă. În
atestatul de la şcoală era scris Ţigâră, iar în certificatul de botez, Zigera. Şi atunci
30 [ispitire, ispitiri, substantiv feminin. Aici, cu sensul vechi, conservat în graiul popular din
Bucovina epocii : punere la încercare, la probă; examen. Provine din si. ispytati.]
31 r buc/11(", huclucuri, substantiv neutru. În vorbirea populară şi familiară, belea, încurcătură,
necaz. Din te. bokluk. l
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rugăminţile părinţilor la profesori şi la director, că suntem de departe, că am făcut
cheltuieli, că nu suntem vinovaţi de aceasta, până ce uncheşul meu a dat cu ochii,
printre profesori, de fostul lui coleg de la şcoala primară din Tereblecea,
Malachowski. Cu ajutorul acestuia, s-a înduplecat directorul Ştefan Dracinschi să
ne admită. Poate şi aceasta ne-a ajutat, că directorul avea un frate preot la noi în
sat, Ilarion Dracinschi, dar care, ca cooperator, n-avea nici un amestec în
documentele emanate. La mine chestiunea a fost uşoară, însă la Ţigâră o vedeau de
tot gravă. E locul să amintesc, de unde proveneau aceste greşeli. Matricole şi
registre asupra mişcării populaţiei în Bucovina au început a apărea, ca acte oficiale,
abia de la 1 800. Cum toţi funcţionarii erau poloni sau germani, e natural că la
urechea lor suna altfel pronunţarea numelui de cum se rostea cel întrebat. Astfel,
din Aurâtei a ieşit Aurite, din Bâlţa, Belţa, din Nimigean - Nimizan sau Nimişan
etc. La numele meu de Rusu, a ieşit Rus, căci Rus, în limba germană, înseamnă
"
"funingine . M-am trezit, deci, neamţ. La numele lui Ţigâră e aşa: Ţ din limba
română e Z din limba germană. În limba lor lipseşte î, â, pe care ei îl pronunţă i sau
e. Aşadar, Zigera corespunde lui Ţigâră. Bănuiesc că nici preoţii de pe atunci, care
purtau condicile născuţilor şi pe care, desigur, le-au copiat după listele puse la
dispoziţia lor de autorităţile oficiale, nu puneau preţ pe pronunţare şi pe ortografie,
care în limba română era cea cirilică. Aceasta nu era numai la noi, ci am văzut în
mai multe locuri cazuri analoage, de exemplu, în Cajvana, în loc de Pâţu - Peţu,
Bârgăuan - Borgovan, Câmpan - Kempan, Herescu - Ciriescu sau Cirescu etc. Iar
familia Nimigean din Drăgoieşti, fiind scrisă Nimizan, a rămas până azi Nimiţan,
în loc de Nimigean. E, fără îndoială, de loc din Nimigea, ca şi cea din Tereblecea.
Mult mai târziu, cam după vreo 1 5 ani de la înscrierea mea în liceu, mi-am
adus aminte de acea înscriere cu bucluc şi am rugat pe preotul din Tereblecea să-mi
arate cum sunt trecut în matricolă. Am văzut că tatăl meu era scris Teodor Rus;
frunzărind3 2 mai departe, am dat de fratele tatei, care era scris George Rusul.
Atunci l-am rugat să îndrepte greşală, pe motiv că e chiar greşală, căci nu poate să
fie doi fraţi, unul Rus şi altul Rusul. A admis şi el că e greşală, făcând notiţele
cerute, îndreptând ambele cazuri în Rusu. Învăţătorul, însă, când a făcut înscrierile
la şcoală după condica născuţilor33 , şi-a dat seama de realitate şi a scris în
cataloagele şcolare numele Rusu şi Ţigâră.
*

La examen ne-a mers, pot să spun, chiar foarte bine. Aşteptam mereu să ne
cheme la oral, însă în zădar. Ne-a examinat doar la religie. Pe vărul Toader 1-a
3 2 ffrunzări,frunzăresc, verb tranzitiv, de conjugarea a IV-a. a răsfoi. Format din frunză (< lat.
frondia şi suf. -ări.]

33 [Condicile mitricale sau Protocoalele de mitrice, în număr de trei - Protocolul născuţilor,
Protocolul cununaţilor şi Protocolul morţilor - se introduc în Bucovina prin Patentul împărătesc din
20 februarie 1 784, începând cu 1 mai 1 784. La început, acestea se ţin pe foi l ineate de preot, iar din
1 80 1 se tipăresc registre mitricale. Condicile de stare civilă se ţin în parohii de către preoţi, pâni't în
1 930, când trec la primării.]
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examinat şi la matematică. Nu ştiam de ce nu ne întreabă la oral. Obiectele erau:
româna şi matematica, scrisuae4 şi oral, iar religia numai oral. Credeam că e o
greşeală şi au uitat de noi sau poate am făcut rău la scrisual şi nu ne mai întreabă Ia
oral. A doua zi, când un profesor a citit rezultatul, ne-a citit şi pe noi printre cei cu
examenul prestat. Ne-a dumirit3 5 vărul Pintilei, că de aceea n-am fost examinaţi Ia
oral, fiindcă scrisualul a fost foarte bun. Aşadar e şi explicabil că n-am fost
emoţionaţi la examen. Dar nici mai târziu n-am simţit nici un fel de schimbare în
sufletul nostru, crezând că acest examen e ceva natural şi trebuia să fie aşa. Avea
dreptate învăţătorul să nu mai facă cu noi lecţii în afară de cele din clasă.
Vacanţa a trecut repede, căci nu era mai mare decât de şase săptămâni.
Mama, în acest timp, era învăluită cu croitul şi cusutul cămeşilor noi, căci ne
trebuiau cel puţin douăsprezece. Aceasta o ştia de la Pintilei. El era cu mâncarea
de-acasă, care i se aducea cu căruţa tot la cinci sau şase săptămâni. Aşa urma să ni
se aducă şi nouă. O dată luate cu noi cinci sau şase perechi de cămeşi, urma ca a
doua vară să aducă alte cinci sau şase, iar pe cele negre3 6 să le ia acasă la spălat.
Dar mai erau şi alte lucruri de pregătit, ca: o bondiţă mai bună, un sumănel potrivit,
încălţăminte şi câte alte pregătiri, aşa ca pentru o viaţă nouă. Se apropia şi ziua
plecării, când mama trebuia să coacă, să pregătească săcuşori pentru făină de grâu
şi porumb, apoi câte alte mărunţişuri.
La 1 septemvrie, încărcaţi în două căruţe, noi, patru studenţi - aşa li se zicea
elevilor -, cât şi părinţii, cu tot cu bogăji (bagaje), am luat drumul Sucevei.
Înscrierile, cât şi împrumutul de cărţi de la [Societatea] " Şcoala Română" , se
făceau în aceste trei zile ale începutului lui septemvrie, aşa că noi, fiind înscrişi cu
ocazia examenului, n-aveam grabă, iar Pintilei avea destul timp pentru înscrierea în
clasa a V -a. Căruţele le-au tras deocamdată pe tolocuţa din preajma Mănăstirii
"
" Sf. Ioan . Părinţii s-au dus în cătarea gazdelor. Au găsit îndată la fosta gazdă a lui
Pintilei, dar trebuia întrebat dacă are loc şi pentru noi; de aceea s-au dus mai întâi
cu sloboda3 7 . Gazda noastră, Nicu Şandru, locuia pe malul Şipotului, foarte aproape
de mănăstire şi era de statură mij locie, îi lipsea jumătatea degetului arătător, de la
mâna dreaptă, vorbea foarte repede şi era de meserie negustor de porci.
Cucoana lui ne-a repartizat pe noi trei într-o odăiţă cu fereastra spre grădină,
la care treceam prin bucătărie, iar pentru cei mari, colegi de-ai lui Pintilei, în odaia
mare din faţă, spre ogradă. Ne-a plăcut. Am început a descărca zestrea, a aranja în
lăzi mâncarea şi ruf'aria, afară de pâinea coaptă, care trebuia să stea pe grindă,
[scrisual, scrisualuri, substantiv neutru. În Bucovina vremii, examen scris, probă scrisă.
Formă coruptă, din lat. scribere.]
15 [Variantă pentru dumeri, dumeresc, verb reflexiv şi tranzitiv, de conjugarea a IV -a a pricepe
34

�

clnr, a- i da bine seama. Din bg. domerju. ]
b [negru, neagră. neR i, negre, adjectiv. În limba populară, murdar, nespălat. D i n lat. nigl!r,
ni�ra,
_
.
_
.
.
[slobnd, slobvdli, adJCCtiV. In grnml popular, liber. Cu sloboda. "fâril b!tgaj , rara greutate sau
încărcil.tur!l, liber". Uin bg. slobvdcn. ]

'!lfJ.'"um.]

r
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pentru că în ladă mucezia. Plata gazdei era câte două coroane lunar, plătit[ă] înainte
şi o huscă3 8 de sare, care costa 20 [de] bani. De la sosirea noastră şi până la
terminarea acestui aranjament trecuseră vreo trei ceasuri, aşa că şi caii erau bine
hrăniţi şi odihniţi în timpul acestui popas şi puteau, mai cu uşurinţă, străbate cei
50 km până acasă, mai ales că şi căruţele erau fără povară.
Ne-am aninat şi noi de căruţe, i-am petrecut vreo 1 000 de metri, apoi ne-am
dat jos, iar ei au dat bici cailor şi-au pornit-o într-un trap, aşa că n-am mai văzut
căruţele. Ne-am întors la gazdă, ne-am uitat în dreapta şi-n stânga, apoi am început
a ne scânci, dar aşa cam pe ascuns, ca să nu ne vadă nimeni.
Dar ne-am deprins îndată şi cu noul trai. Sâmbătă, spre seară, mergeam pe
tolocuţa unde trăsesem la venire şi noi căruţele sau în ograda mănăstirii, să vedem
de n-a venit cineva la Sf'ant de la noi din sat. Se nimerea că aproape în fiecare
sâmbătă să vie cineva pentru a doua zi la mănăstire. Cu asta ne mai trecea dorul de
acasă. După cinci pe-a şasea săptămână, eram siguri că ne vin de-acasă încărcaţi
iarăşi, ca la început, cu de-ale mâncării.
Părinţii se sfătuiseră între ei şi ca să nu bată drumul cu toţii pentru atâta
treabă; unul aducea mâncarea pentru toţi, şi aşa care cum se se rânduiau. În felul
acesta, ei fiind patru, le venea rândul într-un an numai de două ori. Mai era unul
din sat la liceu - Paul Scripcari -, cu doi ani mai înaintea noastră, dar nu ştiu din ce
pricină nu era deloc sociabil. Tatăl său îi aducea mâncarea singur sau i-o trimitea
prin cine se întâmpla să vie la Sfânt. De altfel, Paul era un băiat glumeţ, însă mai
închis, mai gânditor şi învăţa foarte bine. Numai într-un an a locuit cu noi, dar şi
atunci numai vreo câteva luni. Pentru timpul de cinci sau şase săptămâni, mâncarea
noastră consta din: o baniţă3 9 de făină de porumb, 5-1 O kg făină de grâu, o
putinică40 de 5-6 kg de brânză, jumătate de oi, jumătate de vaci, 1 0-20 [de] ouă, o
bucată de slănină, ca de 2 kg şi câmaţi, când era timpul tăiatului porcilor; până la
1 kg unt, câteodată topit, pentru că stă mai mult, 3-4 pâini de secară, de câte 2,5 kg
şi 4-6 plăcinte umplute, mai ales cu mac, mari cam cât o jumătate de pâine. Apoi,
nu tocmai o baniţă de cartofi. Între rufării, găseam banii pentru gazdă şi până la
1 leu (4 fiorini) sau 2 coroane, de cheltuială.
Făina de porumb, de grâu, cât şi cartofii nu se treceau cu totul în acest timp,
de aceea noi trebuia să scriem dacă data viitoare să ne aducă sau nu.
Cam destulă mâncare, însă, de la o vreme, ne-am fost învăţat şi făceam câte
un praznic, după ce ne veneau de-acasă, de chemam colegi, să guste din bunătăţile
noastre. Din cauza asta nu ne prea ajungea mâncarea. Mai ales, săptămâna din
38

39

[huscă, huşti, substantiv feminin. Regionalism, calup de sare. Din ucr. huska.]
[baniţă, baniţe, substantiv feminin. Aici, vas din doage, folosit pentru cereale, cu capacitatea

de 2 1 -34 litri, variind după provincie.]
40 [putină, putini, substantiv feminin . Vas din doage legate cu cercuri, folosit pentru păstrarea
brânzeturilor şi murăturilor. Aici, diminutiv. Fom1�t de !� putinii ( < lat. •putina ) şi suf. -ică. ]
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urmă, cam urla foamea în noi, de ne hrăneam numai cu cir4 1 de mămăligă, sărat
mai tare, că ni se părea mai dulce.
Mai dovedeam42 şi în supă de cartofi pregătită cu rântaş, la care gazdele
noastre erau meştere. Poate şi pentru că dimineaţa nu mâncam niciodată, chiar şi
atunci, când ne veneau de-acasă, era supa aşa de bună. Apoi de multe ori uitam
dimineaţa, când mergeam la şcoală, să dăm gazdei să ne facă mâncare pentru
amiazi - căci totul era încuiat în ladă - şi atunci răbdam şi mai mult. Până ce
ajungeam în piaţă, să cumpărăm o chişcă43 de 20 de cruceri, în care timp gazda ne
făcea mămăliga, ne trecea şi de foame. Aceasta se petrecea an de an, căci niciodată
n-am învăţat să cruţăm şi să ne lăsăm de obiceiul de a pofti oaspeţi la aşa bunătăţi
de bucate.
*

Se apropiau sărbătorile Crăciunului. Gândul ne era mai mult acasă decât la
şcoală. Să pleci cu trenul. . . , cu trenul, prima dată . . . , nu-i lucru de şagă. Şi unde
mai pui, pe deasupra, că Iipseşti de-acasă peste patru luni. Nu uitaţi că sărbătorile
Crăciunului nostru erau în 25 decemvrie, după calendarul regulat în 1 924, şi cu
1 3 zile mai târziu, adică la 7 ianuarie. Aşadar, un timp destul de îndelungat pentru
băieţi neînvăţaţi printre străini. Sosi şi ziua plecării. Ne-am încărcat mai ales cu
ruf'arii negre, pentru ca să le lăsăm la spălat, apoi am luat drumul pe jos până la
gara Iţcani, cale de 4 km de la Suceava. Aveam tren abea la 1 0 şi jumătate,
noaptea, dar ne-am pornit de-acasă la orele 9. Ne-a costat trenul până la Cerepcăuţi,
gara cea mai apropiată de satul nostru, 5 1 de cruceri de fiecare. Suiţi în tren,
stăteam mai mult pe la ferestre, ca să privim afară, însă era întuneric şi nu vedeam
nimic. Cum ajungea trenul într-o gară, un funcţionar anunţa cu glas tare numele
gării. O măsură foarte bună, care azi nu se mai practică. Noi notam numele gărilor
într-un caiet: Hatna - Mileşăuţi - Istensegets - Hadikfalva - Ruda - Cerepcăuţi.
Îndată după trecerea podului cu trei arcuri de peste Siret, ne-am dat jos la gara
Cerepcăuţi, după o călătorie de aproape două ceasuri. Afară frig şi întuneric ca-n
corn. Unde să te duci în puterea nopţii, peste câmp, o depărtare de peste 1 2 km? Au
hotărât cei mai mari - Pintilei Nimigean şi Paul Scripcari - să rămânem în gară
până dimineaţă.
O singură sală de aşteptare, încălzită de o sobă de tuei, pe care o alimenta
mereu un slujbaş, dădea o căldură de nesuferit. Asta ne plăcea. Ne-am pus jos, în
apropierea sobei, căci scaune nu erau, încercam să aţipim. Ce folos că îndată au
4 1 [cir, substnntiv neutru. Regionalism, zeamă îngroşată, scoasă din mămăliga care fierbe,
înainte de n li mestecată, care se consuma scpnral; terci. Din ucr. tyr.]
•2 [dovedi, dovedesc, verb tranzitiv şi intranzitiv, u,.; conj ugarca a IV-n. În limba populara, �i cu
sensul a întrece, a răzbi , a termina, a isprăvi. Din si. dovesti. l
43

umplute

[chişcă, chişte, suhslantiv feminin. Regionalism, preparat culinar d in
cu hrişcă, crupe ori orez, ca în zilele noastre. Din ucr. ky.\'ka.]
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început a veni, unul câte unul, lucrători de pe la tren sau poate străjeri44 din sat, aşa
că s-au strâns vreo şase inşi şi, când au început a pufăi cu toţii, au făcut o fumărie
ca o pâclă4 5 • Asta ne înăduşea. Afară nu puteam sta de frig, în sală de puturosul
fum al lulelelor. Ba, unul se desculţase şi-şi pusese şi obielele la uscat, colac peste
pupăză. Grozav de greu au trecut ceasurile acelea, până să se zărească de ziuă.
Poate că treceau atât de greu şi pentru că eram în nerăbdătoare aşteptare, să
ajungem mai repede acasă.
Când am ajuns la Dorneşti şi ceferistul a anunţat cu glas puternic Hadikfalva,
mi-am adus aminte de o poveste pe care ne-a spus-o învăţătorul Botezat, când
umblam la şcoala primară. Zicea că un evreu, care pleca odată de la Suceava la
Rădăuţi, trebuia să coboare în Hadic, să ia trenul de Rădăuţi. Cum adormise, n-a
auzit anunţul gărilor şi s-a trezit abia când se anunţase gara Cuciurmare. El sări
atunci şi, buimăcit de somn, începu a striga: wu is Hadichf, wu is Hadichf şi se
sfărâma în dreapta şi-n stânga, de râdeau toţi din compartiment, până ce unul i-a
zis: dă-te jos, jupâne, că îndată ajungi la Cernăuţi. Şi a avut ce-ntinde înapoi, până
la Hadic.
Vacanţa Crăciunului, care era în total de cinci zile cu tot cu zilele de
călătorie, trecuse tot aşa de repede, întocmai cum treceau şi vacanţele Paştelor,
care, în anii când sărbătorile catolicilor cădeau cu o săptămână înaintea
ortodocşilor, erau de două săptămâni. În decursul anului mai erau două vacanţe
mici: la încheierea primului semestru, la sfârşitul lui ianuarie, era o vacanţă de
două zile; la Duminica Mare, patru zile. Cei din apropierea Sucevei mergeau acasă,
iar noi rămâneam pe loc. În 1 897, în ziua de 3 iunie, a izbucnit un foc în oraşul
Gura Humorului, care, în decurs de două zile, a topit întreg centrul oraşului, de
rămăseseră neatinse numai cele două biserici: română şi nemţească. În noaptea de
1 1 iunie, am pornit pe jos zece elevi de la Suceava la Gura Humorului, cale de
3 5 km, să vedem şi noi acea nenorocire. Era în vacanţa Duminicii Mari. Un coleg
neamţ din localitate avea toată bunăvoinţa să ne găzduiască, dar mama lui, când a
văzut aşa droaie de băieţi, ne-a întors de la poartă, pe motiv că n-are loc pentru
atâţia. A vea dreptate. Cu toată oboseala de drum, am văzut, în decurs de şase ore,
tot ce se putea vedea, am pus ceva la inimă din merindele ce le aveam, apoi am luat
calea-ntoarsă. Duminică, pe la sfinţita soarelui, am ajuns la Ilişeşti, la moara lui
Doboş, că era cu noi şi Filaret, fiul proprietarului. Şi ne-a făcut, acolo, fratele lui
Filaret, un scrob de 20 de ouă şi o mămăligă, cum numai la moară se poate face.
După ce ne-am pus în rânduială socotelile stomacului, ne-am culcat în podul
grajdului, pe un făn moale şi mirositor şi am adormit somnul lui Napoleon. Ba, l-am
şi întrecut. Cum ne-am culcat duminică seara, ne-am trezit abia luni seara.
Buimăciţi, nu ştiam pe ce lume suntem. Filaret 1-a întrebat pe frate-său ce-i azi şi,
când ne-a adus vestea că-i luni seara, nu ne-a trebuit nici de mâncare, ne-am întors
44 [străjer, străjeri, substantiv masculin. Învechit şi popular, paznic, strajă. Din strajă (< sl.
straia) şi suf. -ar.]
45 fpâclă, pâcle, substantiv feminin. Ceaţă deasă, negură. Din si. pielii.]
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pe cea[laltă] parte şi i-am zis-o până marţi dimineaţă. Marţi dimineaţa, după ce am
luat iarăşi o gustare, tot la moară, am pornit la drum. Pe la orele 1 3, am fost în
Suceava. Am avut şi timp să ne pregătim lecţiile cu care, de altfel, nu ne prea
încărcau profesorii pentru prima zi de după vacanţă.
Vacanţa mare, de şase săptămâni, nu se deosebea aproape cu nimic de
vacanţa ce o aveam, când eram în şcoala primară, decât numai prin aceea că
duminicile şi sărbătorile eram cruţat să merg cu vitele la păscut. Aceste sărbători ne
erau rezervate dimineaţa pentru biserică, iar după masă mergeam la horă - ca
privitori, se-nţelege - şi la plimbări prin sat.
*

Când am venit toamna din nou la şcoală, gazda de pe malul Şipotului nu ne-a
mai primit, pe motiv că nu mai închiriază odaia mică de lângă bucătărie, ci numai
odaia mare. În cea mare, lua numai elevi mari; deci am fost nevoiţi să ne cătăm
locuinţă în altă parte. Am şi găsit în ţigănime, în dosul crâşmei celei mari, ce se
chema "La hurtă"46 • Era aproape de grădina publică. Aveam odaia destul de mare,
dar foarte friguroasă. În dosul crâşmei era un loc mai larg, unde, în zilele mai
călduroase de iarnă, ne bulgăream cu zăpadă. În apropiere locuiau nişte maici. N-aş
putea spune de erau ortodoxe sau catolice, că le vedeam cam rar. Într-o zi, cu
bulgăritul nostru, a ajuns un bulgăre de zăpadă în uşa casei lor. A ieşit una şi a
început a striga şi a ne ameninţa: ce [vă] voi face eu, nici dracu[!] nu v-a face. Noi
ne-am lăsat de joacă, dar am râs de ameninţare. Şi râdeam noi şi ziceam că sfânta
maică e mai rea decât dracul. La crâşma "La hurtă" din strada Bosancilor, nu
mergeam decât doar când ne trimiteau cei mai mari, ce locuiau cu noi, să le
cumpărăm câte un Sport. " Sport" erau nişte ţigări groase, din care se făceau trei
ţigări şi costau doi bani (helleri). Cu această ocazie, am învăţat şi noi meşteşugul
fumatului, dar numai pe ascuns, că, de ne-ar fi simţit nănaşul, vai de pielea noastră.
"
"Nănaş îi ziceam lui Pintea Nimigean, vărul meu, că el ne boteza, de făceam vreo
poznă sau nu învăţam. În liceu era cunoscut sub numele de "vornic", căci tatăl său
era vornic (primar) în Tereblecea. Păcat că a murit sub vârsta de 70 [de] ani. A fost
notar public în Suceava şi senator. De atfel, era un om foarte cumsecade şi blajin.
Cu noi mai locuia un coleg, Partenie Damian, din Bosanci. Era mai în vârstă decât
noi, hărţăgos şi glumeţ. Într-o zi, din vorbă în vorbă, ajungem Ia rămăşagul47 că,
cine bea un litru de apă deodată, capătă un griţar. Damian se anunţă că el bea şi
trei-patru litri. Zis şi făcut. Aşa a câştigat Damian şase griţari, căci băuse şase litri
de apă. Dar în noaptea aceea n-a mai dormit, căci toată noaptea s-a văitat şi nu-şi
afla loc, umblând întruna prin casă şi afară. Noi nu mai râdeam, ci-I compătimeam,
văzându-1 că se zvârcoleşte şi nu-şi află loc. A doua zi, după ce i-a trecut, am râs de
46 [hurtă, hurte, substantiv feminin. Regionalism, folosit în locuţiunile adverbiale cu hurta, având
sensul "cu grămada, cu toptanul" şi la hurtă, cu sensul " la întâmplare, fără alegere" . Din ucr. hurt.]
47 [rămăşag, rămăşaguri, substantiv neutru. Prinsoare, pariu. Din rămâne, rămas (< lat. remanere)

şi suf.

-şag]
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el. Râdea şi el împreună cu noi şi ne spunea că credea că crapă. Ca ofiţer, în Primul
Război Mondial, a căzut pe front, în vârstă de 34 de ani.
Fiind la gazdă mai în centrul oraşului şi cetăţeni mai vechi ai acestuia, ne-am mai
modernizat după portul altor elevi. Astfel, nu mai purtam ciuboţele[le] cu potcoave, cu
care ne plăcea să tropăim pe trotuar, ci papuci cu "ţug", un fel de pânză elastică, care se
întindea la încălţat şi apoi revenea. Nici potcoave n-aveau papucii, căci era ceva ce nu
cadra cu poziţia noastră de "studenţi". Părinţii nu prea erau încântaţi de această
schimbare a încălţămintelor fără potcoave, căci, ziceau ei, umblând toată ziua pe pietre,
se rup mai repede. Ce schimbare în decursul trecerii timpului. . . , după 50 de ani, toţi
domnii poartă bocanci cu potcoave, dar nu numai la călcâie, ci şi în bot, numindu-le
blacheuri. Şi nu se întreabă nimeni de cadrează sau nu.
Apoi, mai aveam şi alte lucruri de învăţat de la cei mai mari. Cum sărăcia e
soră dreaptă a elevilor, de multe ori stăteam seara fără lumină. Dar asta n-ar fi fost
nimic, însă o-aveam cum să ne învăţăm lecţiile. O idee ingenioasă. Pe vremea
aceea, străzile erau luminate cu lămpi în felinare aşezate pe stâlpi, la o înălţime de
2,5 metri. Atunci mergeam câte doi, o dată cu seara, până a nu aprinde străjerii
felinarele, cu câte o sticlă; unul se urca pe spatele celuilalt şi deşertam rezervorul
de petrol în sticlele noastre. Meşter la aceasta era unul roşcovan, de-1 porecleam
Fuchs. El se căţăra pe stâlp fără ajutorul nimănui. Aşa am rezolvat chestiunea
luminii. Primăria a observat, de la o vreme, că tot lipseşte gazul din felinare, dar
nu[-i] putea prinde pe făptaşi. Ca să poată fi prinşi făptaşii, au schimbat gazul cu un
fel de gaz roşu, care era uşor de controlat, căci în comerţ nu se găsea petrol colorat.
Străjerii, căci ei făceau controlul, intrau în casă pe motiv că vroiau să-şi aprindă o
ţigară, dar o-apucau a sfârşi vorba şi erau trataţi cu câte o ţigară. Ieşeau bucuroşi că
au umblat în plin. Atunci altă idee: văruiam lampa sau o înveleam cu hârtie. Nu-i
vorbă că şi străjerii erau oameni de treabă, anunţând la primărie că hoţii petrolului
nu-s dintre studenţi.
O altă bazaconie, de care îmi amintesc, era aceea să speriem întârziaţii
nocturni. Leon Prelipcean, un elev voinic, ne lua pe câte unul în cârcă şi, înveliţi cu
un cearşaf alb, ieşeam în parc, păşind agale. Trecătorii se opreau în loc şi o luau
repede înapoi pe altă cale. Pentru cârcă eram buni eu şi Ţigâră, căci, după părerea
lui Leon, eram mai uşurei.
Într-o excursie făcută pe toloaca Costânei, sub conducerea profesorului dr.
Euseb[ie] Popovici, eu am fost primul la minge - ce-i zic azi fotbal - şi la fugă, iar
ipoteşteanul Mihai Reguş, cunoscut în liceu că-i zicea bine din fluier, la îndemnul
profesorului, a cântat printre altele şi o doină, la care bunul profesor a lăcrămat
mereu. Cine ştie ce aduceri aminte îi frământau sufletul, căci era cunoscut şi
persecutat ca naţionalist. Aşa o viaţă de elevi, împletită cu învăţătura şi cu
ştrengăriile tinereşti, duceau toţi elevii mai dezgheţaţi48 . Astfel mai aveam un an, o
clasă şi o gazdă puse la spate.
48

[dezgheţat, dezgheţată, adjectiv. Isteţ, vioi la minte, priceput. Din dezgheţa (< lat. disglaciare.]
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Alt an, altă gazdă, căci la curelarul Comarniţchi, cel din ţigănime, cu casa
mare şi friguroasă, nu mai voiam să locuim. Uncheşul Ion, tata lui Toader Gabor,
care ne adusese cu căruţa, căci lui îi venise rândul, era meşter în ale cutre[i]eratului
străzilor. Nu era biserică să nu fi mers la ea, povestindu-ne ce obiceiuri a văzut.
Aşa zicea că a văzut în biserica armenească, în timpul slujbei, la o anumită
rugăciune, vreo câţiva băieţi care săreau tot împrejurul preotului, cum sar la noi
mieii în jurul oilor, şi râdea cu poftă.
La biserica greco-catolică, ctitoria domniţei Elena lui Petru Rareş, ce a fost
dată acestor credincioşi de stăpânirea austriacă şi care s-a întors la menirea ei
adevărată abia în zilele noastre, la intervenţia lui Iorga în Parlamentul românesc,
înaintea bisericii - spunea uncheşul - ei au un sfânt făcut din piatră, cu inscripţia
der heilige Koitalanus şi râdea, zicând că la noi în sat Coitan e cel mai mare mişel,
iar la ei îi sfânt49 . Bună comparaţie! Această biserică a fost pe vremuri şi geamie
turcească. Astfel, cutreierând oraşul, ne-a găsit şi gazdă, în annenime, la periferia
oraşului, într-o uliţă ce ducea de la liceu pe strada Bisericii " Sf. Nicolae" . Toţi
vecinii de pe acolo aveau elevi în gazdă. Cucoana Cuturian, o babă cu două fete
trecute de amiazi, avea un pomăt50 mare, de peste un hectar, casă bună şi mai avea
în grădina dinaintea casei vreo 20 [de] butuci de vie. Aici-i de noi, ne dădeam noi
cu socoteala, dar ne-am înşelat. Cucoana nu ne dădea voie să mergem în pomăt, iar,
cât pentru învăţat, era înaintea casei o pajişte cam de vreo patru prăjini, care era
despărţită de vie prin cărarea ce ducea spre casă. Grădina şi casa erau pe un loc mai
ridicat decât uliţa, aşa că, socotind şi gardul de către uliţă, erau scutite de ochiul
lacom al trecătorilor. Chiar şi uliţa se sfârşea în poarta unui vecin, astfel că nici
trecătorii nu erau prea mulţi pe-acolo. Aici, pe pajişte, aveam voie să învăţăm.
Când fetele erau duse de-acasă, unul din noi, mai ales cei mari, ţineam baba de
vorbă, iar ceilalţi dădeau raita prin pomăt, de aduceam provizii pentru toţi. Dar asta
n-a mers multă vreme, că, fiind toamna, merele au fost culese şi depozitate într-o
cămară ce avea numai o mică ferestruică, dar fără geam, spre grădina din dosul
casei. Se vede că era mai mult pentru aerisire şi lumină. Prin pomăt aveam acuma
voie să umblăm, dar fără rost, căci doar de rămăsese câte un măr, unde şi unde, pe
vârful merilor,care trebuia dat jos cu bulgări sau bate. Deci osteneală multă şi folos
49 [Exemplul este frecvent în mentalul nostru colectiv, exprimând o formă de manifestare a
viziunii populare asupra lumii. Pentru cătanele împărăteşti din Bucovina, care au participat la
dezastrul imperialilor, din 3 iulie 1 866, de la Sadova, în confruntarea cu prusacii, Koniggratz devine
Cânecreţ (vezi Mugur Andronic, În umbra marilor imperii. Romanul soldatului austriac bucovinean
în vâltorile Primului Război Mondial şi în prizonierat în Siberia, Suceava, f. ed., 2005, p. 244).
Primul Război Mondial, în care bucovinenii au luptat pe mai multe fronturi, este " marea bătaie" .
Pentru povestitorul din Negustor lipscan, din ciclul sadovenian Hanul Ancuţei, trenurile, întâlnite în
Occident, sunt "case pe roţi" şi "drăcării nemţeşti" . Maşina cu aburi, folosită pentru măcinarea
boabelor de porumb şi grâu, este "dihanie cu roţi" pentru ţăranul bucovinean.]
50 (pomRt, pnmeturi, substantiv neutru. Variantă regională, pentru grl'idină cu pomi fructifcri,
livadă. Din lat. pometum.]
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puţin. Merele - aşa zicea cucoana - le-am vândut unui lipovan şi aştept să vie să le
ridice.
Pe ferestruica de la cămara cu mere ne uitam noi cam des, dar rămâneam
numai cu uitatul, că nu ne potoleam pofta de mere. După atâta poftă şi frământare a
gândului, am venit pe o idee. Cum fiecare dintre noi aveam câte un briceag, pentru
tăiat pâine sau ascuţitul creionului, briceagul, deschis de toate custurile, două sau
trei, câte avea, legat apoi de mij loc de-o sfoară destul de lungă şi astfel aruncat pe
ferestruică în grămada de mere, îl trăgeam afară cu câte două sau trei mere, şi, mai
rar, câte unul, dar niciodată gol. Merele le puneam în lada lui Toader, iar lucrurile
lui din ea erau împărţite în lăzile noastre. Astfel adunasem cam 50 [de] kg de mere.
Într-o zi, însă, din nebăgare de seamă, Toader a uitat lada descuiată. Când am venit
de la şcoală, am încremenit. Şi dacă a umblat gazda pe la lăzi, când a făcut
curăţenie? Aşa se şi întâmplase! Cucoana, cum sunt toate gazdele, în lipsa elevilor,
cotrobăise prin lucrurile băieţilor. Şi, apoi, unde nu începe: - Măi, băieţi, da voi
cum de furaţi mere din cămară? - Cum şi ce fel de mere, cucoană? - Mai întrebaţi?
De unde-i lada asta mai plină de mere, arătând către lada lui Toader. - Ei, cucoană,
le-am cumpărat din târg şi mi-a mai trimis tata de-acasă printr-un om care a venit la
Sfânt. - B ine, dar de ce sunt toate ciopârţite? Şi se repede la ladă să ni le arate. Am
înghiţit găluşca, căutând s-o convingem că nu-i aşa cum crede ea, dar în zădar. Mai
mult nu ne-am exercitat meşteşugul, dar, cam după o săptămână, venise şi
lipovanul de le-a încărcat pe toate.
Ne mai rămăsese să cotrobăim via. Aici era mai greu de mers pentru că, fiind în
stânga casei, de ieşea bătrâna sau fetele, te puteau zări din verandă5 1 • Trebuia căutat
un mijloc potrivit ca să izbutească afacerea. La ghiduşii băieţii se pricep îndată. Cum
aveam dreptul să învăţăm pe tăpşanul din faţa casei, învăţam latina, având înţelegerea
ca, atunci când ieşea cineva afară, să zică cu glas mai tare: apage ad inferos. Cel din
vie trebuia să se tupileze sub un butuc de vie. Când pericolul era trecut, ziceam:
transite ad superos, în care timp cel din vie lucra Iară frică. Când se încărca cum
trebuia, ridica o vargă în sus, la care cei cu cartea trebuia să-i răspundă cu apage sau
transite, după caz. De s-ar întâmpla să se pornească spre vie, strigam de mai multe
ori: apage, apage, apage ad injeros, în care timp cel din vie trebuia să sară gardul la
vecin sau în uliţă, căci aşa se mărginea via. Dar asta nu s-a întâmplat.
Gazda, de altfel, era bună, odăile călduroase, iar, atunci când uitam să dăm
dimineaţa pentru mâncarea de amiazi, ea ne făcea o supă de cartofi, căci, zicea ea,
dacă nu vă trebuie, o aveţi pentru seară.
Nu departe de noi, locuia cucoana Muniuca, o armeancă zdravănă, care avea
un fecior holtei52 tomnatec, ca de 40 de ani, de meserie porcar. Doamne fereşte să-i
5 1 [verandă, verande, substantiv feminin. Anexă a unei case, balcon terasă acoperită şi închisă
cu pereţi având multe ferestre, Din fr. veranda. În Bucovina circulă., paralel, şi cuvântul marchiză,
marchize, tot substantiv feminin, cu acelaşi înţeles. Din fr. marquise]
52 [haitei, substantiv masculin. Bărbat necăsătorit, burlac, flăcău. Î n sintagma "holtei tomnatec",
burlac în vârstă, trecut ca vârstă. Din ucr. Holtjaj, holtiai.]
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fi spus că-i negustor de porci! Nu! Aceasta era ofensa cea mai mare. În Suceava nu
există negustori de porci, ci negustori de mascuri. Aşa vorbeau şi se intitulau toţi
negustorii de porci.
Căsuţa Muniuchii, sărăcăcioasă, mică, era rară alte acareturi pe lângă ea, într-o
livadă întinsă ca o insulă în mare. Cucoana Muniuca avea în oraş o prăvălioară de
brânzeturi, unde petrecea toată ziua, iar acasă uşa era încuiată, căci şi feciorul
Marcu mergea la treburile lui negustoreşti. Cucoana mergea mai târziu la prăvălie,
aşa că noi, când mergeam la şcoală, ea ieşea în pragul uşei şi noi o salutam cu
cuvintele: sărut mâna, cucoană Muniuca, iar ea ne răspundea, zâmbind: Mulţămesc
matali . . . , de-am fi fost şi trei sau patru băieţi. Aşa făceau toţi elevii din uliţa aceea,
ca să râdă de ea. Câteodată, mai cumpăram câte un sfert de kilogram de brânză de
Ia ea, iar ea, ca la cunoscuţi, lăsa să tragă cântarul mai jos, dar spunea totodată:
Vezi că trage mai mult la cântar? De multe ori Marcu, când nu era ocupat, stătea şi
el în uşa prăvăliei şi îmbia trecătorii: Hai la brânză bună . . . , hai la brânză bună . . . !
Din motivul acesta unii-i ziceau "brânză bună" . El, când mergea în piaţă, avea de
regulă ţigara în gură, din care tot pufăia, fără s-o scoată din gură, cu mâinile în
buzunar, iar cârja groasă şi cioturoasă o atârna de braţul stâng. Era de statură
mijlocie, gras şi roşcovan, taman porcar adevărat, căci, pe lângă toate, mai purta şi
o haină soioasă. Nu există porcar fără baston, cum nu există croitor fără ac sau
cismar rară sulă. Cârja era unealta cu care deschideau gura la porci, de le scoteau
limba, să vadă de n-au linţi5 3 . De regulă, toţi erau declaraţi că au Iinţi, ca să poată
rupe preţul românului. Porc necăutat de linţi nu se cumpăra. Porcarii, însă, când
vindeau oamenilor porci, [aceştia] erau întotdeauna fără linţi şi nici nu-i căutau, ci-i
ridicau de coadă în sus, iar porcii coviţau. Atunci porcarii ziceau: Vezi că-i
sănătos! Nu vezi ce glas puternic are? Băieţii au observat aceste "stângăcii " ale lor.
Într-o seară, am văzut că Marcu nu era acasă, căci, atunci când îi mergea bine
în negustorie, petrecea câteva ceasuri în societatea prietenilor, la cafenea. Hai să-i
facem o serenadă cucoanei Muniuca! Dacă ar fi fost şi Marcu acasă, nu cutezam.
Improvizăm deci corul, sub conducerea lui Toader Bileţchi, mergem Ia
fereastră, unul leagă cu o aţă, repede, uşa la verigile ce erau pentru lacăt, apoi
începem. Câţiva ţin isonul: brânză-bună, brânză-bună, iar corul cântă:
Ici-ganici Marcu coteţ
Vinde porcu cu bun preţ,
Când îl prinde de codiţă,
El atunci tare coviţă,
Marcu râde bucuros:
Vezi, bădie, că-i sănătos!
Cucoana, de altfel foarte curajoasă, dă repede să iasă afară, dar uşa-i legată.
53

teniei,

[linte,

de

linţi, substan t i v masculin. În limba populară, para7.iţi, cisticerei, forme larvare ale

ma:rimt:a bobului de mazare, care se lixeuzll in ţesuturile mamiferelor, produeând

cislicercoza. Provine din lat.

lens, -ntis. ]

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

35

Filimon Rusu, Amintiri. Oameni şi locuri din Ţara Fagilor

287

După ce am tenninat, o luăm la fugă, dar nu acasă, ci în direcţia opusă. Şi,
dacă s-ar fi uitat pe fereastră, nu putea bănui cine a fost. Ce va fi gândit Marcu,
când a venit acasă şi a găsit uşa legată, Dumnezeu ştie! Maică-sa, chiar dacă îi
povestea întâmplarea, bănuiala nu putea cădea asupra noastră.
Ca să continuăm cu obiceiul din satele noastre, de Anul Nou umblam cu
uratul. Annenii erau oameni bogaţi. Cum noi locui�l_m în cartierul lor, la ei
mergeam cu colida! Unii ne primeau, alţii refuzau. La un armean bogat, unde
clădirea era mai în fundul grădinii, cum am ajuns aproape de fereastră, a ieşit o
slugă şi ne-a zis: Apoi, măi băieţi, eu nu ştiu după ce umblaţi voi. Cum anul acesta
coroane nu s-au prea făcut, veniţi la anu[l], că atunci vom semăna mai multe şi
vom avea de unde să vă dăm.
Cum am auzit asta, care de care începurăm a ne grăbi să ajungem mai repede
la portiţă. Nu ajunsesem încă toţi în drum, când Toader Bileţchi strigă: Bureţi pe
pereţi, la anu[l] să nu mai ajungeţi! O luarăm la fugă. Sluga, după noi, 1-a ajuns pe
un consătean de-al lui Toader lângă portiţă şi i-a dat o scărmăneală cam serioasă.
Cum noi eram vreo şase, toţi între 1 6 şi 20 de ani, dacă am fi fost mai curajoşi,
puteam pune sluga cu botul pe labe, dar aşa, cel mai bătrân şi mai liniştit dintre noi,
octogenarul profesor pensionar 1. T., a încasat palmele pe nedrept, de care cred că
şi azi îşi aduce aminte.
*

Se pare că în Suceava fiecare stradă avea obiceiurile ei. În toamnă, cucoana
Cuturian ne-a primit numai condiţionat, ca în scurt timp să ne mutăm. Aducea ca
motiv că, fiind suferindă, n-ar putea să îngrij ească de noi. Nu era cine ştie ce lucru
mare curăţenia zilnică în odăi şi făcutul mâncării, însă motiv trebuia găsit. Se vede
că adevăratul motiv erau merele şi poate şi acela că ea era bine situată, nu avea
nevoie de sărăcăciosul venit de la elevi. Dar una cu alta, ne-a făcut să ne căutăm
altă gazdă. Nu că greutate, am găsit în uliţa Mirăuţilor, nu departe de biserica cu
acelaşi nume. Proprietarul casei, Nicolae Mihalcea, era cunoscut sucevenilor sub
numele de Mierla. Se zicea că el, cântăreţ bisericesc [fiind], avusese o voce aşa de
frumoasă, că-şi meritase noul nume. Noi 1-a cunoscut bătrân, atât pe el cât şi pe
cucoana lui. Ocupasem două odăi din faţă, iar bătrânii aveau odaia şi bucătăria
dinspre ogradă. Nu-i stingheream cu nimic, nici la mers, nici la venit. Când ne
veneau de-acasă, mai ales în timp de iarnă, aduceau şi câte un şip de rachiu, ca să
cinstească gazda. Domnul[ui] Mierla îi cam plăcea cinstea, căci în decursul
serviciului era dedat cu acest obicei, cum toţi dascălii au ocazia, Ia cununii,
botezuri şi înmormântări. La unii, acest obicei se observă şi în afara slujbei oficiale.
Din când în când, şi domnul Mierla îşi aducea aminte de zilele plăcute de altădată.
Şi, când era în "duşi buni" , era vesel şi râdea, dar avea şi momente de tristeţe.
Atunci îşi descărca amarui pe cucoană şi o apostrofa mereu: "Duhu tău de muiere a
dracului, tu l-ai scos pe Adam d in rai ! Dacă n-ai fi fost tu, noi azi
toţi în rai ! "
eram
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Aşa o boscorodea5 4 ceasuri întregi cu scosul din rai, până ce adonnea. În zădar
încercam câteodată să-I potolim şi să-i documentăm că nu cucoana lui 1-a scos pe
Adam din rai, ci Eva. El, atunci, ne răspundea, râzând, că-i tot un drac, că şi Eva a
fost muiere.
Cum am amintit că fiecare stradă are obiceirile ei, colegii, mai vechi locuitori
ai acestei străzi, ne-au pus în curent cu obiceiul lor. Adică hengherul 55 ducea
noaptea excrementele din closete într-un poloboc56 mare, de le vărsa în Poiană.
Poiana era o luncă, cu o gârlă, pe malul drept al râului Suceava, după cetate. La o
înălţime apreciabilă, deasu r,ra polobocului, era fixată, pe o prăjină, făclia.
Hodorogitul acestei şarabane 7 era ceva mai deosebit decât al căruţelor de rând, aşa
că trecerea ei se auzea de departe, de nu cumva la uliţele întortocheate nu se zărea
şi lumina făcliei. Atunci erau toţi elevii mobilizaţi, la anunţul unuia dintre ei, că
trece tata c . . . lui. Toţi se înannau cu cartofi, cu care bombardau făclia. Drumul spre
Poiană ducea numai pe strada Mirăuţilor, care, fiind cam pripurie58 , omul nu putea
opri caii din mers, ca să observe din care parte vine bombardarea. Câteodată, din
greşeală, ghiuleaua nimerea în spatele cărăuşului, care dădea curs liber
înjurăturilor. Noi ne-am ataşat cu plăcere acestei distracţii. Astfel, cartofii, în loc
să-i întrebuinţăm ca aliment, erau întrebuinţaţi la bombardament. N-a durat mult
această distracţie, căci se vede treaba că omul s-a plâns primăriei în ce fel este
împiedicat să-şi îndeplinească funcţia, că se îndesise straja de noapte. Observatorul
din turnul Bisericii "Sf. Dumitru", începând cu ora 9, fluiera după fiecare ceas
numărul respectivei ore. Străjerii, la auzul fluierăturilor din turn, fluierau şi ei
numărul orelor de-acolo de unde se găseau. Astfel a început şi fluieratul pe strada
noastră, din care cauză am abandonat libera meserie.
*

Băştinaşii îi considerau pe elevi ca străini. De aceea se iveau adeseori
conflicte între elevi şi tineretul sucevean. Mai ales pe cei îmbrăcaţi în port naţional
nu-i puteau suferi. Se vede că ei se ţineau superiori, având haine de târgoveţi. Cum
începea, cu te miri ce ocazie, numai ce-i auzeai: Unde ţi-ai lăsat gurguiu59 , măi
54 [boscorodi, boscorodesc, verb tranzitiv şi intranzitiv, de conjugarea a IV-a. A vorbi (singur)
spunând vorbe neînţelese; a face cuiva mereu observaţii, a mustra mereu pe cineva. Conf. ucr.

boskorodity.]

55 [Formă regională învechită pentru hingher, hingheri, substantiv masculin. Persoană în slujba
serviciului de ecarisaj, care se ocupă cu prinderea câinilor vagabonzi; hoher. Din săsescul hoenger
(< germ. Henker.]
56 fpoloboc, poloboace, substantiv neutru. Î n graiul din Bucovina, butoi. După autorii DEX, cu
etimologie necunoscută.]
57 rşarabană, şarahane, substantiv feminin. Regionalism, căruţă mare. Din ucr. şi rus.

saraban. ]
�•

[pnpuriu,

pripurie, adjectiv, furmii regionalălvarinntil pentru priporos, pripnroastz. Abrupt,

povârnit, prllpăstius. Provine

de la 1miJOr (< bg. Pripor; eonf. ucr. prypir) �i suf. -os. ]

59 [gurgui, gurguie, substantiv neutru.

Dupii DEX, provine din lat. gurgulto,

Partea din vârf a opin c i i , strmsă

"bcrcgntn.". ]
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ţărane . . . , la lţcani, la podu[l] Arenilor ori la rohatcă?60 Aceste sunt cele trei intrări
în oraş: pe la Iţcani, pe la Areni şi pe strada Bosanci, unde la intrare are o barieră,
la care se încasa o taxă pentru cei ce veneau la oraş cu căruţa.
La acele întrebări batjocoritoare li se răspundea prompt: Taci, măi sulă . . . ,
păzeşte-ţi mai bine calupu[l] şi cărămida . . . , aluzie la ocupaţi unea de cismari şi
zidari. Dar acestea nu se spuneau cu răutate, ci dintr-un obicei apucat şi perpetuat.
Iar pentru cuvântul "ţăran", ei erau apostrofaţi cu "golan " . E curios că epitetul de
"
"
"golan se întrebuinţează în Suceava, iar în Cernăuţi, "burlac . În celelalte oraşe şi
târguri din Bucovina nu se obişnuieşte a-i numi pe locuitori decât "târgoveţi " .
Ne place a crede că, o dată cu trecerea timpului, a dispărut acest obicei ce nu
cadrează cu demnitatea tinerilor care tind mereu la cultură şi la o poziţie socială
demnă, de oameni civilizaţi.
Elevii, între ei, practicau fel de fel de ironizare la adresa acelora care erau
îmbrăcaţi oarecum domneşte sau erau spilcuiţi mai bătător la ochi.
Aveam un coleg, un bondoc bine făcut şi bine îmbrăcat, care, când îl
întrebam, măi Costică, ce-i tat-tu, el răspundea: Tat-niu? Tat-niu a fost în bataie6 1 şi
a fost împuşcat în c . . . r. Noi ne prăpădeam de râs şi colegii anume-! întrebau, iar el
da totdeauna acelaşi răspuns. Astăzi, când îi amintesc profesorului-pensionar de
răspunsurile lui, râde şi el cu poftă.
Iar noi, cei îmbrăcaţi ţărăneşte, doar de râdeam de bilcani că aveau cuşme
cu urechi sau alţii râdeau de cioboţelele tereblecenilor. Cu timpul, acest port
ţărănesc era aproape uniform la toţi elevii, dar se observa mereu toamna la cei nou
veniţi. Începând cu clasa a V -a, portul naţional dispărea, poate şi din motivul că în
aşa-numitul gimnaziu superior - aşa-i ziceau liceului de la clasa a cincea în sus despărţitura germană era cumulată cu cea română şi aceştia din urmă nu voiau să
fie expuşi ironizărilor colegilor sau poate era şi credinţa că-s mai aproape de
"
"domnie ; în fine, una sau alta, sau poate amândouă, au contribuit la schimbarea
portului.
*

Cam de la 1 898, începuse a sufla prin Suceava un duh mai pronunţat al
naţionalismului. Pe lângă brâiele tricolore ale elevilor îmbrăcaţi în portul românesc,
mai purtau toţi elevii şi câte o cordică mică, tricoloră, la pălărie. Dar nu numai
elevii români, ci toţi, indiferent de naţionalitate. Obiceiul acesta al purtării
tricolorului s-a răspândit şi între particulari . . . Apoi fetele şi flăcăii, când veneau la
târg, joia sau duminica, de prin satele din apropiere, toţi erau împodobiţi cu
tricolor.
60 [rohatcă, rohătci, substantiv feminin. Regionalism, în trecut, barieră la intrarea într-un oraş
sau târg. Din ucr. rohatka.]
61
[În Bucovina, formă regională învechită pentru bătaie, bătăi, substantiv feminin, având
sensul de "război" , luptă, bătălie. Din lat. batt(u)alia.]
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Aceasta, se vede că stăpânirii i-a fost cam bătător la ochi şi cine alţii puteau fi
atacaţi, din acest motiv, decât profesorii liceului? Mai ales că unii dintre ei, cum era
Simion Florea Marian62 sau Dr. Euseb[ie] Popovici63 , bine cunoscuţi stăpânirii ca
"
"români înflăcăraţi şi care fiind notaţi în condicile acesteia cu observaţia "Heiss.
rumăne", trăgeau deseori ponosul pe nedrept. Ştim aceasta, că Marian, în ora lui, pe
lângă lecţie, ne mai da şi povaţa să nu ne arătăm români pe pântece (aluzie la brâul
tricolor), iar Popovici mergea şi mai departe şi, lăcrămând. Ne apostrofa: - Voi
învăţaţi lecţiile . . . , nu vă împodobiţi trupul! Obiceiul purtării tricolorului64 a avut apoi
62 Simeon Florea Marian. Folclorist şi scriitor, născut la 1 sept. 1 847 în Ilişeşti, jud. Suceava,
mort [la] I l aprilie 1 907, [în] Suceava. Şcoala primară la Ilişeşti şi Suceava ( 1 859-1 862), după care
urmează liceul la Suceava, Năsăud şi Beiuş ( 1 862- 1 8 7 1 ) şi teologia la Cernăuţi ( 1 87 1 -1 875). Ajutor
de preot la Poiana Stampei, Voloca, Siret şi prof[esor] de religie sau ştiinţe naturale la Gimnaziul din
Suceava. Membru al Academiei Române din 1 88 1 . Debutează în revista "Familia", publicând în
1 866-1 867 culegerea de folclor O nuntă la llişeşti. Înfiinţează, cu T. V. Ştefanelli, la Suceava,
"
"Revista politică ( 1 886). Colaborează la majoritatea revistelor vremii cu materiale folclorice sau
etnografice. Î n 1 869 scoate volumul Poezii poporale din Bucovina. Balade române, culese şi corese,
la Botoşani. Culege şi publică cu pasiune rară tot ce ţine de tradiţia bucovineană: balade, snoave,
legende, pluguşoare şi colinde, doine, hore, anecdote şi păcălituri, descântece şi vrăji, datini şi
credinţe, proverbe, zicători şi cimilituri, cântece epice etc. Pentru cunoaşterea folclorului din alte zone
geografice ale ţării, a întreţinut relaţii strânse cu V. Alecsandri, Petre Ispirescu, At. M. Marienescu ş.a.,
difuzând şi două chestionare prin câteva reviste ardelene. Din covârşitorul material cules, publică
Descântece poporane române, Poezii poporale despre A vram Iancu, Satire poporane române,
Tradiţii poporane române din Bucovina ş.m.a. (pentru detalii, Dicţionarul literaturii române de la
origini până la 1900, Bucureşti, Editura Academiei, 1 979, p. 553-555; [Iordan Datcu, S.C. Stroescu],
Dicţionarul folcloriştilor. [Folclorul literar românesc, Cu o prefaţă de Ovidiu Bârlea], Bucureşti,
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1 979, p. 27I-276 şi, bineînţeles, studiul lui F. Rusu din prezenta
ediţie); [vezi şi Iordan Datcu, Dicţionarul etnologilor români, voi. Il, Bucureşti, Editura Saeculum 1. 0.,
1 998, p. 60--63; dicţionarul general al literaturii române, coordonator general Eugen Simion,
Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2005, p. 234-235] .
63 Eusebie Popovici. Distins profesor bucovinean de limbile latină, elină şi română la Liceul din
Suceava A redactat numeroase manuale şcolare pe parcursul îndelungatei sale cariere profesorale
( 1 890-- 1 928). Doctor în filosofie şi litere. S-a remarcat şi pe plan politic, fiind ales primar al Sucevei în
toamna anului 1 9 1 8, reprezentând Suceava în Consiliul Naţional şi Congresul General al Bucovinei, care
proclamă unirea cu România Este amintit de N. Iorga în Orizonturile mele. [O viaţă de om aşa cum a
fost, Ediţie îngrijită de Valeriu şi Sanda Râpeanu, studiu introductiv, note, comentarii, indice de Valeriu
Râpeanu, Bucureşti, Editura Minerva, 1 972, p. 338]; [Vezi şi Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei,
voi. Il, Iaşi - Suceava, Editura Princeps-Biblioteca Bucovinei "I.G. Sbiera", 2004, p. 247].
64 [Pentru un istoric al problemei, în contextul vieţii social-politice din Bucovina acestor ani, vezi:
Constantin Berariu, Tricolorul românesc, Cernăuţi, Editura autorului, Societatea Tipografică Bucovineană,
1 90 1 ; Ion Cernat, Cu 1orgu G. Toma despre naţionalism şi verticalitate, Cuvânt înainte de praf univ. dr.
1. Ciupercă, Iaşi, Editura Pim, 2004 (În Bucovina, "în ultimul deceniu al secolului al XIX-lea, tricolorul
devine o mişcare şi o stare de conştiinţă şi de viaţă spirituală pentru marea masă a românilor, fiind purtat
de români la toate sărbătorile, fiind inclus în costumul popular şi în ţesăturile care împodobeau casa",
p. 37); Teodor Balan, Conflictul pentru Tricolor. Un capitol din istoria politică a Bucovinei, 1898-1904,
Ediţie îngrijită de Marian Olaru, Cuvânt introductiv de praf univ. dr. Pavel Ţugui, Bucureşti, Editura
Academiei Române, 2007, Colecţia "Enciclopedia Bucovinei în studii şi monografii" (2 1 ) (în curs de
apariţie). Parţial, lucrarea lui Teodor Balan, rămasă în manuscris, se publică şi în "Glasul Bucovinei".
Cernăuli - Hucureşti, anul IX, nr. 3-4 (35-36), iulie decembrie 2002, p. 1 1 9-- 1 53.]
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repercusiuni şi mai adânci. În urma acestui fapt, o dată cu încheierea anului şcolar,
elevii recalcitranţi au fost eliminaţi, alţii ameninţaţi cu eliminarea, iar unii şi-au
anunţat ieşirea de bună voie din liceu, pe motiv că doresc să urmeze alte şcoli. Fără
îndoială că aceste măsuri au fost luate de direcţiune, în urma presiunilor din afară.
Astfel au părăsit liceul vreo 30 de elevi, între care şi eu şi Ion Ţigâră, înscriindu-ne
în toamnă la alte şcoli; cea mai mare parte dintre noi, la Şcoala Normală din
Cernăuţi.
Din cele povestite despre întâmplările din Suceava ar reieşi că noi nu ne
ţineam de carte, ci numai de blazgonii65 . Dar nu este aşa. Aceasta era partea veselă,
în afara şcolii. Ori întâmplări felurite au avut fiecare dintre noi, aşa că ele, scrise de
mai mulţi, ar îmbogăţi arsenalul povestirilor, din care s-ar putea trage învăţături cu
folos. Şi azi îmi aduc aminte când treceam printre tarăbi - uliţă îngustă, înghesuită
cu prăvălii cu mărunţişuri, mai ales ţărăneşti-femeieşti - când negustoresele, în
special cele tinere, care stăteau în prag, ne întrebau în felul lor: - Ce cumpăraţi
mata, măi băiete? Şi aceasta se întâmpla ori de câte ori treceam pe acolo.
În ceea ce priveşte şcoala şi profesorii, ei sunt aceiaşi peste tot locul. Elevii
cu necazurile lor, uneori nepregătiţi, dând vina pe profesori, alteori, luând note
frumoase, li se părea că şi profesorii sunt sufleteşte mai aproape de ei. Dar
profesori fără cusururi - bineînţeles, după părerea elevilor - nu există, nici chiar
atunci când, prin manierele lor fine, caută să impună elevilor, ca ei să poată trage
învăţături folositoare. Aproape toţi erau autori de cărţi didactice, fiecare în
domeniul său, aşa că şi din acest punct de vedere meritau respectul cuvenit. Prin
acest fel de activitate extraşcolară au contribuit foarte mult la progresul cultural şi
ştiinţific, mai ales în acel timp, când şcolile româneşti din Bucovina - mă gândesc
la cele medii - abea începeau să fie tolerate de stăpânire. Sunt, cu toţii trecuţi, la
cele vecinice. Să-i lăsăm să se odihnească în pace şi să le păstrăm o pioasă
amintire, ca unora care au fost buni îndrumători şi povăţuitori ai multor generaţii.
*

Toamna, la Cernăuţi. Altă lume, alt mediu, alte obiceiuri. La examenul de
admitere la Şcoala Normală, ce-i ziceau atunci Pedagogiu, ne-am prezentat vreo 20
de elevi din Suceava. Ne-am prezentat în portul nostru naţional, dar ochii unor
profesori din comisiunea examinatoare priveau cam chiorâş Ia noi. Examenul, ce
era exclusiv în l imba germană, nu ni s-a părut greu. Un elev, Dumitru Doroftei, ce
căpătase întrebarea, la ştiinţe, să vorbească despre albină, nu ştia cum îi zice
trântorului în l imba germană. A început a răspunde româneşte, lucru de care
profesorul Boşneag, ce-l examina, a râs, se vede, de curajul elevului. După
65 [blazgonie, blazgonii, substantiv feminin. Învechit şi regional, în Bucovina, cu sensul de
bazaconie, năzbâtie, năzdrăvănie, poznă, şotie, ştrengărie. Dicţionarele noastre nu-l înregistrează cu această
formă. Posibil să provină, ca formă coruptă, de la bazaconie. Cu siguranţă, însă, provine din slavă.]
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prestarea examenului, chiar a doua zi, am mers prin prăvăliile66 de haine, să ne
schimbăm portul. Aşa ne-am făcut "domnişori " .
La scrisualul din limba germană, ni s-a dat să povestim despre Thugut. Acest
diplomat, care a jucat un rol la anexarea Bucovinei la Austria67 , fiind ambasador la
Constantinopol, ţinea la curent Curtea din Viena cu pretenţiile de bacşiş ale
turcilor, drept răsplată pentru cedarea făşiei de pământ din nordul Moldovei.
Românul are o vorbă. Zice că toţi "urzicarii "68 sunt dotaţi cu talente deosebite.
Unul dintre aceştia a fost şi Thugut. Mama denaturată 1-a părăsit. A fost aflat de
cineva, iar statul l-a luat în îngrijirea lui. Neştiind al cui rod este, I-au botezat cu
numele de thue-gut - fă bine -, ceea ce, contras, dă Thugut. Îngrijit şi crescut de
stat, prin talentul său şi înalta funcţiune ce a ocupat-o, i-a făcut acestuia mari
servicii. Astfel, zicala românească s-a adeverit. Afară de examen, eu mai aveam o
grijă mare. Fratele meu Dumitru, în prezent profesor pensionar, a fost cu ghinion,
de copil. Era în clasa a II-a primară. Căzuse de pe o iapă, cum veneam călări din
câmp, ceea ce a fost spre nenorocul lui. Îi crăpase rotula genunchiului. Mult mai
târziu, după ce terminase universitatea, piciorul a început a se cangrena, fapt ce 1-a
dus la amputare.
Părinţii, văzându-1 şchiop şi neapt pentru agricultură, s-au hotărât să-I dea la
liceu. La examenul de primire din Suceava, deşi 1-a prestat, profesorul Marian s-a
opus să fie primit intern, pe motivul că poate fi împins pe treptele liceului, la
îmbulzeala elevilor, ceea ce direcţiunea ar fi oarecum responsabilă. Plânsetele lui
m-au făcut să-i promit că la toamnă îl prezint la liceul din Cernăuţi, care de vreo
doi ani avea şi paralele române. Aici, altă greutate. La examen se pretindea şi limba
germană. Ca să previn, fiindcă nu prea ştia această limbă, i-am destăinuit cazul
directorului T. Bujor. Directorul mi-a spus că, dacă e bine pregătit la alte obiecte,
se va avea aceasta în considerare, dacă va cădea la germană. Chiar aşa s-a
întâmplat. La scrisual, i-a mers aşa de bine, că a fost dispensabil de oral. După vreo
două luni, căpătase chiar un stipendiu de şase coroane lunar. La îndemnul
profesorului Bujor, l-am "domnit" şi pe dânsul cu un rând de haine, care costase
chiar şase coroane. De atunci, în decurs de patru ani, direcţiunea îl trimitea de la
1 iunie la băile de pucioasă din Iwonicz (Galiţia). În decurs de doi ani, a fost la
băile din Bălţăteşti.
La Şcoala Normală, alt trai, mai liber, consideraţi fiind oameni mai maturi.
Aşa, ne anunţa direcţiunea prin "cartea clasei ", că aluminilor - aşa li ziceau
66
[prăvălie, prăvălii, substantiv feminin. În Bucovina, cu sensul de magazin. După autorii
DEX, are etimologie necunoscută.]
67 În prima jumătate a secolului al XVI-lea, Bucovina a devenit, ca şi întreaga Moldovă,
dependentă de Imperiul Otoman. În urma convenţiei turco-austriece din 1 775, Poarta Otomană
cedează această parte din NE-ul Carpaţilor Orientali Imperiului Habsburgic, în stăpânirea căruia s-a
aflat până în 1 9 1 8, când se uneşte cu România.
68 [urzicar, urzicari, substantiv masculin. Î n graiul din Bucovina, copil din flori. Din urzică
(< lat. urdica) şi suf. -ar.]
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elevilor - din cei patru ani le este permis să se înscrie la cursul de dans al lui Filles.
Mai era un curs de dans, al lui Ruhalter, dar acestea, fiindcă înscria pe orişicine, nu
se bucura de prestigiu. Totuşi, în mod clandestin şi cu pseudonim, cei mai mulţi
frecventau acest curs. Se zicea că Ruhalter se ocupă mai intens de învăţarea
elevilor decât Filles. Apoi, mai era un motiv, anume că Filles era foarte elegant şi
avea ca elevi mai mult funcţionari şi oameni mai bine situaţi, pe când elevii, în
situaţia lor, nu puteau fi egalaţi cu aceştia. Mai erau invitaţi elevii, tot prin cartea
clasei, la petreceri ale unor societăţi studenţeşti, cum era "Junimea" sau la
"
"Lumina , unde era preşedinte un profesor al Şcoalei Normale. În cazul acesta,
situaţia se schimba. Cei ce voiau să participe, împrumutau haine de bal de la
anumite firme, costume care, pentru suma de o coroană, le împrumutau pe 24 de
ore. În duminici şi sărbători, se făceau dese petreceri în suburbiile oraşului, cum
erau Caliceanca, Clocucica, Roşa etc., ale căror conducători erau studenţii din
Cernăuţi. Afară de acestea, mai erau frecventate clăcile la desfăcatul porumbului,
cât şi hramurile din satele apropiate, dar numai la colegi. În fine, an după an, până
ce, ca învăţători, împrăştiaţi prin satele întinsului ţării, unii nu ne-am văzut decât
după zeci de ani.

Filimon Rosu, Erinnerungen. Menschen und Orte aus Buchenland (1)

(Zusammenfassung)
Der Lehrer Filimon Rusu wurde am 25. Dezember 1 882 in Tereblecea, Serether Bezirk, als
Sohn einer Bauemfamilie geboren. Hier verbringt er seine Kindheit und wird "nach weisen Regeln",
die das traditionelle, sich auf , "grosse Gepflogenheit und Ehre" stlitzende rum!lnische Dorfleben in
der Bukowina beherrschten, erzogen und ausgebildet. Die Grundschule besucht er zwischen 1 889 und
1 894 und setzt seine Studien am Gymnasium in Suczawa ( 1 894-1 898) und an der Normalschule in
Czemowitz ( 1 898-190 1 ) unter der Leitung hervorragender Lehrer fort.
Im Jahre 1 90 1 beginnt Filimon Rusu seine Lehrertătigkeit. 1 8 Jahre lang bleibt er im Lehramt
in Cajvana, Bezirk Gurahumora. Dieser Zeit gehăren seine Beschăftigungen als Folkloresammler an.
1 9 1 9 wird er nach Sinăuţii de 1os (Synoutz), Serether Bezirk, versetzt und dort 1 920 zum
Schuldirektor gewăhlt. Nach einer 1 5jăhrigen hingebungsvollen Tătigkeit wird er 1 934 nach Radautz
versetzt. Hier arbeitet er flinf Jahre ( 1 934-1939) als Lehrer und Leiter der Knabenschule Nr. 3 in der
Sf. Treime(Dreifaltigkeits)-Strasse bis zu seiner altersbedingten Pensionierung. In dieser Zeit ist
Filimon Rusu auch Vorsitzender des Bezirks-Vereins der Lehrer ( 1 933-1 945) und Vizeprăsident des
Regionalen Lehrervereins in Czemowitz ( 1 933-1 939). Er wird als "unermlidlicher Anreger im
Unterrichtswesen" der Bukowina bekannt.
Der Lehrer Filimon Rusu stirbt am 4. November 1 957 in Radautz. Sein Werk bietet der
wissenschaftlichen Forschung im Bereich der Sozialgeschichte, Ahnenforschung, Geschichte des
Unterrichtswesens in der Bukowina, Presse- und Literaturgeschichte, Literatur, Volkskunde und
Soziologie interessante und wertvolle Daten und Informationen. Einige der wissenschaftlichen
Beschaftigungen und Forschungsprojekte des Gelehnen Filimon Rusu, die sich damals groJ3ter
Aufmerksamkeit erfreuten, blieben unverOffentlicht, so z. B. das Lehrbuch Geschichte der Rumănen
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fur die 6. Klasse und Kleine Geschichten fur Kinder (Bearbeitungen nach dem deutschen romantischen
Schriftsteller E. T. A. Hoffmann, in Zusammenarbeit mit Silvestru Danielescu, Oberlehrer aus
Storozynetz). Viele Originalwerke von Filimon Rusu werden in der Presse der Zeit verOffentlicht. Die
1 932 verfasste und in der Zeitschrift "Moldova literară" (VI. Jahrgang, Nr. 7-8/1 932) publizierte
Monographie der Kleinstadt Mihăileni wird von Ion 1. Nistor und Nicolae Iorga lobend begriisst. Die
Monographie der Stadt Radautz aus den ăltesten Zeiten bis 1944 , 1. Teil, ist das Ergebnis seiner
Arbeit zwischen 1 943 und 1 957. Sie befindet sich in den Archiven von Suczawa. Die Geographie des
Bezirks Radautz, ein Lehrbuch ilir die 2. Klasse (Grundschule), das er in Zusammenarbeit mit
Constantin Ungureanu verfasste, wurde 1 942 veri:iffentlicht. Das Manuskript der Monographie des
Bezirks Radautz, an dem er mit der Lehrerin Victoria Gavrilescu arbeitete, ist wăhrend der
Evakuierung verlorengegangen.
Schon in den ersten Unterrichtsjahren, sich dessen bewusst, dass "die Herkunft der
rurnll.nischen Kultur in der miindlichen Schi:ipfung von unvergleichbarer Schonheit des rumănischen
Volkes zu finden ist", sammelte der Lehrer Filomon Rusu in seinen Heften viele Volkslieder, die er in
verschiedenen Orten und unter verschiedenen Umstănden in der Bukowina gehi:irt hat. In seinem
Vorwort zu den Rumănischen Vo/ksliedern aus der Bukowina. Liebes/ieder (Wiirzburg, Konrad
Triellisch Verlag, 1 940) erwăhnt ihn Matthias Friedwagner unter den wichtigsten Folkloresammlem,
die bei der Zusammenstellung geholfen, die Schwierigkeiten bei der genauen Wiedergabe der
Aussprache iiberwunden und die Eigentiimlichkeiten der Mundarten beachtet haben. Filimon Rusu
schickt Matthias Friedwagner 3 00 Lieder. Von diesen werden nur neun veri:iffentlicht und in 6
Kapiteln einbezogen. Sieben Gedichte sammelte er in Cajvana und zwei in Cacica. Von den neun
veri:iffentlichten Gedichten wurden zwei auch ins Deutsche iibertragen. In der Bei/age 1 zu den
Erinnerungen iligt der Verfasser Folklortexte und Kinderspiele hinzu: 26 Gstanzel in der Art der
Schnaderhiipferl aus Cajvana, Radautz und Satulmare, elf von Soldaten im Jahre 1 94 l gesammelte
Lieder, 38 Lieder aus Cajvana aus der Periode 1 902-1 9 1 2, und 7 Kinderspiele und -possen. In der
Monographie des Bezirks Radautz, im Unterkapitel Aberg/aube, Glaube, Brăuche, Folklore befinden
sich acht Texte, Gstanzel und Lieder, die er von Grigore Botezat aus Radautz gehi:irt hat.
Volkskundliche Beitrlige und Materialien, die ein umfangreiches Wissen liber "die
volkstiimliche Schopfung" aufweisen, veri:iffentlicht der Lehrer Filimon Rusu in Zeitschriften
folkloristischer Orientierung aus Rumlinien.
Die in verschiedenen Perioden der Epochen zerstreute Publizistik stellt uns Filimon Rusu als
einen strengen Lehrer mit Beobachtungsgabe und kritischem Sinn dar. Viele von seinen Artikeln
lassen einen mutigen, durch seine Ideen und Visionen modemen Intellektuellen entdecken. Dieser
Richtung gehi:irt auch Filimon Rusus Tlitigkeit als Griinder und Direktor der Zeitschrift "Moldova
literară" ( 1 927- 1 935) an, ein erfolgreiches Projekt, beispielhaft ilir die "ortsgebundene
Schopferkraft" in der Zwischenkriegszeit des vorigen Jahrhunderts, das sich wertvoller
Zusammenarbeiten erfreute.
Die wichtigste Arbeit des Lehrers Filimon Rusu - leider noch in Manuskriptform Erinnerungen. Menschen und Orte im Buchenland, gehort den letzten Lebensjahren ( 1 955-1 957) an.
Die Genesis dieses Bildungsromans finden wir in der Zeitspann 1 927- 1 933, als der Verfasser die
Moglichkeit suchte, seine tliglichen Notizen zu verwerten; er ordnet sie und verOffentlicht dann in der
Zeitschrift "Moldova literară" ( 1 929- 1 93 1 ) einige Skizzen und Erz!lhlungen - Erinnerungen - unter
dem Pseudonym F. Robescu.
Im ersten Teil seiner Erinnerungen, "vom Vergniigen der l inearen Erzlihlung" und der
Gedlichtnisstri:ime geriihrt, prlisentiert Filimon Rusu objektiv und natiirlich, manchmal distanziert
durch Ironie und Selbstironie, Fakten aus dem Leben eines einfachen Menschen. Dieser
ungerechterweise nicht beachtete Bukowiner Erzlihler ist sich der ii.stetischen Finalitii.t und
moralischen Funktion bewusst. FUr die memorialistisch wiedergegebene Zeit vor 1 9 1 8 beweist
Fil imon Rusu ein erstaunliches Gedllchtni s und hebt - genauso wic Lucian Blaga oder Vasile
Pusteuca

- "dets Moment des Selbstbewu sstwerdens",
"der Aus��;angspunkl des Gedenkpruzesses",
meisterhaft hervor. Dic F!ihigkeit, den Verfasser als Er:l:iih l ungspcrson ins 1\ l ter zu versel:Ltm, seine

Eingliederung in die unvGrii:lld;ne sr!!lnerungszeit, si nd

beachtenswert. Zwischen der
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Erzăhlung und der Zeit des Geschehens gibt es eine perfekte O bereinstimmung. Das vorherrschend
visuelle Gedăchtnis, die Gliederung und die Ausdruckskraft der Dialoge, die Ironie, der intelligent
eingesetzte Humor, die Begabung, Portraits zu entwerfen und mit wenigen Pinselstrichen
Temperamente und menschliche Typologien zu umreiBen, die Lebendigkeit der Sprache (die aus der
bedachten Verwendung der Worter, der volkstlimlichen und der metaphorischen Ausdrlicke
hervorgeht) - bieten bei der Lektlire wahres Vergnligen. Es ist unbestreitbar, dass Filimon Rusu in
dem ersten Teil der Erinnerungen die Neigung eines ausgebildeten Erzăhlers hat, der das Verfahren
des Abrollens des Erinnerungsfadens in unkontinuierlichen Gedăchtnisstromen vollkommen
beherrscht. Die Einfiihrung der historischen Abweichungen heben oft einen "allwissenden Erzăhler"
hervor, der keine von den zur entsprechenden Wiedergabe des Zeitgeistes beitragenden Einzelheiten
vernachlăssigt und diese in ein "Reifezeitwerk des glticklichen Bewusstseins" einbezieht. Einige
Erzăhlungen sind malerisch und kostlich, erinnern an grol3e moldauische Erzăhler. So z. B. die
Geschichte von der Liebe der Rumanen aus Tereblecza fur ihre bllihende Wirtschaft und die
Pferdezucht, oder vom Tode des Kronprinzen Rudolph, die Erzăhlung liber den auf dem Weg
gefundenen Groschen und Uber die Haue, die er vom Lehrer Emilian Antonovici erfahren hat, die
Geschichte von Maranda, die arme Witwe aus Sereth, der Pilgerfahrt zur St. Johann-Kirche in
Suczawa, das Lernen der Lektionen abends in der Familie, die Ausfllige der Schliler und der Lehrer in
den Wald neben Cetatea Tătarilor, die Geschichte von dem im Zug nach Hadikfalva eingeschlafenen
Juden, die Streiche der in Suczawa einquartierten Schliler, die kaiserliche Eidablegung, die darnaligen
Schulinspektionen in Cajvana und Synoutz.
Im zweiten Teil der Erinnerungen verwendet der Verfasser einen anderen Blickwinkel. Mit
Ausnahme der detaillierten Anfangserzăhlung liber den Bau des Lehrerhauses in Radautz erinnem nur
wenige Geschichten an die frilheren grossen Ressourcen des Autors. Dieser Teil ist hauptsăchlich ein
dokumentarischer Beitrag, eine historische und geschichtliche Analyse. Der Verfasser wird zum
objektiven Chronist seiner Zeit und interessiert sich fiir alle Aspekte des sozialen Lebens.
In der Bukowina der letzten Jahrzehnte wird Filimon Rusu in einigen biobibliographischen, in
Suczawa erarbeiteten Werken erwăhnt. Das Schicksal dieses "energischen Kulturanregers" aus dem
Norden des Landes - wie Nicolae Oprea ihn anfangs der 80er Jahre nannte - bleibt trotzdem
ungerechterweise vergessen. Mit der Veroffentlichung der Studie Filimon Rusu (1882-195 7),
Historiker, Memorialist, Folkloresammler und Publizist (In: "Analele Bucovinei" , Bucureşti, XIII.
Jahrgang, Nr. 1 12006, S. 1 5-36) und mit der vorliegenden dokumentarischen Arbeit beabsichtigen
wir, dieser vielseitigen Personlichkeit - 1 25 Jahre nach ihrer Geburt und 50 Jahre nach ihrem Tod 
den verdienten Platz in dem Bukowiner kulturellen Erbe wieder zu geben. Was sein Sohn, Dragoş
Rusu ( 1 9 1 0-1 994), Ehrenmitglied der Rumanischen Akademie, schon in den 80er Jahren begonnen
und spăter aufgegeben hat, mtichten wir zu gutem Ende fiihren. In diesem Sinne verOffentlichen wir
die Arbeit des Lehrers Filimon Rusu Erinnerungen. Menschen und Orte aus dem Buchenland
(Radautz, 1 957) nach dem Manuskript, das sich zur Zeit im Nationalarchiv in Suceava, Fond Nr.
1 46/53, befindet.
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DOCUMENTE RĂDĂUŢENE
MARIAN OLARU

Ideea creării unei publicaţii care să cuprindă studii, articole, cercetări
tematice mai aprofundate, care să se refere la urbea Rădăuţilor, din păcate, nu a
avut sorţi de izbândă în aceste timpuri. Multă vreme ocultată, incomodă pentru
tragediile pe care le-au trăit locuitorii rădăuţeni şi cei ai satelor din jur, în perioada
comunizării României, istoria acestei localităţi este una emblematică pentru ceea ce
a fost cândva Bucovina şi, mai ales, pentru ceea ce a însemnat lupta împotriva a
ceea ce a fost impus, străin organismului naţional, prin ocupaţia sovietică.
Procesul de sovietizare a României a avut, la Rădăuţi, importante antece
dente, care sunt reflectate cu prisosinţă în documentele ce le publicăm. Sovietizarea
a avut în acest oraş din Ţara Fagilor un important avans pentru că judeţul a fost
ocupat, în parte, de trupele sovietice, în aprilie 1 944, şi, din august acelaşi an, pe
jumătate reluat de sovietici, în graniţe aproximative celor din 1 940. În partea
neocupată în anul 1 940, ce avea să se reîncorporeze Statului Român, au funcţionat
autorităţi civile impuse de trupele de ocupaţie 1 care "guvernau", chipurile, după
legi româneşti, dar în folosul sovieticilor, care exploatau sistematic teritoriul
ocupat. Nu întâmplător, Partidul Comunist a găsit, mai târziu, mulţi adepţi, în acest
mediu.
Rădăuţiul, sat mănăstiresc de la începuturile întemeierii voievodale a
Moldovei, devenit târg pe la începuturile secolului al XIX-lea şi oraş şi reşedinţă de
district şi judeţ - cum avea să fie în vremea Regatului Român -, în vremea lui
Mihai Pitei, pe la 1 852, avea să fie subiectul unor scrieri de istorie, cum au fost
cele ale lui I lie Vişan, dr. Petru Rezuş, Franz Wisniowski şi Dragoş Luchian,
precum şi scrierile puse la dispoziţia publicului de Dragoş Cuseac şi, mai nou, de
Ion Drăguşanul.
Rădăuţiul, cel mai interesant spaţiu al interculturalităţii bucovinene după
Cernăuţi, este un oraş cu un destin istoric dramatic care, alături de celelalte
localităţi ale spaţiului septentrional românesc, a cunoscut transformările tragice ale
anilor 1 940- 1 945. În acest interval, cel al tenebrelor istorice pentru locuitorii
acestor plaiuri, Rădăuţiul a cunoscut, la modul direct, dramele celor care au fugit
1

Dezavuate la momentul cuvenit de Guvernul Român.
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din calea evenimentelor din iunie-septembrie 1 940, când România a pierdut părţi
de teritoriu sau provincii întregi ale trupului naţional, între care şi nordul
Bucovinei. O parte însemnată a populaţiei bucovinene - formată din germani,
maghiari şi evrei - a părăsit România, în toamna anului 1 940. Unii, germanii,
mânaţi de chemarea "Heim ins Reich" şi câţiva evrei atraşi de promisiunile
mincinoase ale "marii patrii a socialismului " lui Stalin, care a fost U.R.S.S.
Rebeliunea legionară din ianuarie 1 94 1 , avea să găsească la Rădăuţi numeroşi
adepţi, fapt care a făcut ca evenimentele amintite să fie unele de o intensitate
deosebită şi cu importante urmări pentru locuitorii acestei aşezări, în timpurile care
aveau să vină.
Apoi, în iunie 1 94 1 , Rădăuţiul şi-a mânat fiii la război, în Răsărit, pentru a
răspunde actului de forţă al Uniunii Sovietice, din anul 1 940, faţă de România. În
bazinul Rădăuţilor a fost o importantă concentrare de forţe militare care aveau să
reîntregească teritoriul pierdut în anul 1 940 şi aveau să continue lupta până la Don
şi înapoi, până în vara anului 1 944.
În 1 94 1 a început şi trimiterea dincolo de Nistru a numeroasei populaţii
evreieşti, din oraş şi din bazinul Rădăuţilor, în lagărele de unde cei mai mulţi nu s-au
mai întors.
Schimbarea raportului de forţe pe frontul de răsărit avea să aducă, pe
teritoriul Bucovinei, trupele sovietice, în martie - aprilie 1 944. Atunci a reînceput
calvarul celor ce se reîntorseseră acasă, după iunie 1 94 1 . În acele condiţii, o parte a
fostei Bucovine, între care şi Rădăuţiul, a fost ocupată de sovietici, o altă parte a
rămas sub controlul trupelor române, germane şi maghiare, până în august 1 944.
Pentru a nu fi surprinşi de evenimentele militare, autorităţile române, încă din
ianuarie 1 944, luaseră măsuri şi alcătuiseră planuri de evacuare a autorităţilor, a
instituţiilor şi populaţiei, spre interiorul ţarii. Directiva nr. 1 1 1 1 , care trebuia să se
aplice în Guvemământul Bucovinei, prevedea în mod detaliat, ce localităţi, care
materiale, ce instituţii, care autorităţi şi în câte etape trebuiau să fie evacuate din
această provincie. Prefecţii, pretorii, primarii, autorităţile civile şi militare au făcut
tot ceea ce le-a stat în putinţă pentru a se conforma acestei directive. Aplicarea ei s-a
dovedit, aşa cum reiese din documente, cel puţin defectuoasă. Evoluţia operaţiilor
de pe front a făcut ca militarii să rechiziţioneze mai multe mij loace decât se
preconizase în Directiva nr. 1 1 1 1 , fapt care a îngreunat mult aplicarea consecventă
a acesteia. În această situaţie, Prefectura şi instituţiile sale, primăriile din zonă,
şcolile şi unii dintre funcţionari, o parte a civililor se aflau în evacuare, în Oltenia,
Banat sau în Transilvania Uudeţul Turda).
La intrarea trupelor sovietice, în judeţul Rădăuţi se mai aflau circa 1 20 000
de locuitori care, fie n-au putut pleca, fie n-au vrut să plece de teamă să nu îşi
piardă agoniseala de o viaţă sau au sperat în posibilitatea adăpostirii în pădurile de

pe Obcinile Bucovinei. A lţii au sperat în n:: z istenţa eficientă a tmpelor gcnnane în

care

zona ohcinilor, fapt pentru
s-au angajat la lupta antisovietică, în mun ţi,
rezistenţă care avea să fie continuată de cea anticomunistă din Român ia. În cadrul
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acesteia, bucovinenilor le-a revenit un rol deosebit de important prin luptătorii:
Macoveiciuc, Cenuşă, Pătrăuceanu, Savuleţ, Motrescu, Vatamaniuc, Chiraş ş.a.
Comandamentul sovietic, dorind să controleze şi să exploateze mai bine
bazinul Rădăuţilor, a dispus evacuarea a 1 00 000 - 1 20 000 de locuitori, din
Rădăuţi şi din satele din jur, în judeţele Dorohoi şi Botoşani. În acelaşi timp, au
căutat să instituie, după modelul administrativ românesc, autorităţi judeţene, al
căror sediu a fost mutat la Sirer. Acestea aveau în teritoriu preturile şi primăriile
reconstituite cu persoane dispuse să ducă la îndeplinire ordinele comandamentului
sovietic al Armatei 40. În raporturile cu autorităţile române impuse de trupele de
ocupaţie, sau aflate sub obedienţa acestora, sovieticii invocau proclamaţia semnată
de comandamentul sovietic, în aprilie 1 944, şi se comportau ca într-un teritoriu
ocupat, în mod evident fiind preocupaţi de exploatarea sistematică a acestuia.
Prilejul 1-a oferit refugiul locuitorilor şi evacuarea instituţiilor judeţului Rădăuţi în
interiorul ţării şi evacuarea populaţiei de către noii ocupanţi. Totodată, s-a creat o
stare paradoxală, ulterior exploatată de propaganda prosovietică şi comunistă din
România şi din judeţul Rădăuţi: existenţa a două administraţii. Dintre acestea, una
se afla în interiorul ţării şi a fost taxată ca fiind fugită cu "trupele germana-române"
şi cu "fasciştii români " ai lui Ion Antonescu, în fapt singura administraţie legitimă
a judeţului - cel puţin până la 23 august 1 944 -, care părăsise aceste locuri la ordin
şi în interes de serviciu şi o alta, constituită la presiunea ocupanţilor, care s-a
"
"sacrificat pentru binele cetăţenilor rămaşi în judeţ, care nu se refugiaseră, fie
pentru că nu au vrut sau nu au putut. Dar şi la aceasta actele de demnitate nu au
lipsit, dovadă că inginerul Ion Larionescu a fost nevoit să abandoneze funcţia de
prefect, atunci când cererile trupelor de ocupaţie au fost inacceptabile. Această
situaţie a fost un bun prilej pentru cei obedienţi sovieticilor să îşi susţină
primordialitatea în ceea ce s-a numit, în toamna anului 1 944, "democratizarea"
administraţiei, "defascizarea" acesteia, pe care autorităţile române, cu sabia lui
Damocles deasupra capului, reprezentată de convenţia de armistiţiu - din 1 2
septembie 1 944 -, au fost nevoite să o accepte. Drama celor care au trăit în
Rădăuţi, în anul 1 944, este ilustrată şi de faptul că într-un singur an au fost trei
prefecţi: locotenent-colonelul Gh. Benţia, inginerul agronom 1. Larionescu şi
Gh. Palamariu.
Din multitudinea de documente pe care le avem la dispoziţie am selectat
câteva, pentru a oferi un tablou cât mai veridic al evenimentelor şi dramelor pe care
le-au cunoscut locuitorii acestor locuri în anul 1 944. În fapt, tot ceea ce descoperim
în stadiu placentar la Rădăuţi şi în satele de la poalele Obcinilor Bucovinei, în anul
1 944, a devenit regulă şi regim osificat în România comunistă. Putem identifica, în
documentele pe care le redăm, câteva dintre temele importante ale propagandei
comuniste din România precum: mitul soldatului sovietic eliberator, mitul eroului
2 A fost ales oraşul Siret pentru că acesta se afla mai aproape de cei evacuaţi în judeţele
Botoşani şi Dorohoi şi pentru că se afla în zona imediat alăturată celei controlată de sovietici, prin
măsuri militare exemplare, e vorba de regiunea Cernăuţi.
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salvator, apelul la mase, teza regimului fascist al lui Ion Antonescu etc. Totodată,
surprindem primele etape ale "defascizării " aparatului administrativ şi "curăţirea"
administraţiei de elementele etnice germane şi maghiare, care au fost înlăturate pe
motivul că ar fi colaborat cu aparatul de stat din România antonesciană. În acelaşi
timp, este consemnat, în documentele pe care le redăm, începutul reîntoarcerii în
Rădăuţi a unora dintre evreii deportaţi în Transnistria.
Fără să dezvoltăm subiectul, am dorit să oferim pentru contemporani o
imagine a modului cum au fost aplicate prevederile Convenţiei de annistiţiu, de la
Moscova, din 1 2 septembrie 1 944, cu precizarea că numărul dosarelor privind
abuzurile grave comise de ocupanţi pe teritoriu oraşului şi judeţului Rădăuţi este
foarte mare.
Prefectura Judeţului Rădăuţi
Nr. 1 0 1 1 , din 26 februarie 1 944
Domnule Preşedinte,
Am onoarea a vă expune şi ruga să binevoiţi a aproba următoarele:
1 . În oraşul Rădăuţi, Oficiul Depozitul de Zahăr Netaxat, organul Dvs.
exterior, îşi are depozitul de zahăr în imobilul fost [al] Gimnaziului German din
Rădăuţi, care astăzi nu mai funcţionează.
2. În oraşul Rădăuţi se găseşte o magazie betonată cu o capacitate de 60-80
de vagoane şi cu mij loace de siguranţă totală, care este goală şi care s-ar putea
ocupa imediat de către depozitul Dvs. din Rădăuţi.
În aceeaşi curte cu depozitul se găseşte şi o casă. Astăzi goală, în bună stare,
care ar putea servi pentru birou, pentru locuinţa paznicului şi pentru o parte din
depozitul de zahăr. Acest imobil şi depozit proprietatea Administraţiei Bunurilor
Statului de la care se poate închiria mediat şi cu chirie destul de mică.
3. De acest local al Depozitului de Zahăr din Rădăuţi - fost Gimnaziul
German - avem nevoie pentru a-1 putea da cursului de ucenici, care nu are astăzi
imobil, iar copiii ucenici - destul de amărâţi - îşi ţin cursurile în condiţiuni
imposibile.
Ocuparea acestui imobil de către Cursul de Ucenici este imperios şi neapărat
impus, fiindcă legile şi dispoziţiunile în vigoare şi în special ordinul categoric al
Domnului Mareşa! este acela de a da toată grij a muncitorilor şi ucenicilor.
4. Astăzi, 26 februarie 1 944, am luat contact cu dl. Ilicuţă, şeful depozitului
de zahăr din Rădăuţi, care a văzut depozitul dat şi noul imobil propus de
subsemnatul, în care să se mute imediat depozitul de zahăr.
D. J. A. N.

Suceava, Fond Prefectura Rădăuţi,

nr.

1 0 1 , inv. 23 1 ,
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Administraţia Generală
a Bunurilor Statului, Rădăuţi
Nr. 1 244/1 944

Rădăuţi, 1 5 III 1 944
Către
Administraţia Bunurilor Statului
Comuna Satu Mare, Judeţul Rădăuţi

Avem onoarea a Vă trimite alăturat, în copie, ordinul Directoratului
Românizării, Colonizării şi Inventarului Cernăuţi, nr. 3 293/1944, rugându-vă să
binevoiţi a lua la cunoştinţă şi a vă conforma.
Totodată, ne veţi comunica şi rezultatul cât mai urgent posibil.
Administrator general,
Iuliu Pop

Şef serviciu,
SS. indescifrabil

Copie [ord] nr. 3 29311 944.
În conformitate cu ordinul nr. 68 62811 943 al C.N.R. Bucureşti, avem
onoarea a vă aduce la cunoştinţă decizia nr. 2 1 34/ 1 943 a Comitetului de Direcţie,
aprobată de Dl Ministru Subsecretar de Stat al Românizării, Colonizării şi
Inventarului şi anume:
"Pentru locaşurile de rugăciuni, dacă li se păstrează această destinaţie, nu se
va percepe arendă sau chirie.
Pentru terenurile agricole şi casele parohiale sau alte imobile destinate uzului
personalului se va plăti chiria sau arenda prevăzută de legi. "
În consecinţă, vă rugăm să binevoiţi a lua măsuri de executarea acestei
decizii, comunicându-ne rezultatul.
Director,
L. Mihailescu

Şeful serviciului
Dr. Moldovan Iacob
Pentru conformitate,
Artemiza Calancia

D.J .A.N. Suceava,

Fond

Prefectura Riidăuţi, nr.

1 0 1 , inv. 23 1 , d. R H/ 1 944, f. 3 7 .
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Prefectura Judeţului Rădăuţi
Nr. 300/Cab., din 1 5 III 1 944

Strict Secret
Operaţiunea 1 1 1 1

Către
Guvernământul Provinciei Bucovina
Secretar General
Dl. Lt. Colonel R. Frunză
Cernăuţi
La instrucţiunile special strict secrete Nr. 4 din 1 5 februarie 1 944 şi la ordinul
Nr. 335 E. din 1 6 februarie 1 944, pct. 1 4,
Am onoarea a raporta:
1 . Au fost verificate şi completate lucrările întocmite în vederea evacuării
fazei a 2-a şi a 3-a şi puse de acord cu instrucţiunile speciale nr. 4;
2. Prefectura posedă planurile de evacuare a tuturor autorităţilor din judeţ,
planuri care au fost verificate de noi, evident de aceste planuri nu răspunde
Prefectura, deoarece ele au fost întocmite pe baza instrucţiunilor ce fiecare
autoritate le-a primit de la departamentul respectiv;
3 . Se înaintează:
- piesa nr. 1 , Tabel cu funcţionarii ce depind de Ministerul Afacerilor Interne
şi de alte departamente care se evacuează din Judeţul Rădăuţi;
- piesa nr. 2, Tablou cu funcţionarii care ar rămâne pe loc în caz de evacuare;
- piesa nr. 3, Tablou cu funcţionarii de care s-ar putea dispensa autorităţile şi
care ar putea fi trimişi în interior;
- piesa 3 bis, Tablou cu specialiştii români de la întreprinderile din Judeţul
Rădăuţi, care nu se evacuează;
- piesa nr. 4, Situaţia persoanelor, vietăţilor şi materialelor ce se evacuează în
faza a III-a;
- piesa nr. 4 bis, Tabloul de proprietari de maşini agricole;
- piesa nr. 5, Situaţia mijloacelor de transport hipo şi auto;
- piesa nr. 6, Planul transporturilor coloanelor de transport hipo a autorităţilor
ce depind de Ministerul Afacerilor Interne;
- piesa nr. 7, Tablou cu gardienii publici repartizaţi a însoţi convoiul de
transport hipo, a autorităţilor ce depind de Ministerul Afacerilor Interne;
- piesa nr. 8, Tablou cu jandarmii ce sunt repartizaţi a însoţi convoiul de
transport hipo;
- piesa
9 , Planul transporturilor coloanelor de transport hipo a autorităţilor
nr .

ce depi nd de alte departamente;

p i e s a nr. 1 0, Tablou cu gardienii publici n:partizaţi a însoţi
căruţe ale autorităţilor din Rădăuţi;
- piesa nr. 1 1 , P l n ul de transport al convoaielor de animale;

l

a

- piesa nr. 1 2, P anu l de transport al animalelor pe preţuri;

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

co

nvo i ul de

7

Documente rădăuţene

303

- piesa nr. 1 3 , Tablou cu jandarmii ce sunt repartizaţi a însoţi convoiul de
animale ce se evacuează din Rădăuţi;
- piesa nr. 1 4, Plan de transport al convoaielor de populaţie civilă;
- piesa nr. 1 5, Tablou cu jandarmii repartizaţi a însoţi convoiul de populaţie
civilă;
- piesa nr. 1 6, Situaţia funcţionarilor pe categorii şi grade;
- piesa nr. 1 7, Situaţie de restul populaţiei ce se evacuează;
- piesa nr. 1 8, Situaţie de lungimea coloanelor hipo, [cu] populaţie şi [cu]
animale;
- piesa nr. 1 9, Schiţa cu mişcarea coloanelor hipo, a convoaielor de populaţie
civilă şi [de] animale, din Judeţul Rădăuţi;
- piesa nr. 20, Situaţia defic itului mij loacelor de transport din Judeţul
Rădăuţi. Aceasta este o piesă relativă pe care nu se poate conta în ceea ce priveşte
existentul;
Cu raportul nr. 329 din 1 5 martie 1 944, am raportat în detaliu această grea
problemă.
Deşi Prefectura a înaintat la timp cereri de transport pentru faza 1-a şi pentru
urgenţa 1-a din faza a 11-a, totuşi până în prezent încă nu am primit vagoanele
cerute.
Îngrijorătoare este cantitatea mare de cereale pe care o are INCOOP în gara
Rădăuţi 1 63 de vagoane cu grâu 1 precum şi cantitatea de 23 de vagoane [de]
porumb care se găsesc asupra prefecturii, din porumbul sosit din Transnistria,
chestiune bine cunoscută de Directoratul Economiei Naţionale, care are rapoarte
detaliate de la noi.
5 . Problema evacuării industriilor nu este deloc avansată, deşi prefectura a
înaintat la timp Directoratului Economiei Naţionale toate datele necesare. Socotim
că este imposibil o evacuare pripită de ore sau [de] zile a industriilor, dacă
operaţiunea nu începe de acum, adică din timp.
6. Prefectura nu are dispoziţii şi ordine privitoare la demontări şi evacuări de
fabrici. Credem că fără autoritatea administrativă şi în tot cazul fără concursul ei,
evacuarea de industrii nu va putea să fie săvârşită.
Prefectura a strâns la reşedinţă toate lăzile comunelor şi preturilor cu acte de
gestiune din ultimii şase ani, pe considerentul că nu va putea fi posibilă evacuarea
cu mij loace hipo şi va putea profita de orice vagon disponibil pentru a se încărca şi
expedia la locul de destinaţie.
7. Herghelia statului din Rădăuţi şi Brodina a fost deja evacuată cu ajutorul
dat de Prefectură şi după dispoziţiunile Ministerului Agriculturii şi Domeniilor.
Prefectul Judeţului Rădăuţi,
Lt. Col. Gh. Benţia
D.J.A.N. Suceava, Fond Prefectura Rădăuţi, nr. 1 0 1 , inv. 23 1 , d. 1 3 , f. 3-5 .
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Ordinul Corpului IV Armată, nr. 79 80 1 / 1 7 martie 1 944
Pentru transportul populaţiei ce se evacuează din nordul ţării vor circula
următoarele trenuri speciale cu tonaj 480 tone, cu începere de la 1 8 martie 1 944:
1. Trenul de evacuare Lipcani, Cernăuţi, Paşcani, Ploieşti, Buftea, Craiova,
Turnu-Severin, cu plecarea din Lipcani în jur de ora 1 5 . În măsura în care
evacuările vor progresa, trenul va fi îndrumat succesiv de la Cernăuţi, Adâncata,
Dorneşti, Dărmăneşti, eventual Botoşani.
Il. Trenul de evacuare Lipnic, Ungheni, Iaşi, Tecuci, Mărăşeşti, Ploieşti,
Braşov, Făgăraş, Podul Olt, Vâlcea, Filiaşi; cu plecarea din Lipnic, în jur de ora 12.
Acest tren va avea următoarele ramuri: Rezina, Bălţi şi Chişinău, Ungheni.
D.J.A.N. Suceava, Fond Prefectura Rădăuţi, nr. 1 0 1 , inv. 23 1 , d. 1 3/ 1 944, f. 14.
Prefectura Rădăuţi
Nr. 349/22 IV 1 944
Tuturor primăriilor din Judeţul Rădăuţi
Se cere să alcătuiască [situaţii statistice despre]:
- însămânţarea terenurilor;
- cu soldaţii veniţi de pe front cu concediu sau în orice situaţie;
- alcătuirea unor servicii de apărare pasivă contra bombardamentului aerian
şi înfiinţarea de posturi de observare aeriană;
- recensământul populaţiei de către birourile statistice.
Cursuri:
1 00 de lei [emişi] înainte de război 1 rublă sovietică
20 de lei emişi în timpul războiului 1 rublă sovietică
=

=

Semnează
ing. agr. 1. Larionescu
D.J.A.N. Suceava, Fond Prefectura Rădăuţi, nr. 1 0 1 , inv. 23 1 , d. l / 1 944, f. 1 5 .
Administraţia Bunurilor Statului Siret
Nr. 95, din 1 6 III 1 944
Către Administraţia Judeţeană a Bunurilor Statului
Rădăuţi
La ordinul Dvs. nr. 1 44 1 / 1 944 din 1 4 martie 1 944 şi înregistrat la noi sub nr.
95, din 1 6 III 1 944, se înaintează următoarea situaţie:
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Avem în administrare 520 de case cu atenansele lor, din care sunt închiriate
3 04 case, iar 2 1 6 sunt neînchiriate.
Toate casele închiriate şi neînchiriate sunt trecute într-un inventar şi descrise
complet. Contractele de închiriere făcute conform ordinelor în regulă, care însă au
expirat şi urmează ca, la cererea părţilor, să se prelungească chiria sau să se încheie
contracte noi de închiriere. Garanţia contractuală s-a achitat de chiriaşi la un loc cu
chiria. Toate imobilele bunuri industriale şi anume două mori şi comportă obligaţia
de a fi asigurate, sunt asigurate.
Se administrează de noi 1 5 8 de ha şi 43 ari câmp arabil şi fânaţ. În anul 1 943,
toate aceste câmpuri au fost arendate. În majoritatea cazurilor s-au încheiat
contracte de arendare în regulă, iar o parte, şi anume a acelor arendaşi care sunt
concentraţi, urmează să fie perfectate odată cu plata arenzii şi a impozitului. Pentru
anul 1 944, urmează să se încheie contracte de arendare din nou.
Se menţionează că în afară de cele 1 58 ha şi 43 de ari, arătate mai sus, mai
există terenul de 78 de ha, fostă proprietate a germanului repatriat, Oscar Beill care,
pe anul 1 943, a fost arendată prin Comisiunea Judeţeană pentru Administrarea
Bunurilor Statului din Rădăuţi, d-lui Gheorghe Spătaru, invalid de război, cu
contract de închiriere în regulă.
D.J.A.N. Suceava, Fond Prefectura Rădăuţi, nr. 1 0 1 , inv. 23 1 , d. 88/1 944, f. 3 8.
Dare de seamă
asupra modului cum s-a efectuat evacuarea Preturii Plăşii Siret, Judeţul Rădăuţi
În noaptea de 24-25 martie 1 944, pe la orele 1 1 3 0 , am primit personal ordinul
telefonic de la dl prefect al Judeţului Rădăuţi, It. col. Gh. Benţia, ca, în dimineaţa
zilei de 25 martie 1 944, orele 1 O, să fie adunate toate vehiculele primăriilor din
Plasa Siret, destinate pentru evacuare, cu inventariile lor conform operaţiunii
nr. 1 1 1 1 , ordin ce a fost imediat transmis telefonic tuturor primăriilor din Pl[asa]
Siret pentru întocmai conformare.
Sâmbătă, 25 martie 1 944, au fost adunate în comuna Satu Mare şi Bădeuţi,
toate vehiculele primăriilor cu inventariile necesare, destinate pentru evacuare
[împreună] cu cele ale Preturii Pl[ăşii] Siret, când mi s-a adus la cunoştinţă, de
către primăriile prezente, că nu au putut evacua toate mobilele şi inventariile
prescrise, din cauză că nu au putut primi căruţele necesare prin posturile de
jandarmi, la fel nici Pretura Plăşii Siret, prin poliţia oraşului Siret, totuşi am luat
personal măsuri şi am evacuat tot inventarul arhivei preturii pe anii 1 94 1 , 1 942,
1 943, şi 1 944, împreună cu maşinile de scris, toate registrele, rămânând pe loc cu
inventar, toată mobila preturii. Caii preturii, doi armăsari şi două iepe, cu tot
harnaşamentul şi două căruţe au fost evacuate şi predate d-lui pretor Ionescu,
conform ordinului d-lui prefect al judeţului pentru continuarea evacuării din
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or[aşul] Râmnicu Sărat, toate lăzile cu inventariile Preturii Plăşii Siret şi primăriilor
din plasă fiind expediate pe C.F.R., cu vagon, la Lugoj . Evacuarea s-a efectuat pe
ziua de 26 martie 1 944, din comuna Satu Mare şi Bădeuţi, după ordinul primit de la
dl prefect. În seara zilei de 25 martie 1 944, de la Prefectura Judeţului Rădăuţi,
continuând transportul coloanei Plăşii Siret, sub conducerea subsemnatului, de la
Satu Mare şi Bădeuţi şi până la Râmnicu Sărat, unde am învagonat toate lăzile cu
inventariile şi arhivele comunelor din plasă, pentru Lugoj, conform ordinului d-lui
pretor Ionescu, în convoiul d-sale.
Pretor,
SS. Indescifrabil
D.J.A.N. Suceava, Fond Prefectura Rădăuţi, nr. 1 0 1 , inv. nr. 23 1 , d. 8, f. 77.
Către Poporul Românesc!
Către Armata Română!
Armata Roşie a trecut PRUTUL şi a intrat pe teritoriu românesc. Armata
germană nenorocită în sudul Rusiei se retrage în dezordine. Ei fug nu în Germania,
ci pe teritoriu vostru românesc, I-au ocupat şi, în acelaşi timp, au prefăcut România
într-un teatru de război.
Români, trei ani aţi vărsat sângele vostru într-un război străin, slujind
Germania hitleristă. Sute de mii de români au fost ucişi fără raţiune la Odessa, la
Stalingrad şi pe Do o. Peste 70 000 de români au fost jertfiţi de nemţi în Crimeea.
Pretutindeni nemţii aruncă pe români în interesul lor propriu. Acum
Germania hitleristă s-a făcut stăpână pe teritoriu vostru, pe oraşele voastre, pe
casele voastre. Prin jertfa poporului românesc, nemţii vor să prelungească ora
sfârşitului lor.
Români! Armata Roşie a intrat pe teritoriu vostru numai pentru a învinge pe
războinicii nemţi. Alte scopuri nu are. La 2 aprilie a.c., Comisarul poporului pentru
Afacerile Străine V.M. Molotov, în numele guvernului Sovietic a anunţat lumii
întregi că Guvernul Sovietic nu are scop acapararea vreunei părţi a teritoriului
românesc sau schimbarea stării sociale a României şi că intrarea Armatelor
Sovietice pe teritoriul românesc este dictată exclusiv de interesele de război şi de
prelungirea rezistenţei inamicului.
Nu cu scopuri de ocupare păşeşte Armata Roşie pe teritoriu vostru. Ea merge
către voi ca armată liberatoare de sub jugul nemţesc care v-a produs şi vă produce
atâtea rele. Noi nu vrem să impunem ordinea noastră. După izgonirea nemţilor, voi
veţi aşeza pe teritoriul vostru acea ordine pe care o veţi dori voi singuri. Noi nu
vrem să prelungim războiul pe teritoriul vostru. Asta vor nemţii, fiindcă ei au
pierdut războiul. Asta vor servitorii nemţilor - Antonescu şi clica sa -, fiindcă ei au
unit soarta lor cu vampirii hitlerişti şi acum o-au altă ieşire.
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Dar pentru voi Români, există o ieşire: să terminaţi acest război străin de voi.
Cu cât mai repede, cu atât mai bine pentru voi. Cereţi despărţirea de Germania
hitleristă şi ieşirea cât mai repede a României din război. Activaţi împreună cu
Armata Roşie, Armata învingătoare! Numai astfel veţi reuşi să terminaţi cât mai
repede războiul pe teritoriu vostru! Bărbaţi şi femei ai României! Nu lăsaţi pe
nemţi să jefuiască avutul românesc! Distrugeţi-i şi, unde i-aţi întâlni, bateţi-i fără
milă! Organizaţi detaşamente de partizani pentru lupta cu dânşii ! Ajutaţi din toate
puterile detaşamentele de partizani ! Rupeţi-o cu armata hitleristă! Uniţi-vă cu
Armata Roşie! Vom bate pe duşmanul comun: nemţii. Întoarce-ţi armele împotriva
tuturor acelora care duc România la prăpastie împreună cu nemţii.
Moarte ocupanţilor germani!
Comandamentul Armatei Roşii
D.J.A.N. Suceava, Fond Prefectura Rădăuţi, nr. 1 0 1 , inv. 23 1 , d. 1 5, f. 1 7-1 7v.
Preşedinţia Consiliului de Miniştri
Subsecretariatul de Stat al Românizării, Colonizării şi Inventarului
Centrul Naţional de Românizare
Direcţia Contabilităţii
Serviciul Veniturilor
Str. Mântuleasa, nr. 42
09 1 3 1 9/ 9 martie 1 944
Către
Comisia Judeţeană pentru Administrarea Patrimoniului
C.N.R. Rădăuţi
La regiunea Domniei Voastre sunt înscrise partide pentru 9 509 bunuri şi
totuşi nu am primit până în prezent decât 2 069 note contractuale, iar în privinţa
sumelor încasate din chirii nu am primit niciun borderou.
După cum vi s-a mai cerut şi cu ordinul nr. 72 379, din 9 decembrie 1 943 şi
altele, vă rugăm ca având în vedere încheierea exerciţiului, să acceleraţi şi să ne
trimiteţi toate notele contractuale şi contractele respective pentru închirierile ce aţi
făcut, cunoscând că până la 1 iulie 1 943 toate veniturile trebuie să parvină
Centrului Naţional de Românizare - Bucureşti.
p. Director general,
E. Manea

p. Directorul Contabilităţii,
Alex. V. Mucenic

D.J.A.N. Suceava, Fond Prefectura Rădăuţi, nr. 1 0 1 , inv. 23 1 , d. 88/1 944, f. 3 5 .
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

308

Marian Olaru

12

Administraţia Bunurilor Statului Siret
Nr. 95, din 1 6 III 1 944
Către Administraţia Judeţeană a Bunurilor Statului
Rădăuţi
La ordinul Dvs. nr. 1 44111944 din 14 martie 1 944 şi înregistrat la noi sub nr.
95 din 1 6 III 1 944, se înaintează următoarea situaţie:
Avem în administrare 520 de case cu atenansele lor, din care sunt închiriate
3 04 case, iar 2 1 6 sunt neînchiriate.
Toate casele închiriate şi neînchiriate sunt trecute într-un inventar şi descrise
complet. Contractele de închiriere făcute conform ordinelor în regulă, care însă au
expirat şi urmează ca, la cererea părţilor, să se prelungească chiria, sau să se
încheie contracte noi de închiriere. Garanţia contractuală s-a achitat de chiriaşi la
un loc cu chiria. Toate imobilele bunuri industriale şi anume două mori şi comportă
obligaţia de a fi asigurate, sunt asigurate.
Se administrează de noi 1 58 de ha şi 43 ari câmp arabil şi fânaţ. În anul 1 943,
toate aceste câmpuri au fost arendate. În majoritatea cazurilor s-au încheiat
contracte de arendare în regulă, iar o parte, şi anume a acelor arendaşi care sunt
concentraţi, urmează să fie perfectate odată cu plata arenzii şi a impozitului. Pentru
anul 1 944, urmează să se încheie contracte de arendare din nou.
Se menţionează că în afară de cele 1 58 ha şi 43 de ari, arătate mai sus, mai
există terenul de 78 de ha, fostă proprietate a germanului repatriat, Oscar Beill care,
pe anul 1 943, a fost arendată prin Comisiunea Judeţeană pentru Administrarea
Bunurilor Statului din Rădăuţi, d-lui Gheorghe Spătaru, invalid de război, cu
contract de închiriere în regulă.
D.J.A.N. Suceava, Fond Prefectura Rădăuţi, nr. 1 0 1 , inv. 23 1 , d. 88/1 944, f. 38.
Prefectura Judeţului Rădăuţi către Prefectura Judeţului Severin
Nr. 728/25 aprilie 1 944
Arhivele Judeţului Rădăuţi 1 Prefectura, preturi, comunele şi alte autorităţi
urbane 1 au fost evacuate cu greutăţi excepţionale în 300 de căruţe, toate ajungând
la Lugoj . Potrivit celor stabilite cu Dvs, verbal, aceste arhive vor fi primite de
Prefectura Severin, dar nu luate în primire. Am stabilit că aceste arhive să fie luate
în primire de următorii funcţionari din Rădăuţi:
- bătrânul arhivar Costea să aibă în primire arhivele Preturii Siret şi [ale]
celorlalte autorităţi din Rădăuţi;
- registratorul Bârsan să aibă în primire arhivele Preturii Siret şi a
comunelor din acea plasă, precum şi arhivele celorlalte autorităţi din Plasa Siret;
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- şeful de birou Andor Florin să ia în primire arhivele Preturii "Ştefan
"
Vodă , ale comunelor sale şi ale celorlalte autorităţi din Plasa " Ştefan Vodă" ;
- notarul Semancovschi Constantin să ia în primire arhivele Preturii Seletin
şi ale comunelor sale [ . . . ]
În judeţul Severin au drept de evacuare învăţătorii şi preoţii, directorii şcolari/
în comuna Amaradial.
[ . . . ] Înainte de aplicarea operaţiunilor U 1 1 1 1 , Guv[ernământul] Bucovinei a
ordonat ca să se achite funcţionarilor comunali toate drepturile băneşti pe trei luni
(aprilie, mai şi iunie). Datorită evacuării, drepturile băneşti nu s-au plătit. Mai mult,
personalului respectiv nu i s-au plătit drepturile băneşti pe februarie şi martie
[ 1 944], ca urmare prefectul Judeţului Rădăuţi, It. col., Gh. Benţia cere autorităţilor
Judeţului Severin să achite aceste drepturi, urmând ca banii respectivi să fie vărsaţi
de Guvernământul Bucovinei.
D.J.A.N. Suceava, Fond Prefectura Rădăuţi, nr. 1 0 1 , inv. 23 1 , d. 811 944, f. 7-1 0.
Prefectura Judeţului Rădăuţi
evacuată la Lugoj
Nr. 22 /Ev./ 1 2 mai 1 944

Confidenţial
Secret

Către Ministerul Afacerilor Interne şi Guvernământul Bucovinei
Urmare la Darea de seamă asupra executării operaţiunii evacuării înaintată cu
raportul nostru nr. 1/1944,
Am onoarea a raporta că în după-amiaza zilei de 26 şi în noaptea de 26-27
martie 1 944, frânturi din armata germană ce se retrăgeau, ajunse în Rădăuţi, s-au
dedat la furturi, jafuri, stricăciuni şi acte abuzive de o extremă şi neobişnuită
gravitate.
Astfel:
1 . Au spart şi devastat totul, cele din magazii ale Patronajului judeţean, aflate
chiar într-o aripă a prefecturii, ridicând o parte din bunurile aflate acolo şi
împrăştiind o altă parte pe care n-au putut-o ridica.
S-au furat şi distrus:
- 1 000 /una mie/ kg orez;
- 5 600 /cinci mii şase sute/ kg griş;
- 1 50 /una sută cincizeci/ kg arpacaş;
- 1 50 /una sută cincizeci/ kg sirop;
- 300 /trei sute/ kg zahăr;
- 300 /trei sute/ kg săpun;
- 1 20 /una sută douăzeci/ kg brânză;
- 3 50 /trei sute cincizeci/ kg magiun;
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- 3 /trei/ lăzi care conţineau vase de toate felurile ale cantinelor din Rădăuţi;
- 5 /cinci/ maşini de cusut;
- 1 7 1 şaptesprezece/ kg talpă;
- 50-60 /cincizeci-şaizeci/ perechi încălţăminte de copii;
- Alte diferite articole scumpe, noi şi uzate în valoare de 200 000 - 300 000 lei.
2. Au devastat şi spart cu topoarele şi bardele, toate birourile Prefecturii.
Au fost furate:
-1 5 /cincisprezece/ birouri de esenţă tare, printre care şi cel al prefectului, de
o valoare - sigur şi de cel puţin 200 000 lei /sparte/;
- o garnitură de piele /trei piese/ tăiată şi luată pielea;
- 2 /două/ bucăţi covoare persane/ unul % m, altul 2/3 m 1 furate;
- 7 /şapte/ preşuri noi de dimensiuni mari, în total 85 m 1 furate;
- 20 /douăzeci/ dulapuri diferite 1 sparte;
- 1 2 /douăsprezece/ garnituri tablouri familia regală şi conducător 1 sparte şi
călcate în picioare;
- 2 /două/ piane proprietatea Patronajului şi a Prefecturii, ambele de valoare,
prin modelul şi starea lor;
- 3 /trei/ garnituri - birou, dormitor şi sufragerie - proprietatea prefecturii din
sechestrul pe averea unui notar care a delapidat banii statului, toate în valoare de
cel puţin 500 000 lei.
- una garnitură dormitor aflată în camera de inspecţie a Prefecturii, împreună
cu cazarmamentul respectiv 1 spart, rupt, furat;
- alte stricăciuni la uşi şi geamuri, care au fost sparte şi degradate.
3 . În plus, aceleaşi frânturi din armata germană, în aceeaşi noapte, au devastat
4 /patru/ magazine proprietate particulară, precum şi o foarte mare parte din
depozitele şi magaziile Incoop-ului, producând pagube imense;
De asemenea, zeci de spargeri şi furturi pe la casele particulare, lăsate
încuiate de populaţia refugiată.
Pagube enorme, fiindcă în toate aceste locuinţe aveau depozitate tot bunul
mobil.
4. În ziua de 27 martie 1 944, la ora 1 03 0 , m-am prezentat la comandamentul
acestei frânturi de fugari, unde am făcut - în faţa şefului de poliţie Rădăuţi - un
protest contra acestor fărădelegi. Comandantul german - căpitanul Bart - mi-a
cerut scuze şi a asigurat că jaful nu va mai continua.
Unitatea din care face parte cpt. Bart, va fi raportată de şeful poliţiei Rădăuţi,
care a luat notă şi căruia i-am dat ordin.
5. Din satele din judeţ s-au furat foarte multe vite - în special cai - fără a se
da nici o dovadă. Ţăranii îndureraţi mi s-au prezentat şi plâns. Nu deţin cifre
exacte, dar au fost furaţi peste 30 de cai, cifră cunoscută până la 28 martie 1 944,
ora 1 2, când am plecat din Rădăuţi.
6. Populaţia civilă, panicată, a rămas profund şi rău impresionată de purtările
armatei germane, care fugea şi mărea şi mai mult panica.
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Respectuos supun cunoştinţei şi aprecierii Dvs. cele de mai sus, pentru a
dispune şi hotărî.
Prefectul Judeţului Rădăuţi,
Lt. Colonel Gh. Benţia
D.J.A.N. Suceava, Fond Prefectura Rădăuţi, nr. 1 0 1 , inv. 23 1 , d. 811 944, f. 78-79.
Proces-verbal

Dresat în 1 6 aprilie 1 944
Prezenţi d-nii: Larionescu - prefect, Scalat - directorul prefecturii, Colibaba
- primar, dr. Hilsenart - preşedinte de tribunal, în retragere, Tepperberg preşedinte judecătorie mixtă, în retragere, Isaia Rotar, gospodar şi profesor Hahon,
în retragere.
D-1 prefect deschide şedinţa arătând că [în] conform[itate] cu convorbirile
avute cu comandamentul oraşului, armata rusească n-are de gând să se amestece în
treburile administrative ale acestui judeţ, afară de acea parte care a aparţinut, în
anul 1 940-194 1 , statului rus.
D-1 comandant consideră cealaltă parte a acestui judeţ drept teritoriu
românesc, în care se vor aplica toate legile româneşti.
Pentru a nu se veni în situaţia să se aducă cetăţeni români în faţa instanţelor
ruseşti, pentru infractiuni civile, d-1 prefect a fost somat de către comandantul rus
să alcătuiască un tribunal care să ancheteze şi să pedepsească pe eventualii
infractori, în interesul ordinii publice.
D-1 prefect deschide discuţia, în această privinţă, dând cuvântul d-lui Scalat,
actual director al Prefecturii.
D-1 Scalat expune pe larg situaţia de astăzi, subliniind necesitatea construirii
unei instanţe de judecată, ca cetăţenii judeţului nostru să nu fie aduşi în faţa
instanţelor militare ruseşti care i-ar pedepsi cu mult mai sever.
D-1 director Scalat se adresează mai ales magistraţilor pensionaţi Tepperberg
şi dr. Hilsenart, rugând [să dea] concursul lor în această privinţă.
D-1 dr. Hilsenart, luând cuvântul, expune următoarele: în cadrul legiuirii
româneşti, care trebuie urmată cu stricteţe, aptitudinea, capacitatea şi competenţa
de judecare depinde de un decret regal de numire şi de delegare, care în cazul de
faţă este imposibil, deci crearea unui tribunal în sensul adevărat al cuvântului este
imposibilă. Ţinând însă seamă de împrejurările excepţionale ale momentului de
faţă şi de scopul arătat, propune crearea unui consiliu de conciliere şi de instruire,
compus dintr-un preşedinte şi doi membri laici [?] cu vot deliberativ şi un jurist
(ultimul drept consilier juridic, cu vot consultativ) care va încerca, în chestiuni
civile şi comerciale, să împace părţile, iar în caz de imposibilitate şi în chestiuni
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penale vor expune părerea lor d-lui prefect, lăsând la aprecierea d-lui prefect să ia
măsurile necesare pentru apărarea ordinii şi liniştii publice.
După ce a luat cuvântul d-1 magistrat pensionat Tepperberg, această
propunere a fost primită cu unanimitate şi s-au ales cu unanimitate următorii
membrii: d-1 profesor Hahon, ca preşedinte; d-1 Isaia Rotar şi d-1 Dionizie Tof'anel,
director şcolar în retragere - ca membri, iar d-nii Tepperberg şi dr. Hilsenart drept
consilieri juridici.
Drept care am încheiat prezentul proces verbal.
Prefect,

Director,

Membrii şedinţei

Fond Prefectura Judeţului Rădăuţi, nr. 1 0 1 , inv. 23 1 , d. 211 944, f. 1 6.
Prefectura Judeţului Rădăuţi
Nr. 853, din 5 mai 1 944
Către
Primăria Comunei Costişa şi Frătăuţii Noi
Veţi pune la dispoziţia Armatei Roşii 1 00 de lucrători, dintre care 25 cu
topoare şi ceilalţi cu hârleţe, pentru lucrările de la podul din Domeşti.
Echipa de lucrători va fi ridicată de delegatul Armatei Roşii de la primărie,
unde vor fi adunaţi în dimineaţa zilei de 6 mai, orele 6 dimineaţa. Oamenii vor lua
[la ei] hrană pentru un timp de trei zile.
SS. Indescifrabil,
Fond Prefectura Judeţului Rădăuţi, nr. 1 0 1 , inv. 23 1 , d. 95 1 1944, f. 1 4 .
Proces-verbal

după prenotările de la şedinţa Consiliului de Prefectură Rădăuţi,
la Siret, în ziua de 1 8 iunie 1 944
Consiliul de Prefectură al Judeţului Rădăuţi, întrunit conform decretului lege
din 22 august 1 943 în oraşul Siret, sala de şedinţe a primăriei, compus din 57 de
primari ai satelor din judeţ, însoţit de notarii comunali şi şefii posturilor de
jandarmi, apoi din reprezentanţii autorităţilor şi anume:
Comandantul militar sovietic şi însoţitorii săi;
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Prefectul judeţului, ing. Larionescu Ion;
Prim-pretorul judeţului, Malinescu Leonida;
Preşedintele tribunalului dr. Hilsenard Simion;
Preşedintele Judecătoriei Mixte, Spânu Onofrei;
Şeful Serviciului Agricol, Onica Iustin;
Preotul bisericii ortodoxe, Vasilovici Constantin;
Medicul primar al judeţului, dr. Stern Fabian;
Inspectorul şcolar judeţean, Halip George;
Referentul juridic, dr. Kessler;
Referentul financiar, Băncescu;
Pretor, Bacinschi Aurelian;
Pretor, Mintencu Ioan;
Pretor, Vicovan Ion;
Directorul liceului, Fâşcu Ştefan;
Şeful poliţiei, Fediuc Nicolae;
Şeful jandarmeriei, Horbaniuc Gheorghe;
Directorul Camerei de Agricultură, agronom Margoses;
Directorul Serviciului Bunurilor, Jegendorf Frederich;
Directorul Asigurărilor Sociale, Sinculeţ Vasile;
Referentul pentru industrie şi comerţ, Pressner Eisig;
Şeful Serviciului Administrativ şi Financiar, Dugan Valerian;
Referentul bancar, Parizer Abraham;
Primarul oraşului Rădăuţi; Sporn Beri;
Primarul oraşului Siret, Abramiuc Ştefan;
Alţi reprezentanţi ai populaţiei din judeţ.
Ordinea de zi:
Darea de seamă prefectului;
Raportul şefilor de serviciu;
Coordonarea serviciilor;
Colaborarea cu autorităţile sovietice;
Chestiuni agrare, comerciale şi industriale, survenite în urma evacuării
populaţiei din plăşile Vicov şi Rădăuţi;
Eventuale.
Biroul consiliului se constituie după cum urmează:
Preşedinte de onoare, Comandantul delegat al Armatei Sovietice (aclamat,
unanim, prin ovaţii de întreaga asistenţă);
Preşedinte activ, prefectul judeţului, Larionescu Ion;
Vicepreşedinte; Malinescu;
Membrii: Bacinschi, Onica, Vicovan;
Secretar 1, Keczek Rudolf;
Secretar II, Hart Lita;
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Translator de limba rusă, preotul Vasilovici.
Prefectul judeţului deschide şedinţa şi salută prezenţa comandantului delegat
al Armatei Roşii, cât şi pe ceilalţi însoţitori ai săi, care au binevoit să participe la
această şedinţă. Apoi, se trece la darea de seamă şi anume:
1. Situaţia lăsată de aparatul administrativ fascist, antonescian, fugit.

Guvernul antonescian, în speţă autorităţile publice din Judeţul Rădăuţi, au
părăsit teritoriul deodată cu armata germană, nelăsând în urmă nici o conducere,
nici un ordin şi nici o grij ă pentru populaţia părăsită. Autorităţile ce se evacuau, în
frunte cu prefectul militar, colonel Benţia, spre finea lui martie 1 944, au folosit
toate trenurile de evacuare, zi şi noapte, în continuu, numai pentru evacuarea
averilor lor şi a familiilor şi a rubedeniilor lor. În urma lor, formaţiunile de
acoperire a retragerii armatei germane, fasciste, hitleriste şi a bandelor ucrainene,
de sub conducerea generalului Vlasov, ridicau de la populaţie, din magazii şi
prăvălii, tot ceea ce folosea aprovozionării şi lăcomiei lor, luând direcţia spre
Câmpulung - Bistriţa, iar ceea ce nu puteau lua cu dânşii, încurajau populaţia să
jefuiască, să distrugă şi chiar să incendieze, pentru ca Armata Roşie să nu poată
folosi nimic.
Pentru înlăturarea stării haotice, subsemnatul, în urma retragerii întregului
aparat administrativ, poliţienesc şi al jandarmeriei, am preluat conducerea
judeţului.
II. Activitatea prefecturii până la intrarea Armatei Roşii în judeţ.
După preluarea conducerii judeţului am organizat întregul aparat
administrativ, cu elemente democratice, numind primari, funcţionari etc. Am
organizat echipe de acţiune pentru combaterea jafului şi a incendiilor făcute de
soldaţii fascişti în retragere. Am organizat echipe de luptă pentru luarea contactului
cu partizanii şi informatorii Armatei Roşii în înaintare. Am organizat camuflarea în
păduri şi lunci a inventarului viu al populaţiei, vaci, boi, cai, oi ş. a. pentru ca să nu
fie forţat evacuate de armatele fasciste în retragere.
III. Activitatea prefectului după intrarea Armatei Roşii, până la evacuarea
populaţiei din teritoriu de operaţii.

După intrarea Armatei Roşii m-am pus la dispoziţia acesteia. La începutul lui
aprilie 1 944, am fost chemat de către comandantul general al armatei de operaţii,
din acest sector, unde, în prezenţa statului major, a comandamentului, am expus
situaţia judeţului din punct de vedere administrativ, economic, cultural şi politic.
După ce am dat lămuriri şi asupra altor chestiuni de care s-a interesat comandantul
şi însoţitorii săi, am fost rugat să conduc mai departe judeţul în calitate de prefect,
asigurându-mi tot sprijinul Armatei Roşii. Cu acest prilej mi s-a reamintit şi am
fost rugat să dau publicării declaraţia comisarului poporului pentru Afaceri Străine
al U.R.S.S. - Molotov - privitoare la respectarea teritoriului român ocupat de
trupele Armatei Roşii, asigurându-mi că, pe toată întinderea teritoriului ocupat, se
vor respecta legile româneşti, în vigoare în momentul intrării Armatei Roşii.
Că ocuparea teritoriului se face numai cu scopul de a izgoni armata germană,
fascistă şi aliaţii ei ş i că guvernul U.R.S.S. nu are nici un fel de revendicări
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teritoriale faţă de România, ocuparea fiind numai vremelnică. Drept aceea, am
publicat toate cele declarate de comisarul poporului, Molotov, prin ordonanţă, ce s-a
afişat în întreg judeţul. Prin publicarea acestei ordonanţe, s-a ridicat moralul
populaţiei, sufletele căreia erau otrăvite de propaganda fascistă.
În calitatea mea de conducător al judeţului, am colaborat cu comandamentul
de front al Armatei roşii şi cu toate serviciile ei ca:
1 . Serviciul exploatării teritoriului ocupat;
2. Serviciul de colectare a trofeelor (ca prăzi de război, încărcarea în
camioane a bunurilor părăsite etc.);
3 . Serviciul etapei, intendenţei şi serviciul tehnic;
4. Serviciul culturii şi propagandei;
5 . Serviciul securităţii.
(ad. 1 ) În urma ordinelor şi dispoziţiunilor comandamentului Armatei Roşii
(serviciul de strângerea trofeelor) am organizat echipe mixte româno-sovietice,
pentru strângerea prăzii de război, tancuri, armament, muniţii, echipament, cât şi
inventarierea averilor, mărfurilor, materialelor, tuturor cetăţenilor judeţului care au
plecat cu trupele fasciste şi care sunt consideraţi ca duşmani ai armatelor
eliberatoare. Conform Convenţiei de la Teheran, toate bunurile şi averile părăsite
sunt confiscate în folosul armatelor eliberatoare. Prefectura a primit ordin de la
comandamentul Armatei Roşii să se inventarieze toate aceste averi, iar cele expuse
jafului să le strângă şi să le depoziteze sub pază. Strângerea şi inventarierea s-a
făcut de mai multe echipe mixte. Astfel, s-a strâns la sediul prefecturii toate armele,
aparatele de fotografiat, radiourile, maşinile de scris etc. [Astfel de materiale şi
mărfuri au fost găsite] în farmacia "Gruber", materialul farmaceutic; la magazia
"
"Munca , mărfuri abandonate şi expuse jafului; în gara mare, tot felul de maşini şi
fier vechi; în magazia prăvăliei " Staffa", mobilă, piane etc.; în magazia "Tcaciuc"
diferite cereale, arpacaş etc., iar în grajdurile şi depozitul de armăsari [s-au găsit]
vite mari şi mici fără stăpân. Toate aceste bunuri au fost cu grijă strânse şi
inventariate de echipele sus amintite, depozitate şi puse sub pază. Inventarul a fost
predat comandamentului Armatei Roşii cu ocazia evacuării.
(ad. 2) În urma ordinelor şi a dispoziţiunilor comandamentului Armatei Roşii,
serviciul exploatării teritoriului ocupat, s-au însămânţat toate terenurile agricole ale
judeţului, s-a pus în funcţie fabrica de becuri şi baterii electrice din Rădăuţi, fabrica
de pălării, cât şi fabricile de cherestea, morile şi brutăriile.
(ad. 3) Am pus la dispoziţia trupei Armatei Roşii, la cererea serviciului de
etape (intendenţă), întreaga aprovizionare de care aveau nevoie trupele şi caii
Armatei Roşii, în sectorul de luptă Lucina, Straja, Vicov de Sus, Putna, unde era
frontul aşezat. Am refăcut, după planurile serviciului tehnic al Armatei Roşii,
drumurile, podurile distruse de pe râurile Siret şi Suceava, punând Ia dispoziţia
Armatei Roşii eliberatoare, zilnic, profesioniştii necesari, cam 500-1 000 de
lucrători şi 200-300 căruţe, iar din pădurile judeţului am pus la dispoziţie lemnul
necesar. De atunci, în înţelegere cu comandamentul Armatei Roşii (serviciul
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

316

Marian Olaru

20

intendenţă) [a fost reluată] circulaţia banilor, astfel, muncitorii, ţăranii puteau să-şi
cumpere cele trebuincioase, pe oricare dintre cele trei valute stabilite în sectorul
ocupat: banii româneşti, lei de ocupaţie şi banii sovietici (ruble).
(ad. 4) Vezi darea de seamă.
(ad. 5) Tot la ordinele şi dispoziţiunile comandamentului Armatei Roşii,
serviciul de securitate, am organizat echipe pentru combaterea jafurilor şi
incendiilor şi pentru menţinerea ordinii şi am completat aparatul poliţienesc urban
şi rural. Am dezvoltat prin conferinţe, manifestaţiuni culturale, la populaţia
judeţului un spirit de emancipaţie şi simpatie pentru U.R.S.S., făcând să vadă în
soldatul Armatei Roşii pe eliberatorul din ghearele fascismului.
Deosebit în colaborarea cu serviciile sovietice amintite mai sus este că am
purtat de grijă de organizarea sanitară cu ajutorul medicilor dr. Brenner şi
dr. Schveiţer, care la apelul meu s-au pus la dispoziţie. Astfel, Spitalul Rădăuţi,
lipsit de întreg inventarul spitalicesc, de către administraţia antonesciană fugită, a
fost pus în funcţiune cu inventar adunat de la particulari şi cu personalul auxiliar,
voluntar.
Pentru procurarea unor venituri financiare fără impozite pe populaţie, au
servit veniturile de la Fabrica de Bere "Rudich", din Rădăuţi şi Fabrica de Spirt din
Negostina, cărora li s-a pus la dispoziţie materii prime şi personalul necesar. În
felul acesta, s-au acoperit cheltuielile publice fără impozite pe populaţie.
Cultul ortodox singur rămas în funcţie restul [fiind evacuate] a fost lăsat să se
manifeste liber.
IV. Evacuarea.
Din motive de strategie militară, comandamentul [ . . . ] al Armatei Roşii a
ordonat evacuarea întregii populaţii [ . . . ] din Rădăuţi, înapoia liniei Siret Suceava, adică pe o adâncime de 50 km de linia frontului. Această deplasare a
întregii populaţii, bolnavi, copii, bătrâni, circa 1 00 000 de oameni, cu tot inventarul
viu şi mort, s-a făcut în timp de patru zile şi patru nopţi, sub conducerea primarilor
şi şefilor de instituţii ( 1 � 1 5 aprilie 1 944), în ordinea cea mai deplină, fără
incidente şi fără nicio intervenţie a Armatei Roşii, rară victime, unele sate trebuind
să parcurgă peste 1 00 km. Am plasat întreaga populaţie evacuată în comunele din
judeţele Dorohoi şi Botoşani, unde au rămas până la începerea campaniei agricole.
Prefectura judeţului Rădăuţi şi-a mutat sediul în Siret, iar primăria Rădăuţi în
oraşul Mihăileni.
V. După evacuare şi până azi, 8 iunie 1944.
După evacuarea, cazarea prefecturii şi a serviciilor publice în oraşul Siret, s-a
înfiinţat Serviciul de Alimentare a Populaţiei Evacuate, Serviciul Schimbului de
Populaţie şi Serviciul Circulaţiei Populaţiei. Lipsind populaţiei mijloacele de
transport, aceasta a fost nevoită, cu ocazia evacuării, să ia cu dânsa numai strictul
necesar şi aprovizionare pentru câteva zile şi inventarul viu. Restul inventarului cât
şi proviziile de alimente au fost lăsate pe loc. Paza acestora a fost lăsat în seama
unităţilor Armatei Roşii, în teritoriul evacuat.
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Populaţia evacuată în comunele judeţelor Dorohoi şi Botoşani, lipsită de
mij loace de întreţinere, a fost sfătuită de îndrumătorii trimişi din partea Prefecturii,
să ia contact cu populaţia locală, punându-se la dispoziţie pentru munci agricole, în
schimbul întreţinerii.
Am organizat trecerea frontierei din şi spre teritoriul ocupat, prin comisia de
triere [pentru] evreii şi ţiganii, cât şi [pentru] populaţia din comunele Vicov, Straja,
Brodina, Falcău etc., care, cu ocazia înaintării Armatei Roşii, a fost depăşită şi
închisă în teritoriul sovietic. Intrarea în judeţ era şi este permisă numai prin punctul
de trecere Tereblecea. Această populaţie a fost plasată, încartiruită, îngrijită şi
alimentată din depozitele prefecturii, în unele zile se întorceau şi câte 1 000 de
oameni cu inventar viu şi mort.
Am organizat la Pretura Siret un serviciu pentru eliberarea autorizaţiilor de
circulaţie a populaţiei în teritoriu ocupat. În urma dispoziţiunilor date de
comandamentul Armatei Roşii, pentru a combate spionajul şi sustragerea de la
prestaţia muncii obligatorii s-au introdus legitimaţii individuale.
Am detaşat un funcţionar superior (Eudoxiu Scalat) la Prefectura Dorohoi,
pentru susţinerea intereselor locuitorilor evacuaţi şi plecaţi în Judeţul Dorohoi.
Comandamentul Armatei Roşii a pus la dispoziţie mijloace de transport pentru
evacuarea bolnavilor, bătrânilor şi copiilor. Evacuarea autorităţilor instituţiilor,
spitalului, mobilierului etc. s-a făcut cu mijloace proprii.
Justiţia

După alegerea mea ca prefect de către comandamentul Armatei Roşii, am
convocat o conferinţă cu scopul organizării aparatului judecătoresc în Judeţul
Rădăuţi. Ne-am mulţumit, atunci, să creăm un consiliu de împăcare, în caz de
diferende între părţi avea menirea să împace părţile iar în caz de contravenţie sau
delicte să dea un aviz asupra culpabilităţii, urmând ca prefectul să dea sancţiunile
necesare pe cale administrativă. Acest consiliu de judecare a fost compus din
judecătorii în retragere - dr. Hilsenarth, Teperberg - iar ca asesori populari au fost:
profesor Hahon, Tofănel şi Rotar. În acest consiliu au fost rezolvate toate cazurile
de neînţelegeri cât şi câteva cazuri penale.
După evacuarea populaţiei Judeţului Rădăuţi, cu care ocazie s-au petrecut
diverse furturi şi neînţelegeri, s-a arătat acest consiliu împăcare nu de ajuns de
eficace. Pe de altă parte, comandamentul Armatei Roşii a cerut de mai multe ori să
se înfiinţeze cât mai urgent instanţe judecătoreşti aşa cum erau organizate în
România, punându-mi în vedere că altfel el va aplica legile sovietice prin curtea
marţială. Din aceste motive şi pentru a scăpa populaţia judeţului de a fi supusă
legilor străine aplicate prin curţile marţiale sovietice, am [înfiinţat] Judecătoria
Siret, Parchetul, Corpul portărei lor şi [ . . . ] . La reactivarea acestor instanţe
judecătoreşti am fost călăuzit de dorinţa de a stabili liniştea şi ordinea [în judeţul]
nostru.
Mi-am dat toată silinţa de a constitui aceste instanţe cu personal care prin
trecutul nepătat al lor şi al familiilor lor, dau oameni cinstiţi şi, în fine, prin dotarea
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[lor intelectuală] ne dau speranţa deplină că aceste instanţe vor funcţiona prin toată
imparţialitatea şi fără vreo deosebire de rasă.

[nvăţământul

Invăţământul public a fost hotărât în aprilie 1 944 [?], [structura anului era
cunoscută încă de la deschiderea anului şcolar], neavând posibilitatea de a da ajutor
elevilor, nici pentru a termina şcoala [şi] nici pentru a o continua în anul viitor. De
aceea s-a apelat Ia toţi profesorii pensionari, de a se pune la dispoziţia prefecturii
pentru organizarea învăţământului primar în fiecare sat, iar la Siret s-a înfiinţat o
şcoală secundară şi o şcoală normală pentru formarea de noi învăţători.
Sănătatea

Cu medicii care s-au întors din Transnistria s-a organizat spitalul din Siret şi
cel din Mihăileni, precum şi spitalul de boli infecţioase din Rogojeşti; servind
primele două spitale pentru toate necesităţile, inclusiv operaţii, iar ultimul pentru
combaterea tifosului exantematic, care se extinde tot mai tare.
La sate serviciul se face de către agenţi sanitari, sub ordinele medicului de
judeţ [ . . . ] .
Pentru administrarea mij loacelor financiare s-a înfiinţat o bancă judeţeană.
Pentru îndrumarea şi supravegherea lucrărilor agricole s-a înfiinţat Serviciul
Agricol şi Camera de Agricultură. Dat fiind că populaţia a fost evacuată în toiul
campaniei agricole de primăvară, îngrij irea şi întreţinerea culturilor din teritoriul
ocupat se face cu autorizaţia comandantului de operaţii al Armatei Roşii, prin
echipele volante şi muncitori. În înţelegere cu comandantul armatei de operaţii s-a
dispus ca recolta ce se obţine să revină celor ce au muncit.
Pentru administrarea bunurilor abandonate s-a înfiinţat Serviciul Bunurilor
Abandonate, în înţelegere cu comandantul [sovietic al armatei de operaţii din
zonă].
La cererea comandantului Armatei Roşii s-a făcut recensământul populaţiei.
Aparatul adm inistrativ a fost organizat după legile în vigoare. Deoarece
funcţionarii activi au plecat cu trupele fasciste în retragere, am fost nevoit să
recrutez personal nou, în care scop am dat următoarea decizie:
Prefectura Judeţului Rădăuţi
cu reşedinţa în Siret
Decizie
Noi, inginer Ion Larionescu, prefectul Judeţului Rădăuţi,
văzând că aparatul administrativ şi cel al justiţiei trebuie să fie menţinut cu orice
preţ şi în timpul ocupaţiei [. . .} pentru observarea intereselor vitale ale populaţiei
rămase în acestjudeţ,
văzând că starea economică a acestuijudeţ trebuie săfie îngrijită la fel,
văzând că la aceasta se poate ajunge prin colaborare cu toate forţele productive
fără deosebire a [. . .}
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Decidem
1. Aplicarea tuturor legilor, de [. . .} care prevăd o oarecare prohibire a
evreilor [. . .} meseriei, comerţului, industriei, profesiunii [. . .} libere sau intră în
funcţiuni publice [. . .} activităţii normale de către autorităţi.
II. Domnul prim-pretor şi [. . .} vor lua la cunoştinţă această decizie, vor
aduce la cunoştinţa comunelor din subordine şi o vor da publicităţii.

Pe lângă această decizie am făcut şi apel la toţi şefii de resort, la toţi
funcţionarii prefecturii, ai preturilor, ai primăriilor şi ai celorlalte servicii publice,
pentru o colaborare disciplinată şi îndeplinirea conştiincioasă a îndatoririlor ce le
are fiecare.
Prefectul arată că, la cererea comandamentului [sovietic] a fost revocat
Colibaba Constantin din funcţia de primar al oraşului Rădăuţi, pentru neexecutarea
de ordin şi neglijenţă în serviciu. În locul lui a fost numit ca primar, fostul vice
primar, Sporn Beri, iar vice-primar Vasile Colibaba. Tot aşa a fost disciplinat
pentru nereguli funcţionarul Rudich Hugo, pentru inducerea în eroare a
autorităţilor. [Dl] Winberg a fost demis din serviciul bunurilor, pentru nereguli şi
[dl] Popovici [a fost] revocat din serviciul agricol, [de asemenea dl] Mazepa, agent
de control la Rudich [a fost] suspendat pentru nereguli, funcţionarul Palamar [a fost
suspendat] pentru părăsire de serviciu, imoralitate şi neexecutarea de ordine, [de
asemenea] poliţistul Roja pentru abuz de autoritate - ca: percheziţii ilegale - şi
particulari pentru încălcarea dispoziţiilor date de comandant[ ul sovietic],
referitoare la circulaţia în teritoriul evacuat. Prefectul aşteaptă de la toţi funcţionarii
şi populaţia ca fiecare să respecte întocmai dispoziţiile date de Armata Roşie şi de
autorităţile noastre, în caz contrar va fi necruţător cu contravenienţii.
Asistenţa socială a fost organizată astfel:
O cantină cu bucătărie, personal şi aprovizionare alimentară pentru
funcţionari, pensionari, persoane fără mijloace, bătrâni, bolnavi şi copii. Pentru
bătrâni şi bolnavi s-au amenajat trei camere ca internat, cu pături, saltele, îngrijire,
iar pentru copiii părăsiţi un cămin (creşă) cu toate cele de primă necesitate.
Încheind prefectul darea de seamă generală, dă cuvântul prim-pretorului
Malinescu, care expune situaţia din plasa Siret, în primele momente de [după]
intrarea armatei [sovietice] în judeţ, prin plasa Siret, contactul cu Armata Roşie,
organizarea serviciilor administrative de plasă, iar după înaintarea Armatei Roşii
prin judeţ s-a pus la dispoziţia prefectului de Rădăuţi cu întreg aparatul
administrativ continuând activitatea sa administrativă de prim-pretor al Plăşii Siret.
Prim-pretorul arată mai departe greutăţile pe care le întâmpină prefectul de a
se menţine în funcţia sa de conducător al judeţului, în cadrul îndatoriri lor prescrise
de legea administrativă în vigoare, situaţia anormală şi lipsa instanţei superioare,
adică guvemământul român. Aduce la cunoştinţă că prefectul trebuie să se menţină
strict în cadrul necesităţilor şi al competenţelor guvemământului, aceasta în scopul
unei bune administrări şi îngrijiri a întregii populaţii.
Prim-pretorul face apel către toţi prezenţii să lase clevetirile, indiferent de natura
lor, [acestea] să dispară cu desăvârşire, iar dacă cineva are nevoie de vreo lămurire să
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ceară de la şeful său ierarhic. Fiecare serviciu să-şi caute de treabă şi să nu se amestece
şi să nu împiedice celelalte servicii. Totodată, accentuează că, prin înţelegere cu
comandamentul [sovietic], s-a dispus ca legătura cu Armata Roşie în toate chestiunile
să se facă numai prin capul autorităţii judeţene, adică prefectul. Aceasta este absolut
necesar în timpurile grele prin care trecem. Ca locţiitor al prefectului însărcinat cu
întocmirea bugetului, cere întocmirea bugetelor de servicii [ . . . ].
Dl. comandant [sovietic] luând cuvântul [roagă ca întregul] aparat funcţionă
resc [să-şi îndeplinească) serviciul şi roagă să continue [ . . . ] asigurându-1 de tot
sprij inul armatei de ocupaţie.
Trecându-se mai departe la discuţia celorlalte chestiuni din ordinea de zi, şi
anume coordonarea serviciilor, ia cuvântul referentul juridic dr. Kesller, care
găseşte organizarea şi activitatea acestora potrivite vremurilor anormale prin care
trecem şi propune să fie menţinută.
La punctul Colaborarea cu autorităţile militare sovietice, ia cuvântul ing. Jegendorf,
[care] explică pe larg felul colaborării cu autorităţile militare ale armatei de ocupaţie, în
sensul de până acum, stăruind ca această colaborare să se facă şi mai departe prin
prefectul judeţului şi comandamentul Armatei Roşii. Ieşirile individuale să dispară.
La punctul [intitulat] Chestiunile agrare, comerciale şi industriale, iau pe
rând cuvântul şeful Serviciului Agricol, Onica, directorul Camerei de Agricultură,
Morgosches, referentul Industriei şi Comerţului, Presnner şi referentul bancar
Parizer, făcând diferite propuneri asupra cărora urmează să hotărască comanda
mentul Armatei Roşii.
Nemaifiind nimic la ordinea de zi, prefectul ia cuvântul arătând că toate
aceste înfăptuiri au fost posibile numai cu ajutorul Armatei Roşii, în general, al
comandamentului - delegat special, pentru al cărui concurs valoros prefectura
aduce mulţumită, în primul rând comandamentului sovietic al Armatei 40, Direcţiei
Teritorial-Administrative de ocupaţie, cu sediul la Botoşani şi, în al doilea rând, d-lui
maior, comandantul delegat, prezent şi însoţitorilor D-Sale (sala izbucneşte în urale
călduroase). Dar, pe deasupra acestei mulţumite către comandamentul adminis
trativ, prefectul aduce mulţumirile întregii populaţii a judeţului, soldatului armatei
eliberatoare, ofiţerilor, comandanţilor şi, mai ales, genialului comandant suprem,
D-lui Mareşal i. V. Stalin (puternice aplauze).
Prefectul propune consiliului ca, în numele populaţiei Judeţului Rădăuţi, să se
trimită următoarele telegrame omagiale:
1. Ex[celenţei] Sale Domnului Mareşa! al U.R.S.S., Iosif Visarionovici

Stalin:
Populaţia Judeţului Rădăuţi, deosebit de cuprinsă de tratamentul uman aplicat
ei, în toate fazele de înaintare a Armatei Roşii în acest judeţ, Vă asigură prin mine,
Excelenţă, de cel mai profund devotament şi mulţumiri.
Prefectul Judeţului Rădăuţi,
Ion Larionescu
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Consiliul primeşte această propunere, sculându-se în picioare şi ovaţionând,
timp de mai multe minute, pe comandantul suprem al Annatei Roşii.
II. Domnului Comandant al fonnaţiunilor militare voluntare române de pe
lângă Annata Roşie:
Fraţi,
în lupta noastră pentru eliberarea patriei de regimul fascist gennan,
"
suntem cu toată inima la voi. Cu Dumnezeu, înainte!
Prefectul Judeţului Rădăuţi,
Cpt. ing. Ion Larionescu
Propunerea este primită cu aplauze.
Domnul Maior, comandantul Gamizoanei, mulţumeşte pentru frumoasele
sentimente exprimate de adunarea Consiliului de Prefectură şi promite că le va
aduce la cunoştinţa locului în drept.
Cu aceasta ia sfărşit şedinţa Consiliului de Prefectură.
Preşedinte,
SS. Larionescu
Vicepreşedinte, SS. Malinescu
Membrii,
SS. Bacinschi, SS. Onica, SS. Vicoveanu
Pentru confonnitate,
Larionescu
Document aflat în colecţia personală a domnului profesor Vasile Bâtă.
Guvemământul Provinciei Bucovina
Pretura Plăşii Seletin
Judeţul Rădăuţi
Secţia Administrativă
Nr. 1 1 65/1 944

Seletin, la 8 august 1 944
Confidenţial

personal

Domnule Prefect,
La ordinul dv. nr. 240, Cab., din 28 iunie 1 944, am onoarea a Vă raporta
următoarele:
La data de 1 iunie 1 944, prim-pretorul, pretorii şi notarii din Plasa Seletin
şi-au reluat activitatea reîntorcându-se la posturile lor.
Notarii din Gura-Putilei, Iabloniţa, Straja, Putna şi Suceviţa nu au rămas la
posturile lor, primii doi au rămas la Putila de unde se deplasează, din când în când,
la Gura-Putilei şi Iabloniţa, iar funcţionarii din Plasa Putna s-au întors la Lugoj,
nefiind admişi de autorităţile militare gennane, ca aceia din Gura-Putilei şi
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Iabloniţa, de [către] autorităţile militare ungare. Asemenea, jandarmeria nu s-a
întors la Iabloniţa din cauză că Valea Ceremuşului este periclitată de partizanii din
Galiţia.
De la 1 iunie 1 944 [şi] până la 30 iulie 1 944 am stat permanent sub teroarea
partizanilor ruşi, de sub conducerea cpt. rus Formanciuc/ probabil Forman-ciuc/.
Am raportat Domnului Prefect toate incursiunile făcute de partizanii ruşi din
împrejurimile Seletinului /rap. Nr. l / rez, 2/ rez. 3/ rez, 7/rez, 9/ rez, 1 0/ rez, etc/.
În ziua de 1 9 iulie 1 944, orele 1 O dim[ineaţa] s-au apropiat gării Seletin, iar
localitatea a fost evacuată înspre nord-vest. Este lesne de închipuit în ce situaţie ne
aflăm noi funcţionarii, fără arme, fără mijloace de locomoţie.
În ziua de 3 0 iunie 1 944, un grup de partizani ne-a pândit în satul Plosca,
hotar cu Sărghieni. Din convoiul respectiv făcea parte Domnul General Barozzi,
Dl. Prefect al judeţului, doi maiori de jandarmi, prim-pretori şi pretori. Am scăpat
ca prin minune. În aceeaşi zi, după-masă, Seletinul a fost bombardat de două
avioane Rata producând numai pagube materiale . În lupta dată pe urmă de
compania de poliţie/jandarmerie/ au căzut morţi doi jandarmi, unul a fost rănit,
unul [a fost] dat dispărut şi găsit, pe urmă, mort în pădure, iar dintre partizani au
fost omorâţi vreo şase, prinşi [au fost] cinci.
[Odată] cu sosirea armatelor germane şi înlocuirea unităţilor ungare, pericolul
partizanilor nu mai este aşa mare, însă acest pericol persistă în mod lent şi
permanent.
La aceasta se mai adaugă pericolul partizanilor ucraineni sprij iniţi de
armatele germane, care însă prezintă un pericol pentru autorităţile româneşti,
fiindcă ei luptă contra bolşevicilor pentru o Ucraină liberă în care, după concepţia
lor, intră şi Nordul Bucovinei.
În prezent, situaţia, în aparenţă, este liniştită. Populaţia autohtonă,
huţănească, a dat dovezi de multă loialitate şi dragoste pentru ţara noastră.
În general, starea sufletească a populaţiei civile este bună. Prefectura
Judeţului Câmpulung, de sub conducerea Domnului Prefect, dr. Aurel Huţu, ia
toate măsurile dictate de împrejurări, pentru a uşura situaţia populaţiei din plasă şi
mai ales a populaţiei refugiate din comunele Straja, Banila, Davideni şi a celei
evacuate din Mărăcineni şi Răstoace. S-au luat toate măsurile pentru aprovizio
narea Plăşii Seletin cu porumb, sare, articole C.A.M., zahăr etc. Se simte numai
lipsa de numerar/lei/, din cauză că toată industria stagnează, fabricile nu umblă,
lucrări în pădure nu sunt.
Domnul Prefect al Judeţului Câmpulung a luat măsuri ca să se cumpere vitele
de la locuitorii refugiaţi şi evacuaţi.
Pentru ajutorarea refugiaţilor al căror număr se ridică la câteva mii, s-au
înfiinţat cantine în Seletin şi Şipotele Sucevei, precum şi în alte localităţi din
Judeţul Câmpulung. Cantina din Seletin a fost subvenţionată de prefectură cu
1 00 000 lei, plus danii de 30 000 lei de la locuitorii din Seletin, iar cantina din
Şipotele Sucevei cu 70 000 lei. Cantina de pe lângă Pretura Seletin a obţinut o
subvenţie de 1 O 000 lei.
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Grosul refugiaţilor este îndreptat înspre Lucina, Iacob[eni] şi D[ . . . ] .
Din punct de vedere administrativ şi financiar este următoarea [situaţie] de
observat:
Comunele lucrează cu bu&etele din anul trecut conf. Art. 3 5 L.C.P. şi art. 1 6 1
L.A. dacă dispun de încasări. In general însă, comunele nu au venituri deoarece
aparatul fiscal încă nu funcţionează în condiţii satisfăcătoare, lumea neavând de
unde să plătească impozitele, iar deplasarea agenţilor fiscali la domiciliul
contribuabilului, în afară de centrul comunei, este prea riscant. Înainte de zilele de
plată, secretarul-casier al comunei Sărghieni, Ciubotaru [ . . . ] a fost căutat de nişte
partizani ucraineni şi ameninţat ca să nu colecteze lâna de la locuitor, [în caz]
contrar va fi suprimat.
Am înaintat prin Prefectura Judeţului Câmpulung Moldovenesc state de plată
pentru tot personalul comunal din plasă, primari, ajut[ori] de primari, secretari,
casieri, precum s-a cerut prin ordin de către Min. Afac. Interne. Salariile încă nu
s-au avizat.
Comunele nici n-au registre de contabilitate pe anul 1 944/45, deoarece, din
cauza evacuărilor, n-au avut când să se aprovizioneze.
Primăriile sunt în general în stare bună.
Registrele administrative s-au înfiinţat. Registrele de stare există. În
comunele din Valea Ceremuşului, parte au fost distruse.
Situaţia şcolilor a prezentat-o, într-un raport, Dl inspector şcolar Popovici şi
se poate cere de la permanenţa Directoratului Instrucţiunii Publice, de la Prefectura
Câmpulung. Stricăciunile la şcolile din plasă sunt destul de însemnate în urma
încartiruirilor unităţilor operative.
Guvernul a luat toate măsurile pentru ca plata ajutoarelor familiilor nevoiaşe
ale concentraţilor să se facă în condiţii optime. Această măsură a guvernului a făcut
o impresie foarte bună în rândurile populaţiei, mai ales a celei refugiate.
Şoselele şi drumurile sunt într-o stare foarte bună. Sute şi sute de lucrători
sub comandă germană lucrează permanent la întreţinerea drumurilor.
Afară de instanţele judecătoreşti şi de cenzorul statistic, toate categoriile de
departamente şi-au reluat activitatea. S-au prezentat funcţionarii administrativi/
fără secretar, casier şi funcţionarii preturii/ preoţii, învăţători, organele fiscale,
sanitare şi veterinare, P.T.T., C.N.R., ingineri silvici, ocolul agricol, jandarmeria etc.
Starea spirituală a funcţionarilor este bună. Ei sunt însă preocupaţi de grija
pentru familiile lor rămase evacuate, fără nici un sprijin material şi moral, iar
funcţionarii administrativi, sanitari şi învăţătorii nu sunt plătiţi de la 1 aprilie a.c.,
considerând că salariu pe trei luni I-au cheltuit într-o singură lună, cu ocazia
evacuării. Funcţionarii preturii au primit salariul pe luna mai.
În schimb, funcţionarii fiscali au primit toate drepturile diurne etc., ceea ce
produce nemulţumiri la celelalte categorii de funcţionari publici, îndeosebi
administrativi, care au fost primii la datorie.
Avem onoarea, deci, a Vă ruga să binevoiţi a interveni locului în drept
pentru lichidarea următoarelor drepturi:
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1 . Toate restanţele ce se cuvin preturii de la Guvemământul Provinciei
Bucovina. S-a raportat în numeroase rânduri;
2. Plata întreţinerii atelajului şi vizitiului Preturii Seletin;
3 . Diurnele de deplasare pe aprilie-august 1 944;
4. Diuma specială sau al doilea salariu pentru familiile evacuate. [ . . . ]
D.J.A.N. Suceava, Fond Prefectura Rădăuţi, nr. 1 0 1 , inv. 23 1 , d. 811 944, f. 80-80v.
Referat

Intrarea
Prefectura Rădăuţi
Nr. 3 470, 1 2 VIII 1 944

În urma cererii d-lui Emil Vidviţchi, fostul administrator al Fabricii de bere

"
"Beill din Siret, dl Director al Bunurilor Statului a delegat un funcţionar al acestui
serviciu pentru constatarea exactităţii celor induse în cererea sus numită.
Referatul funcţionarului delegat este cu totul incomplet. Nu reiese care şi câte
clădiri sunt în bună stare, pentru ce pot fi întrebuinţate, dimensiunile lor etc.
Nu s-a indicat cine administrează şi trage foloase din pomăt, grădina de
zarzavaturi şi de flori a fabricii, în ce calitate grădinarul, dl Başec, exploatează
această grădină (este arendaş, proprietar, salariat ?) şi care sunt "alte multe obiecte,
material pentru butoaie, sănii, căruţe, maşini vechi, vase pentru murături " etc. pe
care le aminteşte dl Vidviţchi în cerere?
Înţelegem foarte bine şi e pe deplin justificată dorinţa d-lui Vidviţchi, ca să fie
numită o altă persoană ca administrator al acestor materiale, acesta preluând totul şi
descărcând pe domnul sus numit, ca fost administrator, de orişice răspundere.
Cine însă ar vrea să-şi asume sarcina, preluând un material fără inventar?
Concluziile pe care le trag eu sunt următoarele:
Nu este nevoie şi [este] imposibilă numirea unui administrator deoarece:
a) Prefectura din cauza greutăţilor materiale impune tuturor serviciilor un
număr cât se poate de restrâns de funcţionari;
b) Clădirile care, conform cererii, le-a arendat atelierul pentru fierbere de bere
sunt sub administraţia şi controlul Camerei Agricole, precum şi materialul
de dogărie aflat acolo, care aparţine acelui atelier;
c) Tot aşa administraţia grădinii şi pomătul cad în competenţa Camerei
Agricole;
d) Mij loacele de transport precum căruţe, sănii etc., maşini vechi, vase pentru
murături, precum şi materii prime ca slad, măzărichie, să fie inventariate
exact şi predate Camerei, toate acestea fiind în cadrul Camerei Agricole;
e) Colţurile din slad care, după părerea d-lui Vidviţchi, încep să putrezească,
Serviciul Bunurilor să dispună vânzarea lor;
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t) Clădirile care sunt în stare bună, ca locuinţa lui Rudich-Adlersberg şi
Vidviţchi-Vasilovici, pot fi administrate de Serviciul Bunurilor cu acelaşi
personal, care administrează alte sute de clădiri din oraş;
g) Ruinele n-au nevoie de administrator;
h) Ceea ce priveşte că " lumea intră şi iese în voie ridicând obiecte după plac",
acestei situaţii i se poate pune capăt cu uşurinţă, predând supravegherea
curţii d-lui Ghenici Vasile, conductorul tehnic al atelierului pentru fierbere
de bere, care locuieşte acolo;
i) Arendaşul principal fiind atelierul, nu este bine ca în aceeaşi curte să se
afle doi stăpâni.
Directorul Camerei Agricole,
Dr. F. Margosches
D.J.A.N. Suceava, Fond Prefectura Rădăuţi, nr. 1 0 1 , inv. 23 1 , d. 88/1944, f. 43 .
Domnule Prefect,
Subsemnatul Dr. Hersch Colman, în calitate de şef al biroului muncii Siret,
respectuos vă raportez următoarele:
În ziua de 1 5 august a.c., Dl Prim-pretor a dat ordin d-lui Răileanu, şef
serv[iciu] ext[?] ca să strângă numaidecât, pentru muncă obştească, vreo 20 de
bărbaţi.
Subsemnatul l-am sfătuit pe Răileanu că, întrucât era nevoie numaidecât de
oameni, să ridice pe aceştia dintre meseriaşi şi comercianţi, după care a ieşit după
oameni.
Din cauză că dl Comandant Militar se afla la localul preturii, dl Prim-pretor
era nervos şi se interesa în continuu de cei 20 de oameni.
Subsemnatul, de asemenea, am mers la închisoare unde erau cei ridicaţi din
stradă de dl Răileanu şi îi cercetau. Când am văzut că sunt depuşi şi trei morari de
la moara statului, despre care tocmai cu o zi înainte primisem de la Prefectură ordin
ca fiind rechiziţionaţi pentru moara statului, vor fi scutiţi de orice muncă obştească,
văzută şi de Dl Prim-pretor, am mers în biroul meu ca să controlez actul. Acolo se
afla tocmai Dl Terezz, trimis de la Camera Agricolă pentru a cere liberarea
morarilor, spunând că moara stă din cauza lor. Căutând actele, am găsit de cuviinţă
ca aceşti morari să fie trimişi la munca lor. Puţin mai târziu Dl Prim-pretor aflând
că nişte oameni au fost liberaţi, m-a întrebat de ce am scos trei oameni de la
închisoare. Am răspuns că erau morari rechiziţionaţi pentru moara statului. Fără a
aştepta vreo altă explicaţie Dl Prim-pretor dădu ordin Dlui comisar Moldovan, care
era tocmai de faţă, ca să mă depună pe mine în locul lor. Astfel, am fost condus la
arest. După o oră, gândind că OI Prim-pretor s-ar mai fi calmat, am cerut să fiu
condus în faţa D-Sale. l-am cerut explicaţii asupra motivelor arestării mele, însă
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fără a-mi răspunde insistă să fiu condus înapoi la arest. Am refuzat să mă reîntorc.
Atunci, a mai chemat un gardian care a aplicat forţa asupra mea. În urma
busculadei şi pentru a evita scandalul am cedat, plecând la închisoarea poliţiei.
După ora 4, Dl chestor al Poliţiei m-a liberat. Astfel că am fost arestat timp de
6 ore, de la orele 1 O, [la orele] 16.
În această cauză procedura nedreaptă şi ilegală a Dlui Prim-pretor este
evidentă, cu atât mai mult, cu cât cu o zi înainte, când s-a cerut prima oară aceşti
oameni, noi, funcţionari de la Biroul de Muncii, în colaborare cu Poliţia, printr-o
grea muncă de noapte i-am strâns. Însă, Dl Prim-pretor, pe foarte mulţi i-a liberat,
nu ştiu din ce motive. Şi, din acest motiv, a trebuit Biroul muncii să scoată în pripă
20 de oameni la ordinul Dlui Prim-pretor, iar subsemnatul ştiind că ridicarea celor
trei se datoreşte de asemenea acestei grabe, am corectat-o singur. Iar pentru această
faptă a trebuit să sufăr ruşinea de a fi arestat, forţat de poliţişti, fapt ce m-a
determinat la demisia mea, precum şi la recurgerea la justiţie.
În urma celor de mai sus, cu respect vă rog a deschide acţiune disciplinară
atât în contra mea cât şi a Dlui Prim-pretor.
Cu deosebită stimă,
Dr. Hirsch Colman
O-Sale, Domnului Prefect al Judeţului Rădăuţi [cu sediul] în Siret
[Rezoluţia prefectului: La dosar. După pronunţarea justiţiei se va preda comisiunii
de disciplină]
D.J.A.N. Suceava, Fond Prefectura Rădăuţi, nr. 1 0 1 , inv. 23 1 , d. 1 4/1944, f. 1 8 .
Circulara Prefecturii Rădăuţi cu sediul în Siret, nr. 4 327 1 4 1 9 - 1 944
Către toate serviciile Instrucţiunii de Stat, judeţ şi comună
Am preluat de azi, 4 septembrie 1 944, conducerea Prefecturii Rădăuţi.
Nu este momentul, din cauza timpurilor excepţionale în care trăim, să vă
adresez un apel formal, ci este cazul ca aducându-vă la cunoştinţă numirea mea în
acest post de grea răspundere, să vă cer să faceţi cu toţii mai mult decât datoria, să
vă cer să-mi daţi tot sprij inul şi concursul în îndeplinirea grelei mele misiuni [ . . . ] .
S ă muncim din răsputeri cu toţii laolaltă pentru a executa fără şovăire
dispoziţiunile pe care le vom primi din partea reprezentanţilor eliberatoarei Armate
Roşii, dându-i tot concursul necesar, atât ei cât şi Armatei Române, care în ultimul
moment şi-a dat seama care-i este adevăratul prieten şi luptă alături de marea
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Armată Roşie pentru alungarea şi stârpirea definitivă a nemţilor de pe teritoriul
României.
Prefect,
Gh. Palamariu
D.J.A.N. Suceava, Fond Prefectura Rădăuţi, nr. 1 0 1 , inv. 23 1 , d. 1 / 1 944, f. 1 9 .
Telegramă către prefecţii judeţelor, către primarii ş i inspectorii generali
administrativi /nr. 55 1461 1 2 septembrie 1 944/ora 20 şi 40 minute.
Se cere imperios înlăturarea tuturor funcţionarilor de origine etnică germană
sau maghiară pentru a putea face economii bugetare.
În orice caz să nu mai existe în nici o unitate administrativă nici un funcţionar
de origine etnică gennană sau maghiară. Executarea şi raport telegrafic în 24 de ore.
Ministrul Afacerilor Interne,
General Aurel Aldea
D.J.A.N. Suceava, Fond Prefectura Rădăuţi, nr. 1 0 1 , inv. 23 1 , d. 1 1 1 944, f. 4.
Prefectura Judeţului Rădăuţi
Serviciul Sanitar al Judeţului Rădăuţi
Nr. 1 55, din sept. 1 944
Dare de seamă
asupra activităţii Serviciului Sanitar al Judeţului Rădăuţi,
de la evacuarea autorităţilor româneşti şi până în prezent
După evacuarea autorităţilor româneşti din Judeţul Rădăuţi, Serviciul Sanitar
era inexistent. Conducerea Trecută făcuse marea greşeală, de neiertat, de a lăsa o
populaţie de circa 1 40 000 de locuitori în judeţ, fără nicio asistenţă medicală,
tocmai într-un timp când, din cauza evenimentelor, se putea aştepta la izbucnirea
[unei] epidemii şi ivirea de accidente.
La data de 1 3 mai 1 944, când o mare parte a Judeţului Rădăuţi a fost
evacuată, conform ordinelor autorităţilor militare, subsemnatul am primit însărci
narea de a organiza Serviciul Sanitar al Judeţului Rădăuţi.
În primul rând, am dat atenţie specială ce măsuri necesare trebuie luate pentru
combaterea epidemiilor ivite din cauza supraaglomeraţiei comunelor rămase
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neevacuate din Judeţul Rădăuţi. Totodată, dispuneam de un număr redus de medici
evrei, reîntorşi din Ucraina. În acelaşi timp trebuia să port grijă de o mare parte a
populaţiei Judeţului Rădăuţi, evacuată în Judeţul Dorohoi, în care scop am ajuns la
un aranjament cu Serviciul Sanitar Dorohoi, în sensul că comunele situate în
apropierea oraşului Dorohoi să fie deservite de medicii din Dorohoi, iar restul
comunelor de pe teritoriul Judeţului Dorohoi, de medicii judeţului Rădăuţi,
organizând circumscripţii sanitare la Mihăileni şi Dersca, cu doi medici.
Ţinând cont de distribuţia populaţiei Judeţului Rădăuţi, am organizat
următoarele circumscripţii:
1) Circumscripţia 1 , Siret;
2) Circumscripţia II, Rogojeşti;
3) Circumscripţia III, Calafindeşti;
În aceste circumscripţii s-au organizat dispensare dându-se consultaţii gratuite
populaţiei. Am angajat personal:
1 ) un medic de fiecare circumscripţie;
2) agent sanitar cu o echipă sanitară în fiecare comună;
3) o moaşă.
Am organizat spitale mixte la Mihăileni şi Siret [ . . ].
.

D.J.A.N. Suceava, Fond Prefectura Rădăuţi, nr. 101, inv. 23 1 , d. 811 944, f. 88.
Domnule Prefect,
Vremurile prin care trecem sunt foarte grele. Îndeosebi scumpetea creşte în
mod înspăimântător. Obiecte de prima necesitate au ajuns în timpul de faţă preţuri
cu adevărat fantastice! Iar în ceea ce priveşte alimentele, acestea s-ai scumpit în aşa
măsură, încât au devenit accesibile numai oamenilor celor bogaţi (cu dare de
mână).
Dar mai îngrij orător şi mai dureros totodată e faptul că scumpetea creşte pe zi
ce trece, deci preţurile se urcă mereu, ceea ce-i o adevărată nenorocire pentru
oricine care nu dispune decât de venituri modeste de trai.
Aici trebuie să ne gândim la acei slujbaşi ai statului, care muncesc pentru o
retribuţie lunară fixă, cu care nici pe departe nu pot face faşă scumpetei excesive de
azi. În adevăr, situaţia materială a funcţionărimii este dintre cele mai îngrijorătoare
şi ar trebui să dea de gândit celor cu răspundere în judeţ şi oraş!
Dintre sluj başii statului se găsesc învăţătorii şi profesorii, adică corpul
didactic într-o situaţie materială cu totul precară. Această tagmă de slujbaşi, care-şi
fac cu prisosinţă datoria, muncind în chip devotat şi fără preget la locul unde este
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pusă - adică în şcoală -, a fost şi în trecut mereu uitată şi cu toate promisiunile ce
se dădeau corpului didactic primar şi secundar, nu i s-a îmbunătăţit în mod real
soarta printr-o retribuţie mai omenoasă, mai dreaptă a muncii depuse.
Dacă unele categorii de funcţionari au primit un fel de încurajare, un spor,
sau chiar o gratificaţie, membrii corpului didactic, în special cel secundar, merită
prin studiile ce le posedă, deci prin pregătirea ce şi-au însuşit-o, precum şi prin
munca ce o depun pentru luminarea odraslelor tinere, să aibă parte de o soartă mai
bună [din punct de vedere] material! Sub aceasta înţelegem ca să l i se îndulcească
şi lor condiţiile de viaţă printr-o remuneraţie mai dreaptă, mai echitabilă.
Ştim că anumite categorii de funcţionari au primit ca încurajare un fel de
adaos de salariu sau o gratificaţie! Şi corpul didactic, care depune şi el o muncă
pozitivă pentru luminarea tineretului, cere să nu fie trecut cu vederea, acordându-i-se
şi lui sprij inul material. Care 1-a câştigat cu prisosinţă şi pe care-I merită pe deplin.
Rugăm ca că ni se acorde şi nouă profesorilor (care cu salariul de mizerie ce-l
primim nu putem nicidecum face faţă greutăţilor vieţii, implicit scumpetei excesive
de azi), din fondul onor. Prefecturii sau Primăriei, o sumă, care ar constitui un [fel]
de indemnizaţie, sau de remuneraţie a muncii ce membrii acestui corp de
intelectuali o depun pentru luminarea copiilor cetăţenilor acestui judeţ şi oraş.
Cerem insistent ca îndemnizaţia aceasta s-o primim până la 20 ale lunii
decembrie, pentru că ne găsim în preajma sărbătorilor când cheltuielile de orice
natură sunt mari.
În nădejdea că îndreptăţita cerere a corpului didactic secundar va afla un viu
răsunet în inima D-Voastră (fiind apreciat pe merit) o supunem spre justa ei
apreciere şi satisfacere.
Rădăuţi, la 1 4 decembrie 1 944.
Naftali Alpern, St. Livescu, Andrişan M, Andrişan Victoria, Prelipcen Viorica,
F. Oanea, V. Turanschi, Prelipcen Veronica, L. H. Popescu, Elena Verenca,
Dimitrie Repta
D-Sale Domnului Prefect al Judeţului Rădăuţi
Documentul a fost înregistrat pe 1 5 decembrie 1 944 la cancelaria prefectului
şi a primit următoarea rezoluţie, pe 7 ianuarie 1 945: Prefectura nu dispune de
fonduri. Corpul didactic se va adresa Ministerului Educaţiei Naţionale, de care
depinde. SS. Indescifrabil.
D.J.A.N. Suceava, Fond Prefectura Rădăuţi, 1 944, nr. 1 0 1 , inv. 23 1 , d. 1 511 944,
f. 24-24 V.
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Prefectura Judeţului Rădăuţi
Cabinet
Nr. . . . . din 1 9 IX 1 944
Domnule Ministru,
Subsemnatul Ghorghe Palamariu, Prefectul Judeţului Rădăuţi, am onoarea a
vă expune mai jos situaţia Judeţului Rădăuţi, de la evacuarea autorităţilor româneşti
şi până azi:
În general:

Începând cu ziua de 1 5 martie 1944, autorităţile româneşti au început evacuarea
lăsând populaţia Judeţului Rădăuţi la voia întâmplării şi pradă trupelor germane în
retragere. Nemţii au început a prăda cu furie pe locuitori, ameninţând cu armele, rară
ca oamenii să se poată feri sau apăra. Au dat foc centrelor Siret şi Rădăuţi, iar în ziua
de 27 martie 1 944, nemţii au dat foc gării mari [din] Rădăuţi, de asemenea au prădat
toate prăvăliile ce au mai rămas. În timpul când oraşul Rădăuţi era în flăcări, nemţii au
deschis penitenciarul şi au lăsat oraşul pe mână criminalilor ieşiţi din închisoare.
Nemţii, deţinuţii eliberaţi din penitenciar cât şi populaţia rurală care s-a răsculat şi
vine de pradă în oraş, s-au unit pentru a devasta şi jefui magazinele cât şi locuinţele
celor plecaţi. Această stare de haos a domnit din ziua de 1 5 martie şi până în ziua de 8
aprilie 1 944, când Armatele Ruseşti eliberatoare au intrat victorioase în oraşul
Rădăuţi. Din acea zi început să se facă ordine în oraş şi în judeţ.
Administraţiajudeţului:

Comandamentul Militar al oraşului Rădăuţi a chemat atunci câţiva intelectuali
din cei rămaşi, printre care era şi subsemnatul, punându-ni-se în vedere să începem
imediat reclădirea judeţului şi să înjghebăm după structura românească
administraţia judeţului şi a comunelor urbane şi rurale. Atunci s-a ales un prefect în
persoana domnului Ion Larionescu, director de prefectură [a fost ales] domnul
Scalat Eudoxiu, iar subsemnatul şef [al] Serviciului, însărcinat cu reorganizarea
serviciului administrativ şi [a] vieţii economice.
Încetul, cu încetul am organizat prefectura, primăria oraşului Rădăuţi, precum
şi toate comunele rurale, învingând cu ajutorul Comandamentului Militar din
Rădăuţi toate greutăţile în special deplasările ce se făceau cu foarte mare greutate,
din cauză că eram încă aproape de zona de operaţiuni. Trebuie să menţionez că la
nici o instituţie n-am găsit nici un registru şi nici un articol de birou, totuşi am ştiut
să învingem şi aceste neajunsuri. Pot spune cu mândrie că azi am ajuns ca
administraţia prefecturii şi a comunelor rurale să funcţioneze întocmai după
prescripţiunile legii administrative. Am înfiinţat, de asemenea, două preturi şi
anume Putna şi Siret. Pretura Siret a luat fiinţă din propria iniţiativă, deoarece
oraşul Siret a fost eliberat înaintea oraşului Rădăuţi.
Pentru menţinerea ordinii am organizat, după modelul poliţiei româneşti, o
poliţie de guarzi comunali. O atenţie deosebită s-a dat serviciului de siguranţă,
condus de însuşi şeful poliţiei judeţene, domnul Roja Gheorghe, în mod strălucit.
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Este momentul să arăt că în activitatea noastră am găsit cea mai largă
înţelegere din partea autorităţilor militare ruseşti care ne-au dat tot concursul în
misiunea noastră grea.
Armate eliberatoare a găsit la noi şi [un] dezinteresat sprijin. Atât oraşul
Rădăuţi, cât şi oraşul Siret, precum şi toate comunele din judeţ au ajutat atât
Comandamentul Militar din Rădăuţi, cât şi trupele în trecere, cu vite mari şi mici,
piei de oaie şi toate cele necesare, ori de câte ori acestea ne-au fost cerute. Asupra
acestor contribuţii ţinem o evidenţă exactă care vă va sta la dispoziţie.
În ziua de 1 0 mai, pentru motive de interes militar, autorităţile militare ruseşti
au dispus evacuarea oraşului Rădăuţi precum şi a tuturor comunelor, peste apa
Siretului, astfel că a fost evacuat întregul judeţ în afară de oraşul Siret şi patru
comune limitrofe. Urma să fie evacuate şi acestea, dar prin bunăvoinţa domnului
general, comandant al acestui sector de operaţiuni, a fost exceptat de la evacuare
oraşul Siret, lăsându-i-se şi patru comune ca spate rural, pentru a nu distruge
complet Judeţul Rădăuţi şi pentru a menţine centrul administrativ care, mai târziu,
să conducă reîntoarcerea populaţiei evacuate.
Câteva zile înainte de ordinul de evacuare, s-a îmbolnăvit directorul
Prefecturii, domnul Scalat Eudoxiu, astfel că subsemnatul am fost numit în locul
Domniei Sale, ca director de Prefectură, primind însărcinarea de a conduce şi
organiza evacuarea populaţiei dincolo de apa Siretului.
Întrucât toate comunele au fost evacuate în judeţul Dorohoi, am trimis prim
pretorul din Putna, împreună cu personalul său în oraşul Dorohoi, în vederea
ameliorării soartei populaţiei evacuate şi pentru a prezenta doleanţele ei
autorităţilor din Dorohoi. S-a întocmit, la Prefectura Rădăuţi, un plan de evacuare
stabilindu-se exact, pentru fiecare comună evacuată, comuna de destinaţie din
Judeţul Dorohoi. Planul de evacuare a fost în aşa fel întocmit pentru ca să nu se
piardă contactul cu populaţia evacuată, iar comunele evacuate să nu piardă nimic
din caracterul lor de unitate politică. Eficacitatea acestor măsuri s-a dovedit acum
când, în urma aprobării autorităţilor militare ruseşti, populaţia evacuată a început să
se reîntoarcă, în mod treptat, în comunele lor de origine.
În ziua de 4 septembrie 1 944, subsemnatul am fost numit prefect al judeţului
în locul domnului Ion Larionescu.
Întrucât, după cum s-a mai arătat mai sus, Comandamentul Militar a aprobat
reîntoarcerea la Jocul de origine a unor comune evacuate şi va aproba curând
reîntoarcerea restului populaţiei evacuate, am întocmit în această privinţă un plan
de organizarea pentru a preîntâmpina haosul. S-au trimis şi se trimit delegaţi în
comunele de evacuare pentru a pregăti întoarcerea populaţiei şi pentru a face un
inventar de lucrările aflate în aceste comune. De asemenea, [ . . . ] specială pregăteşte
întoarcerea populaţiei din Rădăuţi [ . . . ] refacerea oraşului pentru a-i da toată
importanţa pe care a avut-o în trecut. Relev că în nceaslă operă grea găsesc tot
concursul şi Luată încrederea la Comandamentul M i l itar Sov ietic.
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Viaţa economică

Imediat după eliberarea judeţului nostru de către trupele Armatei Roşii le-am
[pus] în vedere comercianţilor, industriaşilor şi liber-profesioniştilor de a începe
imediat activitatea lor profesională, garantându-li-se o deplină libertate a muncii.
Încetul, cu încetul s-au deschis prăvălii, restaurante, frizerii şi diferite ateliere de
meserii. S-a înfiinţat pe lângă prefectură un serviciu economic pentru a coordona şi
reglementa mersul vieţii economice. În primul rând am îngrijit de aprovizionarea
judeţului cu articole de primă necesitate şi am restabilit un contact economic cu
judeţele Dorohoi şi Botoşani, mai bogate şi mai bine înzestrate cu aceste articole.
De asemenea, am favorizat înfiinţarea de industrii. Într-adevăr au luat fiinţă o
fabrică de piele şi talpă, mai multe fabrici de săpun şi de lumânări, ateliere de
industrie casnică. Dintre industriile mai mari au funcţionat în mod normal
întreprinderile " S. Rudich" - fabrica de spirt şi lichior, fabrica de bere din Siret şi
fabrica de spirt din Negostina. După demontarea acestor fabrici s-a înjghebat la
Siret o fabrică de bere şi una de spirt sub formă de industrie casnică. Serviciul
economic a lucrat şi pe teren cooperativ. A luat fiinţă Cooperativa de Consum
"
"Munca , prin care populaţia civilă este aprovizionată cu articole de primă
necesitate. Alte cooperative de consum şi de producţie sunt în curs de înfiinţare.
Daca ţinem cont de mij loacele slabe de care dispune serviciul economic,
trebuie să recunoaştem că, în intervalul scurt de la 1 5 martie 1 944, s-au înfăptuit
realizări destul de frumoase pe teren economic. La acestea mai adăugăm că
serviciul economic întreţine, din veniturile sale mici, bucătăria populară, azilul de
bătrâni şi un orfelinat, cât şi cantina funcţionarilor.
Astăzi, când populaţia evacuată se întoarce la vetrele ei, am luat măsuri
pentru reactivarea industriei forestiere şi [ . . . ]. O mare parte din populaţia din
comune se compune din lucrători de pădure şi cherestea, iar exploatarea lemnului
de lucru şi de foc, cât şi fabricarea cherestelei formează una din principalele surse
de venit, astfel că aceste ramuri economice trebuie dezvoltate pentru ca judeţul
nostru să nu piardă complet industria sa cea mai importantă şi din care se susţine.
Rugăm, deci, insistent să binevoiţi a interveni la autorităţile ruseşti pentru a nu se
monta fabricile de cherestea din comuna Suceviţa şi Straja.
Situaţia agricolă

Situaţia agricolă din judeţ este următoarea:

Însămânţări:
Grâu 1

754 h a,

carto fi 5 3 7 ha.

secară 1 445 ha, orz 1 2-1 5 ha, ovăz 7 673 ha, porumb 848 ha,

Cu toate că situaţia agricolă n-a fost aceeaşi [ca aceea ] din anii precedenţi,
din cauza l i psei de an i ma l e tracţiune, totuşi, prin bunăvoinţa l ocu ito r il or s-a putut

realiza, poate, mai mult decât cerinţele aşteptate . Trebuie să menţionăm că Judeţul
Ră d ăuţi se întinde pe o suprafaţă de 270 knl, brăzdând Bucovina din valea
Siretu l u i, de la graniţa judeţu l u i Dorohoi şi până la Carpaţi. Cel mai mare procent îl
au pădurile de brazi, circa 46% din suprafaţa totală, 1 9% poieni şi p ăşu n i

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

,

livezi

Documente rădăuţene

37

333

0,33%, iar fâneţe naturale 8%. După cum am amintit mai sus, întreaga populaţie de
1 00 000 de suflete a fost evacuată în Judeţul Dorohoi, aşa că nu s-a putut face
însămânţări de primăvară pe o suprafaţă mai mare, din cauza evacuării ce s-a făcut.
[Pe] întreaga suprafaţă însămânţată cu cartofi şi porumb nu s-au putut face lucrările
de întreţinere. Din întreaga suprafaţă însămânţată cu păioase numai 75% s-a putut
recolta, aceasta din cauza lipsei braţelor de muncă. În zona militară nu s-a recoltat
de către locuitorii satelor, [ci de către] armată. Din expunerea mea reiese că
locuitorii satelor care au fost evacuaţi, iar în curând se vor întoarce la vetrele lor,
nu vor găsi decât casele distruse, fără uşi şi [fără] ferestre, chiar şi fără plite. Când
observăm pe acei care până acum s-au întors, nu vedem nici un sac cu grăunţe sau
cu făină. Fabricile sunt scoase din funcţiune, lucrătorii nu vor avea nici un câştig
pentru a-şi procura, ca de obicei, porumb din vechiul Regat, afară de alimentarea
acestor oameni pentru întregul teritoriu evacuat, prefectura va trebui să pună la
dispoziţia agricultorilor seminţe de grâu şi de secară, pentru însămânţările de
toamnă. Prefectura nu are venituri şi fonduri pentru a le procura şi chiar dacă ar
avea fonduri, nu s-ar putea obţine aceste seminţe pentru că totul este blocat. Prin
bunăvoinţa Comandamentului Militar ni s-a promis să ni se dea cantitatea de
sămânţă pentru întreaga suprafaţă ce a fost însămânţată anul trecut.
Prefectura are obligaţia de a se îngriji de acei locuitori care au fost deplasaţi
de la vetrele lor. De aceea, situaţia Judeţului Rădăuţi este foarte deplorabilă.
Înţelegem cu toţii că trebuie să sprijinim, astăzi, din toată puterea Armata Roşie şi
[Armata] Română, dar trebuie să ne gândim de a salva şi populaţia nenorocită care
va muri de foame, iar consecinţele vor fi boli infecţioase . . .
Noi suntem în luna septembrie şi nu aven încă până azi nimic însămânţat. Fiecare
se întreabă ce vom face. Pentru ca să putem ajutora populaţia cu cereale pentru hrana
personală, a familiei, cât şi pentru însămânţările de toamnă vă rugăm să binevoiţi a
interveni pe lângă guvernatorul din Bucureşti, ca întreaga cantitate de cereale să ni se
lase nouă pentru a putea face faţă nevoilor populaţiei. Partea cea mai importantă este
hrana populaţiei din acest colţ [de ţară], pentru care insistăm cel mai mult.
In fiecare comună din zona evacuată se găsesc şire întregi de recoltă care au
fost adunate şi clădite de armată [Armata Roşie]. Pentru aceste cereale vă rugăm să
insistaţi să ni se lase nouă pentru a fi treierate proporţional cu numărul membrilor
de familie [şi] să fie [astfel] distribuite.
Justiţia

De la primele începuturi s-a arătat necesitatea trierii în instanţe judecătoreşti, cu
atât mai mult, cu cât, autorităţile militare ruseşti au prin[tre aceştia - deţinuţi, n.n. M.O.] unii răufăcători care au prădat şi jefuit şi pentru a nu-i judeca curţile marţiale
ruseşti [ . . . ]. Comandamentul Militar a dispus ca toate litigiile să se judece după
legile româneşti şi justiţia să fie organizat după structura românească. Atunci s-a
înfiinţat un tribunal, o judecătorie, un parchet, un corp al portărei lor şi un penitenciar.
Au fost numiţi judecători numai dintre jurişti, iar în fruntea tribunalului a fost numit
dl dr. Hilsenarth, preşedinte de tribunal la pensie, un iscusit şi experimentat jurist.
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Trebuie să menţionez că membrii corpului judecătoresc în frunte cu
preşedintele lor a fost la înălţimea misiunii ce li s-a încredinţat, fiind în primul rând
organ consultativ al populaţiei şi al autorităţilor civile şi, în al doilea rând, organ
represiv al infracţiunilor. Activitatea instanţelor judecătoreşti este foarte rodnică şi
găseşte toată înţelegerea la comandamentul rusesc care vede, ceea ce se întâmplă
rar, că populaţia are toată încrederea în jurisdicţia acestei instanţe şi că, pe de altă
parte, tribunalul şi judecătoria ştiu să ia toate măsurile pentru reprimarea
infracţiunilor.
Situaţia sanitară

Autorităţile româneşti evacuate la 1 5 martie a. c. au lăsat o populaţie de peste
1 20 000 de locuitori fără nici o asistenţă medicală, tocmai într-un timp [ . . . ] din
cauza evenimentelor se puteau [ . . . ] la izbucnirea de epidemii şi ivirea de accidente.
Serviciul Sanitar a luptat cu dificultăţi enorme din lipsa fondurilor, a medica
mentelor, a instrumentelor etc. Cea mai mare dificultate o constituia însă lipsa de
medici şi de personal sanitar. Au fost la dispoziţia judeţului numai câţiva medici
evrei, care a trebuit să îndeplinească misiunea grea de a lua toate măsurile pentru
combaterea epidemiilor şi pentru a da asistenţa medicală populaţiei evacuate în
Judeţul Dorohoi. În acest scop, s-au înfiinţat două circumscripţii medicale în
Judeţul Dorohoi, la Mihăileni şi Dersca, deservite de către medicii şi personalul
sanitar din Rădăuţi. S-au înfiinţat acolo dispensare şi s-au dat consultaţii gratuite.
S-au înfiinţat, de asemenea, şi două spitale, la Sin[ăuţi?] şi Mihăileni. [ . . . ]
D.J.A.N. Suceava, Fond Prefectura Rădăuţi, nr. 1 0 1 , inv. 23 1 , d. 8/1 944, f. 1 -2.
Tabel nominal

cu oamenii internaţi în lagărul de la Rădăuţi, care au fost vizitaţi azi, 1 4 XI 1 944,
de către Dl medic Cupcencu
Starea sănătăţii
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11
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;;

Data vizitei

Numele
şi pre n u mele

anul

luna

ziua

Iţcuş Gheorghe
Sinegeac Ioan
Chiraş Vasile
Iţcuş Ariton
Onica Dumitru
Halip Gheorghe
Maren Dumitru
Turean Ilie
Pânzaru Radu
Iacob Simion
Costea Gavril
Herbert Niker
Bujdei Vespazian
Lupancu Constantin
Havris lonn
Popescu Ioachim

1 944
1 944
1 944
1 944
1 944
1 944
1 944
1 944
1 944
1 944
1 944
1 944
1 944
1 944
1 944
1 944

Nov.
"

"

medicului
"
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Prezentul tabel fiind confonn cu originalul se certifică de noi.
Lt. Col. SS. Indescifrabil
D.J.A.N. Suceava, Fond Prefectura Rădăuţi, nr. 1 0 1 , inv. 23 1 , d. 9211 944, f. 1 5 .
Ministerul Afacerilor Interne
Cabinet
Nr. 1 7349, din1 6 noiembrie 1 944
În verdea alegerilor administrative pentru consiliile comunale şi judeţene şi
până la publicarea legii potrivit căreia vor avea loc alegeri, veţi lua de îndată
următoarele măsuri:
Veţi trece imediat la întocmirea listelor electorale.
Vor fi înscrişi în liste membrii comunelor care îndeplinesc următoarele
condiţiuni:
a) Să fie cetăţeni români;
b) Să fie majori;
c) Să nu intre în vreunul din cazurile de nedemnitate şi anume:
- să fi fost condamnaţi pentru crimă;
- să fi fost condamnaţi pentru delicte prevăzute în articolele 236-242 inclusiv
(delapidare, nedrepte luări, neglijenţă în funcţiuni), 250 (dare de mită), 25 1 (luare de
mită), 272-275 inclusiv (deţinerea şi arestarea ilegală), 277-282 inclusiv (mărturie
mincinoasă şi jurământ fals), 284-286 inclusiv (favorizarea infractorilor), 292
(sustragerea actelor din instanţă), 3 1 3 (profanarea monnintelor), 3 1 4 (profanarea
cadavrelor), 353-358 inclusiv (incendiu), 385-400 inclusiv (falsificarea de monedă,
titluri de credit public, mărci, timbre, hârtii timbrate, sigilii sau semne de
autentificare, certificate ori recunoaştere), 40 1-4 1 3 inclusiv (falsul de acte), 419-426
inclusiv (infracţiuni contra pudorii), 428-444 inclusiv (infracţiuni contra bunelor
moravuri şi bigamia), 446 (degenerarea rasei), 447 (incest), 45 1 (supoziţie a stării
civile), 452 (suprimarea stării civile), 456-458 inclusiv (răpirea), 482 (avortu1), 49 1
(sclavia), 493 pct. 1--6 inclusiv (ameninţarea, 495 (şantajul), 496 (violarea de
domiciliu), 499 (violarea de domiciliu de către funcţionarul public abuziv), 504-5 1 1
inclusiv (violarea de secrete de către funcţionarii publici sau de profesionişti,
divulgarea secretului industrial sau comercial, calomnia şi defăimarea), 524-53 1
inclusiv (furtul, tâlhăria), 535-540 inclusiv (pirateria, abuzul de încredere şi
gestiunea frauduloasă), 545-55 5 inclusiv (abuzul de încredere profesională,
fraudarea creditorilor, înşelăciunea), 564 (organizarea jocului de noroc), 566 (delictul
de joc de noroc în condiţiuni agravante prin admiterea persoanelor mai mici de 2 1 de
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ani), 573 (specula nevoilor de consum), 595 pct. 3 şi 5 (contravenţiile constând în
fabricarea de chei false), din Codul Penal Regele Mihai 1.
Nedemnitatea pentru delictele prevăzute mai sus încetează la 1 O ani după
ispăşirea pedepsei, dacă acel condamnat nu a recidivat. [ . . . ]
Persoanele amnistiate potrivit Decretului regal nr. 1 624, din 23 august 1 944,
nu intră în cazurile de nedemnitate arătate mai sus.
d) Să nu fie puşi sub stare de interdicţie sau consiliu judiciar, să nu fie
declaraţi în stare de faliment şi nereabilitaţi;
e) Familiile vor fi înscrise dacă pe lângă condiţiunile de mai sus vor îndeplini
următoarele condiţiuni:
- să aibă cel puţin certificate de absolvire a cursului primar;
- sau să fie văduve de război, sau să fie decorate pentru activitate în timp de
război. [ . . . ]
D. J. A. N. Suceava, Fond Prefectura Rădăuţi, nr. 1 0 1 , inv. 23 1 , d. 111944, f. 57.
Prefectura Judeţului Rădăuţi
Nr. 9 320, din 9 XII 1 944
Ordonanta nr. 1 6
Noi, Gh. Palamariu, Prefectul Judeţului Rădăuţi,
având în vedere dispoziţiunile ordinului Corpului IV Armată, nr. 74 940, din
1 decembrie 1 944 şi a M. Stat Major, nr. 772 023/1 944,
având în vedere dispoziţiile Legii şi Regulamentului asupra portului şi
vânzării armelor, publicat în M. O. nr. 7 1 , din 24 martie 1 942,
Ordonăm:
Art. 1 . Nici un cetăţean (locuitor) de pe teritoriul judeţului nu are dreptul de a
poseda sau purta vreo armă de orice fel, fără a avea asupra sa un permis de posedat
sau port armă, eliberat de Prefectura Judeţului;
Art. 2. Toţi cetăţenii care doresc şi au nevoie de a poseda şi purta armă, vor
înainta Prefecturii Judeţului Rădăuţi o cerere timbrată legal, însoţită de actele
prevăzute la art. 1 4 şi următoarele din Regulamentul asupra posedării şi portul
armelor, publ[icat] în Monitorul Oficial, nr. 7 1 , din 24 martie 1 942, până la data de
3 1 ianuarie 1 945.
Art. 3. Tuturor acelora asupra cărora se vor găsi arme şi nu vor putea face
dovadă că au făcut formele legale pentru obţinerea unui permis legal, după data de
3 1 ianuarie 1 945, li se vor confisca armele, depozita la garnizoană şi li se vor
încheia acte de dare în judecată.
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Art. 4. Cu executarea dispoziţiunilor de la art. 3 se însărcinează în comunele
urbane poliţia, iar în comunele rurale posturile de jandarmi.
Prefectul Judeţului Rădăuţi,
Gh. Palamariu
D.J.A.N. Suceava, Fond Prefectura Rădăuţi, nr. 1 0 1 , inv. 23 1 , d. 1 1 1 944, f. 47.
Declaraţie

•

Mai jos subsemnatul Vicoveanu Ion, director şcolar pensionar şi fost pretor al
Plăşii Vicov de Sus, în decursul evacuării din anul 1 944, domiciliat în comuna
Vicov de Jos, Raionul Rădăuţi, Regiunea Suceava, declar pe a mea conştiinţă şi
răspundere următoarele:
Cunosc foarte bine, după nume şi personal, pe tovarăşul Larionescu Ioan,
din oraşul Rădăuţi. Pe la finea lunii martie 1 944, oraşul şi judeţul Rădăuţi au fost
părăsite de autorităţile civile şi militare române şi de o parte din populaţia satelor
din acest judeţ. În aceste condiţiuni grele, tovarăşul Larionescu Ioan, la cererea
populaţiei şi cu aprobarea Comandamentului Armatei Roşii, a preluat conducerea
Judeţului Rădăuţi şi 1-a condus în condiţii extrem de grele. Mai sus-numitul
tovarăş Larionescu Ioan a colaborat în mod amical cu Comandamentul Armatei
Roşii, iar după armistiţiu a rămas credincios unei colaborări respectoase cu
autorităţile sovietice. Din întreaga activitate a tovarăşului Larionescu Ioan au
ieşit în evidenţă două acţiuni importante în acele destul de grele împrejurări, şi
anume:
1) Organizarea şi evacuarea populaţiei din Judeţul Rădăuţi, la ordinul
comandantului suprem al Armatei Roşii, cam la 1 00 000 de locuitori cu tot avutul
lor, la 50 de km departe de front, care s-a făcut în 5 (cinci) zile, rară victime.
2) Activitatea autoritară verificată prin Consiliul al Prefecturii, ţinut la 1 8
iunie 1 944, în Siret, prin care s-a dat forma legală organizării ş i funcţionării
serviciilor necesare în acel timp nesigur. La acest Consiliu al Prefecturii au
participat delegaţii comandamentului armatei eliberatoare, primarii comunelor şi
un număr de cetăţeni, consfătuirea fiind publică. Cu ocazia aceasta, s-au votat în
unanimitate două moţiuni, una către Generalisimul 1. V. Stalin şi alta către
Comandamentul Voluntarilor Români. La aceste moţiuni, Guvernul Regal Româr.
a lansat prin radio ameninţarea că căpitanul Larionescu Ioan, punându-se în
serviciul inamicului, va suferi pedeapsa cuvenită.
Din cele de mai sus arătate se vede cel mai bine că tovarăşul Larionescu Ioan,
căruia nu-i lipseau sentimentele democratice, în împrejurări grele s-a achitat pe
deplin de datoria sa cerută.
•

Document aflat în colecţia personală a domnului profesor Vasile Bâtă.
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Din toate cele mai de sus înşirate se vede că cetăţeanul Larionescu Ioan, a
fost capul Judeţului Rădăuţi [ . . . ] .
Prefectura Rădăuţi

Biroul Armistiţiului

Situaţia bunurilor aduse din U.R.S.S.,
consumate, dispărute sau distruse până la 12 septembrie 1 944
Nr.

Denumirea

Cantitatea

crt.

bunului

în bucliţi

12. 09. 1 944

1

Cai

8

Pieriţi

2

Cai

3

3

Vaci

4

Luaţi de
trupele
germane
Vândute pe
piaţă

Situaţia la

Valoarea

Propuneri

Timpul necesar

pentru înlocuire

pentru

Obs.

procurare

4 mil.

1 ,5 mii.

1 ,2 mii.

La sosirea
comisiei
respective
ldem

Prin cumpărare
de la piaţă
Idem

Cu raportul 23 1 8/45 am arătat că
vitele au fost cumpărate de
Comitetul de Patronaj din comunele
rămase la U.R.S.S. şi donate la
I.O.V.R., propunând a nu intra în
numărul vitelor restituite.
6 700 000 [leii

TOTAL

Se certifică de noi exactitatea prezentei situaţii.
Şeful Biroului Armistiţiului,
Pretor, O. Prelipceanu

Prefect,
Eugen Frunză

D.J.A.N. Suceava, Fond Prefectura Rădăuţi, nr. 1 0 1 , inv. 23 1 , d. 97/1 944, f. 1 5.
Prefectura Rădăuţi
Serviciul Financiar
Dare de seamă
asupra fondurilor cheltuite în contul art. 1 0 din Convenţia de Armistiţiu
Pe luna
Natura
cheltuielilor

o

Alocaţie de hrană
în natură
Chirie
Fumituri de
cancelarie

12. 09. 1944 - Martie 1945 Aprilie 1945
28. 02. 1945
3
2
1
1 05 1 1 20
-

-

242 420

-

Mai
1945
4
-

7500
3 300 1 37 760
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Iunie

1945
5
-

Iulie

1 945
6
-

9 600
22 1 258

Total

i

1 05 1 1 20
1 7 1 00
604 738

339

Documente rădăuţene

43
o

Telefon, apă, lumină, combustibil
Cheltuieli
transport
Amenajări de
locuinţe şi reparaţii
Mobilier dat spre
folosinţă
Personal de
serviciu
Procurarea
maşinilor de scris
Garajul,
construcţii,
reparaţii maşini,
piese, accesorii,
benzină, ulei etc.
Procurarea maşini/
autoturisme
Ambalaj pentru radio
Medicamente
pentru Subcomisia
Aliată de Control
lncălţăminte
pentru Subcomisia
Aliată de Control
Munci prestate la
baza de vite
Intreţinere soldaţi
sovietici în trecere
Cazarmare soldaţi
sovietici
Medicamente,
ustensile,
materiale Serviciul
Veterinar la ferma
de vite
Total

1

16 200
1 40 065
1 46 1 289

2

3

4

s

2 1 000

473 389

-

-

-

-

-

-

23 1 800

420 650

364 520

1 035 60 1

6

7

1 556 2 067 689
500
140 065

-

264 1 20 3 777 980

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

700 000

350 000

255 882

622 500

700 000

350 000

2 000
6 860

-

46 800

-

3 000

29 930

1 1 54 636

-

-

-

-

-

-

-

800 000

1 0 000

753 1 1 0

1 0 000

1 0 000

49 060

778 7 1 5

1 052 696

5 978 666

98 580

-

40 000

-

1 050 000
2 000
2 1 3 000

-

204 000

1 050 800

2 464 450 1 0 790 550 7 560 270 1 444 500

1 53 600

-

2 1 7 000 1 344 288 661 070 4 255 376

-

37 650

1 050 000

10 239 915

1 755 24 0 1 7 870
1 00
967 7 1 0
9 000 60 000

-

3 1 000

-

1 29 560

409 000 4 059 655

-

6 300 666

29 500

1 6 909 492 1 1 128 880 9 029 093 6 974 626 60 260 672

Se certifică de noi exactitatea cifrelor înscrise în prezenta dare de seamă.
Prefect,
Eugen Frunză

Şeful secţiei Financiare,
SS. Indescifrabil

D.J.A.N. Suceava, Fond Prefectura Rădăuţi, nr. 1 0 1 , inv. 23 1 , d. 97/1 944, f. 1 7.
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Ministerul Afacerilor Interne
Cabinet
Confidenţial

1 2 octombrie 1 944

Prefectura Judeţului Rădăuţi
Cabinet
Comisiunea aliată (sovietică) de control a aplicării Armistiţiului, în acord cu
Guvernul Român, a hotărât ca să trimită în oraşele ce se vor comunica ulterior, un
reprezentat ofiţer, însoţit de personalul necesar pentru a supraveghea modul cum
[se] execută clauzele Armistiţiului.
Prefecţii de judeţe vor asigura cazarea şi hrana acestui personal şi vor face
toate înlesnirile necesare pentru ca reprezentanţii Comisiei de Control să poată
funcţiona în condiţiuni optime, asigurându-se totodată conlucrare efectivă şi
rodnică.
Pentru atingerea acestui scop, tot personalul administrativ, începând cu
inspectorii generali administrativi şi prefecţii de judeţe, trebuie să cunoască la
perfecţie textul Convenţiei de Armistiţiu, care este publicat în "Monitorul oficial",
nr. 2 1 9, din 22 septembrie 1 944.
Toate cererile care nu se încadrează în textul acestei convenţii nu vor fi
satisfăcute şi vor fi imediat raportate ministerului de resort, pentru a fi supuse
Comisiei Centrale de Aplicare a Armistiţiului.
Pentru sumele necesare întreţinerii reprezentanţilor Comisiei Aliate de
Control, s-a cerut un credit Ministerului de Finanţe şi imediat ce va fi primit va fi
trimis Dvs.
Ministrul Afacerilor Interne,
General de Corp de Armată,
Aldea
Comunicat:
Tuturor prefecţilor
D.J.A.N. Suceava, Fond Prefectura Rădăuţi, nr. 1 0 1 , inv. 23 1 , d. 97/ 1944, f. 46.
Confidenţial
Ordinul
Comisiei Aliate de Control din România
Nr. 3 1 1 8 octombrie 1 944

Bucureşti

Ministrul Afacerilor Interne din România mi-a adus la cunoştinţă că, în unele
judeţe, au loc cazuri când delegaţii Comisiei Aliate de Control şi comandanţii
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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pentru chestiuni speciale nu-şi desfăşoară activitatea în acord cu organele
administrative locale, din care cauză se produc neînţelegeri.
Pentru înlăturarea lor,
ORDON:
1 . Delegaţii Comisiei Aliate de Control în judeţe şi comandanţii, în
activitatea ce o desfăşoară, să se ghideze cu stricteţe de instrucţiunile date de mine;
2. Activitatea în legătură cu aplicarea Convenţiei de Ann istiţiu şi alte
chestiuni ce se ivesc la faţa locului, a se soluţiona de acord cu organele
administrative locale.
Locţiitorul preşedintelui
Comisiei Aliate de Control în România
General Locotenent,
SS. Vinogradov
Şef de Stat Major al
Comisiei Aliate de Control în România,
SS. Vasiliev
D.J.A.N. Suceava, Fond Prefectura Rădăuţi, nr. 1 0 1 , inv. 23 1 , d. 9711944, f. 40.
Decizie
pentru restituirea bunurilor luate de pe teritoriile Uniunii Sovietice
Având în vedere prevederile art. 1 din numitul Decret-lege, prin care se
însărcinează Comisia Română pentru Aplicarea Armistiţiului cu preciziunea
interpretării pentru aplicarea tuturor dispoziţiilor din decretul-lege,
Având în vedere faptul că pentru materialele din această categorie care se
găsesc asupra autorităţilor, administraţiilor fostelor guvernăminte, unităţi militare
etc., lucrările de identificare şi restituire sunt în curs şi în unele cazuri destul de
avansate, executându-se prin subcomisia ce funcţionează pentru aplicarea art. 12
din Convenţia de Armistiţiu care este compusă din reprezentanţi ai autorităţilor
menţionate mai sus, în cadrul acelei comisii,
Decidem:
Art. 1 . Autorităţile, comisiile de lichidare ale administraţiilor pentru
Basarabia şi Bucovina, Secretariatul General pentru lichidarea bunurilor alimentare
şi industriale, administraţiilor publice autonome etc., care au reprezentanţi în
subcomisia pentru aplicarea art. 1 2 din Convenţia de Armistiţiu, vor face în
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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continuare predările conform art. 1 din Decretul-lege prin acea subcomisie şi în
baza instrucţiunilor de detaliu ce le-au primit.
Declaraţiile ce nu au fost predate până acum vor fi predate sub formă de
tabele subcomisiei în termenul fixat la art. 2 al decretului-lege.
Art. 2. Autorităţile şi particularii care deţin bunuri din această categorie,
primite de la autorităţi, administraţii publice autonome, comisii de lichidare etc.,
prevăzute de punctul 1 de mai sus, vor preda aceste bunuri şi vor face declaraţiile
respective la aceste autorităţi.
Acei care nu au posibilitatea să predea materialele autorităţilor de la care le-au
primit, le vor preda comisariatelor de poliţie în oraşele şi municipii şi posturilor de
jandarmi, în comunele rurale cu arătarea expresă a autorităţilor de la care le-au
primit.
Art. 3 . Toţi cei care nu intră în categoria prevăzută la punctul de mai sus, vor
preda materialele ce le deţin şi vor face declaraţiile conform prevederilor art. 1 şi 4
din Decretul-lege.
Cei care deşi nu intră în categoria prevăzută la punctul 2, de mai sus, au
predat totuşi materialele unei autorităţi înainte de apariţia Decretului-lege, vor face
declaraţia prevăzută la art. 4 din Decretul-lege şi [vor menţiona] condiţiile în care
au făcut predarea.
Art. 4. Autorităţile civile şi militare care iau în primire bunurile predate, vor
raporta despre aceasta prefecturilor de judeţe care vor înainta urgent rezultatele
subcomisiei pentru aplicarea art. 1 2 din Convenţia de Armistiţiu şi anume, separat,
pentru cele primite de la autorităţi predătoare şi, separat, pentru cele luate direct de
particulari.
Art.S. Cei ce au avut astfel de materiale şi nu le mai posedă din diferite
motive (consumate, distruse, rămase pe teritoriu U.R.S.S., ridicate de autorităţile
sovietice etc.) vor arăta aceasta, în scris, cu justificările necesare, sau
circumscripţiilor de poliţie, posturilor de jandarmi, dacă le-au luat direct.
Art. 6. Obiectele de volum sau cu greutate mare (ca de exemplu batoze,
tractoare, maşini, vite etc.) care nu pot fi predate sau păstrate cu uşurinţă de
autoritatea primitoare, vor fi numai semnalate cu toate detaliile necesare, păstrate
mai departe cu toată grija, rămânând ca predarea să se facă ulterior, în condiţiile ce
se vor fixa de autoritatea ce a primit declaraţia.
Art. 7. Predarea materialelor la autorităţile respective sau la circumscripţiile
de poliţie şi posturi de jandarmi, se vor face prin încheiere de proces-verbal, în
triplu exemplar, în care se va defini cât mai complet obiectul sau obiectele predate,
starea lor în momentul predării, prin raport la aceea în care obiectul a fost primit de
deţinător şi justificarea eventualelor diferenţe.
Un exemplar din procesul-verbal va fi luat de predător, unul se va păstra la
arhiva circumscripţiei de poliţie, sau postul de jandarmi şi unul se înaintează, odată
cu raportul, subcomisiei.
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Materialele trebuie predate cel puţin în starea în care au fost primite de
primul deţinător. Dacă ele au suferit degradări între timp, materialele vor fi
reparate. În caz că primul deţinător este o autoritate, reparaţia va fi făcută de acea
autoritate pe socoteala ei şi, dacă e cazul, se va recupera cheltuiala în contul
deţinătorului care a produs degradarea.
Dacă primul deţinător a fost un particular, reparaţia se va face de deţinătorul
de la data predării, care se va despăgubi pe baza art. 7 din Decretul-lege.
Pentru materialele luate direct de particulari, starea iniţială se va arăta de
aceştia cu proces-verbal, pe propria lor răspundere şi, eventual, cu dovezile de care
dispune.
Pentru materialele luate de la autorităţi, predarea şi primirea se vor face pe
baza actelor ce le posedă autoritatea respectivă şi cu care se va verifica predarea
cantitativ şi calitativ.
Pentru predarea de materiale deosebite, pentru care aprecierea stării
necesită cunoştinţe speciale, dacă astfel de predări se fac la circumscripţiile de
poliţie sau posturi de jandarmi, acestea vor cere autorităţii superioare să le
detaşeze, pentru lucrările recepţie, specialiştii necesari.
Art. 8. Autorităţile, circumscripţiile de poliţie sau posturile de jandarmi prin
care se face predarea sau care primesc astfel de materiale, vor lua din timp toate
măsurile pentru primirea, depozitarea şi întreţinerea acestora în bune condiţiuni,
până la momentul restituirii lor comandamentului sovietic.
Dacă nu dispun de mijloace proprii, le vor cere autorităţilor respective
(magazii, paznici, unsori etc.).
Art. 9. Deţinătorii de bunuri care nu pot fi predate în termenul impus de
Decretul-lege, din cauza reparaţiilor ce ar fi de făcut asupra lor sau de
dezincorporare a bunurilor, sau din alte cauze de acest fel, vor înainta cereri
documentate subcomisiei pentru aplicarea art. 1 2, care le va cerceta şi supune
pentru aprobarea comisiei, dacă le vor găsi întemeiate.
Art. 1 0 . Precizările ce se vor dovedi mai necesare în mersul aplicării
prevederilor Decretului-lege, se vor da pe măsura evidenţierii lor, prin decizii
ulterioare.
Dat la Bucureşti, la 1 O XI 1 944.

Preşedintele Comisiei Române Pentru Aplicarea Armistiţiului,
Ministru Plenipotenţiar. SS. 1. Christu
D.J.A.N. Suceava, Fond Prefectura Rădăuţi, nr. 1 0 1 , inv. 23 1 , d. 97/1 944, f. 54.
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Prefectura Judeţului Rădăuţi
Serviciu Financiar
Situaţia analitică nr. XIV
Privind subzistenţele livrate comandamentului şi unităţilor militare sovietice
pe timpul până la 23 august 1 944
Natura

Plătit din fonduri

Plătit din avans Min.

Plătite de Armata

Total

su bzistenţelor

proprii

Afacerilor Interne

Sovietică

lei

Pâine
Făină
Carne
Mezeluri
Grăsimi
Ouă
Lapte
Cartofi
Zarzavaturi
Zahăr
Grâu
Orz
Secară
Lemne de foc
Petrol

Cantitatea

Valoarea

4 277 kg
1 404 kg
2 255 kg
38 kg
1 77 kg
2 1 6 1 buc.
260 1
840 kg
56 kg
4 kg
8 023 kg
2 723 kg
6 1 80
1 00 kg
248 1

289 790
1 0 1 990
489 080
1 3 000
95 200
1 8 850
5 200
16 400
2 700
1 260
1 92 1 1 2
40 645
I I I 240
600
4 960

Valoarea

Cantitatea

Valoarea

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cantitatea

289 790
1 0 1 990
489 080
1 3 000
95 200
1 8 850
5 200
1 6 400
2 700
1 260
1 92 1 1 2
40 645
I I I 240
600
4 960

Total 1 383 047 [leii

Se certifică de noi exactitatea prezentei situaţii.
Şeful Secţiei Financiare,
N. Fediuc

Prefect,
Eugen Frunză

D.J.A.N. Suceava, Fond Prefectura Rădăuţi, nr. 1 0 1 , inv. 23 1 , d. 9711 944, f. 5 5 .

Radautzer Dokumente
(Zusammenfassung)

Radautz, nach Czemowitz der interessanteste Raum der Bukowiner Interkulturalitat, ist eine
Stadt mit einem drarnatischen historischen Schicksal, die zusamrnen mit anderen Ortschaften des
rum!inischen Nordgebietes die tragischen Ereignisse der Zeit zwischen 1 940-1 945 erfahren musste.
In dieser Periode wurde die Stadt mit den Schicksalen der Menschen unmittelbar konfrontiert, die von
den Erreignissen Juni-September 1 940 vertrieben wurden, als Rum!inien Teile oder ganze Regionen
des Landes, unter denen auch die Nordbukowina, verloren hat. Ein wichtiger Anteil der Bukowiner
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

49

Documente rădăuţene

345

Bevolkerung, d. h. Deutschen, Magyaren und viele Juden, hat Rumănien ab Herbst des Jahres 1 940
verlassen. Die meisten Deutschen waren dem Ruf "Heim ins Reich! " gefolgt, Teile der jUdischen
Bevolkerung wurden von den listigen Versprechen des "grossen Vaterlandes des Sozialismus", d. h.
der Sowjetunion, angezogen.
Die legionăre Rebellion vom 1 anuar 1 94 1 fand unter den Radautzern viele Anhanger. Das
fiihrte spater zu einer Steigerung der Intensitat der Ereignissen und deren Folgen fUr die
Stadtbewohner. Viele von diesen mussten dann ab Juni 1 94 1 gegen die Sowjetunion an der Ostfront
klimpfen. Radautz war damals ein Zentrum starker Konzentration militărischer Krafte, die das 1 940
verlorene Gebiet wiedergewonnen und den Kampf bis zum Don und zurilck, bis im Sommer des
Jahres 1 944, weitergefiihrt haben.
Aus den vielen zu unserer Verfugung stehenden Dokumenten haben wir diejenige ausgewahlt,
die ein getreues B ild der Ereignissen und Dramen darstellen, die die Stadtbewohner 1 944 zu
Uberwinden hatten. Alles, was wir in Radautz im Anfangsstadium entdecken, ist im kommunistischen
Rumănien zur Rege! und zum festen Regime geworden. Einige wichtige Themen der
kommunistischen Propaganda Iassen sich in diesen Dokumenten be1egen : der Mythos des befreienden
sowjetischen Soldaten, der Mythos des rettenden Helden, die Aufrufe an die Bevolkerung, die These
des faschistischen Regimes Antonescus usw. Gleichzeitig prăsentieren wir die ersten Etappen der
"Entnazifizierung" des Verwaltungsapparats und die "Sauberung" der Verwaltung von deutschen und
magyarischen ethnischen "Elementen", die aufgrund der vermutlichen Kollaboration mit dem
rumănischen Staatsapparat in der Zeit Antonescus entfernt wurden. Der Anfang der RUckkehr ei niger
nach Transnistrien deportierten Juden nach Radautz ist in diesen Dokumenten auch zu finden.
Ohne das Thema zu detaillieren, mochten wir in der vorliegenden Studie den Zeitgenossen ein
Bild dazu umreissen, wie die Vorschriften des Moskauer Waffenstillstandsabkommens vom 1 2.
September 1 944 angewendet wurden, mit dem Hinweis, dass die Anzahl der Akten bezUglich der
schweren M issbrauche, die von der Besatzungsmacht in Radautz verUbt wurden, sehr grofi ist.
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CĂRŢI. REVISTE

Vasile Diacon, Cronicile Suhei bucovinene, voi. I-11, Prefaţă de prof. univ. dr. Ion
Popescu-Sireteanu, Iaşi, Tipografia Moldova, Seria "Monografii bucovinene",
2005, 458 + 424 p.
Ieşeanul Vas il e Diacon, originar din Stulpiani, licenţiat în filologie şi în drept, este un istoric
autentic, cu calităţi genuine, continuu perfecţionate prin proprie experienţă, ale cărui investigaţii
privesc prioritar, cel puţin până în prezent, o diversitate de aspecte semnificative ale vieţii materiale şi
spirituale din zona Suhei bucovinene. Încă din 1 989, el ne-a surprins, în plan editorial, cu o carte de
sinteză despre Vechi aşezări pe Suha bucovineană. Pagini monografice (Iaşi, Unversitatea "Al. I. Cuza"
- Institutul de Istorie şi Arheologie "A.D. Xenopol", Seria "Românii în istoria universală", IV/3,
1 989, 3 1 20 p. + 32 planşe cu reproduceri după documente şi fotografii), urmată, la distanţă de peste
un deceniu, de o alta, intitulată Etnografie şi folclor pe Suha bucovineană. Obiceiuri şi credinţe, cu o
Prefaţă de dr. Vasile Adăscăliţei, Iaşi, Editura Unirea, Seria "Monografii bucovinene" , 2002, 496 p.
Investigaţiile sale laborioase şi de un indiscutabil nivel ştiinţific, demne de invidiat de atâţia
istorici cu pretenţii, nu se opresc, însă, aici. După lucrările menţionate, ale căror traiecte editoriale s-au
intersectat cu ale altor două (Contribuţii la istoria industriei alimentare. Berăritul la Iaşi, laşi,
Universitatea "Al. I. Cuza", 1 988, 724 p. şi Reintregirea. Basarabia. Bucovina şi Insula Şerpilor în
dezbateri ale Parlamentului României, Iaşi, Editura Junimea, 1 992, 2 1 9 p.), Vasile Diacon se apleacă
cu aceeaşi osârdie şi competenţă, dar parcă cu un interes sporit, asupra altor dimensiuni ale lumii
bucovinene şi deschide noi ferestre spre universul existenţial al aceluiaşi bazin al Suhăi bucovinene în
lucrarea masivă Cronicile Suhei bucovinene, voi. 1-11, Prefaţă: prof. univ. dr. Ion Popescu-Sireteanu,
laşi, Tipografia Moldova, Seria "Monografii bucovinene", 2005, 458 + 424 p.
După cum se relevă chiar din titlu, avem, şi de data aceasta, de-a face cu încă o lucrare în care
ponderea documentară o reprezintă, covârşitor, sursele locale şi anume cronicile parohiale ("condicile
cronicale"), registrele de corespondenţă, cunoscute în epocă şi sub numele de protocoalele exhibitelor
(introduse în parohiile din Bucovina în anul 1 828) dintr-o seamă de parohii din valea Suhei
bucovinene, precum Gemenea (integrând o vreme şi Ostra şi Slătioara), 1\egrileasa, Bucşoaia (cu
fi liala Frasin, până ce aceasta a devenit autonomă), Ostra, Doroteia, Slătioara. Acestor cronici li se
adaugă, defrişate cu aceeaşi stăruinţă de benedictin, alte surse nu cu mult mai accesibile: presa vremii
şi o seamă de repere bibliografice (cărţi, broşuri etc.), ca să nu mai vorbim de alte surse primare, cum
ar fi condicile născuţi lor, cununaţilor şi morţilor, introduse în parohiile din Bucovina începând cu anul
1 784 sau câteva amintiri din război ori texte folclorice, culese direct de autor, în special din arealul
locuit de huţuli.
De altfel, trebuie să facem menţiunea că despre introducerea condicilor şi despre rostul lor în
istoria fiecărei parohii, dar şi ca izvoare istorice primordiale, găsim valoroase referinţe într-un
Cerculariu al mitropolitului Silvestru Morariu-Andrievici, din 20 noiembrie/2 decembrie 1 889, din
care extragem doar un scurt paragraf: "Condicile sunt nu numai un izvor pentru istoria specială a
anumitelor locuri şi timpuri, fiind un substrat preţios pentru dânsa, ci totodată şi un şir de premise
reale pentru o judecată temeinică întru prourmarea activităţii efectuate în diferite ramuri speciale de
cultură şi prosperarea ei " .
Revenind, trebuie să spunem că, prin aceste două tomuri, autorul pune în valoare şi ne pune
totodată la dispoziţie, cu generozitate, o zestre documentară impresionantă prin volum, prin
cuantumul de informaţii conţinut şi vehiculat, ca şi prin o seamă (deloc de neglijat) de conotaţii
intrinseci, căci preoţii, cel puţin unii dintre ei, se arată a fi înzestraţi, fie şi numai la nivel retoric, cu
A nalele Bucovinei, XIV, 1, p. 347-379, Bucureşti, 2007
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un har expresiv genuin, pe care nu se dau în lături de a-1 valorifica şi în aceste circumstanţe. fără să
afecteze obiectivitatea relatării.
Volumul 1 cuprinde Prefaţă. p. 5-6; Cuvânt-înainte, p. 7-9; V. Alecsandri, Bucovina, p. 1 O;
Consideraţii generale, p. 1 1-20; Aspecte privind conţinutul condicilor cronicale, p. 2 1 -29; Condicile
de stare civilă, p. 30--38; Addenda la problematica istoriei zonei. p. 3 8-44; Informaţii privind
stroctura satelor, p. 44-57; Conscripţiile satelor, p. 63-64; Starea de sănătate a localnicilor. p. 64-75;
Mariajul conform condicilor vestirilor şi ale cununaţilor, p. 76--8 6; Vizitaţiile canonice şi alte vizite.
p. 86--9 2; Starea materială a preoţilor. Veniturile şi cheltuielile parohiei, p. 92-1 03; Biblioteca
parohială. p. 1 03-1 05; Clopotele bisericilor. Inscripţii diverse, p. 1 06-- 1 1 2; Biserici prădate. Hoţi şi
criminali. p. 1 1 2-1 2 1 ; Aspecte privind istoria bisericilor din satele de pe Suha bucovineană. p. 1 2 1-138;
Minorităţi religioase, p. 1 3 8- 146; Episcopii şi mitropoliţii Bucovinei, p. 146-- 1 54; Aspecte privind
lupta pentru apărarea bisericii strămoşeşti, p. 1 54- 1 57; Călugărul Cleopa pe Suha bucovineană,
p. 1 58-163; Condica de intrări-ieşiri a parohiei. p. 1 63-175; Capriciile vremii. p. 1 76-- 1 78; Huţulii
pe văile Suhei bucovinene, p. 1 78-1 98; Aspecte ale etnografiei huţule. p. 1 98-22 1 ; Mostre de grai
huţul, p. 22 1-23 1 ; Alte aspecte etnografice, p. 23 1 -234; Conflicte interetnice. p. 234-249; Capitalul
bancar, p. 249--260; Cămătari, antreprenori, patroni, p. 260--265; Localnicii şi patima beţiei. p. 266--276;
Viaţa politică, p. 276--3 1 2; Aspecte privind alegerile locale. p. 3 1 2-337; Ziarele epocii şi localnicii,
p. 337-353; Activităţiforesliere, p. 353-384; Incendii, piromani şi formaţii de pompieri, p. 384-388;
Poşta şi telegraful, p. 388-392; Judecătoria Stulpicani, p. 392-399; Scurte referiri la conjlagraţiile
mondiale, p. 399-434; Alte aspecte ale vieţii internaţionale. p. 434-435; Catastrofa aeriană de pe
Branişte, p. 436-439; Varia, p. 439-456.
Astfel structurat, volumul 1 al lucrării este o prelucrare minuţioasă şi, pe cât cu putinţă, fidelă,
de tip comentariu istoric, presupunând mai întâi o judicoasă clasificare şi eşalonare a imensului
material documentar explorat, operaţiuni în unna cărora rezultă o imagine veridică a multitudinii de
teme, aspecte, probleme sociale, religioase, culturale, politice, administrative etc., pe care acest
material documentar le conţine ca un inedit şi extrem de preţios depozit infonnaţional. Autorul
operează o departajare temeinică, adecvată, cu explicitări şi interpretări corespunzătoare, aşa încât
tabloul care se degajă, în final, cuprinde atât elementele comune din viaţa parohiilor (implicit a
comunităţilor umane respective), cât şi diferenţierile care le dau specificitate, în funcţie de
particularităţile proprii, ca şi despre personalitatea preotului în cauză, nu o dată în egală măsură
apostol şi mucenic. E un tablou, cel puţin diacronic vorbind, de un dinamism care uneori se precipită,
mai cu seamă în momentele când existenţa Bisericii Ortodoxe Române, tradiţionale, ca şi a
comunităţii umane aferente, este pusă în pericol de agresivitatea elementar alogene (în speţă, rutene,
greco-catolice, emigrate din Galiţia) şi, o dată cu/ prin aceasta, este periclitată însă.şi dimensiunea
etnică a populaţiei româneşti din zonă, singura autohtonă, populaţie a cărei sănătate fiziologică şi
morală este din ce în ce mai grav subminată prin perfidele mijloace folosite de izraeliţii pripăşiţi între
români (cei mai mulţi deversaţi fiind tot dinspre Galiţia) şi desfăşurând o reţea de cârciumi şi de
activităţi mercantile necurate, despre care documentele grăiesc indubitabil de edificator. De
asemenea, tulburări semnificative, cu implicaţii bineînţeles malefice, produc şi în această zonă (pe
lângă marile conflagraţi mondiale) mizeriile vieţii politice, care, ca şi astăzi, deviază din start, în acea
nememicie politicianistă unde contează, mai întâi ca şi în cele din unnă, doar interesele personale ale
protagoniştilor deghizaţi în patrioţi, în apărători ai intereselor comunitare, în exponenţi ai
electoratului.
Important şi demn de subliniat ni se pare faptul că, deşi documentele supuse analizei n-ar fi
cerut-o cu atâta acuitate, autorul încearcă şi izbuteşte să intervină, cu contribuţia sa, la dezlegarea unei
enigme etnice, huţulii, între altele, reproducând o seamă de texte dialectale, înregistrate pe bandă
magnetică în mod nemijlocit (texte care ar fi trebuit redate, după opinia noastră, şi în versiune
românească). Şi dacă, istoriceşte, chestiunea rămâne, cel puţin în ceea ce priveşte originea huţulilor,
tot neelucidată, din punct de vedere etnografic, contribuţiile lui Vasile Diacon nu pot fi minimalizate
şi, cu atât mai puţin, nu pot fi eludate. De asemenea, istoricul nu ignora nici o serie de aspecte din
sfera faptului divers (reţinute de cronicile parohiale, ca şi de presa vremii, foarte ahtiată, ca şi astăzi,
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după senzaţional), cu totul insolit fiind "groaznicul accident" care "s-a produs pe un vârf de stâncă la
5 km mai sus de comuna Stulpicani", în ziua de 23 iulie 1 938.
Fireşte că pe marginea acestor cărţi s-ar putea încă glosa apreciativ. Rămâne ca cititorul să o
facă pe cont propriu, având la dispoziţie, pe lângă primul volum de comentarii istorice, încă unul, cel
puţin la fel de incitant şi interesant, conţinând "materia primă" (zestrea documentară) folosită de
autor, şi anume textele, transcrise fidel, din condicele cronicale, plus alte materiale documentare
referitoare la arealul geo-istoric şi uman explorat. Sumarul acestui volum cuprinde: Notă asupra
ediţiei, p. 5-7; A brevieri şi sigle, p. 8-9 şi 14 anexe: Anexa I: Cerculariu, p. 1 1-14; Anexa Il:
Condica cronicală a parochiei ortodox-orientale Gemine cu atinenţele ei Ostra şi Slătioara, începând
cu anul de la Christos I890. p. 1 5--67; A nexa /JJ: Condica cronicală a espositurei parochiale
Negrileasa, p. 68-1 06; Anexa IV: Condica cronicală a parohiei Bucşoaia cu filiala Frasin, p. 1 07-242;
A nexa V: Condica cronicală a expositurei parochiale ort. or. în Ostra, lângă Stulpicani, din
archiepiscopia ort. or. a Bucovinei, p. 243-303; Anexa VI: Condica cronicală a parohiei ortodox române
Doroteia, p. 304-324; Anexa VII: Cronica parohială Slătioara, p. 325-335; Anexa V111: Contele
Francisc Bellegarde în presa timpului, p. 336--360; Anexa IX: Catastrofa de pe Branişte în paginile
ziarelor, p. 361-376; A nexa X" Bucşoaia în date statistice, p. 377-389; Anexa XI: Suha bucovineană
în lucrări de limba germană, p. 390-394; Anexa XII: Amintiri din Primul Război Mondial, p. 395-397;
A nexa Xlll: Coloniştii noştri, p. 398-404; Anexa XIV: Monografia comunei Frasin, p. 405-4 1 5;
Glosar, p. 4 1 6-422.
Suntem siguri că, din oricare perspectivă ar fi privită, lucrarea Condici/e Suhei bucovinene
este - aşa cum apreciază în Prefaţă prof. univ. dr. Ion Popescu-Sireteanu - "o valoroasă contribuţie la
istoria Bucovinei, autorul meritând cele mai alese cuvinte de laudă, toată truda sa fiind o dăruire şi un
omagiu, închinate preoţilor şi poporenilor de pe Suha bucovineană, care, în condiţiile unei grele
stăpâniri străine, au luptat pentru păstrarea satului, a bisericii şi a neamului românesc" . Nu putem
decât să împărtăşim, fără rezerve, o astfel de opinie apreciativă, adăugând, însă, că, în ceea ce priveşte
explorarea istoriei locale, contribuţia lui Vasile Diacon reprezintă nu numai o performanţă valoroasă,
ci şi un model peren, înscriindu-se, voluntar sau involuntar, în "Noua istorie", întemeiată pe la
jumătatea veacului al XX-lea de către pariziana " Şcoală de la Anale" , cunoscută şi sub denumirea de
"
"Istoria mentalităţilor .
Nicolae Cârlan

Silvia Ciubotaru, Folclorul medical din Moldova. Tipologie şi corpus de texte,
Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, 2005, 578 p.
Din bogata Arhivă de Folclor a Moldovei şi Bucovinei a Institutului de Filologie Română
"A. Philippide" din Iaşi, cercetătoarea Silvia Ciubotaru valorifică - după mai bine de două decenii de
la tipărirea monografiei Descântece din Moldova ( 1 982), datorată Luciei Cireş şi Luciei Berdan informaţiile culturale, medicale şi, nu în ultimul rând, estetice, pe care le comportă descântecul şi
practicile circumscrise lui în lumea rurală, în volumul Folclorul medical din Moldova. Tipologie şi
corpus de texte, apărut la Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" .
Î n Cuvânt-înainte, autoarea volumului şi a documentatului Studiu introductiv - ce conţine, în
prima sa parte, un istoric al tuturor preocupărilor şi scrierilor etnoiatrice româneşti - îşi fixează drept
scop al demersului ştiinţific "să dezvăluie măcar o parte din inepuizabila comoară de experienţă şi
simţire transmisă de atâtea generaţii de vindecători anonimi " (p. 6).
Cartea este structurată în patru secţiuni : studiul introductiv (p. 7-105), tipologia documentelor
etnoiatrice (p. 1 06--266), antologia textelor poetice (p. 267-523) şi un dens aparat critic (p. 524-576)
ce cuprinde: bibliografie, indice de localităţi, indice de nume ale subiecţilor chestionaţi, indice de
plante medicinale cu denumirile lor ştiinţifice, indice de reprezentări mitologice, glosar.
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Studiul introductiv este conceput de autoare ca un summum de subcapitole: Scurt istoric,
Retrospectivă bibliografică, Remedii terapeutice, Agenţi terapeutici, agenţi ai riturilor magice,
Agenţi magici auxiliari, Agenţi nocivi, Acte magice, Magia cuvântului, "în care particularităţile
fenomenului etnoiatric din Moldova sunt analizate începând cu cele dintâi preocupări de acest gen şi
până în contemporaneitate. Totodată, sunt puse în evidenţă relaţiile ce se stabilesc cu practicile
etnomedicale din celelalte provincii româneşti şi chiar din unele zone europene" (p. 5).
Cu rădăcini în practicile magice de însănătoşire pe care le oficiau preoţii daci - a căror terapie
se baza pe legătura dintre trup şi suflet -, în medicina romană şi în creştinismul timpuriu, când sfinţii
vindecători au înlocuit divinităţile taumaturgice, medicina populară românească a dezvoltat un întreg
arsenal de practici empirice şi magice, de gesturi mistice de care erau răspunzători: descântătoarele,
fermecătoarele, moaşele, vindecătorii, vrăjitorii, vracii, iar mai târziu, doftorii şi bărbierii-chirurgi.
Locul unde se îngrijeau bolnavii era casa/gospodăria suferindului, cu preferinţă pentru anumite spaţii
consacrate, în funcţie de boala ce trebuia învinsă: vatra, cuptorul sau spaţii de trecere (pragul,
fereastra, pe pământ etc.) dar sunt menţionate şi templele dedicate zeilor-medici (a.sclepion-ul din
Barboşi, sudul Moldovei), sau lăcaşurile de cult ridicate în cinstea sfinţilor vindecători. La fel ca în
Europa, înmulţirea maladiilor, epidemii le de ciumă şi holeră, au determinat apariţia primelor centre de
asistenţă medicală pe lângă mănăstiri. Aici, vindecătorii erau călugării, care utilizau în procesul
terapeutic obiectele de cult creştin. Silvia Ciubotaru face, însă, observaţia: "Puţin şcoliţi, ei veneau
însă în această meserie cu moştenirea bogată în practici empirice a părinţilor, megieşilor şi străbunilor
lor. La aceasta adăugau toate rugăciunile şi slujbele creştinismului ortodox. În ajutorul lor se aflau
mai totdeauna câteva bătrâne iertate, « ... cu formule de leacuri mântuitoare păstrate prin tradiţie din
generaţie în generaţie, cu superstiţii şi practici superstiţioase, cu descântece şi vrăjitorii» " (p. 1 3).
Primul spital din Moldova 1-a înfiinţat mitropolitul Anastasie Crimca, în 1 602, în bisericuţa
bolniţă a mănăstirii Dragomirna. Tot lui i-au datorat săraci i din târgui Suceava un alt aşezământ
spitalicesc, ridicat la 1 620. Dar încercările de a elimina din actul vindecării (omului sau animalelor)
practicile magice, chiar sub ameninţarea anatemei, ca în Sinopsis-ul tipărit în 1 757, la Iaşi ("Cine
crede în visuri şi în farmece şi în vrăji şi în advare şi in baiere şi intr-alte, acela este fărădelege"), ori a
judecăţii vomicului (cum s-a întâmplat la Câmpulung Moldovenesc, la 1 76 1 ) au eşuat. Ca o dovadă a
supravieţuirii acestora, dar şi a felului cum erau transmise, autoarea menţionează, între alte exemple,
şi un calendar manuscris din anii 1 785-1 798, al familiei Tabără din Bucovina, în care există rubricile:
Lunile cu zodiile şi doftoriile lor, Unsori pentru neputinţele omeneşti cum să să facă, Doftoriile
pentru cai şi alte dobitoace, şi din care transcrie un descântec pentru muşcătura de şarpe, cu
observaţia: " se recomanda, la fel ca în prezent, un descântec făcut cu trei mlădiţe verzi muiate în apă
neîncepută" (p. 1 4).
La polul opus poziţiei adoptate de biserică faţă de folclorul medical, stă atitudinea primului
medic moldovean cu pregătire universitară la Budapesta, Costache Vâmav, care, prin teza lui de
doctorat, Rudimentum physiographiae Moldaviae ( 1 836), "aduce un omagiu anonimilor lecuitori de la
ţară" .
Curentul romantic a deschis zorii unei noi ştiinţe a poporului, folcloristica. Atât culegătorii de
folclor, cât şi teoreticienii noii discipline consideră documentul etnoiatric revelator ca fapt de limbă şi
de cultură. La jumătatea secolului al XIX-lea, B. P. Hasdeu a publicat un descântec de ursită, iar
revista ieşeană " Săptămâna", câteva texte de vrăji. Este momentul pe care Silvia Ciubotaru il
defineşte drept începutul "abordării estetice" a descântecului ca specie folclorică.
Chestionarele lui Hasdeu, din 1 878 şi 1 884/1 885 aveau, intre obiective, culegerea de
descântece şi vrăji, pentru o cercetare comparativă. Moses Gaster include şi el, in volumul Literatura
populară română (1 883 ), texte de magie populară, având meritul că a stabilit structura celui mai
răspândit tip de descântec. S. FI. Marian tipăreşte Descântece poporane române ( 1 886) şi Vrăji,
farmece şi desfaceri ( 1 893 ), iar cercetătoarea ieşeană arată că el "subliniază, cel dintâi în literatura
noastră de specialitate, importanţa descântecelor pentru lingvistică, etnomedicină, mitologie, istorie,
identitate naţională şi religie" , recomandând totodată intelectualilor români "de a nu condamna la
uitare şi necunoaştere descântecele şi farmecele" (p. 2 1 ). Lor le-au urmat Mihai Canianu,
Gr. Grigoriu-Rigo, Tudor Pamfile, Artur Gorovei, cu remarcabilul său studiu monografie Descântecele
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românilor ( 1 93 1 ), Ştefania Cristescu-Golopenţia, Petre V . Ştefănucă, I.A. Candrea. Pentru a doua
jumătate a secolului a XX-lea, Silvia Ciubotaru consideră "cea mai importantă culegere de descântece,
reprezentativă pentru ţinutul dintre Carpaţi şi Prut" monografia alcătuită de Lucia Cireş şi Lucia Berdan,
Descântece din Moldova ( 1 982); mai menţionează lucrări semnate de Radu Răut şi Cati Motea, pe
aceasta, pentru "investigaţiile folclorice de ultimă oră ( 1 997-2000) efectuate în sudul Moldovei " .
Sunt amintite studiile unor renumiţi lingvişti şi etnologi români, care s-au aplecat asupra structurilor
magico-metaforice ale descântecelor şi asupra terminologiei magice populare: Ovid Densusianu
(Limba descântecelor, 1 933-1 934), Mircea Eliade (Le culte de la mandragore en Roumanie, 1 93 8),
Ovidiu Papadima (Descântecul. Structura lui artistică, 1 968), Traian Herseni (Literatură şi magie,
1 976), Alexandru Rosetti (Limba descântecelor româneşti, 1 975), Mihai Pop şi Pavel Ruxăndoiu
(Folclor literar românesc, 1 978) şi mai tinerii Nicoleta Coatu (Structuri magice tradiţionale, 1 998),
Camelia Burghele (În numele magiei terapeutice, 2000), Maria Purdela-Sitaru (Etnomedicină
lingvistică, 1 999) şi Valeriu Bălteanu (Terminologia magică populară românească, 2000).
Silvia Ciubotaru completează excursul bibliografic cu propria sa contribuţie, "rod al unor
atente şi complexe cercetări de teren ce surprind ipostazele contemporane ale fenomenului investigat"

(p. 3 7).
Elementul de noutate ce caracterizează lucrarea Folclorul medical din Moldova este tocmai
accentul pus de autoare pe medicina populară contemporană, analizată din perspectiva mutaţiilor de
fond, pentru că "tiparele în care funcţionează acest fel de terapie empirică nu s-au modificat" . Din
observaţiile în teren ale cercetătoarei, permanenţa medicinii empirice pare să fie asigurată de eficienţa
dovedită a intervenţiilor lecuitoarelor de la sate în tratarea bubelor şi în cazul accidentelor domestice
(din timpul activităţilor agrare, gospodăreşti, de creştere a vitelor), în care economia gestului magic
este maximă. Bolile tratate prin remedii terapeutice populare (băile aromatice, antipiretice, cataplasme
cu mixturi de plante, ceaiurile, fumigaţiile, irurile etc.) sunt şi azi îndepărtate prin administrarea
concomitentă a leacului şi descântecului potrivit. Autoarea enumeră câteva proceduri specifice
etnoiatriei din Moldova: hultuitul (vaccinul emp iric), horopsitul (luarea de sânge din anumite locuri
ale şirei spinării), punerea ventuzelor etc. 1n cazul bolilor psihogene (deochi, speriat, boala
copiilor/epilepsia, samca, baghiţa şi altele), în apariţia cărora se crede că sunt antrenate forţele
malefice (iele, ştime, duhuri rele, oameni cu ochi răi), doar practicile magice de exorcizare au putere.
În prepararea remedii lor terapeutice empirice nu lipsesc: apa, lutul, sarea, argintul, aurul, uneltele din
fier, focul, mierea, grâu!, frlina de grâu, porumbul, usturoiul, feriga, busuiocul, sânzienele ş.a. Dintre
plante, mătrăguna "a dezvoltat unul dintre cele mai interesante complexe mitice etnobotanice" .
Calităţile sale tll..m ăduitoare sunt dublate de puteri magice ambivalente, ceea ce "a impresionat
imaginaţia populară" . Agent afrodisiac, talisman, mediu oracular, mătrăguna "transcende vegetalul,
apropiindu-se de o fiinţă cu puteri supranaturale" . Rolul plantei în etnoiatria românească este
interpretat comparativ cu cel pe care îl are în spaţiul european.
Relaţia strânsă între practică şi textul magic (descântec) este readusă în discuţie de autoare la
finalul studiului introductiv. Î n funcţie de situaţie şi de gravitatea ei, descântecul are un anume ritm de
rostire, care contribuie fie la calmarea, fie la mobilizarea suferindului. Tempo, cadenţă, număr de
rostiri (3, 9), un nucleu arhaic, prezenţa motivului imposibilităţilor, toate sunt armonizate în
descântec, pentru a-1 vindeca pe cel descântat. Structura reprezentativă descântecului românesc
"cuprinde impactul maladiv al omului, care întâlneşte în drum cumplitele arătări nocive, jeluirea
bolnavului, intervenţia divinităţii taumaturgice (a Maicii Domnului, în majoritatea cazurilor), acţiunea
vindecătoare şi întoarcerea la stadiul de puritate iniţială" (p. 89).
Partea a doua cuprinde articolele tipologice de bolile umane şi de animale, articolele ce
cuprind atât practicile empirice, cât şi pe cele magice ale fenomenului investigat.
Î n colecţia de descântece, ce cuprinde 454 de texte şi unde se regăsesc numeroase piese
inedite, se identifică "toate tipurile de formule magice specifice folclorului nostru, de la ritualuri de
îmbunare a bolii, prin rugăciuni, implorări, incantaţii, flatări sau hiperbolizări, până la reversul acestui
comportament, reprezentat de ocări, blesteme, porunci, sugerări ale unor pedepse cumplite sau exilări
în spaţii îndepărtate, nelocuite de oameni, pe tărâmuri stranii".
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Cartea Silviei Ciubotaru se distinge prin robusteţea informaţiei şi fineţea interpretării
documentului etnoiatric contemporan.
Elena Pascaniuc

Valeriu Zmoşu, Un sat bucovinean de pe Valea Siretului: Pătrăuţii de Jos.
Mărturii spirituale, Cernăuţi, Editura "Alexandru cel Bun" , "Zelena
Bucovina", 2006, 400 p., 26 fotografii + 1 hartă în text.
Valeriu Zmoşu s-a născut în 1 948, în Pătrăuţii de Jos, judeţul Storojineţ, este profesor în
această comună din 1 976, publicist, poet, culegător de folclor şi întemeietor al unui muzeu etnografic
în satul natal.
În 2006, Editura "Alexandru cel Bun" din Cernăuţi îi publică volumul Un sat bucovinean de
pe Valea Siretului: Pătrăuţii de Jos. Mărturii spirituale, într-o ediţie îngrijită şi redactată de
Alexandrina Cemov, Membru de Onoare al Academiei Române, cu un Studiu introductiv semnat de
Comelia Mănicuţă.
Titlul cărţii semnate de profesorul Valeriu Zmoşu şi prima parte a ei conduc cititorul către
monografia unei aşezări şi a unei comunităţi, alcătuită în tradiţia şcolii sociologice întemeiate de
Gusti. Un vechi sat de români bucovineni, astăzi sub administraţie ucraineană, este înfAţişat de un om
al locului (insider) care, pentru a conferi obiectivitate demersului său, apelează şi la mijloacele
ştiinţifice ale cercetătorului (outsider): date istorice, anchete de teren, statistici economice. Ele sunt
uşor de observat în paginile studiului Un sat bucovinean, Pătrăuţii de Jos pe Siret (p. 25-38), cu care
Valeriu Zmoşu îşi prefaţează, de fapt, colecţia folclorică adunată între 1 97 1 şi 2003 - aşa se explică
subtitlul cărţii, Mărturii spirituale -, colecţie apreciată de Comelia Mănicuţă drept "remarcabilă prin
bogăţia repertoriului consemnat, prin complexitatea unora dintre fenomene şi prin valoarea estetică a
celor mai multe dintre textele incluse" (p. 8).
Autorul, "unnărind documentele istorice" în paralel cu legenda etiologică, găseşte satul atestat
documentar încă de la începutul secolului al XV -lea, dar sub numele de Pitici. Localitatea a început să
fie menţionată ca Pătrăuţi în sec. XVII-XVIII şi "odată cu creşterea numărului populaţiei, satul a fost
împărţit în două: părţii aflate pe malul stâng al Siretului Mic i s-a spus Pătrăuţii de Sus, iar părţii de pe
malul drept - Pătrăuţii de Jos" (p. 28). Valeriu Zmoşu sondează trecutul istoric şi memoria culturală a
satului, înregistrând dramele (două epidemii de holeră, mutaţiile sociale şi culturale provocate de
politica sovietică, tragediile provocate de deznaţionalizarea forţată), ca şi perioadele de "înflorire
intensă" , iar Comelia Mănicuţă remarcă modul lor de prezentare: "Faptele sunt relatate sec, iAră nici
un fel de comentarii patetice şi de aceea sunt cu atât mai convingătoare" (p. 9).
În lumea spirituală a satului natal, momentele de trecere sunt cele care antrenează cele mai
importante practici şi ritualuri. Riturile de trecere: naşterea, nunta şi înmonnântarea facilitează
stabilirea noilor relaţii sociale, iar pentru realizarea lor armonioasă există mij locitori consacraţi. De
aceea, corpusul de cântece de leagăn (p. 45-6 1 ) este prefaţat de Vasile Zmoşu cu o descriere a
obiceiurilor încă active în Pătrăuţii de Jos, în centrul cărora se găseşte "moaşa împărătească" , copilul,
naşii şi abia apoi părinţii. Copilul este "închinat" naşilor de moaşă, care rosteşte oraţiile şi formulele
de trecere către fiecare moment al ceremonialului botezului.
Ca rit de trecere şi de întemeiere, nunta este ceremonialul cu cel mai amplu scenariu.
Folcloristul prezintă corpusul poetic (p. 62-93), încărcat de sensuri mitico-ritualice, pe care se sprijină
întreg complexul ceremonia!: oraţiile la peţit, logodnă şi iertăciune reiterează valorile şi scopul
căsătoriei ("Viaţa-n pace să-şi trăiască/Copiii frumos să-şi crească/Neamul să ni-l înmulţească").
Î n ceea ce priveşte obiceiurile la înmormântare (p. 94-1 1 5), descrise cu rigoare şi
"
parcimonie", Valeriu Zmoşu insistă asupra repertoriului poetic consacrat, bocetele. Acestea sunt
clasificate de culegător în funcţie de momentul rostirii lor în cadrul ceremonialului tradiţional al
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înmormântării ("când se merge cu lumină", "când stă mortul pe masă") sau de circumstanţele în care
s-a petrecut moartea (bocete individualizate, dramatizate).
Ciclul obiceiurilor calendaristice este ilustrat de colindele predominant creştine (p. 1 1 7-1 36) 
colecţia conţine "atât texte tradiţionale cât şi texte moderne, cu tematică socială şi mesaj moralizator",
cum menţionează Comelia Mănicuţă -, de obiceiurile agrare (pluguşorul) şi de teatrul popular de
Anul Nou (p. 1 37-1 88). Din repertoriul adunat de Valeriu Zmoşu, Cornelia Mănicuţă observă că în
Pătrăuţii de Jos "se face diferenţa între pluguşor, o colindă agrară care se conformează tradiţiei
(descrierea muncilor agricole şi a recoltei fabuloase într-un text narativ cu funcţie magică) şi urătură,
care actualizează motivele tradiţionale din pluguşor într-o reflectare satirică şi, în acelaşi timp,
dramatică a realităţilor contemporane" (p. 1 5).
Colecţia mai cuprinde un capitol substanţial de lirică populară (p. 1 89-25 1 ) în care, pe lângă
cântecele de război şi cătănie, de dragoste şi dor, de lirica de reflecţie etică şi filosofică, este prezent
folclorul deportaţilor (p. 200-2 1 2). Paginile acestea, care comunică "experienţa tragică şi traumati
zantă a deportării" , sunt completate de jurnalele orale ce narează, în versuri, experienţe de război
adunate sub genericul Memoria (p. 278-295).
Paginile colecţiei folclorice (p. 39-295) alcătuiesc doar prima parte a lucrării. Partea a doua,
Poezii şi publicistică de Valeriu Zmoşu (p. 29�376), conţine mărturii, meditaţii, evocări lirice - în
fapt, o culegere de articole şi poezii, apărute de-a lungul timpului în publicaţii ca " Satul sovietic",
"
"
"
"
"Zorile Bucovinei , "Concordia , "Meleag natal , "Arcaşul şi în mai multe volume din "Ţara
Fagilor" . Almanah cultural-literar al românilor nord-bucovineni.
Elena Pascaniuc

Paraschiva Abutnăriţei, Ioan Abutnăriţei, Monografia comunei Poiana Stampei,
Botoşani, Editura Axa, 2006, 346 p., 69 foto în text.
Lucrarea se încadrează în cadrul preocupărilor, manifestate tot mai intens în ultima perioadă,
pentru realizarea monografiilor istorice ale diferitelor aşezări - urbane sau rurale, fiecare cu istoria ei
adevărată, bogată, complexă, cu particularităţi distincte care o individualizează - de pe meleagurile
Bucovinei - cum sunt cele ale localităţilor Arbore, Baineţ, Crasna, Cupca, Frătăuţii Vechi, Fundu
Moldovei, Gălăneşti, Mahala, Mitocu Dragomimei, Muşeniţa, Părhăuţi, Pătrăuţii pe Siret, Pătrăuţii de
Jos, Pârteştii de Jos, Putna, Suceava, Suceviţa, Şaru Domei, Udeştii, Vama, Vatra Domei, Voloca,
Volovăţ -, lucrări apărute în ţară sau în străinătate.
Monografia comunei Poiana Stampei este precedată de un moto preluat din Simion Mehedinti:
" Cine nu-şi cunoaşte de aproape ţara şi poporul, acela nu nimereşte calea vieţii şi cu atât mai mult nu
poate pune pe alţii la cale" . Într-un cuvânt prefaţator, Oamenii din comuna Poiana Stampei merită să
ştie mai mult despre locul în care trăiesc, Elisei Todaşcă, primarul comunei, salută realizarea
monografiei aşezării situate "La o margine de hotar între Moldova şi Transilvania, două ţinuturi
dăruite de Dumnezeu cu peisaje mirifice şi cu oameni pe măsură, [ . . . ], una dintre cele mai mari şi mai
frumoase din această parte a ţării" .
În Argument, autorii îşi motivează întreprinderea: Nimic mai greu decât a-ţi asuma
"
răspunderea cuvântului scris pe care cei ce vin vor avea răgazul şi puterea să-I judece. Dar, vorba
bătrânului cronicar, «biruit-au gândul» şi ne-am străduit a aduna şi a înmănunchea, din izvoare scrise,
multe, puţine, atâtea câte ne-a lăsat timpul să parcurgem, şi mai ales din izvorul înţelepciunii şi din
amintirile frumoase ale celor care încă mai sunt, mărturii care să constituie o carte-document despre
cine au fost şi cine sunt cei care locuiesc într-un ţinut demn de frumuseţea sintagmei mioritice «Pe-un
picior de plai/Pe-o gură de rai . . . ». Şi a mai biruit simţul datoriei pe care-I avem faţă de cei care ne-au
dat viaţă, ne-au crescut frumos şi drept şi ne-au învăţat că e omeneşte să lăsăm ceva în urmă, faţă de
cei care sunt astăzi cetăţenii comunei, pe care-i preţuim şi cărora le dedicăm această lucrare" .
Monografia este structurată în 1 O capitole:
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Capitolul I, Scurtă caracterizare [!Zica-geografică (p. 13-37), cuprinde informaţii referitoare la
aşezarea geografică a comunei, climă, reţeaua hidrografică, geologie, floră, faună şi populaţie, patru hărţi.
Capitolul II, Date istorice (p. 38-97) - arhivele Bucovinei, arhivele ţinutului Domelor, ocuparea
părţii de nord a Moldovei, fixarea graniţelor noii provincii, originea numelui comunei. depunerea
jurărnântului de credinţă faţă de noua stăpânire, înfiinţarea Domeniului Câmpulung, construcţia şoselei
de legătură dintre Transilvania şi Galiţia, oficiul poştal, încălcarea privilegiilor locuitorilor Ocolului
Câmpulung, conflictul cu Domeniul pentru Muntele Runcu Domei în care comunele Poiana Starnpei şi
Doma Candreni au fost reprezentati de avocatul Ioan Popovici, candidaţii din partea comunei pentru
Dieta Bucovinei, luptele duse de colonelul Urban în Bucovina, în ianuarie 1 849, încorporările forţate,
participarea locuitorilor comunei la Primul Război Mondial, unirea Bucovinei cu România -, cu
subcapitolele Integrarea politica-administrativă a Bucovinei în Regatul Român (problemele deosebite de
adaptare la noua structură politico-statală, alegerile parlamentare din noiembrie 1 9 1 9 la Poiana Stampei),
şi Bucovina în cel de al Doilea Război Mondial (locuitori ai comunei participanţi la conflagraţie,
amintirile din război ale veteranului Gheorghe I. Pentelescu).
Capitolul III, Activitatea economică (p. 1 1 7-1 66), bazată pe bogăţiile solului şi subsolului,
aşezarea geografică într-o zonă străbătută de principale artere de comunicaţie între Bucovina şi
Transilvania, hărnicia şi priceperea oamenilor care s-au adaptat cu uşurinţă la diverse activităţi
economice - creşterea animalelor, plutărit, exploatări forestiere, exploatarea pietrei şi a turbei,
prelucrarea laptelui - au fâcut ca localitatea să devină una dintre cele mai bogate din Bucovina Calea
ferată Domişoara - Tiha Bârgăului, construită în perioada 1 decembrie 1 9 1 4 - 1 5 august 1 9 1 5, a fost
utilizată la transportul persoanelor şi al mărfurilor din Poiana Stampei în Ardeal. Exploatările din
carierele de piatră din Poiana Stampei au început în toamna anului 1 9 1 4, odată cu începerea construcţiei
căii ferate. Cele trei cariere de piatră de pe teritoriul comunei - Domişoara 1 şi 2 şi Doma Borcut -,
privatizate în anul 2000, sunt, în prezent, închise. Exploatarea şi întrebuinţarea turbei, existentă în
tinovul Putredu, cu o suprafaţă de circa 60 de hectare, a început în anul 1 923. Turba se folosea ca şi
combustibil la uzinele băilor din Vatra Domei, la o fabrică de cărămidă, pentru funcţionarea unei
locomotive, pentru încălzirea locuinţelor. Întreruptă, în 1 925, datorită rentabilităţii scăzute, exploatarea a
fost reluată în 1 95 1 , când s-au luat şi o serie de măsuri pentru creşterea rentabilităţii exploatării turbei,
situată pe locul trei în Europa, din punct de vedere al calităţii. Ca şi în cazul carierelor de piatră,
privatizarea, în 1 996, exploatării turbei a dus la închiderea acestei activităţi, angajaţii firmelor, în mare
majoritate localnici, şi-au pierdut locul de muncă iar bugetul local a fost păgubit de importante sume de
bani. Industrializarea laptelui - 1 926, prima fabrică de prelucrare a laptelui de la Roşu; 1 964, secţia de
industrializare a laptelui de la Poiana Stampei, procesul tehnologic pentru obţinerea şvaiţerului.
Silvicu/tura. Exploatările forestiere fondul silvic al Bucovinei; 1 782, primul Regulament silvic sau
"
"Pravila de codru ; fabricarea potasei, fierăstraiele, fabricile de cherestea, exploatarea forestieră etc.
Staţia meteorologică Poiana Stampei - înfiinţată în 1 952, modernizarea staţiei, personalul angajat.
Capitolul IV, Învăţământu/ (p. 1 67-200) - şcoala din Poiana Stampei, ia fiinţă în octombrie
1 873, cursurile au început la 1 ianuarie 1 874; şcoala Podu Coşnei, înfiinţată în 1 9 1 2; şcoala
Domişoara, începe să funcţioneze începând cu anul şcolar 1 955--1 956; şcoala Tătaru, înfiinţată în
anul şcolar 1 95 1-1 952; şcoala Andrieni, înfiinţată în anul şcolar 1 95 1-1952.
Capitolul V, Ocupaţii tradiţionale (p. 201-224): �r�sterea animalelor - ocupaţie tradiţională
care a avut condiţii prielnice de dezvoltare şi de dăinuire pâ... ,., prezent, păstrând vechi elemente de
cultură pastorală; Agricultura mică şi culesul
cultura legumelor şi a zarzavaturilor, cultura
cartofului, culesul şi utilizarea plantelor din flora spontană; Plutăritul - mijloc de transport al
lemnului la distanţe mari, deşi periculos, a cunoscut o mare amploare pe Doma, Domişoara şi Teşna,
ape amenajate pentru buna circulaţie a plutelor. Printre cei mai buni stivuitori, legători de plute şi
plutaşi - "buluceni", "buliceni" - se găseau şi locuitori din Poiana Stampei şi Coşna, care îmbinau
meseria de tăietor de lemne, în timpul iernii, cu cea de plutaş, în sezonul cald, devenind renumiţi în
Bazinul Domelor; Pescuitul; Albinăritul; Vânătoarea; Cojocăritu/; Încondeierea ouă/ar - meşteşug
foarte vechi la Poiana Starnpei, cunoscut în două tehnici : pictatul modelelor cu ceară şi pictarea direct
cu modelul şi culoarea adecvată. Modelele specifice comunei au fost cele cu multe flori, bundiţa
naţională - cea de Poiana Stampei fiind recunoscută prin tipul de flori brodate şi coloritul viu - sau
-

-
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cele cu cireşe. Meşteşugul încondeierii ouălor este transmis de gospodine din generaţie în generaţie;
Drăniţitul - meserie specifică bărbaţilor, grea şi complexă, care cere multă pricepere şi îndemânare,
s-a situat printre ocupaţiile principale deoarece aducea venituri substanţiale, draniţa având mare
căutare în Ardeal şi Moldova.
Capitolul VI, Cultura tradiţională. Arhitectura populară (p. 225-296) a locuitorilor comunei
Poiana Stampei este prezentată cu diversele sale aspecte - evoluţia tipurilor de case ţărăneşti de-a
lungul timpului, de la locuinţa monocelulară la cea cu cameră de locuit, tindă şi cămară şi până la cele
din zilele noastre, de regulă cu etaj, funcţionale şi dotate cu utilităţi moderne, care au coborât de pe
platouri şi coline, concentrându-se în vatra satului; Ustensilele industriei casnice şi Obiecte de uz
casnic - folosite în gospodăria ţărănească erau toate confecţionate din lemn de brad, paltin,
mesteacăn, unele dintre ele, furca de tors, fusul, lingurile, cutiile etc., adevărate mici opere de artă;
Tradiţii şi obiceiuri. Ciclul familial: Naşterea
botezul copilului; Nunta - "luatul miresei ",
", cununia religioasă, paharul dulce", ,jocul miresei" , oraţii de nuntă; Înmormântarea;
iertăciunea
"
"
Sfinţirea caselor; Ciclul calendaristic
Crăciunul, Anul Nou, Boboteaza, Paştele; Activitatea
cultural-artistică - animatori culturali, membri ai formaţiilor artistice, ansamblul "Poieniţa",
"
"Serbarea câmpenească organizată anual.
Capitolul VII, Viaţa religioasă (p. 297-3 1 7): biserica din Poiana Stampei, declarată monument
istoric, construită între 1 883 şi 1 885, cu catapeteasma lucrată la Cernăuţi, în atelierele Mitropoliei
Bucovinei, şi pictura interioară executată de Epaminonda Bucevschi, biserica din Domişoara, schitul
Coşna.
Demersurile întreprinse de oficialităţile şi locuitorii comunei Poiana Stampei - la care s-au
alăturat şi cei din localităţile Doma Candreni, Iacobeni, Cârlibaba, Panaci şi Şaru Domei - pentru
revendicarea celor 45 000 hectare de pădure deţinute abuziv de satele limitrofe din judeţul Bistriţa
Năsăud şi care, de drept, reveneau comunelor din bazinul Dornelor, sunt prezentate în capitolul VIII,
Contribuţia primarului Elisei Todaşcă la retrocedarea pădurilor grănicereşti (p. 3 1 8-323)
Capitolul IX, Măsuri şi acţiuni ale Consiliului Local din 1990 până în prezent
(p. 324-328), prezintă activitatea depusă de locuitorii şi conducerea comunei pentru realizarea unor
progrese semnificative în toate domeniile vieţii socio-economice: construirea de numeroase case noi
cu utilităţi moderne, îmbunătăţirea calităţii păşuni lor şi protejarea acestora, modernizarea şcolilor şi a
Căminului Cultural, construirea Complexului Social Domişoara, dezvoltarea vieţii culturale şi
spirituale, acţiuni de igienizare şi înfrumuseţare a comunei, de protejare a mediului, de conservare a
valorilor tradiţionale etc.
Capitolul X, Evoluţia administrativă a localităţii (p. 329--3 3 1 ), este un scurt istoric al satului şi
comunei Poiana Stampei începând din 1 680-168 1 şi până în prezent, când comuna are în componenţa
sa satele Alexeni, Andrieni, Căsoi, Domişoara, Pilugani, Poiana Stampei, Prăleni, Tătaru şi Teşna.
În paginile 3 32-333 sunt enumeraţi Primarii comunei Poiana Stampei, începând din anul 1 922
şi până în prezent, iar fotografiile a 1 0 dintre cei 12 Cetăţeni de onoare ai comunei sunt redate în
paginile 334-335.
Lucrarea este bogat ilustrată cu hărţi, schiţe, fotografii alb-negru.
Ultima parte a monografiei, Bibliografie, cuprinde 57 de surse bibliografice utilizate de autori
în redactarea acesteia.
Ovidiu Bâtă
-

-

Prof. Dr. Kurt Rein, Waldemar Rademacher & Raimund Friedrich Kaindl
Gesellschaft, Fratautzer Heimatbuch, Augsburg, Verlag ,,Der Siidostdeutsche",
şi MUnchen, Tipografia Universităţii Dr. C. Wolf & Sohn, 2005, 456 p.
În seria lucrărilor dedicate istoriei comunei Frătăuţi a apărut, până în prezent, lucrarea lui
Dragoş Luchian, Un sat de p e valea Sucevei. Frătăuţii Vechi (Bucureşti, Editura Litera, 1 986) şi cea a
lui Alwin Schneikart, Fratautz und seine Lehrer [Frătăuţi şi dascălii săi], publicată în Germania, la
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

356

Cărţi. Reviste

10

Esslingen î n 1 989. Semnalăm, î n cadrul comunicării noastre, apanpa volumului Fratautzer
Heimatbuch [Monografia comunei Frătăuţi], sub îngrijirea Praf. Dr. Kurt Rein şi a lui Waldemar
Rademacher. Lucrarea reeditează o mai veche monografie apărută în Germania în 1 957, cu titlul
Fratautz und die Fratautzer. Vom Werden und Vergehen einer deutschen Dorfgemeinschaft in der
Bukowina [Frătăuţi şi frătăuţenii. Despre formarea şi dispariţia unei comunităţi rurale germane din
Bucovina], realizată de un colectiv de autori (praf. dr. Kurt Rein, Emst Schulz, Julius Schulz,
Wilhelm Schăfer) şi editată de Erwin Massier.
Scopul volumului, aşa cum reiese din prefaţa semnată de praf. Kurt Rein, este acela de a
comemora suferinţa germanilor care au trăit experienţa strămutării şi de a o aduce la cunoştinţa
generaţiei de astăzi, cu atât mai mult cu cît, remarcă autorul, genealogia devine tot mai frecvent
obiectul de studiu al cercetătorilor.
În partea întâi a monografiei sunt prezentate date despre vechimea aşezării, despre originea
numelui "Frătăuţi ", precum şi elemente de istorie a Bucovinei (anexarea la Imperiul Habsburgic)
Lucrarea urmăreşte etape din viaţa coloniştilor germani din Frătăuţi: stabilirea primelor familii în
toamna anului 1 787, depunerea jurământului de loialitate faţă de Coroana de Habsburg, în iunie 1 789,
dezvoltarea coloniei, construirea bisericii evanghelice şi a şcolii (cu prezentarea unor învăţători
germani), activitatea administraţiei, perioada primului război mondial şi repercusiunile asupra
populaţiei germane, şi se încheie cu episodul strămutării în Germania.
În partea a doua a materialului reeditat, intitulată Wie 's daheim war [Cum era acasă], sunt
cuprinse scurte descrieri, evocări, amintiri despre Frătăuţi, ale unor foşti locuitori germani ai comunei.
Selectărn câteva titluri: Strasse der Heimat [Strada natală], Prunderinnerungen [Amintiri din Prund],
Von Quellen, Biichen und der Voi/inel [Despre izvoare, pârâuri şi Voitinel], Marlatag [Zi de târg],
Erntefest 1 929 [Sărbătoarea recoltei 1 929], Kirchweih [Sfinţirea bisericii], Gustav-Adolf-Fest
[Sărbătoarea "Gustav Adolf'), Bischofsbesuch in Fratautz [Vizita epicopului la Frătăuţi],
Aberglauben [Superstiţii]. Materialul se încheie cu un fragment prelucrat după un text al lui Ioan
Slavici despre specificul naţional al românilor (Nationale Eigenarten der Rumiinen).
Partea a treia prezintă dialectul germanilor din Frătăuţi, numit şi "Fratutzerisch'" sau "Fratutzer
Schweewisch" , şi care se aseamănă cu dialectul vorbit în regiunea Pfalz, de unde au venit primii
colonişti. Materialul conţine o scurtă prezentare fonetică a dialectului şi îl clasifică în rândul celorlalte
dialecte germane. Se subliniază faptul că dialectul vorbit de germanii din Frătăuţi era o formă de
conservare a tezaurului lingvistic moştenit de la înaintaşii lor. Sunt introduse, de asemenea, poezii,
scurte povestiri şi anecdote în acest dialect, care, odată cu destrămarea comunităţii germane locale în
1 940, a fost sortit dispariţiei.
Anexa la materialul reeditat este reprezentată de o listă a locuitorilor din Frătăuţi potrivit
situaţiei din anul 1 940.
Noutatea monografiei Fratautzer Heimatbuch constă în o serie de documente şi comunicări
susţinute de la apariţia lucrării din 1 957 şi pînă în prezent, referitoare la istoria aşezării. Reţinem
contribuţia praf. dr. Kurt Rein cu prelegerea susţinută la 30 mai 1 987 în Alzey, regiunea Pfalz, cu
ocazia împlinirii a 200 de ani de la venirea coloniştilor germani în Bucovina (Festvortrag zur 200Jahr-Feier der Einwandwerung deutscher Landsleute in die Bukowina), comunicarea Bukowiner in
Amerika. Besuch bei unbekannten Verwandten [Bucovineni in America. Vizită la rude necunoscute],
1 992, textul petiţiei frătăuţenilor din anul revoluţiei 1 848, redat şi în facsimil, textul introductiv al
lucrării Fratautzer Lehrerchronik a lui Alwin Schneikart, ş.a.
Monografia Fratautzer Heimatbuch, realizată cu minuţiozitate, conţine şi o colecţie de
fotografii de epocă şi o hartă a comunei Frătăuţii Vechi, cu locuinţele germane şi româneşti din anul
1 940, întocmită de Erwin Massier.
Prin informaţia cu valoare documentară pe care o oferă cititorilor, această lucrare se alătură
celorlate studii monografice despre coloniile germane din Bucovina.
Ştejăniţa-Mihaela Ungureanu
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Gudrun Windisch, Maladia. Chranik eines Darfes in der Bukawina, Augsburg:
Landsmannschaft der Buchenlanddeutschen, 2006, 375 S. + 1 Karte.
Ţara Fagilor - Bucovina - Buchenland a constituit, pentru numeroase familii de germani, timp
de aproape două secole, a doua lor patrie, iar pentru mulţi descendenţi ai primilor colonişti - singura.
Vieţuind într-un climat de înţelegere şi toleranţă interculturală, germanii bucovineni au resimţit cu
multă durere dezrădăcinarea la care au fost supuşi în toamna-iarna anului 1 940, când cea mai mare
parte a reprezentanţilor acestei etnii au fost constrânşi să părăsească ţinutul spre a fi aşezaţi în noile
regiuni ale celui de-al Treilea Reich. Însă amintirile despre perioada de dinainte de strămutare,
nostalgia după un "colţ de rai" pierdut, dorinţa de a reface firele nevăzute ale legăturii cu pământul pe
care te-ai născut, pe care I-au bătătorit picioarele părinţilor şi strămoşilor, au generat o mişcare de
publicare a memoriilor, povestirilor, romanelor sau a unor studii ştiinţifice legate de trecutul
Bucovinei.
Dorinţa de a vedea, a cunoaşte şi de a nu lăsa uitate locurile de unde se trag părinţii săi a
determinat-o şi pe Gudrun Windisch să se aplece asupra trecutului şi prezentului unei frumoase
localităţi bucovinene. Studiul, intitulat Maladia. Cronica unui sat din Bucovina, se doreşte a fi o
rememorare a evenimentelor, locurilor, personalităţilor şi instituţiilor de care a fost legată viaţa unei
comunităţi germane, care a reuşit să se dezvolte destul de bine pe parcursul a 16 decenii de
administraţie austriacă şi românească.
După o succintă descriere a drumului spre Maladia, a motivelor care au determinat apariţia
cărţii şi a sprijinului primit de la diverse persoane, autoarea include un scurt tabel cronologic spre a
edifica cititorul cu evoluţia istorică a spaţiului moldovenesc până în momentul includerii părţii sale de
nord-vest în componenţa Austriei. Gudrun Windisch prezintă procesul de organizare administrativă a
noii provincii habsburgice şi pune în lumină începuturile fenomenului de colonizare cu persoane din
afara ţinutului, inclusiv cu germani din Şvabia. Continuă cu expunerea măsurilor luate de autorităţi în
vederea asigurării unor condiţii decente pentru colonişti, descriind etapele de aşezare a familiilor de
germani în satul Molodia. Autoarea se opreşte asupra toponimului respectiv, prezentând diverse
versiuni (slavă: molodi
tineri; latină: ma/a dea
zână rea), face conexiunea cu localităţile
învecinate. realizând un sumar studiu topogeografic al zonei. Î n centrul atenţiei autoarei se află
aspecte legate de evoluţia agriculturii, creşterea animalelor şi arhitectura rurală. Un capitol distinct
este dedicat "naţionaliştilor români şi ucraineni ", Gudrun Windisch reliefând identitatea şi
particularităţile etnofolclorice şi culturale ale românilor şi - într-o măsură mai restrânsă, motivată de
slaba articulare - ucrainenilor din Molodia. Un al doilea tabel cronologic, pe două pagini, care
cuprinde perioada 1 782- 1 9 1 8, separă capitolul anterior, dedicat naţionaliştilor, de cel consacrat
Sărbătorilor de peste an ale germanilor, chiar dacă faptic şi metodologie nu putem constata diferenţe
în cuprinsul celor două diviziuni.
Bine documentată este partea dedicată particularităţilor şi modului de viaţă a comunităţii
germane în perioada administraţiei austriece, capitolul reliefând o largă paletă de acţiuni şi activităţi
cultural-artistice, sportive, obiceiuri şi tradiţii etc. Continuarea firească a acestor informaţii se
materializează într-un amplu documentar asupra istoricului bisericii romano-catolice din localitate, a
vieţii comunităţii parohiale şi a rolului instituţiei respective în menţinerea şi promovarea identităţii
etnice. La fel de detaliate sunt datele privitoare la înfiinţarea şcolii din Molodia şi a locului ei în
formarea unei elite germane locale. În capitolul A trăi în Monarhia austriacă sunt abordate succint
evenimentele social-politice şi economice din Austria şi Bucovina, în care au fost prinşi germanii din
Molodia. Autoarea analizează implicaţiile vieţuirii la marginea Imperiului Austro-Ungar asupra limbii
şi ocupaţiilor nemţilor din această localitate bucovineană. Chiar dacă, în Bucovina, germanii au
constituit o etnie care s-a bucurat de suficiente privilegii, greutăţile cotidiene şi dorinţa de a avea o
viaţă îmbelşugată şi un viitor prosper pentru urmaşi i-au determinat pe mulţi molodieni să emigreze
peste ocean încă de la sîarşitul secolului al XIX-lea. În carte sunt prezentate amănunte interesante la
peripeţiile prin care urmau să treacă emigranţii în drumul lor spre America, la numărul acestora şi la
zonele în care se aşezau în Lumea Nouă. Primul Război Mondial a afectat puternic viaţa comunităţii
=

=
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germane din Molodia şi a avut repercusiuni nefaste asupra economiei localităţii. Un nou tabel
cronologic face tranziţia de la perioada austriacă la etapele ce au urmat ( 1 9 1 8 - prezent).
Evoluţia sinuoasă a comunităţii germane după 1 9 1 8 este analizată cu multă răbdare şi
luciditate în capitolul intitulat Perioada interbelică, în care sunt incluse date privind aspectele
economice, sociale, culturale etc. Autoarea nu trece sub tăcere nici felul în care germanii bucovineni,
în special tinerii, au fost influenţaţi de propaganda nazistă, prezentând aşa-numita Acţiune a 1000 de
bărbaţi, din vara anului 1 940. Declanşarea celui de-al Doilea Război Mondial şi aplicarea
prevederilor Protocolului Secret al Pactului Ribbentrop-Molotov (cu încălcarea înţelegerilor germana
sovietice, prin anexarea părţii de nord a Bucovinei, dar şi a ţinutului Herţa) au avut efecte dramatice
asupra tuturor bucovinenilor. Germanii din această provincie, inclusiv 1 098 de persoane din comuna
Mo1odia, au fost constrânşi să se strămute în interiorul Reichului nazist. Volumul aduce informaţii
referitoare Ia localităţile de pe continentul european, dar şi de pe alte continente, în care s-au aşezat
după război nemţii molodieni. Câteva date privesc destinul satului în anii războiului şi în primii ani
postbelici, când a început sovietizarea nordului Bucovinei. Ultimele pagini sunt dedicate Molodiei de
după 1990, autoarea prezentând cifre referitoare la structura etnică a populaţiei (evidenţiind impactul
regimului sovietic şi al celui ucrainean asupra comunei) şi potenţialul economic al localităţii . Gudrun
Windisch constată că, în ochii unui german strămutat în 1940, imaginea localităţii nu mai corespunde
celei de astăzi şi că, din păcate, cunoscuta comuniune de etnii din Molodia a fost distrusă. Totuşi,
autoarea rămâne optimistă şi îşi exprimă speranţa că ospitalitatea molodienilor va dăinui.
În anexă, este inclusă bibliografia lucrării, sceneta Irozii, lista persoanelor strămutate în anul
1 940, un tabel cu numele germanilor care locuiau în comuna Molodia la momentul strămutării,
indicele caselor de pe harta anexă.
Volumul intitulat Molodia. Chronik eines Dorfes in der Bukowina, semnat de Gudrun
Windisch, contribuie la sporirea seriei de tipărituri realizate de autori de limbă germană şi dedicate
unor localităţi din Bucovina istorică. Sperăm că această lucrare va constitui o sursă importantă pentru
realizarea unei monografii a localităţii, dar şi pentru proiectul Enciclopedia Bucovinei.
Ştefan Purici

Mugur Andronic, Teritoriul nord-est carpatic în a doua jumătate a primului
mileniu creştin, Suceava, Editura " Istros" a Muzeului Brăilei, Colecţia "Teze
de doctorat - Istorie", 2005, 508 pagini + 1 24 de planşe.
Mugur Andronic, absolvent al Facultăţii de Istorie-Filosofie a Universităţii Bucureşti ( 1979)
este muzeograf la Complexul Muzeal "Bucovina" din Suceava, şeful secţiei de arheologie de aici (din
1 992) şi director adjunct. În 1 993 face un stagiu de pregătire în staţiunea gala-romană de la Saint
Romain-en Gal (Franţa) iar în 2001 beneficiază de o bursă de studii la Viena şi Augsburg. În 2003,
Mugur Andronic îşi susţine teza de doctorat la Universitatea "Al. 1. Cuza" laşi, cu tema Regiunile
nord-est carpatice in secolele V-X d. Hr.
De-a lungul a peste două decenii, Mugur Andronic este responsabil al unor şantiere
arheologice din judeţul Suceava: Podeni-Buneşti ( 1 983-1985), Dolheştii Mari ( 1 987-1989), Todireşti
( 1 988-1989, 1 992, 1 994-1 995), Zamostea ( 1 990), Cacica ( 1 996), Poiana (1 998, 2000, 200 1 ), lţcani
( 1 998-1999), Marginea şi Voitinel (2002). Mugur Andronic îşi valorifică rezultatele activităţii de
cercetare ştiinţifică în studii şi articole publicate în diverse periodice din Bucovina şi din ţară:
"
"
"
"Revista de istorie , " Suceava. Anuarul Muzeului Judeţean , "Arheologia Moldovei , "Memoria
Antiquitatis", "Carpatica", "Arheologia medievală", "Buletinul Societăţii Numismatice Române" .
Unele dintre lucrările sale, tipărite în Bucovina, dar şi în afara hotarelor sale, reţin atenţia
cercetătorilor şi a unui public mai larg: Bucovina - pământ românesc (Suceava, 1 993), Evoluţia
habitatului uman in bazinul hidrografic Soloneţ din paleolitic până la sfârşitul secolului al XVIII-lea
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(Iaşi, 1 997, lucrare premiată de Fundaţia Culturală a Bucovinei în 1 998), Huţulii - o minoritate din
Bucovina (în colaborare, Suceava, 1 998), Societatea Culturală .. Ştefan cel Mare " - Suceava, un
deceniu în slujba Bucovinei (Suceava, 2000), Pârteştii de Jos (1 415-2000) (în colaborare, Suceava,
2000), Toate drumurile duc la . . . Putna. Ghid turistic complet şi practic al Moldovei lui Ştefan cel
Mare şi Sfânt (în colaborare, Suceava, 200 1 ) , Contribuţii cultural-ortodoxe la afirmarea unităţii
naţionale la români în Evul Mediu (Suceava, 2002), Poiana - o aşezare din secolele VIII-IX d. Chr.
(Suceava, 2005).
Sub egida Editurii " lstros" a Muzeului Brăilei, dr. Mugur Andronic tipăreşte, în anul 2005,
lucrarea Teritoriul nord-est carpatic în a doua jumătate a primului mileniu creştin, în Colecţia "Teze
de doctorat - Istorie", teza sa de doctorat, susţinută în 2003. Lucrarea, cu 508 pagini + 1 24 de planşe,
are în sumar douăsprezece capitole: I. Introducere, p. 1 1- 1 3 ; Il. Cadrul natural, p. 1 4-30;
III. Istoricul cercetărilor, p. 3 1-38; IV. Realităţi etno-culturale din secolele V-VII. p. 39-229;
V. Evoluţia vieţii materiale şi spirituale în secolele VIII-X. p. 230-363 ; VI. Economia şi organizarea
socială în secolele V-X, p. 364-396; VII. Încheiere, p. 397-404; VIII. Repertoriul descoperirilor,
p. 405-459; IX. Izvoare şi bibliografie generală, p. 460-482; X. Indice general, p. 483-493 ; XI.
Summary, p. 494-508; XII. Ilustraţie, p. 509-{)33.
Pe marginea acestei lucrări ştiinţifice, rod al activităţii unui cunoscut cercetător bucovinean,
facem mai jos, câteva observaţii. Perioada de formare a poporului român este una dintre cele mai
importante epoci din istoria naţională. Comparativ cu restul epocilor, aceasta a beneficiat, de-a lungul
timpului, de interpretări diverse, uneori prin denaturarea adevărului ori falsificări, sub presiunea unor
conjuncturi politice. De-a lungul a două secole, istoriografia românească se află într-un dialog
polemic cu istoriografiile ţărilor învecinate, încercând să-şi susţină interesele legitime.
Lucrarea de faţă se axează tocmai pe ceea ce odată se însuma unei paradigme, aşa-zisa "epocă
întunecată" din istoria noastră, fiind meritorie şi din punctul de vedere al rarităţii tot mai accentuate a
arheologilor specialişti care se ocupă de cercetarea acestor vremuri, raportată, fireşte, la alte perioade
istorice distincte. Mai mult, chiar şi din punct de vedere al spaţiului de investigaţie, monografia este
de remarcat, ea axându-se pe o zonă marginală a arealului românesc, una dintre cele mai vitregite
regiuni, ca poartă de intrare şi puternică influenţă a slavilor şi a altor migratori, cu tot rolul lor asupra
evoluţiei factorului autohton de-a lungul timpului.
Valorificându-şi teza de doctorat, prin publicare, autorul depune eforturi deosebite atât în
încercarea de-a obţine din întreg materialul prezentat mai multe informaţii, necesare reconstituirii
istoriei acestei regiuni străvechi româneşti, cât şi de a se detaşa, în mod obiectiv, de balastul
interpretativ etnic şi falsificant, emis, în perioada comunistă, în fosta URSS, dar, uneori, şi în
România (aici şi ca răspuns la ocuparea sovietică a Basarabiei şi nordului Bucovinei). Deosebit de
important este şi faptul că lucrarea abordează, în chip curajos, tematica interpretărilor etnice în
arheologie, detaşându-se şi de linia tradiţionalistă de demonstrare a continuităţii, din istoriografia
noastră, deoarece - aşa cum se explică autorul - fiecare provincie istorică românească a avut la rândul
său un destin propriu, cu diverse deosebiri faţă de alte subspaţii ale oicumenei româneşti. De altfel, la
vremea lor, mari istorici şi arheologi, precum Ion Nestor, sau recent cercetători precum dr. Florin
Curta (SUA) sau dr. Ion Stanciu (Institutul de Arheologie şi Istoria Artei din Cluj-Napoca), în cazul
slavilor, de exemplu, atrăseseră atenţia asupra rolului lor diferit, gradual, de la o zonă la alta.
Monografia semnată de dr. Mugur Andronic se prezintă ca prima lucrare de acest gen realizată
de un specialist din România, cuprinzând efectiv ca areal geografic de studiu şi regiuni din fosta
URSS, mai precis actuala regiune Cernăuţi şi raioanele din jumătatea de nord a fostei Republici
Moldoveneşti. De aici, fireşte, a rezultat necesitatea unor eforturi suplimentare, constând în
parcurgerea a unei mari părţi de bibliografie, în rusă şi ucraineană, tot mai puţin accesibile, din
păcate, tinerilor cercetători români. Pe aceeaşi, linie trebuie menţionat faptul că autorul a întreprins
numeroase călătorii de studiu la Chişinău şi Cernăuţi, unde a cercetat o serie de rapoarte de săpături
aflate, în manuscris, în arhiva Institutului de Arheologie de pe lângă Academia de Ştiinţe a Republicii
Moldova sau materiale arheologice mai puţin cunoscute. Pe linia aceloraşi eforturi de documentare,
amintim şi deplasările pe care autorul le-a fficut în cadrul unei burse de studii în Austria, la Viena şi în
Germania, la Augsburg (Bukowina-lnstitut).
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Mai menţionăm, totodată, c ă prin publicarea lucrării Teritoriul nord-est carpatic în a doua
jumătate a primului mileniu creştin sunt puse în valoare, în totalitate, rezultatele cercetării autorului
efectuate în două aşezări importante: Todireşti, judeţul Suceava (36 de locuinţe), cu două niveluri de
locuire, unul anterior venirii slavilor şi altul posterior ei (secolele IV-V, respectiv VII) şi Poiana,
judefUl Suceava (secolele VIII-IX), situl unde s-au cercetat cele mai multe locuinţe de la srarşitul
primului mileniu creştin din România şi chiar unele aşezări învecinate (44 de complexe). De
asemenea, în ambele cazuri, prin stăruinţa autorului, materialul osteologie arheozoologic a fost
prelucrat în timp util de către specialişti, principalele informaţii fiind astfel folosite în lucrare.
Î n ceea ce priveşte metodologia lucrării, remarcăm faptul că autorul dă dovadă de
meticulozitate şi profunzime deductivă. O dovadă în acest sens este şi modul de tratare analitic,
aproape până la amănunt, a descrierii complexelor arheologice, în special a locuinţelor, pe cele două
niveluri cronologice, secolele V-VII, respectiv VIII-X. De asemenea, în acelaşi mod sunt tratate toate
aspectele legate de tema propusă (cultură materială, societate, viaţă spirituală, economică şi, acolo
unde există elemente, şi politică). Lucrarea dr. Mugur Andronic, aspirând structural spre
completitudine, posedă după capitolul de concluzii şi repertoriul descoperirilor, izvoare şi bibliografie
generală, indicele general cât şi un consistent rezumat în limba engleză. Un aspect ce merită subliniat
este şi faptul că, deşi lucrarea are peste 500 de pagini de text, nicăieri nu se simte excesul discursiv,
cum uneori mai apar situaţii în astfel de studii, aceasta fiind densă în informaţii. Acelaşi lucru
considerăm că se poate spune şi despre deosebit de bogata ilustraţie ( 1 24 de planşe şi hărţi, inclusiv
color şi imagini aduse în original de la Kunsthistorisches Museum din Viena), corp util de anexe,
constituit pe baza celor mai semnificative descoperiri şi reconstituiri.
La toate acestea mai adăugăm faptul că monografia doctorului în ştiinţe istorice Mugur
Andronic se tipăreşte sub egida Editurii "Istros" a Muzeului Brăilei, în cadrul Colecţiei "Teze de
doctorat - Istorie"( 1 1 ), la Tipografia ROF din Suceava, într-o ţinută grafică îngrijită, ca Supliment al
periodicului " Suceava - Anuarul Complexului Muzeal «Bucovina» " (IX). Datorită valorii sale
ştiinţifice, lucrarea Teritoriul nord-est carpatic în a doua jumătate a primului mileniu creştin, are
şanse să se impună ca lucrare de referinţă pentru zona şi perioada tratată, nu numai pentru specialiştii
români dar şi pentru cei din străinătate.
Vasile l Schipor

V.D. Cotea (coordonator), M. Ciubotaru, N.N. Barbu, V.V. Cotea, P.G. Magazin,
C.C. Grigorescu, Podgoria Cotnari, Bucureşti, Editura Academiei, 2006, 652 p.
Lucrarea monografică Podgoria Cotnari, realizată de un colectiv multidisciplinar condus de
către acad. Valeriu D. Cotea, completează în mod strălucit seria monografiilor dedicate unor podgorii
de renume din România, recunoscute în întreaga lume prin calitatea vinurilor pe care le produc.
Preocupările academicianului Valeriu D. Cotea în domeniul viticulturii şi oenologiei sunt cunoscute
de mulţi ani în ţară şi în afara graniţelor, astfel că nu este nimic surprinzător când un mare oenolog îşi
leagă numele de o celebră podgorie căreia i-a închinat o viaţă de muncă. Stau mărturie numeroasele
studii publicate de acesta, de-a lungul anilor şi dedicate podgoriei Cotnari, dintre care amintim: Vinuri
de mare marcă în podgoria Cotnari, în "Lucrări ştiinţifice", Institutul Agronomic Iaşi, 1 972 (în
colaborare cu Gabriela Sandu-Viile, A. Cotrău, V. Muraru); Studiul vinuri/ar din podgoria Cotnari În
vederea tipizării lor, in "Grădina, via şi livada", nr. 1 2, Bucureşti, 1 965; Studiul complexării fierului
cu acidul citric În soluţii simple şi în vinurile de Cotnari, în "Lucrări ştiinţifice", Institutul Agronomic
laşi, 1 973 (în colaborare cu A. Cotrău, Victoria Cotea, V. Muraru); Cercetări privind concentraţia şi
variaţia unor acizi organici la vinurile de Cotnari, în "Analele ICVV", Valea Călugărească, voi. VI,
1 975 (in colaborare cu A. Cotrău, L. Jianu, Victoria Cotea, V. Muraru); Tehnologia pentru
producerea tipului de vin Cotnari - Sortiment tradiţional VSOC Il, in "Lucrări ştiinţifice", seria
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Horticultură, Institutul Agronomic Iaşi, voi. 27-28, 1 983-1 984 (în colaborare cu A. Cotrău,
J. Sauciuc, Victoria Cotea); Cotnari - podoabă de neasemuit a pământului Moldovei, în "Datini", nr.
2(27), Bucureşti, 1 998 şi "Almanahul podgorenilor", nr. 1 , 2000; Tehnologia de obţinere a vinuri/ar
albe dulci de Cotnari, tip VSOC, din struguri cu/eşi la stafidirea boabelor, în "Cercetări agronomice
în Moldova" , voi. 4(64), Iaşi, 1 982 (în colaborare cu A. Cotrău, Aurelia Gheorghiu, Victoria Cotea);
Influenţa duratei de macerare-fermentare asupra unor componente ale vinuri/ar de Cotnari, în
"Producţia vegetală - Horticultura", nr. I l , Bucureşti, 1 983 (în colaborare cu A. Cotrău,
V. Muraru, 1. Bi1ius); Despre vinurile româneşti. Vinul de Cotnari, în "Agricultura României ", nr. 48
(206), Bucureşti, 1 994.
Lucrarea începe cu un Argument semnat de acad. Valeriu D. Cotea, din care cităm: "În peisajul
vitivinicol românesc, Cotnarii sunt, incontestabil, una dintre cele mai importante podgorii. Vinul
produs aici nu are pereche în ţara noastră, iar cele din Sautemes - Franţa sau Tokaj - Ungaria, cu care
se aseamănă, nu-l întrec [ . . . ] . Semnată de mai mulţi autori, a căror contribuţie este clar departajată,
cartea are cinci secţiuni distincte: istoric, cadru natural, aspecte economico-sociale, aspecte
vitivinicole şi aprecieri . . . , legate între ele prin numeroase fire pentru a-i conferi unitate [ . . . ] . În
general, elaborarea lucrării se bazează pe îndelungi observaţii în teren, pe prelucrarea şi comentarea
acestora, pe multe observaţii ştiinţifice pluridisciplinare şi pe diverse şi numeroase documente, studii,
cercetări şi articole publicate, înscrise, de altfel, în bibliografia însoţitoare [ . . . ]. Despre calităţile
vinului de Cotnari, despre rolul lui în istoria, cultura şi civilizaţia ţării noastre, am considerat că este
potrivit să vorbească şi «nespecialiştii cunoscători», aşa cum de altfel au şi flcut-o. O parte din
opiniile lor, în proză sau în versuri, se află înserate la secţiunea Rezonanţe istorice şi culturale" (p. 7).
Capitolul I este intitulat Evoluţia aşezări/ar. Istoria proprietăţilor şi viticulturii (p. 9-227) şi îl
are drept autor pe prof. Mircea Ciubotaru, fiind cel mai voluminos capitol al lucrării. De la început,
autorul face câteva precizări clare ale modului în care a abordat această uriaşă muncă de documentare:
"Despre Cotnari şi reputaţia sa vitivinicolă există deja o vastă literatură [ . . . ]. Din păcate, prin
colportarea multor afirmaţii gratuite, informaţii neverificate sau pure fantezii, această literatură tinde
să capete, prin diverse prelucrări de popularizare şi chiar prin teze de doctorat, o tentă mai curând
folclorică decât să aprofundeze ştiinţific tema. Pe de altă parte, unele studii propriu-zis istorice, având
meritul indiscutabil de a fi pus în circulaţie o mare cantitate de informaţie inedită, din arhive, au fost
puternic marcate de tezele istoriografiei marxiste, care au deformat grav perspectiva asupra vieţii
reale din evul mediu românesc şi din perioada modernă [ . . . ]. O consecinţă a acestei teze este
prezentarea tendenţioasă, derutantă şi confuză a raporturilor dintre instituţia domniei, pe de o parte, şi
boierime şi cler, pe de altă parte, în evoluţia statului feudal şi modem moldovenesc" (p. 9).
Podgoria Cotnari este constituită din patru centre viticole, fiecare cuprinzând plantaţiile de pe
teritoriul satelor apropiate acestora: Centrul viticol Cucuteni, Cotnari, Hârlău şi Frumuşica. Centrul
viticol Cucuteni, descris de autor, cuprindea satele: Jora, Dădeşti, Costeştii cu Pietrişul, Secăreşti,
Cucuteni, Boureni, Băiceni, Balş, Costa Măgurii şi Stroeşti. Centrul viticol Cotnari cuprindea:
Cârjoaia, Hodora, Cotnari, Horodiştea, Amăgeni, Iosupeni, Bahluiul, Lupăria, Buhalniţa, Poiana
Mărului, Cepleniţa, Scobinţi şi Bădeni. Centrul viticol Hârlău cuprindea: Deleni, Feteşti, Zagavia,
Maxut, Feredeieni. Centrul viticol Frumuşica cuprindea: Rădeni, Vlădenii-Deal, Şendreni. Storeşti,
Frumuşica, Flămânzi, Poiana şi Nicolae Bălcescu. Multe din aceste localităţi nu mai există sau au fost
incluse în alte unităţi administrative. Fiecăreia dintre acestea, profesorul Mircea Ciubotaru îi face o
prezentare amplă, de la primele menţiuni istorice, ca într-un film documentar halucinant, în care se
perindă oameni ai locului - podgoreni vestiţi, demnitari şi domnitori, cu dramele lor personale,
precum şi cu numeroasele lor tranzacţii cu terenuri viticole. Obiceiurile, datinile, legislaţia vremii,
construcţiile, monumentele etc. - toate vin să rotunjească o imagine veridică a acestor locuri de-a
lungul timpului. Autorul foloseşte un aparat critic impresionant, utilizând doar documente, cu alte
cuvinte doar informaţie verificată. La toate acestea se adaugă o ilustraţie color de excepţie.
Umbra marelui voievod Ştefan cel Mare străbate de veacuri şi podgoria Cotnari, dar, şi aici,
profesorul Mircea Ciobanu face o clară distincţie între folclor şi documentul istoric. "Dacă analiza
critică a izvoarelor, pe care am adoptat-o ca metodă de cercetare în lucrarea de faţă, nu poate confirma
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câteva din locurile comune ale presupusei moşteniri ştefaniene î n zona Cotnarilor (podurile de la
Zlodica şi Cârjoaia, biserica domnească, o puţin probabilă curte şi un impresionat beci de la Cotnari),
alte reconstituiri în logica circumstanţelor istorice indubitabile îl recuperează pe marele înaintaş
pentru memoria locurilor tocmai atunci când observaţiile noastre invită şi la luciditate cărturărească"
(p. 227).
Capitolul al II-lea, intitulat Geografia Podgoriei Cotnari (p. 229-325) aparţine profesorului
Nicolae Barbu, autor al unor ample lucrări în domeniu, dintre care amintim: Regionarea
pedogeografică a Podişului Moldovenesc, în "Studii şi cercetări de geologie, geofizică, geografie",
seria Geografie, tomul XXXII, Bucureşti, 1 985; Geografia solurilor României, Centrul de
multiplicare, Univ. "Al. I. Cuza" , laşi, 1 987; Soiurile Podişului Moldovei, în Geografia României, IV,
Bucureşti, 1 992. Autorul tratează în acest capitol substratul litologic, relieful, climatul, hidrografia,
vegetaţia, soiurile a ceea ce generic este cunoscut sub denumirea de Podgoria Cotnari. În finalul
capitolului, autorul face o interesantă "regionare geoviticolă" a zonei. Ilustraţia, schiţele de profile,
numeroasele tabele privitoare la temperaturi, umiditate, precipitaţii şi, îndeosebi, calităţile speciale ale
solului, dau posibilitatea cititorului, chiar neavizat, să răspundă la întrebarea de ce numai în podgoria
Cotnari poate rezulta celebra Grasă, Frâncuşă sau Tămâioasă.
Capitolul al III-lea, Aspecte economico-sociale ale Podgoriei (p. 326-404), este semnat de
praf. Petru Magazin şi regretatul cercet. şt. Constantin C. Grigorescu. Sunt tratate o multitudine de
aspecte: amplasarea administrativ-teritorială, fondul funciar, creşterea animalelor, populaţia şi forţa
de muncă, învăţământul, cultura, ocrotirea sănătăţii, evoluţia plantaţiilor pe rod în perioada 1 9502000, structura plantaţiilor viticole şi prezentarea celor două societăţi care exploatează astăzi
podgoria: S.C. Cotnari S.A. şi S.C. "Vinia" S.A. Iaşi. Deşi, la prima vedere, acest capitol poate părea
heterogen, meticulozitatea marelui specialist în economie agrară, profesorul Petru Magazin şi a
colaboratorului său cercet. şt. Constantin Grigorescu, vine să întregească, în mod fericit, această
monografie. Graficele, tabele, precum şi ilustraţia fato de excelentă calitate, conturează şi
personalizează podgoria Cotnari în salba de podgorii a Moldovei.
Capitolul al IV-lea, Aspecte vitivinicole (p. 404--472) îl are ca autor pe praf. Valeriu V. Cotea.
Autorul apropie cititorul de partea cea mai plăcută şi aromată a acestei lucrări, tratând: soiurile de viţă
de vie cultivate în podgorie (Grasa de Cotnari, Feteasca albă, Frâncuşa, Busuioaca de Moldova),
culesul strugurilor, prelucrarea strugurilor şi obţinerea vinurilor, particularităţile vinurilor. Fiecare soi
de viţă este descris pe larg, începând cu sinonime şi continuând cu originea, arealul de cultură,
caracterele morfologice, însuşirile biologice, caracteristici agrotehnice, particularităţi de cultură şi
variabilitatea soiului. De asemenea, fiecărui soi îi sunt ataşate fotografii color ale frunzelor,
ciorchinilor, precum şi imagini ale plantaţiilor.
Cunoscut expert în vinificatie şi degustarea vinurilor, profesorul Valeriu V. Cotea are prilejul,
în acest capitol, să citeze inspirate versuri şi scrieri în proză ale unor celebri scriitori, care au proslăvit
podgoria Cotnari, realizând astfel o inspirată trecere către ultimul capitol, al V-lea, intitulat Rezonanţe
istorice şi culturale (p. 472-577). Autorul acestui capitol este şi coordonatorul întregii lucrări, acad.
Valeriu D. Cotea. Cu savoare şi rafinament, la care se adaugă şi o mare plăcere, autorul ne poartă prin
mirifica grădină a scrierilor adunate de-a lungul anilor a unei pleiade de "amanţi rafinaţi ai vinului de
Cotnari", cum ar spune poetul Emil Brumaru. Lista celor care au dedicat rânduri memorabile
Cotnarului şi din care acad. Valeriu D. Cotea citează fără economie, este impresionantă. Î i amintim pe
Gheorghe Martiniuc, I. Saizu-Nora, Petre Fântânaru, N. D. Cocea, Mihail Sadoveanu, Cezar Petrescu,
Ionel Teodoreanu, Alexandru O. Teodoreanu (Păstorel), Mihai Eminescu, Ion Creangă, George
Lesnea, Octav Dessila, Pa\JI George Stati, Nicu Gane, Ioan Puşcariu, Mihai Codreanu, Mircea
Ionescu Quintus, Monica tovinescu, Gheroghe Tomozei, Nichita Danilov, Lucian Vasiliu, Mihai
Ursachi ş. a. Mulţi dintre aceştia au trecut "în lumea umbrelor", cum spune Ionel Teodoreanu, dar
elogiul lor unanim adus Cotnarului rămâne veşnic. Autorul acestui savuros capitol poartă cititorul în
celebrele localuri ale Iaşiului străvechi - "Trei sarmale", " La doi salcâmi " , "Bolta Rece" şi Hanul "La
Topor" - făcându-1 părtaş la atmosfera boemă a vremii, unde nu putea lipsi nobila licoare a
Cotnari lor. Probabil aici, cel mai iscusit şi neobosit oenolog dintre scriitori, Alexandru O. Teodoreanu
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(Pă.storel), a compus cele trei versuri cu valoare de efigie: "Puţin, ca tot ce este bun,iŞi bun, ca tot ce
este rar,/Acesta-i vinul de Cotnar" .
În finalul acestui capitol este citat acad. Alexandru Zub: Oameni de specialitate, cărturari şi
"
poeţi, călători şi artişti, diplomaţi şi politicieni, figuri ilustre şi oameni de rând, negustori şi înţelepţi
de ocazie, nimeni nu a putut ignora, cunoscând calitatea acelui elixir, vraja lui inefabilă. Studii,
reflecţii, evocări s-au scris pe această temă din belşug, dar ne putem mira că nu s-a elaborat încă un
corpus de texte sistematic, la îndemâna oricui ar năzui să cunoască prezenţa în timp a unei teme aşa
de generoase" (p. 575). Se pare că acest deziderat a fost atins de monografia Podgoria Cotnari.
Lucrarea se încheie cu o bibliografie impresionantă ( 1 8 1 titluri), cu un indice de nume şi
rezumatul în limbile română, franceză şi engleză.
Lucrarea monografie!\ Podgoria Cotnari, coordonat!\ de acad. Valeriu D. Cotea, prin caracterul
ei multidisciplinar a adunat strădaniile unui colectiv de agronomi, horticultori, oenologi, geografi şi
filologi, astfel că nimeni, de acum înainte, nu mai poate scrie despre celebra podgorie, fără s-o citeze.
Prezentarea grafică impecabilă, documentarea ştiinţifică de înaltă ţinută, valoarea surselor citate şi, nu
în ultimul rând, ilustraţia color, fac din această lucrare un model de excelenţă în literatura acestui gen
ştiinţific.
Sorin Trelea

"
"Ţara Fagilor . Almanah cultural-literar al românilor nord-bucovineni, XIV,
Cernăuţi - Târgu-Mureş, Societatea Culturală "Arboroasa" Cernăuţi, 2005,
3 1 8 p.
Almanahul "Ţara Fagilor", alcătuit de Dumitru Covalciuc, continuă să apară, sub egida
Societăţii Culturale "Arboroasa" din Cernăuţi, beneficiind de un parteneriat-model cu Fundaţia
Culturală "Vasile Netea" din Târgu-Mureş, condusă de un mare prieten al românilor înstrăinaţi,
Dimitrie Poptămaş, care îi asigură finanţarea integrală. Pregătirea pentru tipar şi imprimarea se fac, ca
la fiecare tom, la Casa de Editură "Mureş" .
În Cuvântul introductiv, Despre înstrăinare, p. 5-6, Dimitrie Poptămaş face câteva însemnări
de lectură pe marginea cărţii publicate de Petru Ciobanu (coordonator), Cupca, un sat din Bucovina.
Monografie istorică, Partea 1 (anii 1 429-1 944), Câmpulung-Moldovenesc, Editura Amadoros, 2004.
Rememorarea popasurilor sale bucovinene şi colaborarea statornică la realizarea almanahului îl
conduc la observaţii privind semantica unor termeni din lexicul bucovinenilor (străin, înstrăinaţi,
repatriat, refugiu, surghiun), în relaţie cu destinul oamenilor de aici, şi la o concluzie: "În ciuda
fluturării de secole a drepturilor şi libertăţilor individului, suntem frustraţi de ele şi acum, când, în
pragul mileniului al treilea ar trebui să ne restructurăm viziunea asupra existenţei şi opţiunilor noastre
existenţiale" (p. 6).
Cuvântul introductiv este unnat de două texte din creaţia lirică a Bucovinei: George Voevidca,
Glossă, p. 7-8 şi Teofil Lianu, Cronici, p. 8-9, amândouă emblematice pentru destinul dramatic al
românilor de la margine de neam, "neam crescut din spin şi piatră", ce adastă zorii Dreptăţii,
primenindu-se prin suferinţă înălţătoare de suflete şi jertfă de sine, aşezată mereu în "zidul trainic" al
Cetăţii. Pentru românii de aici astfel de texte, circulând prin calendare şi almanahuri, au avut
întotdeauna un rost tonifiant, bucurându-se de un statut privilegiat în "orizontul de aşteptare" al
pribegilor de pe "plaiuri plânse" şi "drumuri lungi de ţară largă" : "De la Ceremuş la Mare 1 Umblă
Ştefan Domn cel Mare 1 Şi întreabă cărţile: 1 Unde sunt cetăţile? // De la Tisa-n Nistru) treazul 1
Umblă şi Mihai V iteazul 1 Şi întreabă soarele: 1 Unde-mi sunt hotarele') // Şi-amândoi au scris pe ţară 1
Cruce de pământ şi pară 1 Şi de sfinte oseminte 1 Pururea şi prin cuvinte // Şi prin tulnice târzii 1
Amintind de veşnicii 1 Şi de-ntoarceri în tăcere, 1 Clopotele de-nviere" .
Almanahul "Ţara Fagilor" din acest an îşi Pă.strează formatul şi structura prin care s-a impus
.
de-a lungul anilor în viaţa literară din Bucovina. In secţiunea File de istorie, se publică un studiu
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semnat d e istoricul sucevean Mihai-Aurelian Căruntu, Preliminarii ale celui de-al doilea rapi al
Bucovinei, p. 1 0-30.
Secţiunea cea mai consistentă a acestui tom, Pagini din Cartea neagră a Bucovinei, p. 3 1-255,
este gardată de un text, A murg de iunie I940, semnat de Valeriu Matei: "Dintr-un cort purpuriu, 1 pe
un cal purpuriu 1 moartea venea şi trecea râul 1 în apele căruia amurgul 1 cu paloş de flăcări, 1 cu paloş
de gâde 1 lovise gâtui de lebădă-al zilei 1 răsucit peste visele noastre. // Pete de sânge mi-au acoperit
faţa, 1 stropi de sânge mi-au acoperit ochii 1 cum atâmam de gâtui acelei zile 1 ca în copilărie de gâtui
mamei mele. // Roşu de jertfă, 1 roşu de jertfă, 1 roşu de pierdere 1 străbate în mine prin oasele tatălui
meu, 1 el cuprinse atunci, 1 el îmbrăţişase atunci 1 gâtui de lebădă-al zilei cu braţele mele. 1 Visele lui, 1
visele lui au fost înecate atunci 1 cu sângele zilei cu gât de lebădă. // Când mi-amintesc, 1 când vreau
să-mi aduc aminte 1 văd cortul purpuriu 1 şi pe un cal purpuriu 1 trece moartea purtând o plasă de
mărăcini 1 în care vânează privighetori" (p. 3 1-32).
În oferta acestei secţiuni se află texte dintre cele mai diverse: 28 iunie 1940: dezarmarea
unităţilor româneşti în nordul Bucovinei, p. 33 (text preluat din Istoria Otecestvennoi Voinî, l,
Moscova, 1 960); Foame şi mizerie. p. 34-38 (fragment din cartea lui Dumitru Nimigeanu,
Însemnările unui ţăran departat din Bucovina, tipărită la Paris, în 1 958, Londra, în 1960 şi Timişoara,
în 1 993); Nota informativă a Biroului 2 al Marelui Stat Major al Corpului de Cavalerie din cadrul
Armatei a IV-a. p. 39-4 1 (document descoperit în fondurile Arhivei Statului Suceava); Nicolae
Mariuţac, Povestea surioarelor Lupăşteanu. p. 42-44 (drama unor copii care au supravieţuit
masacrului de la Fântâna Albă, din 1 5 noiembrie 1 940, eveniment mai puţin cunoscut din perioada
celei dintâi ocupaţii sovietice în Bucovina); Ioachim Gh. Popescu, Am trecut în ţară prin Comisia de
repatriere, p. 45-54; Taţiana V lad-Guga, Inima mi-a rămas în satul de unde am pornit în pribegie, p.
55-58; George Motrescu, Zile de cumpănă, p. 59-6 1 ; Vasile Varvariuc, . Nu mai aveam chip să
trăim ", p. 62-63 (rememorare a evenimentelor din 1 940-1 94 1 , care au culminat cu masacrul de la
Fântâna Albă şi deportările din 13 iunie 1 94 1 : "Acel an groaznic şi-a lăsat pecetea pe toată viaţa mea,
prin politica de exterminare a elementului autohton promovată de ocupanţii sovietici. Nu ni se
recunoştea nici dreptul Ia limbă, nu erau luate în consideraţie nici specificul nostru naţional, nici
legile pământului. Şi am simţit că nu mai aveam chip să trăim" .); Alexandra Opaiţ, Soţul meu a fost
împuşcat . . . ", p. 63-64; Paraschiva Carp, Lăcrimau şi miliţienii de milă .. ", p. 64; Toader Malai cu,
Abia la Harkov ne-au dat de mâncare ... ", p. 65; Eugenia Costinean, Ne părea că am ajuns la
capătul pământului ", p. 65-66; Eugenia Ioneţ, Mulţi îşi rugau moartea . . . ", p. 66 (ultimele şase,
mărturii, înregistrate în Iordăneşti de Nicolae Şapcă şi publicate cu supratitlul Zguduitoare secvenţe
de martiraj iordăneştean); Eleonora Schipor, Durere nealinată, p. 67-68 ("Noi, românii nord
bucovineni, avem multe sărbători frumoase, avem datini şi obiceiuri pe care le respectăm şi cu care ne
mândrim. Dar avem şi multe dureri, avem numeroase răni sufleteşti sângerânde. Şi una dintre aceste
mari dureri ale neamului este legată de Fântâna Albă" .); Dumitru Covalciuc, Crucea .. Arboroasei ",
p. 69-7 1 (evocare emoţionantă a comemorării victimelor de la Fântâna Albă, organizată de Societatea
Culturală "Arboroasa" , la 1 aprilie 1 99 1 ); O viaţă plină de necazuri, p. 74-77 (interviu realizat de
publicistul Ion Creţu cu Ileana Cojocaru, originară din Tereblecea, deportată la 1 3 iunie 1 94 1 în
Kazahstan); Petru Grior, Molniceni duşi în Siberia, p. 80-84 (autorul, director-adjunct la Arhivele
Statului din Cernăuţi, publică aici şi un tabel cu cei 77 de locuitori ai satului Molniţa deportaţi în
Siberia, în iunie 1 94 1 ); Dumitru Nimigeanu, Ultima departare, la I3 iunie I94I, p. 86--9 1 (retipărire
din lucrarea Însemnările unui ţăran departat din Bucovina); Constantin Rotaru, Luaţi au fost, să nu
mai vină, p. 95-%; Octa:.v ian Bivolaru, Despărţiţi pe vecie, p. 1 0 1- 1 02; Valeriu Zmoşu, Calvarul
unei familii de poloni dtn Pătrăuţi, p. 1 02-104; Ion Pojoga, Familie distrusă de slugoii lui Stalin,
p. 1 05-1 06 (mărturie înregistrată de profesorul Valeriu Zmoşu); Alexandra Jar, Au trăit ca oameni ai
nimănui ... . p. 109- 1 1 0 (Drama familiei Arcadie şi Minodora Sucevan, "oameni harnici, aşezaţi,
stimaţi pentru purtarea lor frumoasă" , deportaţi în 1941 în Kazahstan, este drama multor familii din
Bucovina ocupată de sovietici. Încheierea relatării învăţătoarei pensionare Alexandra Jar evidenţiază,
totodată, destinul supravieţuitorilor Gulagului: "Când s-au întors şi ele în sat, flll-ă tata şi bunica, n-au
găsit nici urmă de frumoasa lor gospodărie. Nu li s-a permis harem să locuiască în casa pustie a unei
rude. Mulţi ani au trăit ca oameni ai nimănui, flll-ă cetăţenie şi flll-ă drepturi politice".); Fel i cia Nichita.

..
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Toma, Calvarul şi speranţele unui român bucovinean, p. 1 1 1-1 1 6 (documentar despre drama lui
Gheorghe Micailu din Ciudei-Storojineţ, "om şi profesor de excepţie" din Bucovina, departat
împreună cu întreaga sa familie în Kazahstan, la 1 3 iunie 1 94 1 ; mărturisirea sa cuprinde referiri şi la
deportarea cărturarului bucovinean Sever Zotta, cumnatul lui Iancu Flondor, ridicat de sovietici din
conacul său de la Davideni şi mort la Orsk, în Urali); Ilie Pauliuc, Copii deveniţi " duşmani ai
poporului ", p. 1 1 7-1 20 (mărturie înregistrată de profesorul pensionar Ion A. Posteucă); Constantin
Rotaru, Înveşnicirea memoriei victimelor stalinismului, p. 1 2 1- 1 22 (consemnare a sfinţirii unui
"
"mormânt-monument în comuna Poieni-Bucovina, în memoria victimelor represiunii sovietice,
cuprinzând lista celor 23 de români de aici care au murit în lagărele de departare, în închisori sau care
au fost împuşcaţi la graniţă); Radu Ieremiciuc, Un sat din zona samavolniciilor, p. 1 23-143
(Povestirea acestui ţăran, o adevărată cronică a captivităţii şi înstrăinării, interesează istoria prin
bogăţia informaţiilor şi, deopotrivă, istoria literară, prin arta povestirii. Reţinem aici doar introducerea
în atmosfera epocii evocate: "Prin anii 1 938-1 939, au început să circule nişte zvonuri, care i-au
înspăimântat şi i-au pus serios pe gânduri pe locuitorii satului Bahrineşti. În reviste, ziare, în şcoală şi
în biserică se spunea că Antihrist s-a eliberat din lanţuri şi umbla pe pământ, că el va veni şi în părţile
noastre ca să chinuiască lumea. Chipul lui - un bărbat încruntat şi cu mustăţile groase, ca nişte
vârcolaci, - era redat în fotografii, desene şi caricaturi. El ţinea în mână secera şi ciocanul, iar crucea
o călca în picioare. Lumea se uita înspăimântată la acel chip fioros şi zicea: «Doamne, apără-ne de
Antihrist!» N-a trecut mult şi acea poveste a devenit realitate", p. 1 23); Vasile Doruş, Panica din
15 iulie 1 941, p. 1 44-1 46 (reproducere din monografia lui Ion Nandriş, Satul nostru Mahala din
Bucovina); Ioan Cocuz, Primarul oraşului Cernăuţi a salvat de la moarte zeci de mii de evrei,
p. 1 47-1 49; Sorin Preda, Cornel Dumitrescu a salvat 3 600 de evrei, p. 1 50--1 53; Aspazia Oţel-Petrescu,
Ultima promoţie de la Liceul Ortodox " Elena Doamna ", p. 1 55-1 59 (preluare din volumul Strigat-am
către Tine, Doamne . ); Nicolae Spânu, Bejenari de frica ruşilor, p. 1 60-162; Dumitru Damian,
Amară a fost soarta românului, p. 1 63-164; Maria Comaniuc, Toţi purtau un nume - români, p. 1 65-1 66
(mărturie referitoare Ia deportarea a 1 8 bărbaţi din Trestiana (Dimca) în Karelia, după revenirea
sovieticilor în 1 944); Gheorghe Mihailiuc, Lăsaţi clopotul să bată, p. 1 67-170 (Poveste îndurerată a
prigonirii lui Ion Motrescu din Crasna, tatăl a opt copii, mort fără urmă şi a fiului său, Ilie Motrescu,
"
"poetul-mire , ucis în 1 969. Mărturisirile autorului din finalul materialului îndeamnă la reflecţie:
" Şi acum părăsesc Crasna cu durere în inimă şi foarte indignat. Ceea ce am spus e o poveste
adevărată. Nu pot rămâne rece la cele întârnplate. Privesc cu ochi de acuzator public la monumentul
din centrul orăşelului - simbol al tiraniei staliniste. Printre atâţi crăsneni dispăruţi fără urmă figurează
şi Ion Motrescu. Î n drum spre Ciudei, arunc o privire acuzatoare spre casa în care a domnit multă
vreme spaima şi fiorul - mărturie a nedreptăţilor. La un moment dat, se aude un dangăt de clopot. . .
Lăsaţi clopotul să bată, să se ştie în toată lumea despre grozăviile antihriştilor! Privesc în jur cu
tristeţe şi văd cum se înmulţesc semnele rele şi ast!i.zi, cum faptele bune se află mereu în scădere. Mă
nelinişteşte întrebarea: Oare de ce oameni i n-ar merge spre tot ce-i drept, frumos şi bine?"); Ştefan
Andronic, Drumurile refugiului, p. 1 71 - 1 72; Dragoş Tochiţă, O ţărancă împuşcată între copiii ei,
p. 177- 1 78; M ircea Andronic, Amară mi-a fost copilăria, p. 1 79-1 80; Olga Olaru, Tristă amintire din
copilărie, p. 1 82-1 83; Octavian Voronca, Răni ce se vindecă greu, p. 1 84-1 88 (O prezentare documentată
a "uriaşelor pierderi umane" din Mahala-Cernăuţi, înregistrate în perioada celor două ocupaţii
sovietice, din care trebuie să reţinem, printre altele: "Ceea ce s-a întâmplat o dată cu instaurarea
puterii sovietice nu poate fi şters din istoria Bucovinei, din istoria satului Mahala, din istoria neamului
nostru. [ . . . ] Dacă ne vom da uitării martirii, atunci şi pe noi o să ne uite viitoarele generaţii, iar
sângele va deveni apă. Când sângele unui neam se preface în apă, destinul neamului ca atare se
încheie" .); Ion Creţu, În iadul de la Onega, p. 1 89-192 (povestea depanării lui Onofrei al lui Ioniţă
Creţu din Tereblecea, tatăl ziaristului bucovinean, care semnează aceste pagini emoţionante, unul
dintre cei 47 de !erebleceni deportaţi în 1 944 în Karelia); Ion Mihăesi, Întoarcerea tatei, p. 1 93-195;
Ştefan Broască, Incă o pagină a tragediei româneşti, p. 1 96-198 ("Oare câţi români mai zac nerânduiţi
creştineşte prin gropniţele ascunse de «eliberatorii» slavi, care ne-au nenorocit neamul şi ţara? Care
va fi următoarea pagină a tragediei româneşti?"); Gheorghe Frunză, Achiziţionările, p. 1 99-20 1 ;
Scrisoarea unui ţăran din nordul Bucovinei expediată prin curier unui prieten refugiat în Romînia,
..

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

366

Cărţi. Reviste

20

p. 202-203 (document din 1 946, preluat din cartea lui Dumitru Nimigeanu, insemnările unui ţăran
departat din Bucovina); Aspazia Oţel, Reînfiinţarea Junimii " bucovinene la Cluj, p. 204-206
"
(reproducere din volumul Strigat-am către Tine, Doamne ... ); Radu Croitoru, Badea Ion, p. 208-209
(O poveste urzită pe o schemă mai veche din epica populară: ţăranul mucalit vs. boierul
hrăpăreţ/stăpânirea despotică/"preşedintele [de colhoz] cu trăsurica" . Procesul, " inventat aşa, de
florile mărului ", îi cauzează îmbolnăvirea şi moartea, "de teamă şi de ruşine" . Adevăratul motiv al
morţii sale îl reprezintă atitudinea faţă de noile autorităţi: "Gol, cum 1-a născut maică-sa, a ieşit din
casă, pornit înspre primărie. Mergea prin mijlocul drumului, nu-i păsa că trecătorii se uitau la el ca la
o minune, şi chiuia ca ciobanii pe câmp. A intrat în primărie, iar cei de acolo, bărbaţi şi femei, au
înlemnit. Din prag, badea Ion s-a năpustit asupra lor cu gura: - Măi, aveţi de gând să cârlăniţi încă
mult lumea noastră? ! Aţi vrut s-o înrobiţi?! Vă vine sîarşitul! O să trageţi în plug, cum au tras polonii,
înjugaţi de Ştefan-Vodă la Cosmin! Nici Lenin-ul vostru n-o să vă scape! . . . A mai spus ce-a spus şi s
a întors acasă, chiuind ca şi la început".); Aspazia Oţel-Petrescu, Cuvânt de reculegere pentru fratele
Leandru, p. 2 1 0-2 1 2 (Materialul oferă informaţii referitoare la un scriitor bucovinean uitat, pe
nedrept, George Pivin-Leandru, ai cărui părinţi au murit în departare. Un text din creaţia sa comunică
drama înstrăinării celor dezrădăcinaţi din Bucovina: "Călătorule, poate-ai să ajungi până Ia Horecea,
pe deal, 1 Spune-i c-am rămas răstignit dincolo de lacul Baikal. 1 Spune-i mereu fiului meu, 1 Înger
între veghe şi nedesluşit, 1 Că n-am murit. 1 Am uitat a râde şi a plânge 1 Şi mi-au îngheţat pădurile în
sânge" .); Maria Toacă, Trec anii-n plâns şi rugăciune ... , p. 2 1 4-2 1 6; Alexandra Jar, Glasul durerii,
p. 2 1 7-2 1 8; Radu Ieremiciuc, Fuga din Donbas, p. 2 19-222; Maria Vaipan-Muraru, Tinereţe
îndoliată, p. 223-224; Radu Ilie, Întâmplarea cu ceaiul din fântână, p. 227-229; Eleonora Schipor,
Sublimul şi supliciul unei familii de români, p. 23 1-234 (Istoria familiei Ilie şi Iuliana Ştefureac,
bunicii autoarei, profesoară de limba franceză Ia Şcoala Medie din Cupca este povestea tragică a sute
de familii din Bucovina); Ilie Popescu, Sentinţă anunţată după moarte, p. 236--245 (Reproducere din
volumul Ilie Popescu, Ion Cozmei, Drumul spre Golgota, "poveste tragică a unei familii de români,
emblematică pentru soarta năpăstuită a bucovinenilor" . După arestarea tatălui, în urma evenimentelor
sângeroase de Ia Fântâna Albă, autorul materialului a fost departat, împreună cu ceilalţi şapte fraţi şi
mama sa, în Siberia); Ştefan Motrescu, Drapelul, p. 246--248; Dumitru Covalciuc, Profanare de
morminte în cimitirul din Cernăuţi, p. 250-255 (Materialul prezintă starea degradantă a Cimitirului
Central din Cernăuţi, unde se află, printre altele, mormintele a 1 1 membri ai Academiei Române şi
avatarurile activităţilor obşteşti de îngrijire a mormintelor personalităţilor culturii din Bucovina:
"Vom continua lucrările de restaurare, căci patriotismul nostru nu poate fi măsurat cu «dărnicia»
domnilor din alte ţări, ci cu îndemnul nostru de a păstra memoria despre faptele înaintaşilor neamului
românesc din Bucovina" .).
În secţiunea Oameni şi locuri din nordul Bucovinei, almanahul Ţara Fagilor" publică o
"
cronică în imagini, surprinzând momente din viaţa culturală contemporană a regiunii Cernăuţi,
p. 259--270. În cadrul secţiunii Personalităţi bucovinene, publică articole Mihai Pânzaru, Radu, baron de
Flondor, autorul primului dicţionar româna-japonez, p. 27 1-273; Ştefan Purici, Radu Bercea - lordul
caricaturii, p. 274-276 (Bucovineanul Radu Bercea, fost deţinut politic, a realizat peste 50 de lucrări de
grafică şi pictură, pe care le-a expus Ia Gura Humorului, Suceava, Rădăuţi şi Cernăuţi, sub genericul
Memoria retinei Gulagului românesc); Mihai Bejinaru, Un celebru silvicultor, prof dr. Mihai Prodan,
p. 277-279; Arcadie Suceveanu, Ilie T Zegrea: spectacolul sentimentelor, p. 280-286; Primul tenor
român al Operei Naţionale din Kiev, p. 287-290 (interviu cu tenorul Marian Talabă, originar din
Cupca, interviu realizat de Maria Toacă).
Secţiunea Genealogie reuneşte două materiale, aricolul semnat de Dumitru Covalciuc,
Flondorenii, neam de boieri pământeni, p. 291-295 şi un interviu, În Bucovina, pe urmele
strămoşilor, realizat de Dragoş Olaru cu Claudius Teutul ( 1 930-2004) , descendent al logofătului Ioan
Tăutu ( 1 474-1 5 1 1 ), plecat în Germania, în 1 940, unde s-a afirmat ca specialist în istorie şi
genealogie. Ultima secţiune a almanahului, Micromonografii, cuprinde un material valoros, semnat de
profesorul pensionar Constantin Rotaru şi consacrat localităţii Poieni-Bucovina (istoric, toponimie
minoră, momente din istoria localităţii, l ista bărbaţilor căzuţi pe fronturile Primului Război Mondial,
lista celor care au luptat în Armata Română în al Doilea Război Mondial şi au căzut pe cârnpul de
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onoare, deportaţii în lagărele din Karelia, în Kazahstan şi Siberia, victimele represiunii politice din
perioada ocupaţiei sovietice postbelice, biserici, preoţi, şcoala sătească, învăţători şi profesori, viaţa
localităţii după 1 990).
Un loc aparte în cuprinsul almanahului "Ţara Fagilor" din 2005 îl ocupă literatura, cu rostul ei
sensibilizator şi modelator în calendarele şi almanahurile din toate timpurile. Şi aici observăm
preferinta redactorului pentru poezie. Din "folclorul deportaţilor" se publică trei texte, înregistrate de
Nicolae Şapcă în satul Iordăneşti şi grupate sub titlul Ce-aifăcut cu noi, păgâne?, p. 72-73 ("Dacă am
văzut că-i rău, 1 Ne-am pus gând la Dumnezeu 1 Ca să trecem graniţa, 1 Să ne spunem durerea 1 La ai
noştri fraţi români, 1 C-am ajuns pe rele mâini, 1 Într-o ţară de păgâni, 1 În care se povesteşte 1 Că-n cer
Dumnezeu nu este, 1 Că tătuca lor cel «sf'ant)) 1 Îi Stalin şi-i pe pământ. . . "). Din creaţia scriitorului Mihai
Prepeliţă este reţinută poezia Răstignit pe două cruci: "ţi-am căutat mormântul 1 prin stepele pustii ale
Kazahstanului de nord 1 am răscolit pământul până la disperare 1 dar n-am dat de nici o urmă 1 a trecerii
dumitale pe aceste tărâmuri străine 1 nici semn de cruce pe glob 1 parcă s-ar fi sf'arşit neamul
creştinilor 1 am plâns de unul singur 1 dar lacrimile mi s-au scurs în nisip 1 am rostit un blestem 1 dar
cine era să-mi audă blestemul în vidul din jur 1 am sosit prea târziu 1 un pătrar de veac e prea mult 1
pentru un trup părăsit de suflet 1 şi cine era să-ţi privegheze mormântul 1 dacă şi îngerul o fi îmbătrânit 1
de atâta amar de aşteptare 1 1 3 iunie 1 94 1 1 ziua deportării ţi-o cunosc 1 mi s-a întipărit în suflet 1 ca
cea mai sângeroasă rană 1 a neamului meu românesc 1 dar ziua 1 dar luna 1 dar anul căderii eu nu ţi-I
cunosc 1 atunci am jurat 1 să-ţi pun o cruce în satul de baştină 1 dar pentru gândul acesta 1 am fost
condamnat 1 la încă un pătrar de veac de tăcere 1 apoi am avut un vis ciudat 1 de parcă erai răstignit 1
pe două cruci dintr-o dată bunelule 1 pe două cruci răstignit de viu " (Bunicul autorului, Patraş Gavril
al lui Dumitru, se numără printre cele 93 de victime ale represiunii staliniste, români din Bahrineşti,
depanaţi şi decedaţi în Kazahstan şi Siberia). Din creaţia lui Vasile Posteucă este retipărită poezia
În ţara mea, creaţie a anilor săi de exil: În ţara mea, în ţara primăverii, 1 E traiul plâns şi visul
"
mătrăgună. 1 Scrâşnesc sub zări Golgotele durerii ! Şi-n suflete se-ncrâncenă furtună. // În ţara mea
stau gloatele flămânde, 1 Încătuşate sub călcâi de zbiri 1 Şi li se sfarmă inimile blânde 1 Pe crucea unei
negre răstigniri. /1 În ţara mea când soarele răsare, 1 Se-nchină norii ca să dea bineţe. 1 Şi peste ziduri
negre de-nchisoare 1 Se-nalţă cântec sfânt de tinereţe. 11 În ţara mea când înserarea plânge 1 Pe şes ca o
năframă-ndoliată, 1 Răsar pe cer luceferii de sânge 1 Ai crăişorilor ucişi pe roată" . Alte poezii: Vasile
Bâcu, Trenul morţii, p. 94; Constantin Rotaru, Mormânt fără oseminte, p. 1 2 1 -1 22; Mihai Ţopa,
Doina, p. 1 54; George Antonescu, Nostalgie, p. 1 8 1 ; Arcadie Suceveanu, Ioane-frate, p. 207 ( Ei ţi-au
"
cerut mormintele cu dinţii 1 În căutare de dovezi şi probe 1 Şi, generoşi, şi-au zis c-au să-ţi aprobe 1 O zi în
care să-ţi iubeşti părinţii. 11 Ţi-au dus memoria Ia expertiză 1 Să-ţi spună ei temeiurile viţei, 1 S-o vindece de
boala Mioriţei, 1 De plânsul ei profetic, ca de-o criză. 11 Te-au răstignit pe hărţi contemporane; 1
Hotare strâmbe-ţi trec chiar prin ficaţi, 1 Strămoşii-ţi zac în sânge arestaţi, 1 În graiul tău cuvintele-s
orfane . . . 11 Mi-e sete, frate, şi aş bea Carpaţi. 1 Ţi-au mai rămas ceva Carpaţi, Ioane?" ); Dragoş
Tochiţă, Aşa ne-a fost destinul, p. 2 1 3 ; Ilie Motrescu, Alean. p. 230 ("Vino, frate-nstrăinate, 1 să vezi
viaţa ce-mi împarte, 1 să-mi vezi zilele ce mi-s, 1 greul de-a trăi din scris. 1 Hrană sărmană, 1 pâine de
pomană, 1 trudă oarbă, sărăcie, 1 soartă hărăzită mie. 1 Vino, maică, să mă vezi 1 ce-am ajuns de când
veghez 1 la fereastra visului 1 semnele prescrisului . . . 1 Nu se-arată nici un semn. 1 Braţul mi se face
lemn, 1 chipul mi se face var, 1 sfâşiere şi amar"); Vasile Leviţchi, Postmioritică, p. 235 ("Atârnat în
cârje, vechi picior de plai, 1 Pumn străin închide gura cea de rai, 11 Ştearsă-i urma stânilor din trecutul
zestre, 1 Strunga-i pentru noile creaturi pedestre. // Din dulăi rămân doar j avre, cad în bot, 1 Oile-s
stârpite cu ciobani cu tot. 11 Doina, chiar şi doina ni s-a stins din fluiere, 1 Ochii, plânşii noştri, pe
străini i-nfurie. 11 Încruntat şi sumbru urcă răsăritul, 1 Gândul libertăţii frate-i cu cerşitul. 11 Nopţi cu
plânsul mamelor amuţit în zori, 1 Frânt pe drumul dorului visul de feciori. 11 Duşi precum ciulinii, loc
nu au acasă, 1 Surd e răsăritul, nordului nu-i pasă. // Fraţi pretinşi te mângâie cu gheare-adânci, pe
trup, 1 Din cojoc de oaie cască fălci de lup. 11 Vin precum lăcustele tot mai răi stăpânii, 1 Pentru slugi
nu mai e loc în dosul stânii".); Dumitru Oniga, Sonetul 3, p. 249 (creaţie din Zarea Aiudului, datată
martie 1 954); Grigore Bostan, Scrisoare confraţilor de pretutindeni, p. 256-257; Clement Antonovici,
Ţara de Sus, p. 300-3 0 1 .
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Almanahul cultural-literar "Ţara Fagilor" XIV apare în condiţii grafice îngrijite, fără a-şi
preciza tirajul. Cum circulă în Bucovina, cuprinsă astăzi în regiunea Cernăuţi, nu ştim. Ştim doar că în
tot judeţul Suceava am putut găsi un exemplar doar la Biblioteca Bucovinei "I.G. Sbiera" . Altădată
calendarele şi almanahurile pătrundeau masiv în casele cititorilor interesaţi, în biblioteci şi cabinete de
lectură, îndeplinind un rol culturalizator important. Acest almanah ar trebui să aibă astăzi acelaşi rol,
în întreaga Bucovină istorică, întrucât materialele sale contribuie la restituirea memoriei confiscate şi
a adevărului despre istoria românilor din veacul trecut.
Vasile /. Schipor

"
"Ţara Fagilor . Almanah cultural-literar al românilor nord-bucovineni, XV,
Cernăuţi - Târgu-Mureş, Societatea Culturală "Arboroasa" Cernăuţi, 2006,
270 p.
Almanahul alcătuit, la Cernăuţi, de Dumitru Covalciuc a ajuns la cel de al XV-lea tom.
Îngrijirea şi tipărirea sa se realizează sub auspiciile Fundaţiei Culturale "Vasile Netea" din Târgu
Mureş, prin purtarea de grijă a preşedintelui ei, Dimitrie Poptămaş, iar tiparul este executat la Casa de
Editură "Mureş".
Cuvântul-înainte, Dor de Bucovina, semnat de către Dimitrie Poptămaş, p. 5-8, reprezintă un
elogiu închinat prieteniei mureşenilor cu bucovinenii, exprimând "bucuria regăsirii şi întristarea
despărţirii noastre a tuturor, a celor care vorbim, gândim, ne purtăm la fel şi ne ducem viaţa, binele şi
mai puţin binele cotidian, cu speranţa şi încrederea în ziua de mâine" : "Dor de Bucovina speranţa
celor întrăinaţi cu voia sau fără voia lor, în aşteptarea reîntâlnirii, oamenii aceluiaşi trunchi, rude
apropiate ori îndepărtate, vecini şi prieteni care au asudat împreună pe câmpiile mănoase, boarea,
cerul senin şi verdele crud al primăverilor, verile dogorite de soare, toamnele aducătoare de recolte şi
iernile aspre prevestitoare de rod . . . Dor de Bucovina singura noastră mângâiere în vremurile de
restrişte care nu ne-au ocolit, când pe locurile natale împreună cu cei dragi am depănat firul
amintirilor . . . Dor de Bucovina cuvinte miri fice care ne răscolesc sentimentele, care ne mângâie
sufletele an de an şi care ne alimentează aşteptările, răbdarea şi speranţa (p. 5).
Dor de Bucovina este "sărbătoarea de suflet a mureşenilor" , celebrată, "din adâncul inimii ", cu
fiecare apariţie a "Ţării Fagilor", "cel mai popular periodic din Bucovina", şi îngemănată, de
cincisprezece ani, cu "Ziua limbii române", "ziua solemnă sf'antă" a bucovinenilor de la Cernăuţi.
Rememorarea începuturilor "nepotolitului dor" din anii când românii de pretutindeni se regăseau pe
"
"podurile de flori , de suflet şi de verb românesc, animaţi de mari idei şi proiecte îndrăzneţe, invită la
reflecţie: "Dor de Bucovina moment solemn precedat de dangătul clopotelor strigătoare la cer, din
satele cernăuţene, atunci când şi-au primit pentru prima dată musafirii aşteptaţi de o jumătate de veac
şi care ne aminteşte de tricolorul românesc, roşu, galben şi albastru, care a fâlfâit o licărire de timp pe
clădirile administraţiilor locale, şcoli, cămine culturale . . . Am crezut atunci în adevărata democraţie,
în libertate, în folosirea limbii române, limba dintotdeauna a strămoşilor. Faţă de toate acestea, am
rămas cu dorul de Bucovina, aspiraţie a marilor noştri domnitori moldoveni, a oamenilor ei. Istorici,
scriitori, compozitori, artişti, politicieni. . . Drept recunoştinţă, am rămas prizonierii nepotolitului dor.
Periodic, ne reîntâlnim noi, mureşenii, în cazuri fericite, cu cei de o simţire din Bucovina, ne rostim
istoria, cu lacrimi şi durere în suflete . [ . . . ] Am făcut atât cât era posibil şi cât ne-a stat în putere.
Multă cultură, multe cunoştinţe, deoarece politica eficientă se face numai prin cultură" (p. 6).
Elogiul adus românilor bucovineni din regiunea Cernăuţi este, în acelaşi timp, un elogiu adus
lui Dumitru Covalciuc, "un om neînfricat, cel care a dat glas problemelor şi neîmplinirilor comunităţii
româneşti nord-bucovinene" , în ajunul împlinirii a şaizeci de ani de la naşterea sa: "Biografia lui se
confundă cu a ardelenilor. Nu întâmplător, cuvintele sale au rezonanţă la Cernăuţi şi Târgu-Mureş, în
nordul Bucovinei şi în Transilvania. [ . . . ) Cu fiecare prilej [el] îşi exprimă nemulţumirea pentru modul
-

-

-

-

. .
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de tratare a românilor în regiune, precum şi pentru inexistenţa relaţiilor fireşti cu Ţara Mamă. Dacă
bunicii şi părinţii ne-au murit în Kazahstan sau Siberia, noi trebuie să stăm zilnic pe baricade în
apărarea l imbii, afirma el la o întrunire românească. Organizarea învăţământului în limba română,
recuperarea Palatului Naţional al românilor din Cernăuţi, predarea în limba română a istoriei şi
geografiei, îmbunătăţirea estetică a tipăriturilor, fuă greşeli, până la autonomia culturală sunt cerinţe
care se impun, tot aşa cum din planurile noastre în această zonă, cu toate insistenţele, nu s-a realizat
nimic. Ele privesc biblioteca românească, muzeul Aron Pumnul, monumentul lui Ştefan cel Mare,
bustul lui Alexandru cel Bun, trupa de teatru şi muzeul de etnografie românească. O voce al cărei glas
nu se face auzit, o voce ajunsă la disperare, cu toate aplauzele publicului doritor de dreptate şi adevăr.
Dumitru Covalciuc este o personalitate distinctă a culturii româneşti din partea de nord a
Bucovinei, după cum afirma academicianul Grigore Bostan, cel care iniţia cel mai popular periodic
din Bucovina, almanahul «Tara Fagilom, o publicaţie care cuprinde toată istoria zbuciumată a acestui
ţinut, durerile, tradiţiile, personalităţile de seamă şi creaţiile literare ale acestora. Un om cât o istorie,
cu suflet mare, neobosit şi întreprinzător, care a vegheat şi veghează la păstrarea valorilor româneşti
ameninţate de indiferenţă şi scurgerea timpului " (p. 7).
Închinare fraţilor din Ardeal este al doilea material din cuprinsul almanah ului, ce oferă date şi
informaţi i valoroase pentru cunoaşterea istoriei postbelice a nordului Bucovinei dar şi pentru istoria
literară a provinciei (p. 9-22). Cei cincisprezece ani de editare şi apariţie a almanahului "Ţara
Fagilor" ilustrează statornicia unei mari prietenii şi "o minunată acţiune culturală, pe parcursul căreia
ne-am închinat cu toţii şi la icoana Bucovinei martire" (p 1 7). Î n tot acest timp de bogate aspiraţii şi
de "bogate nevoi ", totodată, mureşenii au fost cei mai statornici săritori la nevoile neamului
"
românesc din Bucovina" (p. 20). "Fără sprij inul ardelenilor de la Târgu-Mureş - mărturiseşte Dumitru
Covalciuc - această publicaţie n-ar fi existat" (p. 22). Bilanţul de încheiere a seriei de cincisprezece
volume anunţă un alt proiect, Cartea Neagră a Bucovinei, cuprinzând documente de arhivă şi mărturii
orale privind drama românilor din regiunea Cernăuţi sub ocupaţie sovietică, proiect posibil doar sub
semnul "solidarităţii româneşti" : "Cu nostalgie, dar şi cu sentimentul frăţiei, mă închin în faţa voastră,
fraţi buni din Ardeal şi vă rog să apropiaţi, prin entuziasmul şi osârdia voastră, prin mărinimie şi prin
alte pilde de solidaritate românească, vremile pe care le visăm" (p. 22).
Ca şi alte tomuri, "Ţara Fagilor" include, complementar, înaintea secţiunilor sale, şi un text în
versuri. Reproducerea textului Pentru Bucovina, din creaţia scriitorului bucovinean Vasile Posteucă,
întregeşte şi aici discursul introductiv cu perspectiva exilului românesc, potenţând tensiunea lecturii :
"Când s-o desface-n şesuri primăvara 1 Şi s-or îmbrobodi, cu floare, prunii, 1 Când vor scânci,
prelung, sub zări lăstunii, 1 Să ştiţi că-s cei pribegi, strigându-şi ţara! // Şi să-nţelegi. Voi fi şi eu sub
zare, 1 Descătuşat de sbuciumări şi lut, 1 Întors, copilăria să-mi sărut, 1 Pământul ţării chiotind de
floare. // Voi bate-ncet cărări şi dragi poiene, 1 Cântând cu ierbile-nalte-n glas, 1 Cu morţii care-n
urmă mi-au rămas, 1 Cu lacrimile dogorâte-n gene" (p. 23).
Î n secţiunea File de istorie, almanahul Ţara Fagilor'' tipăreşte două studii de istorie: Ştefan
"
Purici, A utonomia Bucovinei între deziderat şi realizare, p. 24-36; Constantin Ungureanu, Şcolile
primare din districtele Siret şi Storojineţ în anul 1913, p. 37-63 (cu trei anexe, cuprinzând situaţia
şcolilor pe localităţi: tipul şcolii, anul înfiinţării, număr de clase, număr de elevi, învăţători).
Secţiunea Golgota neamului românesc este secţiunea de rezistenţă şi în acest tom, p. 65-164.
Mărturisirile de istorie orală aparţin unor martori şi supravieţuitori ai represiunii sovietice din
1 940- 1 94 1 , 1 944-1949. Câteva aparţin unor apropiaţi, care nu au cunoscut direct ororile deportărilor.
Interesul istoricului Dumitru Covalciuc vizează satele din Bucovina istorică dar şi cele din ţinuturile
Hotinului şi Herţei. Sunt incluse, totodată, şi mărturiile unor bucovineni refugiaţi în România. Câţiva
autori sunt ziarişti, interesaţi de istoria orală a Bucovinei ocupate: Dragoş Opaiţ, Dac-am rămas
neîmpuşcat, repede-am fost departat, p. 65-66; Eusebie Zegrea, Cei prinşi erau siliţi să-şi sape
groapa, p. 68; Maria Cuciureanu-Amihalachioaei, Vis spulberat, p. 70; Vasile Piţul, Copilărie nefericită,
p. 71-73; Veronica Iosof, A m fost deportată pentru că fratele era în armata română, p. 76-77;
Constantin Melniciuc, Iată de ce-am ajuns minoritari la noi acasă, p. 80; N. Motrescu, Suferinţele Aniţei
Istrati, p. 83-87; Gheorghe Gorda, Drumurile răstignirii, p. 89-90; Maria Toacă, Vi se pare verosimilă
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această poveste?, p. 92-96; Aldona-Ioana Patraş, Ani de pribegie, p. 98-- 1 00; Gheorghe Pavel, Drama lui
Eugen Brânzei, p. 1 0 1- 1 04; Eugenia Cimborovici-Teodoreanu, Răni sufleteşti care mai sângerează,
p. 108-1 1 0; Luceria Antonescu, A marui vieţii mele, p. 1 1 2-1 1 5 (povestirea Luceriei Antonescu, din
satul Mahala-Cem!\uţi, antologică, se învecinează, stilistic, cu povestirea Aniţei Nandriş-Cudla din 20 de
ani în Siberia. Destin bucovinean); Mihai Ciomohaci, Muncă silnică la Belomor-Kanal, p. 1 1 6-1 17;
Gheorghe Pavel, Cinci, Doamne, şi toţi cinci!, p. 1 1 8-- 1 1 9; Dumitru Covalciuc, George Pivin-Leandru,
p. 1 20-1 23 ; Ion Posteucă, Victimă a unei mari nedreptăţi, p. 1 24-1 26; Ion Posteucă, Pedepsit pentru
credinţa în Dumnezeu, p. 1 28-- 1 30; Maria Andrieş, Ca mersul prin mărăcini, p. 1 32-134; Ion Posteucă,
Cum am luptat să-mi redobândesc adevăratul nume, p. 1 3 6-140; Radu Ieremiciuc, O istorie sumbră,
p. 1 42-1 46 ("Prin 1 990, au început s!\ se strice socotelile «tovar!\şilom. A început procesul
decomuniz!\rii şi nimeni nu-l putea st!\vili. Cei cu carnete de partid, şefii şi şefuleţii, toţi m!\runţeii' au
r!\mas cu gurile c!\scate. Unii şi-au p!\r!\sit birourile, alţii se doseau, iar alţii fugeau, neştiind ce-o' S!\ se
întâmple. Dar n-a fost ca în 1 94 1 , când a început r!\zboiul. N-au fost r!\zbun!\ri, nu s-a f!\cut v!\rsare de
sânge, deşi mulţi au fost nedrept!\ţiţi în deceniile de st!\pânire sovietic!\. Milioane de oameni au fost
îngenuncheaţi, masacraţi, terorizaţi, exilaţi, dar c!\derea comunismului n-a provocat ur!\ în sânul
societ!\ţi i" , p. 1 45 ; "Am tr!\it sub regimul bolşevic şi ştiu ce «libert!\ţi» şi ce «drepturi» ne-au adus
ruşii. Mai întâi ne-au împuţinat prin masacrare, deport!\ri, exil!\ri, întemniţ!\ri, apoi au încercat s!\ ne
modeleze sufletele dup!\ calapodul lor, adiel\ s!\ ne fac!\ din oameni neoameni" , p. 1 46); Gheorghe
Covalciuc, Urmărit o viaţă pentru credinţă, p. 1 47-1 50; Petru Grior, Martirii de la Lunea, p. 1 58-160.
În aceast!\ secţiune, Dumitru Covalciuc include şi creaţii ale deport!\rii, sub colontitlul Folclor
bucovinean, p. 74-76 ("Ard!\-te-ar focul de rus 1 C!\ departe m-ai adus. 1 De-acasă când am plecat, 1
Mamă, tată am )!\sat 1 Şi cu ei trei surioare 1 Şi-o mândruţă ca o floare. 1 Surorile m-au uitat, 1
Mândruţa s-a m!\ritat, 1 P!\rinţii-au murit de jele 1 Ş-amar de zilele mele. 1 De-aş avea mamă şi tată, 1
N-aş mai plânge niciodată; 1 De-aş avea fraţi şi surori, 1 N-aş plânge de-atâtea ori; 1 De-aş avea un colţ
de ţară, 1 N-aş plânge atâta oară", p. 74; "Tot pe drum şi iar pe drum, 1 Ni s-a dus ce-o fost mai bun; 1
·
Şi din cât am fost odată, 1 Am rămas frunz!\ uscat!\; 1 Şi r!\zbat c!\r!\rile, 1 Şi duc sup!\r!\rile. 1 Seleaca
inimă arsă, 1 Când te-oi mai vedea voioas!\?", p. 74-75; "Piin!\-s, plin!\ de străini 1 Ca şesul de
m!\răcini ; 1 Plin!\-s, plin!\ de duşmani 1 Ca drumul de bolovani. 1 Miluţa str!\inului 1 Î i ca umbra
schinului. 1 Când vrei ca s!\ te umbreşti, 1 Mai tare te dogoreşti ", p. 76.), p. 78-79, 91 ("Foaie verde
lemn sucit, 1 Fir-ar rosu-afurisit, 1 C!\ de când el a venit 1 Peste noi şi ne-a rabit, 1 Casa parcă nu ni-i
casă, 1 Masa parc!\ nu ni-i masă, 1 Vremea parcă-i tot pe dos 1 Şi pământul mânios. 1 Foaie verde
Iozioară, 1 Plânge Prutul de se-omoară 1 Şi cu noi toţi grămăjoară, 1 C!\ de-amu cine mai ştie 1 Slobod
când o să mai fie. 1 Foileană vişinie, 1 P!\s!\rică ruginie, 1 Tu de jale tot să cânţi 1 Şi să mi te duci în
munţi, 1 C-am picat robi rusului, 1 Rusului, muscalului ", p. 9 1 ; " Salbă verde, salb!\ moale, 1 Rusule şi
măi moscale, 1 Nu face ţara de jale, 1 Că ţara mi-ai pustiit, 1 Pe fl!\căi i-ai moscălit. 1 Mi-ai scos boi i de
la jug 1 Şi feciorii de la plug 1 Şi i-ai dus la bătălie, 1 Numai Dumnezeu îi ştie", p. 9 1-92.), 1 05-1 07
("Acum ne-am înstr!\inat, 1 Căci avem un gard înalt, 1 Gard înalt şi fieruit, 1 Cin' s-a dus, n-a mai
venit. 1 Multe sate-s nimicite, 1 Multe case-s pustiite. 1 Şi-au rămas copii orfani, 1 Taţii-s morţi prin
crem!\nari, 1 Iar acei rămaşi acas!\ 1 Stau cu leacurile pe mas!\. 1 De muncă şi de necaz 1 Î s cu brumă pe
obraz. 1 Struţişor de mint!\ creaţă, 1 La mulţi ani cu multă viaţ!\. 1 Struţişor de busuioc, 1 La mulţi ani şi
mult noroc. 1 Şi-ne!\ mai avem un dor, 1 Dor de-ai noştri fr!\ţiori, 1 Dor de-a noastre neamuri multe, 1
Care graniţa-s trecute", p. 1 06). Al!\turi de acestea se (re)publică texte din poezia cultă, selectate cu
grijă, pe aceeaşi temă lirică, destinul potrivnic: D. Iov, Voroavă, p. 64; Ion Popescu-Sireteanu, La
Fântâna Albă, p. 67; Iulia Alexandru, Ultima cruce de la Fântâna A lbă, p. 69; Dumitru Oniga, lvane,
p. 8 1 -82 ("Acum, când nu-ţi mai pasă de nimeni pe pământ, 1 Când nimic, în tine, nu mai este sfănt, 1
Când n-ai de ce să mai ţii cont de reguli şi canaane, 1 D!\ cu barda în Dumnezeu, lvane! // Ce inimă ai,
cum mai poate bate, 1 Când toate ţi-au fost omorâte, furate? 1 Tat!\1 tău departat, mort în Siberia, 1 Pe
mama ta a distrus-o foamea, mizeria, 1 Pământul luat, casa rasă cu tunul, 1 Surorile, fraţii împuşcaţi
până Ia unul, 1 Tu ai rămas în gunoaie, pe maidane, 1 Să nu scuipi pe toată lumea aceasta, Ivane? //
Eşti priponit la muncă să te deşale 1 Cu trupul, cu mâinile goale, 1 Aştepţi mila stăpânilor, n-ai nici un
drept, 1 Doar o cup!\ de otravă în piept 1 Ce o stingi cu o stiei!\ de spirt sat votcă, 1 Şi nici o fată cu
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cosiţe bălane 1 Nu ţi-a zâmbit vreodată, Ivane. // Oare cine a lăsat să se prăsească tirania, 1 Să se
cocoaţe în frunte prostia? 1 Cine a dat voie crimei să fie lege, 1 Să se slujească de gloanţe, închisori,
ciomege? 1 Nu trăim în contemporaneitate, 1 Nu există nici o responsabilitate? 1 Nelegiuiţii, călăii pot
umbla în voie să sugrume, 1 Nu răspunde nimeni de ce se întâmplă în lume? 1 Pentru toate aceste
aberaţii umane, 1 Trebuie să iei pe cineva de piept, lvane! "); George Voevidca, Bucovina plânge, p. 88;
George Drumur, Bucovina - 1944, p. 97; George L. Nimigeanu, Retrospectivă, p. 1 00; Grigore Vieru,
Cunoaşterea de sine, p. I I I ; Teofil Lianu, Inscripţie carpatică, p. 1 27; Paraschiva Abutni!riţei, Cernăuţi,
p. 1 3 1 ; Dumitru Oniga, Într-un lagăr din Deltă, p. 1 35; George Drumur, Ne vom întoarce înapoi,
p. 1 4 1 ("Ne vom întoarce înapoi 1 Spre ţara visului domnesc, 1 Pe unde azi tristeţi doinesc 1 Fără
ciobani şi fără oi. // Amarnice furtuni se zbat 1 Şi umbrele-s aşa de lungi, 1 Că niciodată nu le-ajungi 1
Când urcă-n cete peste sat. // Livezile s-au istovit 1 De-atâta secetă-n pridvor. 1 E jale peste tot, e dor, 1
Doar stelele ies Ia privit. // ( . . . ] // Azi nimenea nu mai cunoaşte 1 Când seara întristată-amurge, 1 Cum
mirul lunii lin se scurge 1 Pe verzi-întunecate moaşte . . . 11 Spre ţara unde numai noi 1 Mai creştem,
fără să se vadă; 1 Î n Bucovina de balada. 1 Ne vom întoarce înapoi! "). Toate aceste mărturii, ca
documente ale unei epoci pline de tragism, învedereaza. faptul ca. ocupaţia sovietică a reprezentat în
Bucovina o "urgie mare", puhoi, iad, robie, un "îngrozitor lagăr al morţii ", "o mare nenorocire" ,
prigoană, "chin, durere şi disperare" .
Importante, mai cu seama. pentru cercetarea istorică, sunt, de asemenea, documentele din
această secţiune: Tablou cu comunele urbane şi rurale din partea de nord a Bucovinei, anexate de
U.R.S.S. în rezultatul ultimatumului din 26-28 iunie 1940, alcătuit de Ministerul Afacerilor Interne
Român, p. 1 5 1 - 1 5 5 ; Memoriul unui grup de fruntaşi bucovineni, adresat regelui Carol al II-lea,
în legătură cu ocupaţia sovietică a nordului Bucovinei, document datat 8 iulie 1 940, p. 1 56-- 1 57. La
fel ca in alte tomuri ale sale, "Ţara Fagilor" publică liste cu persoanele supuse represiunii sovietice:
76 de locuitori din Bahrineşti, judeţul Rădăuţi, decedaţi în deportarea din Kazahstan (p. 1 6 1 ) 1 7
persoane d i n acelaşi sat, decedate î n lagărele d e muncă din Karelia (în iunie 1 94 1 ş i î n august 1 944
din Bahrineşti au fost deportaţi 1 77 de locuitori de toate vârstele, dintre care 93 au murit în Kazahstan
şi pe ţărmul Lacului Onega, vezi p. 1 6 1-162), 42 de persoane deportate, în 1 94 1 , din satul Mogoşeşti
Herţa, p. 1 63-164.
Secţiunea Statistică istorică cuprinde un material valoros: Constantin Ungureanu, Învăţătorii
de la şcolile primare oficiale din Bucovina în anul 1900, p. 1 65-1 78.
O secţiune nouă în structura acestui tom al almanahului "Ţara Fagilor" este Cântare Bucovinei,
p. 1 79-1 9 1 . Aceasta cuprinde versuri semnate de Grigore Petrescu-Rotaru, Bucovină, Bucovină
("Bucovină, Bucovină, 1 un dor vechi, 1 parcă-n surdină, 1 din a inimii grădină 1 fagii mândri ţi-I
suspină, 1 dar la nimeni nu te-nchină, 1 Bucovină, Bucovină! "), p. 1 79; Vasile Pânzariu, Bucovina,
p. 1 80; George L. N imigeanu, Bucovina, p. 1 80-- 1 8 1 ("Pământul acela 1 care m-a înfăşat cu zăpezi 1
ţărâna din mine 1 să-nmugurească livezi // Pământul acela 1 care m-a plâns îngânând 1 clipa 1 cuvântul
să mă spună visând // Pământul acela 1 care din sine s-a rupt 1 lumină 1 să-mi fie laptele supt //
Pământul acela 1 dat mie să-I am 1 rană întoarcerii 1 drumului hram // Pământul acela 1 pururi povaţă 1
spre care maica 1 m-a întors cu faţa // spre care timpul 1 m-a întors cu viaţa"); Simion Gociu, Vinietă
bucovineană, p. 1 8 1 ; Grigore C. Bostan, Poem bucovinean, p. 1 82 ("Cu ramuri verzi de busuioc în
grai, 1 cu zbor de ciocârlie în vioară, 1 stă neamul meu pe-acest picior de plai 1 şi vârsta lui cu doina se
măsoară. 1 Si retu! curge-n vremuri legănat 1 ca versul nesfârşit dintr-o baladă 1 ori se frământă-n prund
înfierbântat / când stelele din vaduri prind să-i scadă".); Vasile Vorobe� Mărire ţie, Bucovină, p. 1 82-1 83;
Vasile Leviţchi, Sfânt plai românesc, p. 1 83-184 ("Bucovină, meleag sângerând, 1 Ţară de Sus,
veşnice obcini domoale, 1 statornicie-o credinţă şi jale, 1 durerea privirii Poetului 1 o simţim lunecând
peste plaiuri, 1 să aline colnicele şi rănile tale, 1 suferinţa de inimi şi gând. // Bucovină, meleag
s:Iartecat, 1 sufletul lui e şi-al nostru, cu noi, 1 La mijloc de ghenar scânteiază 1 nămeţii, în licăr ochii s-au
luminat, 1 cu El am rămas în tot ce pierdurăm 1 sub vremi de hoţie şi ură, 1 în amarui ce-n piepturi s-a
strâns, 1 în glie,-n granit, în ramuri, în rază, 1 în dorul rămas necântat şi neplâns . . . 1/ Reînvie prin El,
prin steaua Poetului, 1 ucisele noastre iubiri şi nădejdi, 1 prigonitele datini şi-ndemnuri cereşti, 1
sfinţenia slovei 1 prin har şi lumină . . . 1 Şi jucăm în sfârşit nenuntitele nunţi. . . 1 Bucovină, cunună de
,
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cetină 1 pe fruntea Moldovei, 1 cunună de cetină şi de munţi" .); Dragoş Vicol, Arboroasa, p. 1 84-1 85;
Dragoş V itencu, Bucovina, p. 1 85 ("Bucovină, Bucovină, 1 Cruce ruptă-n două, 1 Peste trupul tău
se-nclină 1 Răstignire nouă. // Oamenii privesc la oameni 1 Cu căluş sub limbă; 1 Tu cu tine nu mai
sameni, 1 Feţele se schimbă . . . 11 Inima-ţi ascuns-au unii 1 Sub frunza pădurii, 1 Pân-Ia-ntoarcerea
minunii 1 Să n-o afle furii. // Când va bate de-nviere, 1 Oare fi-va cine 1 S-o trezească în tăcere 1 Ca să nu
suspine? . . . "); Constantin Ştefuriuc, Ochii Bucovinei, p. 1 86; George Voevidca, Sonetele Bucovinei,
p. 1 86-1 88 (trei sonete, datate 22 iulie 1 94 1 ); Nicolae Mintencu, Meleag mioritic, p. 1 88-1 89; Ilie T.
Zegrea, Toamnă târzie în Carpaţi, p. 1 89; Mircea Lutic, Noapte bucovineană, p. 1 89-1 90; Traian
Chelariu, Ţinut, p. 1 90. Tot aici almanahul publică un poem în proză semnat de Maria-Dorina Paşca,
Eşti gândul meu, Bucovină!, p. 1 9 1 ("Te cânt Ia răsărit de vorbă românească pe mal de apă! Te strecor
cu sfială în cântecul de dragoste al fetei de împărat cu nume de Ţară! Te scriu în codice pe ouă din
miazănoapte spre miazăzi ! Te adun toată, mândră Bucovină, în nume de freamăt de codru şi tremur de
stea! Te numesc Eminescu şi neamul şopteşte rugăciunea numelui la poartă de Cernăuţi! Îţi mângâie
cu ochii de Mar[e]a Albastră domoala vorbă, iar pasul ce-ngână pe tălpi pădurile Carpaţilor mă poartă
spre tine, pământ sfânt, Bucovină! Degetele-mi oblojesc rănile tale făcute-n anii norilor aduşi în val
de furtună la vreme de istorie. Şi, Doamne, cum doare vântul ce poartă rana! Mă doare durerea ta ce
nu-şi astâmpără dorul, iar plânsul mi-I strâng în năframa adusă de peste munte, cu mireasmă de
busuioc şi jale de tulnic! Eşti gândul şi durerea mea, Bucovină! Eşti casa dinainte a neamului meu şi,
Doamne, dă-i putere să treacă pragul ! Mă odihnesc în liniştea vorbei tale româneşti, iar scrisul meu e
la marginea cuvintelor şi-a pădurii. Î nvrediceşte-mă să-ţi murmur numele ca rugă de neam, aşa
precum stelele-şi preschimbă forma în urme pe zăpadă! Eşti gândul, gândul şi dorul meu, Bucovină!
Gândul şi dorul, gândul! ").
În secţiunea Personalităţi bucovinene, almanahul Ţara Fagilor" publică şase materiale de
"
interes pentru utilizatorul acestui tip de "bunuri simbolice" dar şi pentru istoria culturală a Bucovinei:
Dumitru Covalciuc, Veniamin Iliuţ, p. 1 92-194; Octavian Voronca, Fraţii Nandriş, p. 1 95-203;
Gheorghe Jernovei, Alexe (Aiecu) Procopovici, p. 204-207; Dumitru Covalciuc, Maximilian Hacman,
p. 208-2 1 1 ; Gheorghe Jernovei, Ion al lui Gheorghe Sbiera, p. 2 1 2-2 1 5; Vasile Pavel, Nicolae
Făgurel, p. 2 1 6-2 1 8.
Secţiunea Poezii pentru copii difuzează creaţii semnate de Arcadie Suceveanu (textul Graiul
nostru este antologic: "Grâu, grâu dulce, 1 Semănat de străbunicul Neculce 1 Pe câmpuri, pe dealuri cu
flori 1 De proverbe, doine şi zicători; 1 Îngrijit fir cu fir, 1 De mâna lui Cantemir 1 Şi îndelung ales cu 1
Sufletul, de Eminescu . . 1 Ca să-I avem, pentru inimă, 1 Pâine: 1 Ieri, azi şi mâine"), Eugeniu Nistor,
Zinaida Smochină-Rotaru (p. 2 1 9-224 ).
În secţiunea Legende, Dumitru Covalciuc include câteva texte în versuri şi în proză: Săgeata
cu vârful de aur, p. 225-226 (legendă despre zidirea Mănăstiri i Putna), Oprişul voievodal, p. 227-228
şi Moşia Stănescului, p. 229-230, provenind din colecţii ale unor culegători de folclor din regiunea
Cernăuţi.
Ultima secţiune a almanahului "Ţara Fagilor", Neuitatele plaiuri natale, publică
memorialistică: Ioachim Gh. Popescu, Cronică de familie, p. 23 1 -236; Ştefan Munteanu, Întoarcere
în timp, p. 237-242; Ciprian Bojescu, Bunicul din refugiu, p. 243-246. Un Album bucovinean,
p. 247-264, ilustrează, ca documente ale istoriei noastre foarte recente, colaborarea românilor
bucovineni cu mureşenii ("oameni cu suflet mare, animaţi de sentimentul solidarităţii naţionale",
"
"
"oameni ai cuvântului şi ai faptei ), evenimente culturale şi locuri de popas ("plăcută zăbavă ,
"
"
:
Târgu-Mureş,
Cernăuţi,
Suceava,
Boian,
solidaritate
românească
"întreţineri luminate ) şi spornică "
Voloca, Braşov.
"
"Ţara Fagilor este, prin multe din textele publicate, şi un document de limbă. Limba
povestirilor şi a textelor din " folclorul deportării" este limba română folosită, mai ales de bâtrâni, în
vorbirea l iberă, de zi cu zi, în satele româneşti din regiune, dar, într-o oarecare măsură, şi limba
folosită, în scris, în periodicele fondate, după evenimentele din 1 989, Ia Cernăuţi, Storojineţ, Hliboca,
Herţa. Ea conservă, miraculos, termeni vechi şi regionalisme neaoşe, locuţiuni şi expresii care îi dau
culoare, farmec şi personalitate inconfundabile: agonisi ("am agonisit ca rândunica câte un pai, câte o
.
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cărămidă, câte o rublă şi mi-am Bcut un cuib al meu" ; a strânge), argat (slugă, folosit în Bucovina şi
cu forma hargat), argăţi, basamac (băutură fabricată în gospodăriile ţărăneşti din regiunea Cernăuţi,
rachiu, holercă), baştină, batic, bătuci (îndesa), brâncă ("târându-mă pe brânci" ; mână, coate), bunei
(frecvent, cu forma de plural, bunei; bunic), buzurlui (burzului, a se mânia brusc, a se răsti la cineva, a
se bursuca), calic (sărăntoc), capelă (bonetă soldăţească), carboavă, cârmă {"cârma satului " ;
conducere), chiabur (ţăran înstărit, bogat), coardă ("ascunsese o cărticică după o coardă" ; grindă),
co/ţuni (ciorapi), corvoadă (muncă silită şi neplătită), cremănari (închisoare, puşcărie), cotovei
(responsabil pentru un sector de activitate, folosit cu sens depreciativ, slugoi al sovieticilor în primii
ani de ocupaţie), cruţa ("gloanţele nu I-au cruţat" ; a feri, a ocoli), cuib (locuinţă, casă), curma (a opri,
a întrerupe), grumaz ("ne-a pus pe grumaj i jugul robiei bolşevice"), gudura (a avea un comportamnet
slugarnic, a se ploconi, a se umili, a linguşi), habă ("a stat o habă de vreme ascuns" ; bucată), horste
("pusul horstelor la topit în baltă" ; snopi de cânepă), iscodi, împilare ("împilare bolşevică", asuprire,
oprimare), împilator, jup ("căsuţa noastră acoperită cu jupi din paie de secară" ; snopi), laviţă, leacuri
(medicamente, doctorii), lepăda (" li s-a ordonat să-şi lepede lucrurile" ; a lăsa), lua (aresta, deporta),
mătrăşi ("averea i-a fost mătrăşită în câteva zile", a risipi, a irosi bunuri materiale), megieş, meliţat,
moscallmuscal (rus), nacialnic (şef), neîntorcător ("drum neîntorcător", fără întoarcere), obidit,
obijdui (a asupri, a nedreptăţi), olecuţă (puţin), omenaş (diminutiv, frecvent folosit cu forma de
plural, omenaşi), omulean, osârdi, paei (papuci de casă), pârî ("1-a ferit de ochi răi şi guri pârâtoare" ,
a reclama, a denunţa, a învinui), petrece ("au petrecut-o la cimitir", a însoţi, a conduce la groapă un
mort), poară (ceartă, vrajbă, gâlceavă), politruc (ofiţer politic, activist politic), poruncă (ordin),
povestaş, pribeag, puzderie (resturi lemnoase rezultate din tulpina cânepii sau a inului la meliţare),
rezbel (război), ridica (deporta), rusălău, sfădi (a se certa), slobozi ("nu ştiu dacă voi fi vreodată
slobozită din lagăr" ; a lăsa liber), slugoi ("slugoii bolşevicilor"), străinie (străinătate), striboci
(membri ai formaţiunilor paramilitare de represiune, în primii ani de ocupaţie sovietică în Bucovina),
şefuleţ, şură, tăbărî (" au tăbărât asupra noastră"; năvăli), teleagă {căruţă mică), ticlui (a face, a
întocmi, a născoci, a pune la cale), tulpan (basma), venetic (străin, venit din altă parte), veste, zdohni
(" a zdohnit Stalinul" ; a muri, a crăpa, cuvânt împrumutat, cu sens corupt, din ucraineană); cozi de
topor ("fel de fel de nimicuri, calici şi cozi de topor care derutau lumea", unealtă a cuiva, unealtă în
mâna duşmanului); a avea mila cucului {"copiii lor au avut mila cucului "), a se bate peste gură, a
cădea (cuiva) cu tronc la inimă, a face haz de necaz, a-şi face un pic de răgaz, a fi bun la suflet ca o
pâine caldă, a îmbăta pe cineva cu apă chioară, a lua apă în gură (a tăcea), a-i lua (cuiva) apa de la
moară, a pica rob, a purta de grijă, a (nu) se pune cu cineva în poară ("nu Bcea politică şi cu noua
stăpânire nu s-a pus în poară" , a nu se împotrivi, a nu se lua la ceartă), a rări drumurile, a-i sări
ţandăra, a-i spune (cuiva) păsul, a sta ca peştii în cutiile de conserve etc.
Vasile /. Schipor

"
"Glasul Bucovinei . Revistă trimestrială de istorie şi cultură, Cernăuţi-Bucureşti,
anul XIII, nr. 1 (49), 2(50), 3(5 1 ), 2006.
Cele trei numere ale periodicului "Glasul Bucovinei " aduc noi contribuţii referitoare la istoria
Bucovinei şi a personalităţilor acesteia.
Rubrica Bucovina - procese istorice şi sociale găzduieşte articole care tratează teme legate de
istoria provinciei. Aspecte legate de politica internă a domniei lui Ştefan cel Mare, cu referiri asupra
fiscalităţii, sunt tratate în studiul semnat de Mihai Lazăr, Realităţi fiscale din Ţara Moldovei în
vremea lui Ştefan cel Mare (nr. 1 ). Despre Ţinutul Hotin în perioada 1812-1818, cu trimiteri asupra
populaţiei, evoluţiei administrativ-teritoriale, proprietăţilor funciare, scrie Dinu Poştarencu (nr. 2).
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Constantin Ungureanu semnează două studii referitoare la situaţia şcolară din provincie.
Primul se referă la Salariile învăţătorilor bucovineni în perioada 1869-1914 (nr. 1 ) reglementate
conform legilor şcolare imperiale şi provinciale din perioada 1 869-1 873 şi în baza prevederilor
hotărârilor legislative adoptate de Dieta Bucovinei în primul deceniu al secolului al XX-lea.
Concluzia autorului este aceea că, "dacă în anul 1 908 [când a fost adoptată o nouă lege de salarizare,
n.n. - R.l.], salariile învăţătorilor din Bucovina încă erau printre cele mai mari din Austro-Ungaria,
către anul 1 9 1 3 învăţătorii din mai multe provincii din vestul monarhiei (din actuala Austrie şi Cehie)
aveau deja salarii semnificativ mai mari" (p. 60). Cel de-al doilea studiu semnat de Constantin
Ungureanu se referă la Inspectorii şcolari din Bucovina în perioada 1869-1918 (nr. 2), autorul
afirmând că "până la sfărşitul stăpânirii austriece, procedura de inspectare şi examinare a şcolilor
primare din Bucovina s-a realizat, în totalitate, pe criterii etnice. În ajunul declanşării Primului Război
Mondial, şcolile primare româneşti, ucrainene, polone şi maghiare din Bucovina dispuneau de
inspectori şcolari provinciali şi districtuali proprii, care aveau dreptul să verifice doar şcolile sau
clasele cu limba respectivă de instruire. De asemenea, comisia pentru examinarea şcolilor primare a
fost reorganizată după aceleaşi principii, creându-se patru comisii autonome, obligate să evalueze
numai şcolile cu o anumită limbă de predare. Această modalitate de inspectare şi examinare a şcolilor
primare constituia un caz unic în întreaga Monarhie austro-ungară, reprezentând totodată un exemplu
modern de soluţionare a unor probleme sensibile din domeniul învăţământului într-o provincie
multietnică" (p. 35-36).
Daniel Hrenciuc tratează, pe baza unei documentaţii ample, în studiul Aspecte privind
integrarea germanilor bucovineni în regatul României Mari (1919-1940) (nr. 3), teme legate de
evoluţia culturală, economică, politică, confesională a minorităţii germane în cadrul României Mari.
Despre Dimensiunea represivă a ocupaţiei horthyste din nordul Transilvaniei reflectată în informaţii
obţinute de la refugiaţii stabiliţi în Bucovina (nr. 3) scrie Mihai-Aurelian Căruntu, iar Mihai Lazăr
semnează articolul Educaţia în spirit naţional a românilor din Bucovina - obiectiv prioritar al
" Revistei Politice " (nr. 3 ).
La rubrica Dialoguri cu bucovinenii (nr. 1 ) Ilie Luceac îl are ca interlocutor pe tenorul
dramatic Marian Talabă, "o mărturie a talentului autentic bucovinean pe scena Staatsoper din Viena" .
Rubrica Personalităţi bucovinene grupează, în cele trei numere, articole referitoare la viaţa şi
activitatea unora dintre oamenii de cultură bucovineni: Harieta Mareci, George Tofan (Sugestii pentru
o posibilă nouă deschidere); Ilie Luceac, Eudoxiu Hurmuzacki şi istoriografia românească în cea de
a doua jumătate a secolului al XIX-lea; Vladimir Trebici (Trebiş) (1 916-1999) (Medalion); Vladimir
Trebici, Geopolitica şi demografia în România: Anton Golopenţia (1 909-1951). Discurs de recepţie
ţinut în Aula Academiei Române, la 16 mai 1994; Victor Tufescu, Cuvânt de răspuns la Discursul de
recepţie al acad. Vladimir Trebici. O serie de articole, prezentate în numărul 3 al revistei, sunt
dedicate comemorării a 1 50 de ani de la naştere a lui Dimitre Onciul: Dimitre Onciul (1856-1923)
(Medalion); Dimitre Onciul, Epocele istoriei române şi împărţirea ei. Discurs de recepţie rostit la 22
martie/4 aprilie 1906; Dimitre A. Sturdza, Răspunsul /a Discursul de recepţie al d-lui D. Onciul; Ilie
Luceac, Dimitrie Onciul: omagiul Bucovinei recunoscătoare; Ligia-Maria Fodor, Dimitre Onciul,
director general al Arhivelor Statului din România; Harieta Mareci, Dimitre Onciul. Etape şi valenţe
formative.
La rubrica Teorie, critică şi istorie literară (nr. 3) sunt prezentate două studii: Catinca Agachi,
Literatura română în ţările vecine (1945-2000) şi Gheorghe Moldoveanu, Aron Pumnul - profesor la
Cernăup.
In cadrul rubricii Etnografie şi folclor (nr. I ) semnează Ion Filipciuc, Cântec despre oastea lui
Ştefan Vodă şi Antonie Moisei, Contribuţii la o tipologizare a obiceiurilor pluviale în Bucovina
(studiu de caz) .
Cronica vieţii cernăuţene (nr. 1 ) prezintă cititorilor, sub semnătura Nadinei Cioban
(Sărbătorirea la Cernăuţi a 156 de ani de la naşterea poetului naţional al tuturor românilor)
informaţii despre manifestările organizate cu prilejul Zilelor Eminescu - 2006.
Numărul 1 din 2006 al publicaţiei "Glasul Bucovinei " prezintă lucrările Congresului al lV-lea
al intelectualităţii româneşti din regiunea Cernăuţi. Învăţământul în limba română: realizări,
,
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probleme, perspective (1 7 decembrie 2005) : Alexandrina Cernov, Morala rostirii şi înţelepciunea
înţelegerii, Învăţământul în limba română din Ucraina: modernizarea şi emanciparea vieţii
profesionale; Ion Popescu, Învăţământul în limba maternă: legislaţie, realitate, perspective; V. M.
Kramar, Învăţământul minorităţilor naţionale din regiunea Cernăuţi; Gheorghe Jernovei, Problemele
învăţământului superior în limba română din Ucraina; Vlad Pâslaru, Educaţia lingvistică şi literară
în şcoala românească modernă; Simion Gociu, Oglindă a neamului; Mircea Lutic, Şcoala exponentă autentică a specificităţii româneşti. Rezoluţia Congresului al IV-lea al intelectualităţii
româneşti din Regiunea Cernăuţi, adoptată în unanimitate de cei 455 de participanţi la Congres,
specifică, în Preambul, faptul că "este necesară reglementarea relaţiilor dintre instituţiile guverna
mentale şi nonguvernamentale ale românilor din Cernăuţi în vederea realizării unui dialog
constructiv, orientat spre revenirea la normalitate şi modernizarea procesului de predare/învăţare şi în
şcolile cu limba română de predare. În acelaşi timp, considerăm că e necesară reluarea activităţilor
începute în prima jumătate a anilor '90, când se realizau activităţi comune cu instituţiile guverna
mentale şi nonguvernamentale din România" (p. 1 1 8).
În sumarul revistei "Glasul Bucovinei " se regăsesc şi rubricile Arhiva Bucovinei (Ion Filipciuc,
Doi poeţi bucovineni: Teofll Lianu şi Alfred Sperber, nr. 3), In memoriam (Ilie Luceac, Pentru Ion
Mamina, un cuvânt de amintire, nr. 2) şi Cărţi. Reviste (nr. 1 , nr. 2).
Rodica Iaţencu

"
"Codrul Cosminului , s.n., nr. 1 2(22), 2006, Suceava, Editura Universităţii, 2006,
364 p.
Numărul 12 al publicaţiei "Codrul Cosminului" cuprinde opt rubrici, care grupează contribuţii
istoriografice referitoare la istoria Bucovinei : Studii şi articole; Muzeologie, arhivistică, carte veche;
Bucovina în dezbaterea lumii contemporane; Documente; Personalităţi; Cronică; Note de lectură;
Recenzii. La finalul numărului sunt prezentate un Indice şi o listă cu A brevieri.
Î n cadrul rubricii Studii şi articole se regăseşte un prim grup de studii referitoare la cercetările
arheologice efectuate în spaţiul est-carpatic: Nicolae Ursulescu, Dumitru Boghian, Vasile Cotiugă,
Locuinţe de suprafaţă cu platformă din aşezarea precucuteniană de la Târgu-Frumos - Baza Pătule;
Sergiu Haimovici, Studiul arheozoologic al resturilor animaliere din situ/ de la Prăjeni Oud.
Botoşani), aparţinând Hallstattului timpuriu; Violeta-Anca Epure, Descoperiri arheologice din
perioada secolelor VI-XI d. Hr. , în spaţiul est-carpatic (I).
Despre relaţiile agrare din Moldova în timpul regimului fanariot scrie Mihai Lazăr, Relaţiile
dintre stăpânii de moşii şi ţărani în Moldova (secolul al XVIII-lea). Autorul concluzionează că
"practicile oneroase specifice aparatului administrativ-fiscal fanariot, însoţite de noile tendinţe ale
stăpânilor de moşii - boieri şi egumeni - au generat un proces de deteriorare dramatică a situaţiei
ţăranilor de pe domenii" (p. 48).
Prezentarea Monumente/ar istorice ecleziastice din judeţul Suceava până la sfârşitul secolului
al XIX-lea este realizată de Vasile M. Demciuc, care a întocmit o listă a acestor monumente istorice
(în număr de 330). Iniţiativa istoricului sucevean, prima de acest fel, se înscrie în "programul de
inventariere a întregii zestre de monumente istorice ale ţării, zestre găsită, fără îndoială, mai bogată
decât s-a presupus" (p. 55).
Despre rolul Bisericii Ortodoxe, " instituţie cu importante rosturi educaţionale", în Principatele
Române, la începutul secolului al XIX-lea, scrie Mirela Beguni, Relaţia biserică-şcoală în
Principatele Române. Rolul şi însemnătatea seminarului de la Soco/a (1800-1848).
Pornind de la ideea ca există sensuri diferite pe care istoriografia şi ştiinţele sociale din diferite
perioade şi ţări le-au dat noţiunilor de "etnie", "naţiune", "naţionalism" , Dinu Balan, autorul studiului
Etnie, etnicitate, naţiune şi naţionalism. Câteva precizări terminologice, se referă la receptarea şi
utilizarea acestor concepte în istoriografia română.
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O incursiune în viaţa politică din Bucovina începutului de secol XX o face Vlad Gafiţa, autorul
articolului Puncte comune şi contradicţii între partidele politice româneşti din Bucovina (1 9111 914).
Pe baza statisticii şcolare austriece realizată în anul 1 9 1 3, Constantin Ungureanu se referă la
Şcolile primare din districtele Rădăuţi şi Suceava în anul 1913. Autorul prezintă, în cele două anexe
care însoţesc studiul, cele 48 de şcoli din districtul Rădăuţi şi cele 4 7 de şcoli din districtul Suceava,
indicând, pentru fiecare instituţie de învăţământ, numărul de clase şi limba de predare, data
deschiderii şcolii, precum şi informaţii despre confesiunea şi limba maternă a elevilor. De asemenea
sunt oferite informaţii biografice şi date legate de pregătirea profesională a corpului didactic.
O introducere în problematica Integrării minorităţilor naţionale din Bucovina în regatul
Românei Mari (/918-1 928). Unele consideraţii, este realizată de Daniel Hrenciuc, care a ajuns la
concluzia că "politica centralistă a guvernărilor liberale după Unirea din 1 9 1 8 a lovit în interesele
comunităţilor etnice din Bucovina, care au resimţi! negativ fenomenul de românizare drept un atac
direct adus identităţii lor culturale, politice şi educaţionale, reacţionând în forme şi modalităţi diverse"
(s. a.) (p. 1 73).
Studiul Erwăgungen bezuglich der Geschichte der judischen Gemeinschaft in der
Sudbukowina, semnat de Florin Pintescu, se referă la evoluţia demografică, economică şi culturală a
comunităţilor evreieşti din sudul Bucovinei, în perioada 1 775-1 94 1 , punând în evidenţă rolul pozitiv
al acestora în dezvoltarea economică şi culturală a acestei provincii.
Dorin Dobrincu, autorul unor studii valoroase despre rezistenţa anticomunistă din Bucovina, se
referă de această dată la Grupuri ., minore " din rezistenţa anticomunistă bucovineană (1948-1961) :
grupul Dragoş Flocea, grupul Andrei Ghivnici, grupul Silvestru Harsmei, "Bandele Blănaru",
Organizaţia "Cetatea lui Ştefan", "Grupul tinerilor partizani" sau "Eliberarea braţelor de fier" . Autorul
face câteva precizări referitoare la manifestările subversive târzii din anii '60 şi la fugarii izolaţi,
concluzionând următoarele: "La sfărşitul anilor '40, rezistenţa armată anticomunistă s-a reluat în
Bucovina în contextul ofensivei tot mai susţinute a regimului comunist, nu doar pentru controlarea
statului, ci şi a societăţii. Unii dintre cei vizaţi de noile autorităţi pentru a fi arestaţi au reuşit să scape şi
s-au refugiat în munţi şi păduri, unde au constituit grupuri de rezistenţă armată anticomunistă, dar au
existat şi localnici care au format grupări subversive fără a avea conflicte anterioare cu regimul. În afara
grupurilor mari de rezistenţă, au existat mai multe formaţiuni «minore», care au atras şi ele atenţia
autorităţilor, chiar dacă nu la un nivel comparabil cu al celor dintâi. [ . . . ] Activitatea acestor grupări a
constat în propagandă anticomunistă, atacarea unor reprezentanţi ai administraţiei de stat (inclusiv
pichete de grăniceri) ori de partid. Unii dintre localnicii intraţi în clandestinitate nu s-au reunit în grupuri
(sau au făcut-o pentru perioade scurte de timp), preferând să rămână izolaţi, dar înarmaţi, ceea ce le
permitea să se ascundă mai uşor, adăpostiţi şi aprovizionaţi de rude sau prieteni" (p. 1 90).
Rubrica Muzeologie, arhivistică, carte veche găzduieşte două studii valoroase semnate de
Olimpia Mitric, O nouă copie din Oxenstiern. Cugetări de multe feluri (secolul al XIX-lea) şi Doina
Maria Creangă, Valori ale artei şi civilizaţiei din timpul lui Ştefan cel Mare, în Muzeul Mănăstirii
Putna.
La rubrica Bucovina în dezbaterea lumii contemporane semnează Ladis K. D. Kristof,
Bukovina and the evolution of its Northern Frontier/Boundary: Migrat ion, Demographic Pressuers,
and Regional versus Linguistic versus National ldentity. Autorul analizează factorii politico-istorici,
demografici, economici, geopolitici care au determinat individualizarea, evoluţia şi specificul acestei
regiuni de la începutul secolului al XI-lea până în prezent.
În cadrul rubricii Documente sunt puse în circulaţie documente din arhiva lui
Traian Brăileanu şi Teodor Balan. Radu Florian Bruj a - Traian Brăileanu în documente (1) - prezintă
câteva documente din Fondul Directoratul Instrucţiunii din Bucovina aparţinând dosarului personal al
lui Traian Brăileanu. Acestea se referă la un aspect mai puţin cunoscut din viaţa profesorului
bucovinean, legat de dificultăţile financiare de la începutul carierei sale şi la procesul în care a fost
implicat pe vremea când activa în Partidul Poporului. Harieta Mareci publică, sub titlul Din arhiva lui
Teodor Balan (IV), un manuscris aflat la Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fond Teodor Balan,
intitulat Vornicelul şi vătămanul.
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Rubrica Personalităţi reuneşte următoarele contribuţii: Loredana Bortă, Carmen Bădăluţă,
Medalion Emil Biedrzycky, Elena-Mirela Ciuchea, Constantin Argetoianu. Glimpses on his life, Florin
Grigorescu, With Father Dumitru Stăniloae on Father Dumitru Stăniloae, Mihai lacobescu, Erich
Beck şi Bucovina, Erich Beck, Discurs de recepţie.
Articolele semnate de Mircea lgnat, 1 06-2006. MCM de ani de la întemeierea romanităţii
nord-dunărene şi Vasile 1. Schipor, Analele Bucovinei " - 12 ani de promovare neîntreruptă a
"
valorilor culturii şi civilizaţiei româneşti, se regăsesc la rubrica Cronică.
Rubricile Note de lectură şi Recenzii prezintă unele dintre apariţiile editoriale referitoare la
istoria Bucovinei. Prezentarea lucrarii Bucovina de Nord şi ţinutul Hotin în al Doilea Război Mondial
(Cernăuţi, 2005), semnată de 1. P. Fostii, este realizată de Maria Mandric, sub titlul După şabloane
învechite, la rubrica Note de lectură. Autoarea demontează, pe baza unor argumente susţinute
ştiinţific, interpretarile pseudoştiinţifice ale cercetătorului bucovinean pe marginea unor evenimente
petrecute în această regiune în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. În cadrul aceleiaşi rubrici,
Mihai Iacobescu prezintă lucrarea preotului sucevean Sorin-Tudor Clipa, Fondul bisericesc al
Bucovinei şi lichidarea lui (1948-1949), aparută la Suceava în anul 2006, lucrare ce reprezintă o
"
valoroasă contribuţie la cunoaşterea unui aspect fundamental din istoria zbuciumată şi nefericită a
Bucovinei de ieri şi de azi [ . . . ], un preţios instrument de lucru pentru profesorii şi studenţii de la
facultăţile de istorie şi teologie" (p. 309).
Rodica 1aţencu

"
"Der Si.idostdeutsche , anul 57, nr. 1-12, ianuarie-decembrie 2006, Augsburg,
Tipografia Hans Lang, Meitingen-Er1ingen.
Ziar al germanilor bucovineni, cu relatari permanente despre germanii din sud-estul
"
Germaniei, al Europei, precum şi despre germanii de pretutindeni", continuă, şi în 2006, să
găzduiască în paginile sale articole interesante privind viaţa socială, culturală şi ştiinţifică îndeosebi
din regiunea Schwaben.
Numarul 1 (ianuarie 2006) se deschide cu un articol semnat de Nicole Rieskamp, intitulat ,Der
Adventskalender. Ein typisch deutscher Brauch und seine Verbreitung in der Bukowina [Calendarul
de Advent. Un obicei tipic german şi răspândirea lui în Bucovina]. Prima parte a articolului, aparută
în nr. 1 2 din decembrie 2005, reprezintă un scurt istoric al acestei tradiţii, pentru ca în partea a doua
autoarea să se refere la formele pe care le ia aceasta în epoca modernă şi contemporană.
În acelaşi numar ne reţin atenţia o selecţie de versuri din folclorul germanilor bucovineni din
Neuhi.itte (o scenetă pe tema naşterii Mântuitorului) şi un joc de copii din Poiana Micului.
În cuprinsul rubricilor permanente ale ziarului Der Si.idostdeutsche" se înscriu relatarile
"
despre viaţa germanilor bucovineni şi despre experienţele trăite în perioada de dinainte şi din timpul
strămutarilor. Menţionăm aici articolele: Eine Familiengeschichte: Erlebnisse, Erinnerungen,
Berichte [O istorie de familie: evenimente, amintiri, relatari] (Alfred Effinowicz, nr. 1 , 2, 6, 9 1 O şi
1 2/2006); Auf den Spuren der Ahnen im Bohmerwald, in der Sudbukowina und in Polen. 3. Teil:
Umsiedlung nach Polen uber verschiedene Lager [Pe urmele strămoşilor în Pădurea Boemiei,
Bucovina de Sud şi Polonia. Partea a III-a: Strămutarea în Polonia în diferite lagare] (Irmtraud
Schaper, nr. 4 şi 5/2006); Erinnerungen und Erlebnisse aus meiner Jugend in Katharinendorf 1
Nordbukowina. Die Zeit vor und nach der Umsiedlung nach Deutschland [Amintiri şi evenimente din
tinereţea mea în Katharinendorf /Bucovina de Nord. Perioada de dinainte şi de după strămutarea în
Germania] (Ernst Weber, nr. 4 şi 5/2006); Wiedersehen mit Czernowitz nach 26 Jahren. Aus dem
Nachlass von Dr. techn. Stefan Scribiac [Revederea cu Cernăuţiul după 26 de ani. Din scrierile
postume ale dr. ing. Stefan Scribiac] (nr. 6/2006); Eine Reise nach Czernowitz und Rosch [O călătorie
la Cernăuţi şi Roşa] (Jutta Steinkamp, nr. 9/2006).
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Rubrica Buch und Kultur prezintă cititorilor diverse apariţii editoriale ale anului 2006.
Semnalăm volumele: Namensworterbuch der Bukowina [Dicţionarul onomastic al Bucovinei],
publicat la Cernăuţi, sub egida Centrului de Cercetări Bucovinene din cadrul Universităţii ,,lurij
Fedkovit", care conţine numele catolicilor din Cernăuţi şi din împrejurimi, precum şi înregistrările
botezurilor primilor locuitori evangheliei, ale unor evrei rebotezaţi şi armeni catolici, şi este structurat
în trei volume, fiecare acoperind trei perioade distincte: 1 777-1 8 1 1 , 1 8 1 2- 1 825 şi 1 825-1869.
Menţionăm şi volumul jubiliar Osterreich und die Banater Schwaben [Austria şi şvabii bănăţeni],
apărut la Viena, în 2005, la Editura Polischanski, volum în care se publică un studiu dedicat lui Georg
Drozdowski, semnat de prof. dr. George Guţu (nr. 112006)
În nr. 2/2006 sunt prezentate două cărţi, cea a autoarei Elisabeth Axmann, Wege, Plătze Schauplătze der Erinnerung [Drumuri, locuri - arene ale amintirii] şi cea a lui Alfred Schuck,
Oberlebenshandbuch gewagter Pădagogik [Manual de supravieţuire al pedagogiei riscante], precum
şi ultimele lucrări din seria Eckardt-Schriften, sub îngrij irea lui Hans Bergel: Die Deutschen in
Rumănien im 20. Jahrhundert [Germanii în România în secolul al XX-lea]; Deportation der
Deutschen in die Sowjetunion. Zwangsarbeiter in der sowjetischen Wirtschaft [Deportarea germanilor
în Uniunea Sovietică. Zilierii în economia sovietică] ; Gedanken uber Europa. Sudostliche
Blickpunkte [Gânduri despre Europa. Puncte de vedere sud-est europene]. Alfred Schuck mai apare cu
o autobiografie apărută la Rhein-Mosel Verlag, recenzată în "nr. 7 şi 8/2006, cu titlul Mein Lebens
Kampf [Lupta mea de o viaţă] .
De asemenea, citim despre apariţia unui volum semnat de Egon Kipper, A ufteichnungen. Vom
Buchenland in den Schwarzwald [Însemnări. Din Bucovina până în Pădurea Neagră] (nr. 6/2006) şi
despre lucrarea lui Oskar Schăfer, Jahrhundert-Text-Bildband. Sammlungen von ausgewăhlten Fotos,
Dokumenten, Presseberichten, Kriegs- und Nachkriegspersonlichkeiten, Chormusik und
Musikkapellen-Auftritten, sowie Exponaten ab 1857 [Culegere de texte şi imagini de-a lungul unui
secol. Selecţii de fotografii, documente, rapoarte de presă, personalităţi din timpul războiului şi din
perioada postbelică, muzică corală şi orchestrală, precum şi exponate începând cu anul 1 857], apărută
la editura Oskar Schăfer. Volumul conţine peste 400 de fotografii şi numeorase informaţii despre
Bucovina şi despre bucovineni.
De o atenţie deosebită se bucură şi lucrările lui Josef Burg, Mein Czernowitz [Cernăuţiul meu]
(nr. 9/2006) şi Begegnungen. Eine Karpatenreise [Întâlniri. O călătorie prin Carpaţi] (nr. 1 2/2006),
alături de informaţiile privind tematica volumelor fiind prezentate şi date interesante despre viaţa
autorului, care, în prezent, trăieşte la Cernăuţi. Josef Burg, originar din Vijniţa, este şi unul dintre
ultimii scriitori cunoscuţi din Europa de est, care scrie în dialectul idiş. De asemenea, în nr. 1 2/2006
este prezentat volumul lui Partenie Masichievici, Skizzenblătter aus den Jahren 1940-1941. Schiţe
din taberele de strămutare, apărut la Bucureşti, la editura Anima. Autorul prezintă drama germanilor
bucovineni (şi a familiei sale), ajunşi în anii 1 940-194 1 în lagărele de strămutare din Germania.
La rubrica de comemorări, Raimund Lang semnează un articol intitulat Erinnerungen an einen
begeisterten Bukowiner. Zum 100. Todestag des Czernowitzer Publizisten Michael Sawka [Amintiri
despre un bucovinean entuziast. La împlinirea a 1 00 de ani de la moartea publicistului cernăuţean
Michael Sawka]
În seria manifestărilor dedicate Anului Mozart", se publică în numărul din noiembrie 2006
"
prelegerea Mozart und die Freimaurer [Mozart şi francmasonii], susţinută de Hans Bukowiecki la
Linz, în data de 1 aprilie 2006.
Un spaţiu important în paginile ziarului este acordat articolelor privind activitatea desfăşurată
de Uniunea Gel!lllan ilor Bucovineni (Verein der Buchenlanddeutschen), Uniunea Germanilor Strămutaţi
(Bund der Vertriebenen) şi de Institutul Bukowina din Ausgburg, cum ar fi întâlnirea germanilor
bucovineni (Heimattreffen) la Unterelchingen (nr. 6/2006), Sărbătoarea Bucovinei ( Bukowina Fest")
"
organizată de Uniunea Culturală a Germanilor Bucovineni din Rio Negro, Brazilia, ajunsă la cea de-a
XVI-a ediţie (6/2006) sau conferinţa delegaţilor Uniunii Germanilor Bucovineni de la Darmstadt
(nr. 9, 1 0 şi 1 1 /2006). Cu prilejul acestei întâlniri a delegaţilor, d-1 dr. Ortfied Kotzian a primit cea
mai înaltă distincţie a Uniunii Germanilor Bucovineni (Ehrennadel in Gold), ca semn de preţuire a
activităţii sale ştiinţifice şi de cercetare. Autor al numeroase studii şi volume despre problematica
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grupurilor etnice şi a minorităţilor din Europa Centrală, de Est şi de Sud-Est, cu preocupări în
domeniul pedagogiei şcolare, învăţământului Iiceal şi preuniversitar şi al educaţiei tinerilor şi
adulţilor, dr. Ortfried Kotzian s-a remarcat şi ca fondator şi organizator al Institutului Bukowina din
Augsburg, ca iniţiator şi coordonator de proiecte de colaborare (Eurodreieck) cu Centrul de Studii
Bucovinene din Cernăuţi şi cu Centrul pentru Studierea Problemelor Bucovinei din Rădăuţi.
Un loc aparte în activitatea Uniunii Germanilor Bucovineni îl ocupă parteneriatele cu diverse
instituţii din judeţul Suceava, cum ar fi Universitatea " Ştefan cel Mare" , unde, cu sprij inul Fundaţiei
Schwaben-Bukowina, al Biroului European (Europa-Bilro) din cadrul Consiliului Regional Schwaben
şi al Institutului Bukowina din Augsburg a fost inaugurată, cu prilejul deschiderii anului universitar
2006/2007, o linie robotizată pentru Facultatea de Mecanică. Festivitatea s-a desfăşurat în prezenţa
preşedintelui Consiliului Regional Schwaben, Jilrgen Reichert, şi al preşedintelui Consiliului Judeţean
Suceava, Gavril Mârza.
În numărul din noiembrie 2006, în articolul Dr. Simnacher, erster Ehrenburger der Bukowina
[Dr. Simnacher, primul cetăţean de onoare al Bucovinei], este omagiată activitatea fostului preşedinte
al Consiliului Regional Schwaben, Georg Simnacher, care, în cadrul parteneriatului cu judeţul
Suceava, a iniţiat numeroase proiecte sociale (ajutoare materiale şi donaţii pentru căminele de copii,
spitalul judeţean şi cel de psihiatrie, pentru copiii diabetici), culturale (obţinerea din partea
Universităţii din Augsburg a sprijinului necesar pentru înfiinţarea catedrei de germanistică de Ia
Universitatea " Ştefan cel Mare" ; organizarea turneului de fotbal "Vier Regionen fur Europa" [Patru
regiuni pentru Europa], Ia care au participat echipe din Suceava, Cernăuţi, Mayenne şi Babenhausen)
şi proiecte cu importante conotaţii istorice (dezvelirea monumentului eroilor căzuţi în timpul celui de-al
doilea război mondial în cimitirul din Frasin, Gura Humorului). În şedinţa festivă organizată de
Consiliul Judeţean Suceava, în prezenţa preşedintelui Gavril Mârza, a membrilor consiliului şi a
reprezentanţilor instituţiilor sucevene partenere, Georg Simnacher a fost numit cetăţean de onoare al
Bucovinei.
O altă activitate a Uniunii Germanilor Bucovineni, despre care aflăm în nr. 1/2006, este
înfiinţarea la Rădăuţi a Fundaţiei "Walter Dărr", cu scopul de a sprijini din punct de vedere financiar
Casa Germană reînfi inţată în anul 200 1 . La realizarea capitalului investit au contribuit prof. dr. ing.
Walter Dărr din Heilbronn şi numeroşi donatori din Germania.
De mare interes se bucură în rândul cititorilor excursiile de studii în Bucovina de Nord
(Cernăuţi) şi de Sud Uudeţul Suceava) organizate de Institutul Bukowina din Augsburg. Ziarul "Der
Sildostdeutsche" publică impresiile de călătorie ale celor care şi-au revăzut "vechea patrie" : Busfahrt
in die Bukowina [Excursie cu autocarul în Bucovina] (nr. 6/2006); Erlebnisreise 2006 in die alte
Heimat Bukowina [Călătorie memorabilă în 2006 în vechea patrie Bucovina] (nr. 1 1 12006).
Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu
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FRONTIERE ŞI IDENTITĂŢI ÎN SPA ŢIUL ROMÂNESC ÎN
EPOCILE MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ - A XIV-A SESIUNE
ANUALĂ DE REFERATE ŞI COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE A
CENTRULUI PENTRU STUDIEREA PROBLEMELOR BUCOVINEI,
Rădăuţi, 9-1 O septembrie 2006
Manifestările ştiinţifice "Zilele Academice leşene", ediţia a XXI-a, se desf3şoară în perioada
8-1 0 septembrie. Vineri, 8 septembrie, are loc în Aula Filialei laşi a Academiei Române, Bd. Carol I,
nr. 8, deschiderea festivă. Festivitatea de deschidere a "Zilelor Academice Ieşene" cuprinde Cuvântul
de deschidere, rostit de acad. Viorel Barbu, Preşedintele Filialei Iaşi, Cuvântul Preşedintelui
Academiei Române, rostit de acad. Ionel Haiduc şi prelegerile acad. Dumitru Radu Popescu, Despre
texte, şi prof. dr. Silviu Sanie, Noi descoperiri de însemnări şi imagini în spaţiul dacic (sec. III a.
Chr.-III p. Chr.). Implicaţii istorice şi lingvistice. Festivitatea de deschidere continuă, în aceeaşi zi,
cu acordarea premiilor Filialei din Iaşi a Academiei Române pentru cercetare.
În aceeaşi zi, încep manifestările în cadrul institutelor, centrelor, departamentelor,
subcomisiilor, comisiilor, secţiilor, laboratoarelor şi colectivelor de lucru, care cuprind sesiuni
ştiinţifice, simpozioane, mese rotunde, workshop-uri cu temele: Idei şi valori perene în ştiinţele socio
umane; Dezvoltarea rurală în Regiunea Nord-Est; Valori artistice comune românilor de pe ambele
maluri ale Prutului; Perspective ale ştiinţei şi practicii de marketing în raport cu provocările
secolului XXI; Sesiunea ştiinţifică a Institutului de Matematică .. O. Mayer "; Sesiunea ştiinţifică a
Comisiei de Automatică Teoretică şi Teoria Controlului Optimal.
Sâmbătă, manifestările cuprinse în programul "Zilelor Academice Ieşene" continuă cu temele:
Construcţia naţională şi alogenii în spaţiul est-carpatic (sec. XIX-XX); Descoperiri arheologice în
secolele /V-XI d. Hr. la est de Carpaţi; Modele de organizare ale păcii în secolul al XX-lea; Progrese
în teoria deciziilor economice; Sisteme fuzzy în economie; Cercetarea antropologică în actualitate şi
perspectivă; Preocupări actuale privind neurobiologia moleculară şi integrativă a durerii; Unele
probleme ecologice ale Iaşului în contextul integrării în Uniunea Europeană; Bazele performanţei şi
inventica; / 00 de ani de la naşterea lui Nicolas Georgescu Roegen; Aspecte geologice privind
stabilitatea versanţi/ar din zona municipiului laşi; Perspectiva unor noi acumulări de gaze în zona
Platformei Moldoveneşti; Istoricul, prezentul şi perspectivele bibliotecii.
Duminică, în programul manifestărilor este programat simpozionul naţional cu tema Public şi
privat în România .. democraţiei populare ". Manifestările din acest an mai au în program expoziţia de
artă plastică "Valute cosmice", organizată în Sala Paşilor Pierduţi de la Universitatea "Al. I . Cuza", o
expoziţie de carte organizată de Biblioteca Filialei Iaşi a Academiei Române, precum şi aplicaţia
practică pe tema Catene de soiuri în Carpaţii Orientali.
În cadrul manifestărilor ,,Zilele Academice Ieşene", Centrul pentru Studierea Problemelor
Bucovinei organizează la sediul său din Rădăuţi, în zilele de 9 şi 1 0 septembrie, cea de a XIV-a sa
sesiune anuală de referate şi comunicări ştiinţifice cu tema "Frontiere şi identităţi în spaţiul românesc în
epocile modernă şi contemporană". Sâmbătă, 9 septembrie, susţin comunicări: Dumitru Yalenciuc,
Asociaţia Clerului Greco-Ortodox din Bucovina (/898-1948). Rostul ei în viaţa bisericească; Ioan-Paul
Valenciuc, Expoziţia Generală Română din / 906. Note sumare; Ion Filipciuc, Grigore Gellianu - un
Analele Bucovinei, XIV, 1, p. 3 8 1 -396, Bucureşti, 2007
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pseudonim pentru eternitate; Arcadie Bodale, Domeniile Sfintei Mănăstiri Suceviţa până la ocupaţia
austriacă a Bucovinei; Ovidiu Bâtâ, Zăcăminte de gaze naturale în judeţul Suceava; Dimitrie Olenici,
Cercetări cu pendulul Foucault, privind anomaliile gravitaţionale care apar în timpul eclipselor,
realizate de bucovineni; Sorin Trelea, Horia Postolache, Salba de heleşteie de pe pârâul Başeu şi
lacul Iezer din bazinul superior al Jijiei, calificate în reţeaua ., Natura 2000 "; Petru Bej inariu,
Profesorul Dionisie Simionovici (1 856-1928), îndrumător al învăţământului din Bucovina şi autor de
manuale şcolare româneşti.
Lucrârile sesiunii continuâ duminicâ, 1 0 septembrie, cu prezentarea comunicârilor: Elena
Pascaniuc, Traian Cantemir (1 907-I998), reprezentant al Şcolii filologice şi folclorice din Cernăuţi
(193 7-1944) ; Marian Olaru, Aspecte privind stabilirea graniţei româna-sovietice pe teritoriul
Bucovinei în anii 1940 şi I944-1 945; Lucia Olaru Nenati, Bucovina - pecete eminesciană; Rodica
Iaţencu, Limbajul de lemn şi simbolistica puterii (1945-1956). Sudiu de caz; Vasile 1. Schipor,
Literatura spaţiului concentraţionar din Bucovina, 1945-2005. Memorialistica.
Comunicârile semnate de Dimitrie Vatamaniuc, m.o. al Academiei Române, Partenie
Masichievici (1887-1952), un evocator al Bucovinei; Dinu Balan, Românii şi dinastia străină:
avatarurile unei dimensiuni politico-identitare; Daniel Hrenciuc, Frontierele Europei Centrale în
perioada interbelică (1 9I9-1939). Identităţi şi vulnerabilităţi; Aiis Niculicâ, Teatrul Naţional din
Cernăuţi (1924-I935) ; Liviu Papuc, Alexandru Gh. Morariu (1892-1932) - preot şi scriitor
bucovinean, cuprinse în programul sesiunii şi trimise din vreme organizatorilor nu au fost prezentate,
acestea urmând a fi tipârite în "Analele Bucovinei ", anul XIII, nr. 1 , 2007, ca, de altfel, toate lucrârile
reuniunii anuale.
Fiecare panel al sesiunii este urmat de dezbateri pe marginea comunicârilor prezentate. La
dezbateri participâ, cu intervenţii şi propuneri interesante, personalitâţii ale vieţii culturale din
Bucovina, precum şi câţiva bucovineni din ţarâ, autori ai unor contribuţii ştiinţifice privind Bucovina:
Ion Popescu, Vasile Târâţeanu (Cemâuţi), Ştefan Hostiuc, George Galan (Bucureşti), Vasile Diacon
(Iaşi).
Un moment distinct al reuniunii îl constituie semnalul editorial, în cadrul câruia sunt
prezentate cârţi şi periodice proprii, tipârite în ultimele douâsprezece luni, precum şi lucrâri ale unor
autori bucovineni, tipârite în ţarâ şi peste hotare: "Analele Bucovinei ", anul XII, nr. 2 (25), 2005
(responsabil de numâr: Elena Pascaniuc); Teodor Balan, Istoria teatrului românesc în Bucovina,
ediţie dupâ manuscrise de O. Vatamaniuc, m. o. al Academiei Române, Bucureşti, Editura Academiei
Române, 2005, Colecţia "Enciclopedia Bucovinei în studii şi monografii " ( 1 3), 276 p. (referent:
Rodica Iaţencu); Paraschiva Abutnâriţei, Ioan Abutnâriţei, Monografia comunei Poiana Stampei,
Suceava, Botoşani, Editura Axa, 2006, 346 p. (Ovidiu Bâtâ); Mihai Bejinaru, Câmpulung de
Bucovina. Aspecte medico-sanitare, Câmpulung Moldovenesc, Editura Amadoros, 2005, 1 96 p.
(Ovidiu Bâtâ); Vasile Diacon, Cronicile Suhei Bucovinene, voi. I-II, Iaşi, Tipo[grafia] Moldova,
2005, 458+424 p. (Vasile 1. Schipor); Eugenia Aglaia Iacob, Oameni şi datini din Roşcanii Sucevei,
ediţie îngrij itâ de Silvia şi Ion Popescu-Sireteanu, Studiu introductiv de Ion Popescu-Sireteanu, Iaşi,
Priceps Edit, 2006, 306 p. (Vasile 1. Schipor); Ion Popescu, Constantin Ungureanu, Românii din
Ucraina - între trecut şi viitor, voi. I, Românii din regiunea Cernăuţi. Studiu etnodemografic şi
sociolingvistic, Cemâuţi, Uniunea Interregionalâ "Comunitatea Româneascâ din Ucraina" - Centrul
Bucovinean Independent de Cercetâri Actuale, 2005, 286 p. (Marian Olaru); Kurt Rein, Waldemar
Radmacher, Fratautzer Heimatbuch, MUnchen, f. e., 2005, 456 p. (Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu).
Lucrârile celei de a XIV -a sesiuni anuale de referate şi comunicâri ştiinţifice a Centrului
pentru Studierea Problemelor Bucovinei se încheie cu prezentarea unor concluzii şi direcţii de
cercetare pentru anul 2007. Organizatorii sesiunii anuale a Centrului pentru Studierea Problermelor
Bucovinei, ca responsabili de proiect, sunt Marian Olaru şi Vasile 1. Schipor, iar parteneri media,
cotidianul "Crai nou" (Suceava) şi Radio Gold (Râdâuţi).
Vasile /. Schipor
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OMAGIEREA ISTORICULUI
DIMITRE ONCIUL LA STRAJA
Cel ce avea să devină întemeietorul şcolii critice în istoriografia românească, născut la 26
octombrie/7 noiembrie 1 856 în comuna Straja, din vechiul judeţ Rădăuţi, a fost primul din cei cinci
copii ai preotului Dimitre Onciul. Aici şi-a petrecut copilăria şi vacanţele din anii şcolarităţii şi
studenţiei, până în anul 1 8 8 1 , când tatăl său a fost numit protopresbiter în comuna învecinată, Vicov.
Mormântul mamei sale Sinclitichia, care a decedat tânără, se află tot în comuna Straja.
După studiile primare şi liceale de la Cernăuţi, s-a înscris şi a urmat cursurile în cadrul
Facultăţii de Litere, specialitatea: istorie şi geografie, la nou înfiinţata Universitate germană din
capitala Bucovinei, studii continuare apoi la Viena.
În urma studiilor universitare, a activat timp de zece ani, între 1 885 şi 1 895, ca profesor la
Liceul de Băieţi, apoi la Şcoala Normală din Cernăuţi, după care, intrând în conflict cu autorităţile
austriece, prin inspectorul Carol Tumlirz, Dimitre Onciul părăseşte şcoala cemăuţeană, ocupând prin
concurs catedra de Istorie veche românească de la Facultatea de Litere din Bucureşti, unde va activa
până la sf'arşitul vieţii ( 1 923).
lntrând în rândurile membrilor Academiei Române, al cărei preşedinte a fost între 1 920 şi
1 923, a creat o operă care cuprinde 1 50 de titluri, ale căror idei, în bună parte, şi-au păstrat
valabilitatea până astăzi.
În comuna Straj a s-a aflat casa în care a văzut lumina zilei istoricul, care, în 1 953, a fost însă
demolată, cu toată opoziţia regretatului profesor de istorie şi director şcolar pe atunci, Valerian
Cantemir, întrucât se socotea de către autorităţile timpului "că nu are nici o însemnătate casa unui
istoric burghez" (scrisoarea profesorului Valerian Cantemir aflată în arhiva noastră).
Pentru prima dată, Dimitre Onciul a fost aniversat în comuna sa natală la data de 8 noiembrie
1 9 8 1 , în cadrul Căminului cultural, prilej cu care s-au organizat o expoziţie cu opere ale istoricului şi
simpozionul " 1 25 de ani de la naşterea istoricului Dimitre Onciul", la care a participat, cu o expunere
de popularizare, profesorul Alexandru Toma, pe atunci preşedinte al Comitetului Judeţean de Cultură
şi Educaţie Socialistă Suceava.
În anul 1 993, Academia Română a comemorat 70 de ani de la moartea fostului ei preşedinte, la
20 martie, iar pe 2 1 martie a avut loc comemorarea istoricului şi în comuna Straja, prilej cu care, în
cadrul unei mari adunări populare, şcoala din localitate a primit numele Şcoala cu clasele I-VIII
"Dimitre Onciul" (Inspectoratul Şcolar al judeţului Suceava emitea Dispoziţia nr. 1 04 abia în
1 .06. 1 995, prin care se conferea numele şcolii). Tot cu acest prilej, s-a dezvelit un bust din bronz de
către Direcţia judeţeană Suceava a Arhivelor Statului, replică al bustului realizat de sculptorul Oscar
Han pentru oraşul Cernăuţi, ca semn de preţuire a faptului că istoricul bucovinean a fost şi director
general al Arhivelor Statului, după B. P . Hasdeu.
La această manifestare comemorativă de amploare au participat personalităţi de marcă ale
culturii naţionale: acad. Radu Grigorovici - vicepreşedintele Academiei Române, acad. Ştefan
Ştefănescu, prof. univ. dr. Ion Scurtu - director general al Arhivelor Statului, conf. univ. dr. Mihai
Iacobescu de la Universitatea " Ştefan cel Mare" Suceava, lector univ. dr. Ilie Dan de la Universitatea
"
"Al. 1. Cuza laşi şi dr. în farmacie Oltea Coşocariu din Bucureşti, descendentă a familiei Onciul.
La împlinirea a 1 50 de an i de la naşterea istoricului bucovinean Dimitre Onciul, s-au organizat
din nou manifestări culturale. Astfel, ca semn de distinsă preţuire, Academia Română a organizat, la
26 octombrie 2006, în Aula Magna, o sesiune ştiinţifică având tema "Dimitre Onciul 1 50 de ani de
la naştere" .
În comuna Straja, locul de naştere al istoricului, s-a constituit un comitet local pentru
organizarea momentului aniversar, alcătuit din primarul comunei, directorul Şcolii de Arte şi Meserii
"Dimitre Onciul", directorul Căminului cultural şi preşedintele filialei Straja a Societăţii pentru
Cultură şi Literatură Română în Bucovina, care a întocmit programul activităţii şi invitaţiile adresate
instituţiilor şi personalităţilor marcante, dorite să participe la manifestare, printre acestea fi ind şi
-
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d-na Oltea Coşocariu, descendentă a familiei, care, fiind invitată la Academia Română, în aceeaşi zi,
nu a putut onora invitaţia, dar care a trimis o scrisoare în care comunică: "Ţin să vă felicit pentru
organizarea acestui moment aniversar al unui mare om şi român, Dimitre Onciul " .
La 26 octombrie 2006, sub un cer albastru, intens luminat de soarele toamnei, a început
manifestarea prin care străjenii I-au omagiat pe marele istoric, fiu al satului, prin vemisarea expoziţiei
"
"Opera istoricului Dimitre Onciul , organizată în cancelaria şcolii, care a cuprins unele din scrierile
istorice cât şi xerocopii din condicile mitricale, cu date despre membrii familiei.
Oaspeţii, întâmpinaţi cu flori şi dragoste de către elevi ai şcolii şi de către comitetul de
organizare, au participat la o slujbă religioasă de pomenire a familiei istoricului, care s-a desfăşurat la
bustul împodobit cu coroane de flori, situat în faţa şcolii, în prezenţa unui numeros public.
La ceremonie au participat personalităţi ale vieţii politice, culturale şi ştiinţifice, printre care:
prefectul judeţului Suceava, Orest Onofrei, conf. univ. dr. Mihai Lazăr, decanul Facultăţii de Istorie 
Geografie a Universităţii "Ştefan cel Mare" din Suceava, praf. Ioan Scripcariuc - directorul Direcţiei
Judeţene Suceava a Arhivelor Naţionale, praf. Vasile Monacu - inspector general adjunct al
Inspectoratului Şcolar al judeţului Suceava, ing. Mircea Irimescu - preşedintele Societăţii pentru
Cultura şi Literatura Română în Bucovina, sportivul campion multiplu Dimitrie Popescu - fiu al
satului, praf. Vasile Pasailă, profesor la Şcoala Normală din Bucureşti, doctor în istorie, fiu al satului
şi alţii.
Profesorul de istorie Petru Bărbuţă, responsabilul ceremoniei omagiale, i-a invitat să ia
cuvântul pe prefectul judeţului, Orest Onofrei, primarul comunei Straja, Vasile Juravle, inspectorul
general adjunct Vasile Monacu, praf. Petru Juravle, directorul Şcolii de Arte şi Meserii, praf. Vasile
Pasailă, care a citit mesajul Academiei Române transmis de academicianul Ştefan Ştefănescu:

ACADEMIA ROMÂNĂ
SECŢIA DE ŞTIINŢE ISTORICE
ŞI ARHEOLOGIE
CĂTRE
LOCUITORII COMUNEI STRAJA
(JUD. SUCEAVA)
Stimaţi şi iubiţi Străjeni,
Comuna Dumneavoastră, Comuna Straja - nume cu valoare de simbol, simbol al permanentei
veghe întru apărarea destinelor ţării - a dat ştiinţei şi culturii româneşti, la sfârşitul secolului al XIX-lea
şi începutul secolului al XX-lea, două mari personalităţi, intrate în rândul "Nemuritorilor" : pe preotul
Dimitrie Dan, folclorist şi istoric, care a fost ales membru corespondent al Academiei Române în
1 904 şi pe fiul de preot Dimitre Onciul, membru corespondent al Academiei Române din 1 889 şi
membru titular din 1 905.
Dimitre Onciul ( 1 856-1 923), după ce a întreprins studii temeinice la Universităţile din
Cernăuţi şi Viena, unde a audiat mari dascăli şi şi-a însuşit o severă metodă de cercetare privind
informaţia, selecţia şi valorificarea materialelor istorice, în urma publicării unor studii care I-au
impus, prin temeinicia lor, atenţiei cercurilor ştiinţifice din România, a fost solicitat şi a ajuns, în
1 896, prin concurs, titularul Catedrei de "Istoria şi literatura românilor până la Mihai Viteazul" de la
Universitatea din Bucureşti.
În Capitala României, Dimitre Onciul avea să creeze, împreună cu Ioan Bogdan şi Nicolae
Iorga, "Şcoala critică" în istoriografia românească, fiind unul dintre fondatorii istoriografiei româneşti
moderne.
În anul acesta, cu prilejul marcării a 1 40 de ani de la fondarea Academiei Române, supremul
for de ştiinţă şi cultură al ţării, Editura Academiei Române a deschis o nouă şi importantă colecţie,
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sugerată de preşedintele Academiei, Eugen Simion, dedicată scrierilor reprezentative ale membrilor
Academiei de la începuturi până în prezent.
Colecţia se deschide cu volumul consacrat lui Dimitre Onciul, de la a cărui naştere se
împlinesc azi, 26 octombrie 2006, 1 50 de ani şi pe care moartea 1-a surprins, în 1 923, ca Preşedinte al
Academiei Române, Director General al Arhivelor Statului şi Decan al Facultăţii de Litere şi Filosofie
din principala universitate a ţării, Universitatea din Bucureşti.
În volum sunt redate din opera savantului mai multe studii, în multe privinţe nedepăşite încă,
despre continuitatea populaţiei daco-romane Ia nordul Dunării după retragerea legiunilor şi
administraţiei romane din Dacia, formarea poporului român, originea şi dezvoltarea statelor
româneşti. La data apariţiei lor, studiile lui Dimitre Onciul "au fost - spunea N. Iorga - o revelaţie
pentru cei care puteau pricepe" .
Cu argumente puternice de ordin lingvistic, istoric şi toponimie, Dimitre Onciul a demonstrat
că poporul şi limba română s-au fonnat de o parte şi de alta a Dunării în strânsă unitate teritorială.
Raporturile dintre fonnaţiunile social-plolitice româneşti cu statele din jur, maghiar şi bulgar,
în perioada premergătoare "întemeierii" statelor româneşti de "sine stătătoare", au constituit o altă
preocupare predilectă a lui Dimitre Onciul.
Distinsul istoric bucovinean a realizat un model de analiză critică a izvoarelor istorice în
cercetarea constituirii statelor româneşti independente. "Vor trece secole - afirma Vasile Pârvan, Ia
moartea lui Dimitre Onciul - şi numele lui va fi legat mereu de povestea epică a luptei cu taina cea
mare a istoriei noastre" .
Prin importantele funcţii deţinute în viaţa ştiinţifică şi culturală a ţării, ca şi prin conferinţele
publice, pregătite tot atât de serios, ca şi prelegerile universitare străbătute de un cald patriotism,
Dimitre Onciul a contribuit la pregătirea spirituală a generaţiei "Marii Uniri" din 1 9 1 8. El putea spune
cu o îndreptăţită satisfacţie Ia Academia Română, în şedinţa solemnă din 14 mai 1 9 1 9, că "la plinirea
secolelor, generaţiunea noastră era predestinată, cu necesitate istorică, să vadă această încoronare a
luptelor şi aspiraţii lor generaţiilor trecute" .
Dimitre Onciul a lăsat urmaşilor mesajul adâncirii cunoaşterii istoriei ca fiind o condiţie a
demnităţii.
"Interesul unui popor pentru istoria sa este - scria el - măsura cea mai sigură pentru gradul său
de cultură, pentru civilizaţia lui" .
Volumul Dirnitre Onciul (1856-1923). Scrieri alese, cu care se deschide colecţia academică
"Cărţi de căpătâi" este - ne-am dorit - şi un omagiu memoriei "unuia dintre cei mai constructivi
cercetători ai istoriei noastre", model de dascăl şi savant.
Parafrazând cuvintele lui Dimitre Onciul Ia centenarul naşterii lui Mihail Kogălniceanu, în
1 9 1 8, considerăm că, "onorând aici, la Straja, memoria lui Dimitre Onciul, onorăm Academia
Română, al cărei membru şi preşedinte a fost, onorăm Straja care ni 1-a dat, facem dovada că l-am
meritat.
Onoare memoriei lui!
Acad. Ştefan Ştefu!escu
Dr. Dorina N. Rusu
Dr. Mihai Popa
Cu acest prilej, primarul comunei Straja, Vasile Juravle, a conferit Diploma de "Cetăţean de
Onoare" al comunei Straj a, pentru merite deosebite, multiplului campion olimpic, sportivul Dimitrie
Popescu, fiu al satului şi învăţătoarei Elisaveta Teleagă, pentru activitatea la catedră şi cea artistică
desfăşurate de-a lungul timpului, apoi a oferit câte un simbol, pentru neuitare a momentului aniversar,
constând dintr-o trăistuţă şi un prosop, ţesute în localitate şi o mapă cuprinzând un text cu date
importante din viaţa istoricului bucovinean Dimitre Onciul, precum şi imagini din comuna Straja.
După consumarea părţii festive, a unnat un simpozion, care s-a desfăşurat în Cabinetul de
documentare şi informare din şcoală, cu tema "Dimitre Onciul - întemeietor al istoriografiei critice
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româneşti", la care profesorul de istorie Petru Bărbuţă a prezentat comunicarea Dimitre Onciul aspecte biobibliografice. Conf. dr. Mihai Lazăr a prezentat comunicarea Concepţia istorică a lui
Dirritre Onciul, iar profesorul Ioan Scripcariuc Dimitre Onciul, director al Arhivelor Statului.
În încheiere, prof. Vasile Pasailă a prezentat expunerea Straja, cum era în a doua jumătate a sec.
al XIX-lea. Comunicările s-au bucurat de aprecierea publicului iubitor de istorie.
Momentul an iversar de la Straja s-a încheiat cu un frumos program artistic prezentat de
formaţia preşcolarilor "Voinicelul" şi de cea a şcolii, " Străjăncuţa", la Căminul cultural, unde invitaţii
au intrat pe sub un arc de flori realizat de elevi.
Academia Română trimite primarului comunei, cu adresa nr. 5 03 5 din 1 4. 1 1 .2006, o scrisoare
de felicitare, semnată de preşedintele său, acad. Ionel Haiduc, pentru programul realizat cu prilejul
marcării în comuna Straj a a momentului aniversar Dimitre Onciul, "unul dintre cei mai distinşi
preşedinţi ai Academiei Române" .
Presa locală din judeţ a prezentat evenimentul de la Straja. Astfel, " Săptămânalul de R!idăuţi",
în nr. 43 (84) din 3-9 noiembrie 2006, prezintă imagini ale programului sub titlul Istoricul Dimitre
Onciul sărbătorit la Straja, iar în "Obiectiv de Suceava", nr. 254 ( 1 6 1 2) din 28-29 octombrie 2006,
se publică articolul profesorului Petru BărbuţA, I50 de ani de la naşterea istoricului Dimitre Onciul şi
un redacţional, Istoricul Dimitre Onciul sărbătorit la Straja.
"
"Observatorul de Bucovina , periodic itinerant de orientare europeană, editat de Transpress,
anul I, nr. 2, din noiembrie 2006, sub titlul Straja şi-a omagiatfiul, prezintă desfă.şurarea momentului
cultural dedicat marelui istoric care a dat comunei Straja strălucire spirituală, pe două pagini bogat
ilustrate.
Şi manifestarea omagială din Bucovina ilustrează preţuirea de care se bucură personalitatea
istoricului D imitre Onciul în rândul comunităţii locale de astăzi, în care trăiesc urmaşii mândrilor
străjeri ai lui Ştefan cel Mare de lângă Putna voievodală.
Petru Bărbuţă

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ
DEUTSCHSPRA CHIGE DFFENTLICHKEIT UND PRESSE
IN MITTELOST- UND SUDOSTEUROPA (1848-1948)
Iaşi 1 -5 noiembrie 2006
Între 1 şi 5 noiembrie 2006 s-a desfă.şurat la Iaşi conferinţa internaţională cu tema
Deutschsprachige Ojfentlichkeit und Presse in Mittelost- und Siidosteuropa (1848-1948) [Opinia
publică şi presa de limbă germană în Europa Centrală, de Est şi de Sud-Est (1848-1948)].
Manifestarea a fost prilejuită de împlinirea a 1 00 de ani de existenţă a Catedrei de Germanistică din
cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi, înfiinţată în 1 906 de Traian Bratu, şi a
fost organizată cu sprij inul Fundaţiei "Alexander von Humboldt" , al Institutului pentru Cultura şi
Istoria Germană în Europa de Sud-Est din MUnchen, al Asociaţiei Bibliotecilor din Viena şi al
Centrului "Goethe" din Iaşi.
Acest eveniment ştiinţific de referinţă a reunit cercetători, istorici, germanişti, lingvişti şi
bibliotecari din România, Croaţia, Slovenia, Serbia, Ucraina, Moldova, Ungaria, Bulgaria, Germania,
Austria, Marea Britanie, Franţa şi Elveţia.
Lucrările conferinţei au fost deschise în Aula "Mihai Eminescu" a Universităţii "A. I. Cuza"
din Iaşi de un cuvânt introductiv, rostit de prof. dr. dr. h. c. Andrei Corbea-Hoişie, urmat de conferinţa
prof. dr. dr. h. c. Alexandru Zub, intitulată Alexander van Humboldt und der rumănische Kulturraum
[Alexander von Humboldt şi spaţiul cultural românesc].
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Dezbaterile au avut loc în cadrul a trei secţiuni :
l . Inventarierea fenomenului de ,. opinie publică de limbă germană " în afara spaţiului
lingvistic german şi îndeosebi în Europa Centrală, de Est şi de Sud-Est / Posibilităţi şi metode de
cercetare 1 Proiecte de cercetare curente. Au participat: dr. Gertraud Marinelli-Ktlnig (Viena), cu
comunicarea Die Zeitschriftenlandschaft in den slawischen Lăndern der Habsburgermonarchie vor
1848 [Tablou sinoptic al revistelor din regiunile slave ale Monarhiei Habsburgice înainte de 1 848] ;
prof. dr. Peter Vodopivec (Ljubljana), Die Presse der Deutschen in Untersteiermark und Krain [Presa
germanilor din regiunile Untersteiermark şi Krain] ; conf. dr. Peter Rychlo (Czemowitz), Zum
Problem der Synthese der Bukowiner Multikultur [Despre problema sintezei multiculturalităţii din
Bucovina]; prof. dr. Penka Angelova (Veliko Tarnovo), Die deutschsprachige Presse in Rousse um
die Jahrhundertwende als Teil der multikulturellen Medienlandschaft [Presa de limbă germană din
Rousse la răscruce de veacuri ca parte a peisajului mediatic multicultural]; dr. Markus Bauer
(Portsmouth), Czernowitz vor 1 918 - Răumliches Dispositiv und urbane Kommunikation [Cernăuţiul
înainte de 1 9 1 8 - dispozitiv spaţial şi comunicare urbană); conf. dr. Ioana Crăciun-Fischer
(Bucureşti), Ideologische und stilistische Aspekte des politischen Diskurses in der Zeitung ,. Neuer
Weg " [Aspecte ideologice şi stilistice ale discursului politic în ziarul "Neuer Weg"] ; prof. dr. Hans
Otto Horch (Aachen), Die virtuelle Bibliothek des Judentums als Forschungsperspektive.
Anmerkungen zum Stand digitaler Editionen im Internet [Biblioteca virtuală a comunităţii evreieşti ca
perspectivă de cercetare. Observaţii privind stadiul ediţiilor digitale în Internet); prof. dr. Zoltan
Szendi (Pecs), Deutschsprachige Journalistik in Mitteleuropa (1860--1 914) [Jurnalistica de limbă
germană în Europa Centrală ( 1 860-- 1 9 1 4)] ; dr. Remus Zăstroiu (laşi), Das rumănische Pressewesen
im europăischem Kontext [Presa românească în context european] ; prof. dr. Valdo Obad (Ossjek),
Zeitungen als Quelle zur Erforschung des Theaterlebens [Ziarele ca sursă de cercetare a vieţii
teatrale]; Gabriel Kohn (Timişoara), Deutschsprachige Presse und A utoren innerhalb der pluralen
Gedăchtniskonfiguration von Temeswar [Presa şi autorii de limbă germană în configuraţia pluralistă
memorială din Timişoara] ; prof. dr. George Guţu (Bucureşti), Neue Erkenntnisse aus dem Umfeld der
Bukowiner Anthologie ,. Die Buche " [Noutăţi din contextul antologiei bucovinene "Die Buche"] ;
prof. dr. Sigurd Paul Scheichl (lnnsbruck), ,. Der Nerv " und ,. Der Brenner " [Publicaţiile "Der Nerv"
şi "Der Brenner"] .
2 . Studii de caz:
2. 1 . Tradiţii şi regiuni.

Au participat: dr. Peter Motzan (MUnchen), Brucke uber Wissens/Ucke:
Die Zeitschrift ,. Kulturnachrichten aus Rumănien " (Bukarest, 1 925-1 928) [Punţi peste deficienţele
despre revista " Ştiri culturale din România"] ; dr. Flavius Solomon (laşi), Die deutschsprachige
Presse Bessarabiens bis 1940 [Presa de limbă germană din Basarabia); dr. Mihai Ştefan Ceauşu
(laşi), Die Presse und das politische Leben in Bukowina [Presa şi viaţa politică în Bucovina la
începutul secolului XX. Cazul revistei "Adevărul"] ; dr. Bianca Bican (Cluj-Napoca), ,. Der Fruhling "
und seine Herausgeber ["Primăvara" şi redactorii săi] ; prof. dr. Mira Miladinovic-Zalaznik
(Ljublj ana),
Carniolia " (1838-1844), das erste belletristische Journal Krains und seine
redaktionelle Politik ["Carniolia", primul jurnal beletristic din Craina şi politica sa redacţională].
2.2. Componenta evreiască. Au participat: Prof. dr. Susanne Martin-Finnis (Portsmouth),
Prăskriptive und deskriptive Normen im ăffentlichen Sprachgebrauch: Czernowitzer innerjudische
Kontroversen im Spiegel der externen Debatten 1915-1919 [Norme prescriptive şi descriptive în
limbajul oficial: controverse interne evreieşti cernăuţene în oglinda dezbaterilor externe 1 9 1 5- 1 9 1 9] ;
prof. dr. Juliana Beli-Goencz/Nicolina Zubenica (Novisad), Die Juden im Spiegel der
deutschprachigen Neusatzer Presse vor dem zweiten Weltkrieg [Evreii în oglinda presei de limbă
germană din Neusatz/Novisad înaintea celui de-al Doilea Război Mondial]; lector dr. Gaelle Vasogne
(Paris), Die Bedeutung der jiidisch-nationalen Wochenschrift ,. Selbstwehr " im Prozejl der
Anerkennung der judischen Nationalităl in der Tschechoslowakei [Importanţa săptămânalului
naţional evreiesc "Autoapărarea" în procesul recunoaşterii naţionalităţii evreieşti în Cehoslovacia);
dr. Mikola Kushnir (Czernowitz), Judisches Vereinswesen in der Bukowina in der zweiten Hălfte des
,.
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19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts und die Czernowitzer 6/fentlichk.eit [Asociaţiile evreieşti din
Bucovina în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi la începutul secolului al XX-lea]; Ioana Rostoş
(Suceava), " Czernowitzer Morgenblatt " - ein deutschjiidisches Blatt? [ Czemowitzer Morgenblatt" 
"
un ziar germana-evreiesc?].
2.3. Contexte sociale şi naţionale. Au participat: prof. dr. Andras Balogh (Cluj-Napoca),
Deutschsprachige Presse in den Revolutionsjahren 1848/1849 in Ungarn [Presa de limbă germană în
anii Revoluţiei din 1 848/1 849 în Ungaria]; praf. dr. Victor Neumann (Timişoara), Temeswarer
"
Zeitung " und die Formierung einer Temeswarer Zivilgesellschaft (1890-1910) ["Ziarul de
Timişoara" şi formarea unei societăţi civile timişorene]; dr. Mariana Hausleitner (Mi.inchen), Die
Pressezensur in der Zwischenkriegszeit in der Bukowina und Bessarabien [Cenzura presei in perioada
interbelică în Bucovina şi Basarabia]; dr. Igor Zhaloba (Kiev), Bewahrung und Konservierung der
Pressebestiinde. Die Universitiitsbibliothek und das Gebietsarchiv Czernowitz [Păstrarea şi
conservarea efectivelor de presă. Biblioteca Universitară şi Arhiva regiunii Cernăuţi]; dr. Constantin
Ungureanu (Chişinău), Die deutschsprachige Czernowitzer Presse iiber den Grundschulunterricht
aus Bukowina (Ende des 19. Jh. - Anfang des 20. Jh. [Presa cemăuţeană de limbă germană despre
învăţământul primar din Bucovina (sfărşitul secolului al XIX-lea - începutul secolului al XX-lea)];
praf. dr. Matjaz Birk (Maribor), Provinz und Metropole in " Bliitter aus Krain " (Laibach/Ljubljana)
[Provincie şi metropolă în Pagini din Craina" (Laibach/Ljubljana)].
"
2.4. Interferenţe cu literatura şi artele. Au participat: prof. dr. Marijan Bobinac (Zagreb),
Niedergang des deutschen und das A ufkommen des kroatischen Theaters im Nachmărz [Decăderea
teatrului de limbă germană şi apariţia celui în limba croată în perioada de după Revoluţia din martie];
dr. Markus Winkler (Portsmouth), Zur Rolle der deutschsprachigen Presse in der Czernowitzer
Theaterkrise [Despre rolul presei de limbă germană în timpul crizei teatrului din Cernăuţi]; prof. dr.
Josip Babic (Ossjek), Deutschsprachige Biicherbestănde in den slawonischen Bibliotheken.
Lebendiges Erbe oder totes Kapital? [Efective de cărţi în limba germană in bibliotecile slavone.
Moştenire vie sau capital defunct?]; Ştefaniţa-Mihaela Ungureanu (Rădăuţi), Literatur und Kunst in
der Bukowina "-Zeitung [Literatură şi artă în ziarul Bukowina"] ; lect. Daniel Baric (Tours), " Der
"
"
Pilger". Eine Commerzielle belletristische Zeitschrift " aus Karlstadt/Karlovac in Kroatien, 1842"
1845 [,Pelerinul " . O revistă "comercială-beletristică" din Karlstadt/Karlovac în Croaţia, 1 842-1 845];
dr. Hans Paul Neumann (laşi), Schmunzelmann: eine Rezzorische Typologie des auslandsdeutsch
nationalen Journalisten [Zârnbitorul: o tipologie rezzoriană a gazetarului naţional dintre germani în
afara spatiului german].
3. Păstrarea şi conservarea efectivelor de presă 1 Proiecte şi planuri de digitalizare. Au
participat: dr. Joachim Zeller (Berlin), Zeitungssammlung der SSB - Papieroriginal, Mikrojilm,
Digitalisat [Colecţia de ziare a Bibliotecii de Stat - Originale pe hârtie, microfilme, digitalizate];
dr. Maria Diaconu (Bucureşti), Deutschsprachige Pressebestănde bei der Bibliothek der Akademie
[Efective de presă în limba germană la Biblioteca Academiei]; Christa Mi.iller (Viena), ANNO Austrian Newspapers Online. Eine Zeitungs-Massendigitalisierungs-lnitiative der Osterreichischen
Nationalbibliothek [ANNO - Austrian Newspapers Online. O iniţiativă a Bibliotecii Naţionale
Austriece de digitalizare generală a presei]; dr. Sergij Osatchuk (Czernowitz), Das erste Czernowitzer
deutsch-nationale Presseorgan - Bukowiner Bote " [Primul organ de presă national-german din
"
Cernăuţi: "Mesager bucovinean"]; dr. Ioan Lihaciu, dr. Alexander Rubel (laşi), Deutschsprachige
Pressebestănde an der Universitătsbibliothek laşi [Efective de presă în limba germană la Biblioteca
Universitară din Iaşi] .
Materialele conferinţei vor fi adunate de către organizatori şi publicate în volum în cursul
anului viitor.

Ştefoniţa-Mihaela Ungureanu
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SEMINARUL ŞTIINŢIFIC CU TEMA:
CENTRUL PENTRU STUDIEREA PROBLEMELOR BUCOVINEI
AL A CADEMIEI ROMÂNE-FILIALA IAŞI. A CTIVITA TEA
EDITORIALĂ 2006
Rădăuţi, 1 4 decembrie 2006
În cadrul manifestărilor ştiinţifice proprii pentru anul 2006, Centrul pentru Studierea
Problemelor Bucovinei a organizat seminarul ştiinţific cu tema Centrul pentru Studierea Problemelor
Bucovinei al A cademiei Române - Filiala laşi: activitatea editorială (2006). În prima parte a
manifestării, " Analele Bucovinei " - 13 ani de prezenţă continuă în dialogul privind istoria şi cultura
Bucovinei, au fost prezentate tomurile editate şi tipărite în anul 2006: anul XII, nr. 1 , 2005 (Rodica
Iaţencu) şi 2, 2005 (Elena Pascaniuc); anul XIII, nr. 1 , 2006 (Ovidiu Bâtă) şi 2, 2006 (Rodica
Iaţencu).
Eforturile Centrului pentru Studierea Problemelor Bucovinei urmăresc în ultimii ani, printre
altele, aducerea la zi a periodicului "Analele Bucovinvei " . Începutul anului 2006 reprezintă, din
această perspectivă, un eveniment singular în istoricul periodicului de la Rădăuţi: apariţia,
concomitent, a trei tomuri: XI, nr. 1 şi 2, 2004, XII, nr. 1 , 2005. Tot în acest an apar tomurile XII,
nr. 2, 2005 (septembrie) şi XIII, nr. 1, 2006 (octombrie), iar tomul XIII, nr. 2, 2006 intră sub tipar la
începutul trimestrului IV.
Editorialul numărului 1 din 2005 al publicaţiei "Analele Bucovinei", volum premiat de
Fundaţia Culturală a Bucovinei, la 8 decembrie 2006, este semnat de redactorul-şef, D. Vatamaniuc,
Ioan Slavici şi Bucovina, p. 5-7. În cadrul secţiunii "Viaţa politică, culturală, literară şi artistică"
publica materiale: Simina-Octavia Stan, Silvestru Morariu Andrievici, slujitorul şi apărătorul
caracterului românesc al Bisericii Ortodoxe Române, p. 9-32; Vasile 1. Schipor, Bucovina istorică,
elita bucovinenilor şi Academia Română, p. 33-49.
Dintre studiile ce se publică în secţiunea " Istorie, demografie, toponimie, onomastică,
statistică" le menţionăm pe cele semnate de Daniel Hrenciuc, Drumul spre libertate: refugiaţi
polonezi în Bucovina (1939-1941), p. 5 1 -62; Vlad Gafiţa, Câteva consideraţii asupra dificultăţilor
guvernării Bucovinei sub conducerea lui Iancu Flondor in primul an după Unire, p. 63-7 1 ; Sergiu
Haimovici, Caracteristicile unui cep al cornului de Bos primigenius, găsit intr-o groapă din zona
Curţii Domneşti de la Suceava, alături de materiale arheologice datate în secolele XVI-XVII, p. 73-78.
În cadrul secţiunii "Folclor, etnografie, arhitectură" publică Elena Cristuş-Pascaniuc: Ioan
Vicoveanu în corespondenţă cu Matthias Friedwagner, p. 79-97.
Alte câteva secţiuni, " Ştiinţele naturii", "Opinii'', "Documentar", reunesc studii, articole şi
documente d intre cele mai diverse, provenind din epoci diferite: Ovidiu Bătâ, Vechi staţiuni
balneoclimaterice din Bucovina, în secolele XIX-XX, p. 99-107; Petru Bej inariu, Contribuţii ale
biologi/ar din Bucovina istorică la cercetările de genetică, p. 1 1 9- 1 23 ; Ti tus Lucescu, Specii din
genul Hieracium, ierborizate în Bucovina, p. 1 25-1 28; Ion Iordache, Adrian Oprea, Constantin Ion,
Aspecte ale biodiversităţii din ariile protejate ale judeţului Suceava, p. 1 29-1 34; Ştefan Purici,
Identitatea naţională, integrarea europeană şi românii din Ucraina, p. 1 3 5-1 39; D. Vatamaniuc,
Claudiu Jsopescu în corespondenţă cu N. Iorga (1926-1935), p. 1 7 1 - 1 79; Teodor Balan, Teatrul
românesc în Bucovina înainte de 1918, p. 1 4 1- 1 69; Vasile 1. Schipor, Românii din Bucovina în
reconstrucţia societăţii civile, p. 1 8 1-2 1 6; Marian Olaru, Jurnalul lui Vasile Motrescu (Il), p. 2 1 7-237.
"
"
"Cărţi. Reviste şi "Cronică reprezintă, cu fiecare număr, o radiografie a vieţii culturale şi
ştiinţifice din Bucovina de astăzi, consemnând apariţii editoriale şi noi contribuţii la sporirea
cunoaşterii istoriografice a provinciei. La rubrica "Aniversări", "Analele Bucovinei" publică studiul
Doina-Margareta Onica, cercetător de prestigiu, memorialist şi mesager al Bucovinei în lume,
p. 26 1-277, semnat de Vasile 1. Schipor. Rubrica "In memoriam" consemnează moartea unei
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personalităţi din Bucovina: P. S. Gherasim Putneanul, episcop-vicar al A rhiepiscopiei Sucevei şi
Rădăuţilor, p. 279-285 (Vasile I. Schipor).
Tomul XII al publicaţiei "Analele Bucovinei ", cuprinzând 280 de pagini, se tipăreşte cu
sprij inul Ministerului Culturii şi Cultelor şi este ilustrat, pe coperta I, cu imaginea Catedralei
Ortodoxe Sfânta Treime" din Cernăuţi, construită în perioada 1 844-1 864, după modelul Bisericii
" "
" Sîantul !sac din Sankt-Petersburg.
,,Analele Bucovinei" , periodicul semestrial al Centrului pentru Studierea Problemelor
Bucovinei îşi continuă apariţia cu nr. 2, 2005, ieşit de sub tipar la începutul lunii septembrie. Tomul
are 388 de pagini şi îşi păstrează formatul şi structura de organizare a materialelor, prin care s-a impus
în viaţa ştiinţifică din România.
Editorialul, Bucovina între mitul habsburgic şi realitatea istorică, p. 289-306, este semnat de
Mihai lacobescu. În cadrul secţiunii "Evocări ", Luzian Geier publică articolul Buchenlănder von
Weltbedeutung. Hundert Jahre se it dem Tode des Chirurgen Johann Mi/culicz-Radecki [Bucovineni de
renume mondial. 100 de ani de la moartea chirurgului Johann Milculicz-Radecki], p. 307-3 16.
Secţiunea "V iaţa politică., culturală., literară şi artistică" reuneşte patru studii: Pavel Ţugui,
G. Călinescu şi debutul literar a/ lui Mircea Streinul, p. 3 1 7-325; Vasile I. Schipor, Dumitru Oniga.
Poezia-spovedanie, poezia-penitenţă şi drum de izbăvire, p. 327-340; Vasile I. Schipor, Vasile
Pânzariu. Calvarul cuvântului condamnat la moarte în .. veacul marelui prăpăd", p. 341-354;
Gheorghe Schipor, Învăţământul agricol din Bucovina în perioada 1871-1948, p. 355-370.
Istorie, demografie, toponimie, onomastică., statistică" grupează cinci materiale: Marian
"
Olaru, Jurnalul partizanului Vasile Motrescu. Memorii, scrisori, manifeste (III), p. 37 1-39 1 ; Rodica
Iaţencu, Organizaţii şi mişcări studenţeşti anticomuniste (1945-1959). Studiu de caz: bucovineni în
Mişcarea Tineretului Regalist, p. 393-432; Daniel Hrenciuc, Consideraţii privind integrarea
germanilor bucovineni în Regatul României Mari (1 918-1940), p. 433-465; Ştefan Purici, Premisele
reformei agrare din Bucovina (1918-1921), p. 467-48 1 ; Constantin Ungureanu, Delimitarea
frontierei Bucovinei în anii 1 775-1 776, p. 483-492.
În "Folclor, etnografie, arhitectură", "Analele Bucovinei " publică două materiale: Elena
Pascaniuc, Ioan Vicoveanu şi culegerile sale de folclor, p. 493-497; Ion Filipciuc, Manuil Isopescu
(1825-1905), întâiul culegător de folclor din Bucovina, p. 499-5 1 9.
Patru materiale formează substanţa secţiunii Ştiinţele naturii". Aici publică Ovidiu Bâtâ,
"
Vechi staţiuni balneoclimaterice din Bucovina, în secolele XIX-XX (Il), p. 5 2 1 -529, continuare a
materialului din tomul XII, nr. 1 , 2005, p. 99-1 07; Angelica Turculeţ, Cercetări ecologice asupra
unor specii ce aparţin ordinelor Heteroptera şi Homoptera, dăunătoare culturilor de trifoi din
Podişul Sucevei, p. 5 3 1-547; Sorin Trelea, Acumularea de apă Rogojeşti - posibilă arie de
importanţă avifaunistică, p. 547-552; Johanna Walie Mtiller, Carmen Gache, Alina Elena Ignat,
Contribuţii la identificarea unor situri .. Natura 2000 " înjudeţele Moldovei, p. 553-565.
Opinii", secţiune introdusă în sumarul Analelor Bucovinei " începând cu anul II, numărul 2,
"
"
1 995, cuprinde materialele semnate de Pavel Ţugui, Cupca, un sat din Bucovina. Monografie istorică.
Partea I (1 429-1 944), p. 567-577 şi Dumitru Teodorescu, Bucovina la început de mileniu: mituri
vechi, mituri noi, p. 579-582. În secţiunea Documentar se tipăresc valoroase materiale de arhivă:
Teodor Balan, Teatrul românesc în Bucovina înainte de 1918 (III), p. 583--608 (continuare din anul
XI, nr. 2, 2004, p. 295-328 şi XII, nr. 1 , 2005, p. 1 4 1- 1 69) ; D. Vatamaniuc, Claudiu Isopescu în
corespondenţă cu Nicolae Iorga (1926-1 935) (III), p. 609--639 (continuare din anul XI, nr. 2, 2004,
p. 455-462 şi XII, nr. 1 , 2005, p. 1 7 1- 1 79) .
Sub diverse semnături, în cadrul secţiunii Cărţi. Reviste" , se publică recenzii pe marginea
"
unor lucrări tipărite în Bucovina sau semnate de bucovineni sub egida unor edituri din ţară. Nu sunt
omise în sumarul "Analelor Bucovinei", în spiritul orientării sale programatice, apariţiile editoriale
din regiunea Cernăuţi, precum şi periodicele importante din provincie: "Codrul Cosminului ",
Suceava. Anuarul Complexului Muzeal Bucovina", "Ţara Fagilor" (Suceava), Glasul Bucovinei"
"
"
(Cernăuţi). În secţiunea "Cronică", p. 657--667, sunt consemnate un stagiu de documentare în
Germania şi câteva reuniuni ştiinţifice, dintre care: cea de a XIII-a sesiune anuală de referate şi
comunicări a Centrului pentru Studierea Problemelor Bucovinei, Râdăuţi, 1 2- 1 3 octombrie 2005,
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colocviul "Bucovinenii şi literatura spatiului concentrationar", Rădăuti, 5 iulie 2005 (cea dintâi
manifestare ştiinţifică organizată de o instituţie publică din Bucovina pe această temă de istorie
recentă şi de istorie literară contemporană). La rubrica Aniversări, D. Vatamaniuc semnează articolul
Ion Gherman la 85 de ani, p. 669.
"
"Analele Bucovinei tipăreşte pe coperta I a acestui nou tom imaginea Bisericii " Sfânta
Cruce" din Pătrâuţi pe Suceava, zidit!!. în 1 487 de Ştefan cel Mare, promovând şi în acest fel, ca la
fiecare număr, valorile inestimabile ale ortodoxiei româneşti din aceasta. parte a ţării.
"Analele Bucovinei", anul XIII, nr. 1 , 2006 îşi continua. aparitia, cu cel de-al 26-lea tom, ieşit
de sub tipar în partea a doua a lunii octombrie.
Editorialul, Bucovina, ,. cheia Moldovei ", sub stăpânirea A ustriei habsburgice (1 775-1918),
p. 7-1 4, este semnat de acad. Ştefan Ştefhnescu.
În cadrul secţiunii "Evocări" public!!.: Vasile l. Schipor, Filimon Rusu (1882-1957) - istoric,
memorialist, culegător de folclor şi publicist, p. 1 5-36 şi D. Vatamaniuc, Vladimir Trebici (1 9161 999), p. 3 7-38.
"
"Viaţa politică., culturală., literar!!. şi artistic!!. grupeaza. cinci studii: Mihai-Ştefan Ceauşu,
Obţinerea autonomiei Bucovinei în dezbaterea elitei multietnice provinciale. 1848-1861, p. 39-54;
Daniel Hrenciuc, Integrarea minorităţilor naţionale din Bucovina în România Mare: abordarea
naţional-liberală, p. 5 5-75; Alis Niculicâ, Teatrul Naţional din Cernăuţi (1924-1 935), p. 77-96;
Lucia Olaru Nenati, George Voevidca - un bucovinean original, p. 97-1 22; Dumitru Valenciuc,
Funcţii administrative şi distincţii onorifice în Mitropolia Bucovinei, p. 1 23-142.
În cadrul sectiunii "Istorie, demografie, toponimie, onomastică., statistic!!.", "Analele Bucovinei"
include studiile semnate de Luzian Geier, Die militărische Besetzung der Bukowina und das k. k.
Infanterieregiment 41 - das Bukowiner Hausregiment [Ocupaţia militară a Bucovinei şi istoria
Regimentului de In/anterie c. c. nr. 41], p. 1 43-1 53; Ştefan Purici, De la supuşi la cetăţeni. Românii
din Bucovina (1 775-1914), p. 1 55-1 66; Constantin Ungureanu, Statistică şcolară despre învăţământul
primar din Bucovina (sfârşitul sec. al XIX-lea - începutul sec. al XX-lea), p. 1 67-202; Rodica laţencu,
Mişcări şi organizaţii studenţeşti anticomuniste (1945-1959). Studiu de caz: bucovineni în Mişcarea
Tineretului Regalist (I l ), p. 203-26 1 .
În "Folclor, etnografie, arhitectură", Elena Pascaniuc publică materialul Folclorul deportărilor
din Bucovina, p. 263-269.
Trei materiale, dintre care douâ semnate de mai mulţi autori, sunt incluse în "Ştiinţele naturii" :
Ovidiu Bâtâ, Vechi staţiuni balneoclimaterice din Bucovina, în secolele XIX-XX (III), p. 27 1-279;
Sorin Trelea, Adrian Oprea, Botanistul bucovinean Emilian Ţopa, p. 28 1 -288; Adrian Mesteacânu,
Denisa Conete, Radu Gava, Observaţii de tip monitoring asupra păsărilor de apă de pe lacul
Budeasa (Bazinul Argeşului), p. 289-296.
Secţiunea "Opinii" cuprinde douâ materiale semnate de Mihai Iacobescu, A apărut
Enciclopedia Bucovinei, p. 297-300 şi Ion Popescu-Sireteanu, O lucrare monumentală - Enciclopedia
Bucovinei, p. 301-304.
În "Documentar" se tipăresc materiale de arhiva.: D. Vatamaniuc, Titu Maiorescu în cores
pondenţă cu Hurmuzăcheştii, p. 305-3 1 0; D. Vatamaniuc, Claudiu Isopescu în corespondenţă cu
N. Iorga (IV), p. 3 1 1-349 şi Dumitru Valenciuc, Mitropolitul Visarion Puiu şi pregătirile pentru
evacuarea bunurilor culturale ale bisericii bucovinene (1 939-1940), p. 35 1-363.
Sub d iverse semnâturi, în cadrul secţiunii "Cărţi. Reviste", p. 365-389, "Analele Bucovinei"
publică şi în acest tom recenzii pe marginea unor lucrări tipărite în Bucovina sau semnate de
bucovineni sub egida unor edituri din tar!l.. Acest nou tom al "Analelor Bucovinei " are 408 pagini şi
este ilustrat, pe coperta I, cu Biserica " Sfânta Treime" din Siret, atribuită., prin tradiţie, voievodului
Sas ( 1 354- 1 3 58), cel mai vechi monument al arhitecturii religioase din Moldova.
În luna octombrie, intr!!. la tipar nr. 2, 2006, cel de al 27-lea tom al publicaţiei "Analele
Bucovinei", realizat şi tipârit de Centrul de la Rădăuţi. Editorialul, Destinul bucovinenilor în spaţiul
concentraţionar al regimului comunist, este semnat de secretarul de redacţie, Vasile l . Schipor.
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Î n secţiunea "Evocări " , revista include materialul Vasile Ţigănescu - prozator modern,
transmis redacţiei de profesorul Vasile Precop cu doi ani în urmă şi care apare acum, la implinirea a
35 de ani de la moartea scriitorului bucovinean.
"
"Viaţa politică., culturală., literară şi artistică reuneşte cinci materiale: Constantin Hrehor,
Silves/ru Morariu Andrievici - contribuţii la emanciparea Bucovinei prin cultură; D. Vatamaniuc,
Grigore Nandriş în corespondenţă cu Basi/ Munteanu şi alţi contemporani ai săi (V); Simina-Octavia
Stan, Mişcarea cultural-naţională în Bucovina în a doua jumătate a secolului al XIX-lea - începutul
secolului al XX-lea; Ilie Popescu, Semnificaţia simbolurilor utilizate în lucrările despre represiunea
sovietică împotriva românilor din nordul Bucovinei sub regimul stalinist; Vasile 1. Schipor,
Bucovineni în spaţiul concentraţionar al regimului comunist - dicţionar biografic ce cuprinde aproape
1 00 de bucovineni, victime ale represiunii comuniste (arestaţi, anchetaţi, torturaţi, condamnaţi,
deportaţi, exilaţi pe motive politice), parte dintr-un proiect de cercetare aprobat, în 2004, de Adunarea
Generală a Academiei Române.
În cadrul secţiunii " Istorie, demografie, toponimie, onomastică., statistică" , publică materiale:
Maria Mandric, Consideraţii privind căile conştientizării naţionale: mişcările naţionaliste ucraineană
şi română (1 920--1 940); Ion Popescu-Sireteanu, Substantivul " vatră " şi verbul a trăi ".
"
Secţiunea "Folclor, etnografie, arhitectură" cuprinde materialul semnat de Elena Pascaniuc,
Leca Morariu - Ioan Vicoveanu. Corespondenţă.
În " Ştiinţele naturii" sunt publicate materialele: Angelica Turculeţ, Cercetări asupra unor
specii de coccine/ide (co/eoptera) prezente în culturile de trifoi roşu din Podişul Sucevei; Petru
Bej inariu, Contribuţii ale biologi/ar din Bucovina la cercetările hidrobio/ogice; Ovidiu Bâtă.,
Geologia Bazinu/ui Superior al pârâului Putna (Munţii Bistriţei) (1); Sorin Trelea, Areale populate cu
Frittilaria me/eagris L. din zona Depresiunii Rădăuţi.
Secţiunea "Opinii" cuprinde două materiale: Ştefan S. Gorovei, Scrisoare deschisă la o
aniversare şi Anghel Popa. Bibliografie selectivă [cărţi, studii şi articole).
Secţiunea " Documentar" cuprinde cinci materiale: D. Vatamaniuc, Revista " !canar " la
Rădăuţi; Vasile 1. Schipor, Periodicu/ " !canar", Cernăuţi, anul !, nr. 1-3, 1935, se află în Bucovina;
Anghel Popa, Însemnările unui voluntar bucovinean din anii Primului Război Mondial despre
principele Carol al României şi Regimentul Vânăt ori de Munte " ; Anghel Popa, Domnul colonel
"
Gheorghe Eminescu; Gheorghe Eminescu, Bravul bravi/ar (Procesul şi executarea mareşalului Ney).
În "Cărţi. Reviste" sunt publicate recenzii, iar în "Cronică" sunt cuprinse patru materiale:
Zilele Universităţii " Ştefan cel Mare " Suceava, ediţia a V-a (Harieta Mareci); Colocviul ştiinţific
internaţional Czernowitz in den deutsch-rumănischen kulturbeziehungen, Jena, 26.-27. Mai 2006
(Elena Pascaniuc); Bucovina - istorie şi cultură, Rădăuţi, 8 iunie 2006 (Elena Pascanic); Simpozionul
ştiinţific: Martiro/ogiu/ Bucovinei. Arestaţi, condamnaţi, deportaţi, exilaţi, persecutaţi pe motive
politice sub regimul comunist (1940--1 941, 1945-1989) (Marian Olaru).
În ultima secţiune, In memoriam, Mircea Irimescu semnează materialul Vasile Precop (19152006).
Acest tom are 308 pagini şi este ilustrat, pe coperta 1, cu Biserica " Siantul Onofrei" din
Mănăstioara, Siret, construită între anii 1 672 şi 1 674 de către Ştefan Petriceicu.
În partea a doua a seminarului ştiinţific organizat de Centrul pentru Studierea Problemelor
Bucovinei s-au făcut referiri la Colecţia " Encic/opedia Bucovinei în studii şi monografii " 1 O ani de
/a fondare. Au fost prezentate cărţile editate în anul 2006: Teodor Balan, Documente bucovinene, voi.
VIII-IX, ediţie îngrijită., note şi comentarii de prof. Ioan Caproşu, Indici de nume şi de materii de
Arcadie Bodale, Prefaţă de D. Vatamaniuc, membru de onoare al Academiei Române, Postfaţă de
prof. univ. dr. Pavel Ţugui, laşi, Editura Taida, 2006, Colecţia " Enciclopedia Bucovinei în studii şi
monografii" ( 1 6) (Marian Olaru); Claudiu lsopescu, mesager al spiritualităţii româneşti în Italia.
1. Corespondenţă (1926-1942), ediţie de D. Vatamaniuc, membru de onoare al Academiei Române,
Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006, Colecţia "Enciclopedia Bucovinei în studii şi
monografii" (1 8) (Elena Pascaniuc); Acad. Radu Grigorovici, Bucovina între milenii. Studii şi
documente, Ediţie îngrijită de Rodica Marchidan şi Rodica Iaţencu, Cuvânt-înainte: D. Vatamaniuc,
membru de onoare al Academiei Române, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006, Colecţia
-
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"Enciclopedia Bucovinei în studii şi monografii " ( 1 9) (Rodica laţencu); O. Vatamaniuc, Bucovina
între Occident şi Orient. Studii şi documente, Cuvânt-înainte de acad. Ştefan Ştefănescu, Bucureşti,
Editura Academiei Române, 2006, Colecţia "Enciclopedia Bucovinei în studii şi monografii" (20)
( Vasile !. Schipor).
Lucrarea semnată de Teodor Balan, Documente bucovinene, voi. VII, care a apărut sub egida
Editurii Taida din Iaşi, cuprinde 1 93 de documente ce acoperă perioada 1 464- 1 740. Volumul VIII-IX,
prevăzut să apară în 2006, acoperă perioadele 1 741-1 799 şi 1 800-- 1 899, cuprinzând 1 8 8 şi, respectiv,
1 1 9 documente. Ediţia aceasta completează şi corectează documentele din voi. I-VI ( 1 507-1 833) şi,
într-o mai mică măsură, continuă intervalul prevăzut iniţial, reunind documente privitoare la
Bucovina din perioada 1 833- 1 899. Addenda et corrigenda acestor volume cuprinde, după cum
precizează prof. univ. dr. Ioan Caproşu, numai o parte din documentele adunate de cărturarul
bucovinean Teodor Balan în perioada de după 1 956, o altă parte, circa 1 1 00 de acte aflându-se
pregătite pentru tipar la laşi sub titlul Documentele mănăstirilor din Bucovina, ce cuprind cele
I l caiete, aflate la Direcţia Judeţeană a Arhivelor Statului Suceava.
Lucrarea Claudiu Isopescu, mesager al spiritualităţii româneşti în Italia. 1. Corespondenţă
(1926-1942) cuprinde 89 de scrisori ale profesorului bucovinean trimise lui Nicolae Iorga între anii
1 926 şi 1 93 5 , aflate la Biblioteca Academiei Române în Fondul N. Iorga. Corespondenţă, 6 1 de
scrisori către Liviu Rebreanu, păstrate, tot aici, în Fondul Liviu Rebreanu. Corespondenţă şi
16 scrisori adresate lui Liviu Rebreanu de către Venera lsopescu, născută Iordanovici.
Corespondenţa lui Claudiu lsopescu prezintă importanţă documentară şi învederează o
activitate programatică în promovarea valorilor culturii româneşti peste hotare. Din problematica
scrisorilor acestui " intelectual modest şi generos" trebuie reţinute, mai ales, câteva, pentru actualitatea
demersului său cultural: organizarea de expoziţii complexe pentru promovarea imaginii României,
lipsa fondurilor materiale pentru activităţi de acest tip (el comunică în ţară completa lipsă de fonduri
"
în care ne găsim" şi susţine că "propaganda în folosul ţării nu se poate face fuă bani"), conduita
reprezentanţilor României în Italia, cultivarea prieteniei oamenilor de ştiinţă şi a profesorilor de Ia
universităţile italiene, lărgirea ariei de difuzare a valorilor culturii noastre prin mijlocirea presei,
atragerea tinerilor din învăţământul superior italian pentru asigurarea permanenţei culturii române în
Occident, înfiinţarea unei biblioteci româneşti, implicarea studenţilor în traduceri din limba română
şi participarea lor Ia cursurile de vară de Ia Vălenii-de-Munte, difuzarea unor prozatori români prin
traduceri în periodice din Italia, precum revista Due lire di novelle" , şi în volume.
"
Lucrarea Bucovina între milenii. Studii şi documente reuneşte contribuţiile academicianului
Radu Grigorovici de peste un deceniu în domeniul istoriei Bucovinei, perioadă în care s-a ataşat unor
"
oameni curaţi, care se luptă cu abnegaţie pentru păstrarea continuităţii etnice şi culturale a românilor
din fosta Bucovină istorică" (cum însuşi mărturiseşte). Contribuţiile în acest domeniu sunt grupate în
patru secţiuni, precedate de: Cuvânt înainte, Vorwort, Cuvânt către cititor, An den Leser şi A utorul se
prezintă prin trei interviuri (Gânduri despre adevărul vieţii şi adevărul ştiinţei - interviu realizat de
prof. dr. Marin Aiftincă; Dialoguri cu bucovinenii - interviu realizat de dr. Alexandrina Cernov; Emil
Grigorovitza. 85 de ani de la moarte - interviu realizat de Dumitru Teodorescu). Urmează: 1. Studii
demografice şi sociale: Introducere; 1. 1. Studiu critic al recensământului aus1riac din 1880 cu
privire la populaţia Bucovinei. 1. Manipularea ulterioară a datelor; 1. 2. Studiu critic al
recensământului austriac din 1880 cu privire la populaţia Bucovinei. li. Ştiinţa de carte; 1. 3. Studiu
critic al recensământului austriac din 1880 cu privire la populaţia Bucovinei. III. Bucovina, teritoriu
de trecere a evreilor galiţieni spre România, între 1880 şi 1900; 1. 4. Trei lumi paralele; 1. 5. Studiu
comparativ al recensământurilor populaţiei Bucovinei din anii 1 772, 1 774 şi 1 775 (!); 1. 6. Studiu
comparativ al recensământurilor populaţiei Bucovinei din anii 1 772, 1 774 şi 1 775 (Il); 1. 7. Răsfoind
un vechi dicţionar geografic al Bucovinei; 1. 8. Die Verminderung der deutschen Bevălkerung
Rumăniens als Folgeerscheinung des zweiten Weltkrieges. Micşorarea populaţiei germane din
România ca urmare a celui de al Doilea Război Mondial: 1. 8. 1 . Originaltext; 1. 8. 2. Traducere din
limba germană; 1. 8. 3. Figuri şi Note bibliografice (Bilder und Bibliographische Noten); 1. 9.
Zusammenfassungen der in rumănischer Sprache verăffentlichten demographischen und sozialen
Umersuchungen (Rezuma/ele studiilor demografice şi sociale publicate ăn limba română); II. Studii,
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Il. 1 . Die osterreichische Politik gegeniiber der Bukowina und ihre oji
unerwarteten Folgen. Politica austriacă şi rezultatele ei adeseori neaşteptate: II. 1 . 1 . Originaltext;
Il. 1 . 2. Traducere din limba germană; Il. 1 . 3. Note bibliografice (Bibliographische Noten); II. 2. Das
Model/ Bukowina. Modelul Bucovinei: II. 2. 1 . Originaltext; II. 2. 2. Traducere din limba germană;
II. 2. 3. Note bibliografice (Bibliographische Noten); II. 3. Viitorul unei iluzii. Die Zukunji einer
Illusion: II. 3 . 1 . Text original; I l . 3 . 2. Obertragung aus dem Rumănischen; II. 3 . 3 . Note bibliografice
(Bibliographische Noten); II. 4. Bucovina, fereastră către vest a Moldovei. Die Bukowina, ein nach
westen gerichtetes Fenster der Moldau: II. 4. 1 . Text original; II. 4. 2. Obertragung aus dem
Rumănischen; II. 5 . Bucovina în mileniul al treilea; II. 6. Aniversarea a 74 de ani de la Unirea
Bucovinei; II. 7 . Dimitre Onciul şi determinismul istoric; II. 8. Şcoala de Fizică de la Cernăuţi (19181 944); II. 9. Die Physik an der Czernowitzer Universităt (1875-1940). Fizica la Universitatea din
Cernăuţi (1875-1940) : II. 9. 1 . Originaltext; II. 9. 2. Traducere din limba germană; II. 1 0. Fizica la
Cernăuţi; II. I l . Vom K. u.K. !. Staatsgymnasium in Czernowitz (1808-1918) zum Liceul .. Aran
Pumnul" (1 918-1944): kulturelle Modelle im Wandel. De la K.u.K. !. Staatsgymnasium din
Cernăuţi(J808-1918) la Liceul .. Aran Pumnul " (1 918-1944): modele culturale în schimbare: II. I l .
1 . Originaltext; II. I l . 2. Traducere din limba germană; III. Diverse: III. 1. Vladimir Trebici. In
memoriam; III. 2. Mesaj către A dunarea Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina;
III. 3 . Cuvânt rostit la 24 noiembrie / 992 la inaugurarea, la Biblioteca Academiei Române, a
expoziţiei .. Bucovina. 1918-1992 " ; III. 4. Sesiunea comemorativă .. Vasile Pârvan " - Cuvânt de
salut; III. 5. Academia Română în preajma celor 125 de ani de existenţă; IV. Comentarii originale
la următoarele documente traduse şi ed itate bilingv de autorul cărţii prezente: Introducere;
IV. 1 . .. Descrierea Districtului Bucovinean " de general Gabriel Sp/eny van Mihâldy (1 775).
"Beschreibung des bukoviner Districts " van General Gabriel Spleny van Mihâ/dy (1 775) :
IV. 1 . 1 . Comentariu general; IV. 1 . 2 . Comentariu I a ediţia bilingvă ucraineană-germană. Kommentar
zur ukrainischen-deutschen Auflage; IV. 1 . 2. 1 . Text original în limba română.; IV. 1 . 2. 2. Obertragung
aus dem Rumănischen; IV. 1 . 2. 3 . Tabele, figuri şi note bibliografice (Tabellen, Bilder und
bibliographische Noten); IV. 2 . .. Tabelul localităţiiar din Bucovina " de general Gabriel Sp/eny von
Mihâldy (1 775) ; IV. 3 . Extras " din lucrarea domnului general Baron de Sp/eny şi dintr-un raport al
"
domnului de Jenisch (1 790) ; IV. 4. Descrierea Bucovinei şi a stării ei lăuntrice " de Vasile Ba/ş
"
(1 780); IV. 5 . Scurte observaţii asupra Bucovinei " de Ioan Budai-Deleanu (1803) ; IV. 6. Ein
"
wichtiger Protokol/ zur Einrichtung des Buccowiner Districts, Wien, Apri/ 1 780. Un Protocol
important referitor la reglementarea Districtului bucovinean, Viena, aprilie 1 780: IV. 6. 1 . Kommentar
(Originaltext); IV. 6. 2. Comentariu (Traducere din limba germană); IV. 7. ,,Francmasoneria in
Bucovina in secolul al XVIII-lea ", de Erich Prokopowitsch; IV. 8. ,,Recentele că/ătoriifizico-politice
ale lui Hacquet în anii 1 788 şi 1 789 prin Carpaţii Dacici şi Sarmatici sau Carpaţii Nordici", de
Balthasar Hacquet (1 790). "Hacquet's neueste physikalisch-po/itische Reisen in den Jahren 1 788 und
1 789 durch die Dacischen und Sarmatischen ader Nord/ichen Karpathen " von Balthasar Hacquet
(1 790) : IV. 8. 1 . Comentariu (Text original); IV. 8. 2. Kommentar (Obertragung aus dem Rumănischen);
IV. 9 . .. Comunicarea " lui Aurel Onciul către contele Tisza Istvân, Viena, 1915; În loc de incehiere.
An Stelle eines A bschlusses; Anexă. O listă a traducerilor din documente privitoare la Bucovina şi un
indice de nume completează sumarul lucrării, prin care punem Ia îndemâna celor interesaţi de istoria
Bucovinei un instrument de lucru şi, totodată, un model de cercetare ştiinţifică multidisciplinară.
Lucrarea semnată de D. Vatarnaniuc, Bucovina între Occident şi Orient. Studii şi documente,
are următorul cuprins: Prefaţă; Bucovina între Occident şi Orient; Notă editorială; Centrul de Studii
"
"
" Bucovina : 1. Bucovina în viziunea a trei institute de cercetare; II. Centrul de Studii .. Bucovina ;
III .. An,alele &covinei", publicaţie academică; IV. Encic/opedia generală a Bucovinei; V. Centrul
de Stud;·i .. Buoovina " între Occident şi Orient; Conferinţe şi reuniuni internaţionale: 1. Conferinţa
internaţională de la Rădăuţi din 1 996; Cuvântul rostit de D. Vatamaniuc, directorul Centrului de
Studii .. Bucovina "; Declaraţia participanţilor la Conferinţa internaţională .. Bucovina, 1 775-1862 " ;
I I . Conferinţa internaţională de la Rădăuţi din 1996; Cuvântul rostit de D. Vatamaniuc, directorul
Centrului de Studii Bucovina " ; Mişcarea europeană mazziniană şi lupta .. Junimii române " pentru
"
independenţă, libertate şi unitate naţională; III. Colocviul internaţional de la Rădăuţi din 1996;
conferinţe, co m u n icări:

.
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Eminescu şi federalizarea Europei; IV. Conferinţa internaţională din Polonia din 1999; Un mare
prozator internaţional şi legăturile sale cu Polonia; Mari scriitori români şi Bucovina:
1. M. Eminescu : 1) Eminescu şi Bucovina; 2) Familia lui Eminescu în Transilvania; 3) Familia lui
Eminescu în Bucovina; 4) Eminescu la Cernăuţi. 1. G. Sbiera şi primul debut al lui Eminescu în
literatură; 5) Eminescu şi ., Foaia Societăţii pentru Literatura şi Cultura Română in Bucovina " ;
6) Bucovina în poezia, proza şi dramaturgia eminesciană; II. Ioan Slavici: 1 ) intemeierea României
"
June ", societatea studenţilor români din Viena; 2) Serbarea de la Putna, august 1871; 3) Congresul
studenţilor de la Putna, august I871 ; 4) O monografie in germană despre românii din Imperiul
austro-ungar - 1881; 5) Comisia Documentelor Istorice; Bucovina in proza şi memorialistica
s/aviciană; IIL Lucian Blaga: 1 ) O intrare spectaculoasă în literatură; 2) Lucian Blaga in cursul de
literatură română ţinut de Leca Morariu la Universitatea din Cernăuţi; 3) Lucian Blaga în viziunea
lui Grigore Nandriş; Personalităţi bucovinene: Aran Pumnul şi Biblioteca gimazişti/or români din
Cernăuţi; Intelectualii bucovineni şi Biblioteca gimnaziştilor români din Cernăuţi; Ernst Rudo/f
Neubauer, profesor, scriitor şi jurnalist; Dionisie O. Olinescu, arheolog şi cronicar al vieţii
ştiinţifice, culturale şi artistice; Ciprian Porumbescu şi o pagină din istoria culturală a Bucovinei;
Ciprian Porumbescu şi marea sa iubire; ., Jurnalul " lui Ciprian Porumbescu: Die Ferienzeit; Timpul
vacanţei; Eugen 1. Păune/ şi activitatea sa; George Baron Lovenda/ la un secol de la naştere;
Destinul unor oameni deosebiţi şi al unei colecţii unice de artă; Mesageri bucovineni ai
spiritualităţii româneşti : Claudiu Isopescu, mesager al spiritualităţii româneşti in Italia; Vianor
Bendescu, mesager al spiritualităţii româneşti în Germania; Grigore Nandriş, mesager al
spiritua/ităţii româneşti in Anglia, in exilul românesc şi comentator al vieţii politice internaţionale;
Intelectuali bucovineni în corespondenţa cu contemporanii lor: Constantin Hurmuzachi şi
primirea lui T. Maiorescu la Academia Română; Alexandru Hurmuzachi şi memoria lui Aran
Pumnul; Gheorghe Hurmuzachi şi .. Documentele Hurmuzachi"; Ioan Slavici, editor al .. Documente
lor Hurmuzachi"; Grigore Nandriş în corespondenţa cu Basil Munteanu; Mircea Streinul în
corespondenţa cu 1. E. Torouţiu şi Basil Munteanu; Relaţii rom âno-germane şi româ no-poloneze:
O punte de legătură intre cultura română şi cea germană; Relaţii culturale româna-poloneze între
cele două războaie mondiale; Leca Morariu şi Hermann von Gilm; Leca Morariu şi Otto von
Leixner-Griinberg; Leca Morariu şi Goethe; Mişcarea literară rădăuţeană interbelică şi presa
rădăuţea n ă : Mişcarea literară rădăuţeană interbelică şi presa rădăuţeană; August Nibio şi presa
germană rădăuţeană; .. Tribuna " şi presa bucovineană; Onomastică bucovi neană: Onomastica
familiei lui Eminescu şi o omologare a ei, lecţie severă a documentelor; ., Streinu/", un nume nou in
onomastica bucovineană; Documente: . Homo bucovinensis " - o teorie nouă şi totuşi veche;
Biblioteca lui Aran Pumnul; Populaţia şcolară la Liceul German din Cernăuţi; O scrisoare a lui Ioan
S/avici către Dimitre Onciu/ din 1885; Cercetările locale şi importanţa lor. Biserica din Bădeuţi;
Descendenţi al familiilor F/ondor şi Hurmuzachi; Societatea .. Junimea " din Cernăuţi în lumina
documentelor; Voluntari bucovineni în Războiul pentru Întregirea ţării; Lista românilor din lagărele
de strămutare din Germania care urmau să fie repatriaţi în anul 1941 ; Un jurnal în imagini al
taberelor de strămutare din Germania; Album Partenie Masichievici; Literatura bucovineană în
tezele de doctorat; Revista .. Jconar " la Rădăuţi; Indice de nume.
În partea a treia a manifestării ştiinţifice, Semnal editorial, au fost prezentate cărţi şi periodice
referitoare la istoria Bucovinei: Paraschiva Abutnăriţei, Ioan Abutnăriţei, Monografia comunei
Poiana Stampei, Botoşani, Editura Axa, 2006, 346 p. (Ovidiu Bâtă); Elena Ghiţă, Un peisagist:
Radu Negură, Timişoara, Editura Marineasa, 2006, 40 p. + VIII planşe cu reproduceri după tablourile
artistului (Vasile I. Schipor); Dan Jumară, Societăţile culturale româneşti din Bucovina în perioada
interbelică, Iaşi, Editura Alfa, 2005, 446 p. (Vasile I. Schipor); Partenie Masichievici, Skizzenblatter
aus den Jahren 1 940-194I. Schiţe din taberele de strămutare, Vorwort von D imitrie Vatamaniuc
(Deutsche Ubersetzung lda Alexandrescu), Einleitung von Hortensia Masichievici-Mişu, Nachwort
von Horst Fassel, Prefaţă de academician Dimitrie Vatamaniuc, Introducere de Hortensia
Masichievici-Mişu (Versiune în limba română), Postfaţă de Horst Fassel (Traducere în limba română:
Suzana Holan), Bucureşti, Editura Anima, 2006, 1 44 p. (Vasile I. Schipor); Magdalina Morar, Viaţa
trece, amintirile rămân . . . , Ediţie îngrijită de Eleonora Schipor, Storoj ineţ, f. ed., 2006, 1 00 p. (Vasile
.
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1 . Schipor); Ion Popescu, Constantin Ungureanu (coordonatori), Românii din Ucraina între trecut şi
viitor, volumul 1, Românii din regiunea Cernăuţi. Studiu etnodemografic şi sociolingvistic, Cernăuţi 
Oradea, Editura Treira, 2005, 284 p. (Ştefan Purici); Kurt Rein, Waldemar Radmacher, Fratautzer
Heimatbuch, Milnchen, 2005, 456 p. (Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu); Eleonora Schipor, Nestinsă-i
făclia Poetului, Storoj ineţ, f. ed., 2006 (Vasile 1. Schipor); Dragoş Tochiţă, Folclor bucovinean de pe
Valea Siretului Mic, Suceava, Editura Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, 2006, 1 24 p. (Vasile 1.
Schipor); Eduard Ţan, Cărţi cu autograf în colecţiile Secţiei .. Fond Bucovina ", voi. 1, Suceava,
Biblioteca Bucovinei "1 . G. Sbiera", 2006, 40 p. (Vasile 1. Schipor); Valeriu Zoşu, Un sat bucovinean
de pe Valea Siretului: Pătrăuţii de Jos. Mărturii spirituale, Ediţie îngrijită de Alexandrina Cernov,
m. o. al Academiei Române, Studiu introductiv de conf. univ. dr. Cornelia Mănicută, Cernăuţi,
Editura "Alexandru cel Bun" - Editura "Zelena Bucovina", 2006, 400 p. (Elena Pascaniuc);
Bibliografia Bucovinei. .. !canar ", Cernăuţi, 1935-1937, anul 1, nr. 1 /2006, Suceava, Biblioteca
Bucovinei "1. G. Sbiera" , 2006 (Vasile 1. Schipor); "Glasul Bucovinei " , revistă trimestrială de istorie
şi cultură, Cernăuţi - Bucureşti, anul XIII, nr. 1 (49), nr. 2 (50) şi nr. 3 (5 1 ), ianuarie-septembrie 2006
(Rodica Iaţencu); " Revista română", periodic trimestrial al românilor de pretutindeni, editat de
ASTRA - Despărţământul "Mihail Kogălniceanu ", Iaşi, anul XII, nr. 1 (43) - nr. 4 (46), 2006 (Vasile
1. Schipor); " Scriptum", periodic trimestrial al Bibliotecii Bucovinei "1. G. Sbiera", anul XII, nr. 3-4,
iulie-decembrie 2006 (Vasile 1. Schipor).
La seminarul ştiinţific Centrul pentru Studierea Problemelor Bucovinei al Academiei Române Filiala laşi: activitatea editorială (2006), au participat cercetătorii Centrului pentru Studierea
Problemelor Bucovinei (cercet. şt. dr. Ovidiu Bâtă, cercet. şt. dr. Rodica Iaţencu, cercet. şt. dr. Marian
Olaru, cercet. şt. Elena Pascaniuc, cercet. şt. dr. Ştefan Purici, cercet. şt. Vasile 1. Schipor, asist.
cercet. drd. Ştefăniţa-Mihaela Ungureanu), profesori, oficialităţi locale. Responsabili de proiect au
fost Vasile 1. Schi por şi Rodica Iaţencu.

Rodica laţencu, Vasile 1. Schipor
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DUMITRU COVALCIUC - SCRIITOR, FOLCLORIST,
PUBLICIST, EDITOR ŞI ANIMATOR CULTURAL
*
BUCOVINEAN. 60 DE ANI DE LA NAŞTEREA SA
VASILE 1. SCHIPOR

Dumitru Covalciuc vede lumina zilei la
2 ianuarie 1947 în familia unor "oneşti gospodari",
Vasile şi Leonora, din Oprişeni-Adâncata, sat din
vechiul judeţ Rădăuţi, astăzi aflat în raionul Hliboca,
regiunea Cernăuţi (Ucraina). Aici, în lumea satelor
româneşti confruntate cu evenimente dramatice (cea
de a doua ocupaţie sovietică, deportările masive în
lagărele de muncă forţată din Donbas, Karelia,
Kazahstan şi Siberia, sovietizarea agriculturii, foame
tea şi prigoana politică dezlănţuită de formaţiunile
paramilitare ale "stribocilor") 1 îşi petrece copilăria şi
primii ani de şcoală. De la povestaşii satului, "bătrânii
noştri megieşi "/"moşnegi cu feţele cătrănite şi cu
pletele revărsate pe umeri, de parcă erau coborâţi din legendă", aude "amintiri şi
întâmplări zguduitoare" din războaiele imperialilor austrieci purtate pe fronturile
din Galiţia, Bosnia şi Italia, din prizonieratul petrecut în Kazahstan, Siberia şi
Extremul Orient. În casa bunicii dinspre mamă are loc întâlnirea sa clandestină cu
poezia lui Octavian Goga, prin intermediul unei "cărticele ascunse după o coardă"
(grindă) în pod. Pentru copilul sensibil, trăind în universul "lumilor paralele" din
anii stalinismului, descoperirea versurilor lui Octavian Goga reprezintă o revelaţie,
alimentându-i "roirea gândurilor tainice" : "La noi sunt codri verzi de brad 1 Şi
câmpuri de mătasă; 1 La noi atâţia fluturi sunt 1 Şi-atâta jale-n casă. 1 Privighetori
'

Comunicare susţinută la sesiunea ştiinţifică "Alma Mater Sucevensis. Zilele Universităţii
«Ştefan cel Mare» Suceava", ediţia a V-a, 9 martie 2007, in cadrul secţiunii Istorie modernă şi
contemporană, organizată de Facultatea de Istorie şi Geografie, Catedra de istorie şi relaţii
internaţionale.
1 Cf. Ştefan Purici, Represiunile sovietice în regiunea Cernăuţi (anii '40- '50 ai secolului al
XX-lea), în "Analele Bucovinei ", Bucureşti, anul VIII, nr. 2 ( 1 7) [iulie--decembrie], 200 1 , p. 249-268.
Analele Bucovinei, XIV, 1, p. 397-409, Bucureşti, 2007
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro

398

Aniversări

2

din alte ţări vin doina să ne-asculte; 1 La noi sunt cântece şi flori 1 Şi lacrimi multe,
multe . . . 11 Pe boltă, sus, e mai aprins, 1 La noi, bătrânul soare, 1 De când pe
plaiurile noastre 1 Nu pentru noi răsare . . . " Pentru " lecturile colective" ale
megieşilor adunaţi seara târziu în casa părinţilor, şcolarul Dumitru Covalciuc aduce
cărţi româneşti. Sunt căutate mai ales cărţile scriitorilor români din Ardeal, Ioan
Slavici, Liviu Rebreanu, Pavel Dan, Ion Agârbiceanu: "Tata m-a îndemnat să
împrumut de la biblioteca sătească sau de la cea şcolară cărţi româneşti şi, seară de
seară, de pe muchia cuptorului, să le citesc în glas, scoţându-i din tăcerile lor
adânci, neînţelese de mintea mea de copil, Şi prin cărţile ce le alegeam pentru acele
neuitate lecturi colective, Ardealul a reintrat în căsuţa noastră de la o margine de
pădure. [ . . . ] Călătoriile imaginare prin sate şi târguri transilvane îi copleşeau pe
bătrânii mei ascultători, iar eu, fremătând de vraja slovei româneşti, prindeam
gustul lecturii alese. Pe atunci fondurile bibliotecilor noastre şcolare şi săteşti erau
bogate în carte românească. Aveai ce alege, aveai ce citi! Cărţile româneşti aveau
să fie arse pe ruguri sau date la maculatură ceva mai târziu, în două rânduri, în
1 969 şi 1 972. Prin marii scriitori ardeleni mi-am zămislit crezul de-o viaţă"2 .
Pe băncile Şcolii Medii din Tereblecea, pe care o urmează în perioada 1 9531 964, este îndrumat de dascăli precum Nicolae B ileţchi3 , fiind pasionat de
cunoaşterea istoriei, a limbii şi literaturii române. În 1 964, elevul Dumitru
Covalciuc debutează în săptămânalul "Cultura Moldovei" din Chişinău, care
publică o pagină cu creaţii folclorice culese de el din Oprişeni.
În perioada 1 966- 1 97 1 Dumitru Covalciuc urmează cursurile Facultăţii de
Limbi Străine, secţia Limba şi literatura franceză, de la Universitatea din Cernăuţi.
În 1 967, vizitându-şi rudele de la Rădăuţi, are posibilitatea să călătorească în
Transilvania. La Cluj, în redacţia revistei "Tribuna", este primit cu căldură şi
"
"îndemnuri la faptă românească acasă, în Bucovina de scriitorii Miron Scorobete,
Vasile Rebreanu, Ioan Oarcăşu, Alexandru Căprariu şi Dumitru Mircea. "Tribuna"
îi publică în octombrie 1 968 versuri. Ziarul "Unirea" din Alba Iulia îi publică, un
an mai târziu, o baladă. Împreună cu o echipă de ziarişti urcă pe Muntele Găina, la
Dumitru Covalciuc, Închinare fraţilor din Ardeal, în "Ţara Fagilor" . Almanahul cultural
literar al românilor nord-bucovineni (XV), Cernăuţi - Târgu-Mureş, Societatea Culturală "Arboroasa"
Cernăuţi, 2006, p. I l .
3 Nicolae Bileţchi, născut la 1 2 martie 1 937 în Oprişeni - Siret în familia ţăranilor Vasile şi Elena
Bileţchi. Absolvent al Facultăţii de Filologie Romano-Germanică, secţia Limba şi literatura română, de
Ia Universitatea din Cernăuţi ( 1 959). Profesor Ia Oprişeni ( 1 959-196 1 ), doctorand Ia Institutul de
Literatură Universală "Maxim Gorki" al Academiei de Ştiinţe din URSS (1 964-1 967), cercetător
ştiinţific la Institutul de Istorie şi Teorie Literară al Academiei de Ştiinţe al R.S.S. Moldoveneşti (din
1 968), doctor habilitat în filologie ( 1 986), membru corespondent al Academiei de Ştiinţe al Republicii
Moldova ( 1 992). Se afirmă ca un cercetător avizat al prozei şi dramaturgiei din Basarabia. Vezi, printre
altele: Mihai Morăraş, Rădăcinile rămân acasă. Eseuri, Cernăuţi, Editura "Alexandru cel Bun" , 2002,
p. 37-42; Eugen Simion (coordonator general), Dicţionarul general a/ literaturii române, voi. I (A-B),
Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2004, p. 527-528; Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, voi. I,
Iaşi - Suceava, Editura Princeps - Biblioteca Bucovinei "I. G. Sbiera", 2004, p. 1 1 1 .
2
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Târgui de Fete, unde îşi regăseşte un consătean refugiat în România, fost preot la
biserica din Lancrăm. La Cernăuţi, Dumitru Covalciuc organizează, la începutul
anului 1 968, un cerc de valorificare a istoriei şi culturii româneşti din Bucovina4 . În
cadrul şedinţelor Reuniunii literare5/Cenaclului regional6 şi în redacţia ziarului
"
"
"Zorile Bucovinei , desprins în 1 967 din "Bucovina sovietică , alături de Arcadie
Suceveanu şi Ilie T. Zegrea, se afirmă în aceşti ani şi Dumitru Covalciuc.
Ademenit de romantismul tinereţii "prea grabnice la darurile înţelepciunii",
tânărul student intră, curând, în "labirintul duşmănos" al timpului, asemenea lui Ilie
Motrescu, poetul martir de la Crasna: "Necazurile mele, fiind uneori marcate de
grea suferinţă, s-au tras întotdeauna de la sinceritate şi limbuţie. Simţeam că [în
cele din urmă] colosul sovietic se va prăbuşi, doream fierbinte ca actul samavolnic
săvârşit în vara anului 1 940 să fie reparat şi despre aceasta vorbeam, în anii
studenţiei, în stânga şi în dreapta. Încă nu ştiam că sinceritatea putea fi pedepsită şi
că printre prieteni puteau să existe iude. Calvarul meu a început la 7 februarie
1 969, în ziua când abia m-am întors la facultate din scurta vacanţă de iarnă . . .
Puteam să evit multe neplăceri dacă, la rându-mi, deveneam urechea cuiva. Puteam
chiar să cresc, să ajung undeva mai departe, dacă aş fi procedat aşa cum au
procedat unii colegi cu mine. Fereala de asemenea lucruri mi-a provocat
îndepărtarea de la ceea ce puteam face în anii frumoşi ai tinereţii "7 •
După absolvirea facultăţii, Dumitru Covalciuc este angajat în redacţia
ziarului "Zorile Bucovinei ", ca şef de secţie. Tot acum funcţionează ca asistent la
Catedra de limba franceză a Universităţii din Cernăuţi. Publică versuri în câteva
volume colective, tipărite în afara provinciei: Glasuri tinere, Ujgorod, Editura
"
"Carpaţi , 1 97 1 , p. 40--46; Dintre sute de catarge, Chişinău, Editura "Cartea
Moldovenească" , 1 973, p. 1 1 8-1 1 9 . Creaţiile acestor ani "poartă amprenta
lecturilor eminescine" sau "pornesc de la modelele stilistice" ale liricii populare8 .
După " incidentul" din 1 972 de la "Zorile Bucovinei ", în viaţa lui Dumitru
Covalciuc începe drumul calvarului: "Am fost ridicat, pe nepusă masă, dintr-un
spital din Cernăuţi, în stare de convalescenţă (după o intervenţie chirurgicală), cu
tot protestul medicilor, ca să mă pomenesc într-un lagăr din Azerbaidjan, unde, la
primele interogatorii, am fost calificat ca «spion al lui Ceauşescu în URSS». N-am
fost ţinut mult, mai apoi, nici la Catedra de limba franceză a Universităţii din
Cernăuţi, unde fusesem angajat după întoarcerea din lagărul de la frontiera sovieto4 Acad. Grigore Bostan, Destin şi spirit arborosean, în
"Ţara Fagilor" . Almanahul cultural
literar al românilor nord-bucovineni (V), Cernăuţi - Târgu-Mureş, Societatea Culturală "Arboroasa"
Cernăuţi, 1 996, p. 255.
5 Cf. 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. 1 4.
6 Ştefan Hostiuc, Scriitori români din nordul Bucovinei, voi. 1, Bucureşti, Editura Institutului
Cultural Român, 2005, p. 1 2- 1 5 .
7 Ion Creţu, Luptător pentru dreptate ş i adevăr istoric. Dumitru Covalciuc
60 de ani de la
naştere, interviu, în "Crai nou ", Suceava, anul XVIII, nr. 4335, 29 decembrie 2006, p. 3 .
8 Acad. Grigore Bostan, Destin ş i spirit arborosean, în loc. cit. , p . 256.
-
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iraniană"9 • La fel ca pentru Arcadie Suceveanu şi Ilie T. Zegrea, şi pentru Dumitru
Covalciuc începe " lupta cu labirintul" duşmănos, "cu şobolanii infrastructurii
sistemului " totalitar comunist, cu "întunericul angoasant" 1 0 . Lucrează o vreme Ia
Arhiva Regională de Stat, la Muzeul Etnografic Regional şi la Redacţia de emisiuni
radiofonice în limba română. Devine apoi salahor, împreună cu fraţii săi, la o
întreprindere din Cernăuţi. Rămâne, însă, curând pe drumuri, "fără bani, fără casă,
fără prieteni " : "Când mi-am dat seama că în Cernăuţi nu puteam deveni nici chiar
măturător de stradă, m-am făcut, la îndemnul tatei, tinichigiu şi lucram cu ziua pe
la gospodării din satele noastre. Nu muream de foame şi chiar am început să câştig
parale frumoase, dar mă durea izolarea pe care mi-au impus-o unii dintre confraţii
mei de condei, astăzi oameni cu renume" 1 1 • Acelaşi tratament i se aplică şi din
partea autorităţilor din patria istorică: "Douăzeci de ani nu mi s-a permis să intru în
România şi marea dramă sufletească mi-am trăit-o cu stoicism, chiar şi atunci când
am avut toate semnele că ajunsesem la capătul drumului meu existenţial, la mii de
kilometri de baştină" 1 2 •
Destinul lui Dumitru Covalciuc nu reprezintă "o excepţie" în epoca regimului
totalitar comunist. Manuscrisele rămase de la Ilie Motrescu, tipărite parţial în
2001 1 3 , ne ajută să înţelegem atmosfera vieţii literare din Cernăuţi şi aspiraţiile unei
generaţii formate în jurul lui Vasile Leviţchi. Îngrijitorul ediţiei, Ion Ţâbuleac,
valorifică însemnările diverse, fişele şi bruioanele din manuscrisele lui Ilie
Motrescu 14 , material valoros de "şantier" literar, ilustrând sensibilitatea unui om
modem şi o conştiinţă tragică orbecăind într-un "labirint duşmănos" . lată
însemnarea lui Ilie Motrescu din 1 O decembrie 1 968: "Viaţa mi se arată astăzi
amintrelea de cum o înţelegeam odată. O văd ca un labirint duşmănos, prin care
orbecăim cu toţii, fără excepţie. Sunt atâtea implicaţii (deosebit de multe), încât nu
eşti capabil să ieşi la lumină. [ ] Unicul lucru ce suntem în stare a-1 face e să ne
agităm, să ameninţăm de la distanţă violenţa, răutatea, stupiditatea" 1 5• Mărturisirea
unui alt martor al vieţii bucovinene postbelice se referă, complementar, la condiţia
. . .

"
"
9 Ion Creţu, op. cit. , p. 3. În alte surse, anul "incidentului de Ia "Zorile Bucovinei este altul,
1 974. Aşa îl aflăm în articolul lui Grigore C. Bostan, membru de onoare al Academiei Române, citat
la nota 3, cu preluarea informaţiei dintr-un articol semnat de Ştefan Hostiuc, vezi p. 256.
10
Ştefan Hostiuc, op. cit. , p. 1 5.
11
Ion Creţu, art. cit. , p. 3 .
1 2 Dumitru Covalciuc, Închinare fraţilor din Ardeal, în loc. cit., p. 14. "Mai mult m-a durut şi
faptul că timp de 20 de ani autorităţile nu mi-au permis să-mi vizitez rudele din România. Când mi s-a
spus pe şleau motivul, am sărutat chipul Ţării, pe hartă, şi în gând mi-am luat rămas bun pentru
totdeauna . . . Ca să-mi păstrez echilibrul moral şi ca să nu cad în apele tulburi ale deznădejdii, am prins
să cutreier satele noastre şi am cules folclor, mii de piese. Contactul cu ţăranii m-a făcut viguros.
Înţelepciunea lor m-a călăuzit spre ţărmul răbdării. Şi cu răbdarea, cum se zice, am trecut marea sau,
mai precis, peste marea mea dramă", cf. Ion Creţu, op. cit. , p. 3 .
13
Ilie Motrescu, Hora vieţii. Poezii, publicistică, Timişoara - Cernăuţi, Editura "Augusta" Editura Alexandru cel Bun", [200 1 ] .
"
1 4 Ibidem, p. 80-142.
15 Ibidem, p. 1 22.
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intelectualului român: "În epoca postbelică s-a făcut tot posibilul ca
intelectualitatea românească din acest ţinut înstrăinat să nu-şi mai ridice capul,
valorile naţionale şi talentele autentice erau neutralizate şi anihilate, marginalizate
şi manipulate cu multă abilitate, dezorientate şi ademenite pe făgaşe străine
spiritului românesc. În schimb, erau sprijinite şi favorizate nonvalorile,
mediocritatea şi superficialitatea, cu alte cuvinte, toţi acei despre care se ştia bine
că nu sunt capabili de a face «gaură în cem. Spre regret, şi în zilele noastre triumfă
mai mult impostura mediocră, inteligenţele reale fiind incomode pentru carierişti,
nu întotdeauna se bucură de sprij inul necesar şi oportun chiar şi din partea
conaţionalilor" 1 6 •
La începutul anilor ' 80, Dumitru Covalciuc "înclină spre proza istoric
documentară" 1 7 , fiind prezent în două volume colective: La izvoarele Prutului,
Ujgorod, Editura "Carpaţi", 1 980 şi Soneacino u naşimo domi, Ujgorod, Editura
1
"Carpaţi", 1 982 8 • Atras de romanul-cronică, el scrie, în 1 983, Revolta,
reconstituire a evenimentelor din anii 1 9 1 8- 1 9 1 9 şi evocare a unor figuri istorice
din epocă1 9. Schimbările din URSS, produse de glasnosti şi perestroika
gorbacioviste, influenţează şi destinul "neostoitului ziarist şi scriitor"20 Dumitru
Covalciuc: "Abia spre finele anilor '80, D. Covalciuc şi-a putut deschide cu totul
sipetele pentru a scoate în văzul lumii comorile tăinuite acolo «pentru alte timpuri,
mai bune»"2 1 . Acum publică texte folclorice în "Zorile Bucovinei" (Cernăuţi) şi
"Literatura şi arta" (Chişinău) şi articole închinate unor mari personalităţii ale
culturii din Bucovina: Hurmuzăcheştii, Aron Pumnul, Silvestru Morariu
Andrievici, Ciprian Porumbescu, Epaminonda Bucevschi, Dimitre Onciul, Iancu
Flondor, Vasile Gherasim, Leca Morariu, Mircea Streinul, devenind "un
redescoperitor al trecutului nostru istoric, cultural, literar, care scoate din
anonimatul impus de regimul sovietic fapte, evenimente, nume ce nu pot fi date
uitării"22 .
16

Acad. Grigore Bostan, Destin şi spirit arborosean, p. 255. Pentru dimensiunea fenomenului,
vezi şi cazul lui Arcadie Suceveanu: "Retras (de fapt, alungat) la ţara., ca profesor de şcoală
secundară, pe post de organizator de activităţi şcolare (româna o predau alţii), Arcadie Suceveanu
pierde şi ultima speranţă de a se putea angaja într-o muncă de creaţie în vechea capitală a Bucovinei şi
se mută, ajutat de câţiva scriitori basarabeni cu inimă mare, mai întâi cu serviciul, apoi şi cu
domiciliul, la Chişinău. Dar nici acolo nu scapă de şicanele urmăritorilor. Hărţuielile se ţin lanţ. Lupta
cu labirintul, cu şobolanii infrastructurii sistemului, cu întunericul angoasant continuă" . Vezi Ştefan
Hostiuc, op. cit. , p. 1 5 .
1 7 Acad. Grigore Bostan, op. cit. , p . 256.
18 Traducerea sa în limba ucraineană aparţine scriitorului Mihailo Ivasciuc.
1 9 Romanul-cronică Revolta apare la Ujgorod, Editura "Carpaţi ", 1 990. Despre nevoia unei
versiuni noi a operei, prin abandonarea schemelor ideologice impuse" în epocă şi autorilor nord
"
bucovineni, dar şi prin "păstrarea şi accentuarea caracteristicilor general umane ale personajelor",
vezi acad. Grigore Bostan, op. cit. , p. 256.
20
Ştefan Hostiuc, op. cit. , p. 52.
2 1 Acad. Grigore Bostan, op. cit. , p. 256.
22 Ion Creţu, op. cit. , p. 3 .
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Activitatea bucovineanului Dumitru Covalciuc, de după evenimentele din
1 989, se desfăşoară în câteva domenii învecinate, cu linii de direcţie clare, ce se
încadrează într-un program cultural distinct, de valorificare a moştenirii culturale a
românilor din partea de nord a Bucovinei. În primul rând, activitatea creatoare
propriu-zisă continuă, prin consolidarea prozei. Aici se încadrează micromo
nografia Stejarii Horecii ( 1997), dar, mai ales, romanul istoric Tinereţea lui
Doxachi Hurmuzachi (2003), în care autorul evocă "un mare început de luptă a
românilor bucovineni pentru păstrarea fiinţei naţionale, în condiţiile stăpânirii
habsburgice"2 3 •
Activitatea editorială cuprinde o serie de periodice cu valoarea lor de
netăgăduit pentru românii din regiunea Cernăuţi: "Mioriţa", cea dintâi revistă de
cultură românească apărută la Cernăuţi în perioada postbelică (apare între anii
1 992-1993, cu patru numere, numerele 2 şi 3 sunt tipărite sub egida Editurii
Licurici din Suceava); "Calendarul creştin-ortodox al românilor bucovineni ",
redactat în colaborare cu protoiereul Adrian Acostăchioaiei (cu trei apariţii,
1: 1 992-1993; II: 1 994-1995; III: 1 996-1 997); coordonat de George Muntean,
acesta se tipăreşte la Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, sub egida Societăţii pentru Cultură Românească "Mihai Eminescu" din
Cernăuţi; revista "Codrul Cosminului ", revistă trimestrială de istorie, restituiri
literare şi folclorice, apare, începând din decembrie 1 993 până în mai 1 997, cu
douăsprezece numere, cu sprij inul revistei "Vatra" şi al Editurii "Tipomur" din
Târgu-Mureş; "De la Nistru pân ' la Tisa", revistă de istorie, literatură şi folclor,
editată în colaborare cu poetul Gheorghe Moiş din Regiunea Transcarpatică
(revista apare cu un singur număr, la Editura "Gruparea de Nord" , Cernăuţi
Biserica Albă).
În acest domeniu de activitate, un loc distinct îl ocupă "Ţara Fagilor",
almanah cultural-literar al românilor nord-bucovineni, tipărit, la Târgu-Mureş,
începând din 1 992, sub egida Societăţii Culturale "Arboroasa" . "Cel mai popular
periodic" al românilor din regiunea Cernăuţi publică studii şi articole de larg
interes, sub semnături cu autoritate în lumea ştiinţifică, în secţiuni distincte: File de
istorie, Documentar, A treia etnie din Ucraina, Oameni şi locuri/Personalităţi
bucovinene. O secţiune de rezistenţă în istoria acestui almanah bucovinean,
Golgota neamului românesc, se constituie într-o adevărată arhivă a calvarului

românilor bucovineni din veacul trecut, cuprinzând anchete de istorie orală,
însemnări, amintiri, povestiri, evocări, texte din folclorul deportării. În paginile sale
se publică tabele cu persoanele şi familiile româneşti deportate şi persecutate din
Bucovina, exterminate în Gulagul sovietic ori refugiate în România în perioada
1 940-1953, toate reconstituind, prin cele 1 5 tomuri de până acum, dimensiunea
rom!lrt,

23

Grigore C. Bostan, Lora Bostan, op. cit. , p. 482. Autorii reproduc aici un fragment din

Cuib de mo/dovclllc, p. 1 82-492.
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tragediei românilor sub ocupaţia sovietică şi, în acelaşi timp, învederând înaltul
civism prin care bucovinenii din regiunea Cernăuţi îşi cultivă memoria colectivă şi
inaugurând o direcţie nouă în cercetarea istorică. La fel ca almanahurile şi
calendarele de altădată, "Ţara Fagilor" publică versuri şi proză în cadrul secţiunii
Creaţie literară. Textele literare, cu rostul lor sensibilizator şi modelator în
calendarele şi almanahurile din toate timpurile, sunt atent selectate şi se înscriu în
programul almanahului, aparţinând, în principal, scriitorilor din Bucovina întreagă.
Alături de texte ale unor autori consacraţi sunt difuzate şi texte ale unor
versificatori, cu importanţa lor, însă, în viaţa culturală locală. "Ţara Fagilor" este,
prin multe din textele publicate, şi un document de limbă. Limba povestirilor şi a
textelor din "folclorul deportării " este limba română folosită, mai ales de bâtrâni, în
vorbirea liberă, de zi cu zi, în satele româneşti din regiune, dar, într-o oarecare
măsură, şi limba folosită, în scris, în periodicele fondate, după evenimentele din
1 989, la Cernăuţi, Storojineţ, Hliboca, Herţa. Ea conservă, miraculos, termeni
vechi şi regionalisme neaoşe, locuţiuni şi expresii care îi dau culoare, farmec şi
personalitate inconfundabile.
Modul în care înţelege Dumitru Covalciuc rostul almanahului "Ţara Fagilor",
o adevărată "carte de învăţătură pentru apărarea românismului din nordul
Bucovinei ", contribuţiile sale la recuperarea "istoriei confiscate" din veacul trecut
şi modelul de parteneriat public cu instituţii din patria istorică (Târgu-Mureş) sunt
remarcabile24 • Pe de altă parte, sprij inul generos şi consecvent acordat românilor
din Bucovina ocupată şi din Basarabia de către mureşeni ( "oameni cu suflet mare,
animaţi de sentimentul solidarităţii naţionale", "cei mai statornici săritori la nevoile
neamului românesc din Bucovina", "oameni ai cuvântului şi ai faptei "25 ),
evidenţiază o manifestare superioară a românismului şi o cultură a proiectului
necunoscute încă în alte părţi ale ţării. Cei cincisprezece ani de editare şi apariţie a
almanahului "Ţara Fagilor" ilustrează statornicia unei mari prietenii şi "o minunată
acţiune culturală, pe parcursul căreia ne-am închinat cu toţii şi la icoana Bucovinei
martire"26 • În tot acest timp de bogate aspiraţii şi de "bogate nevoi" , totodată,
24 Cf. Vasile 1. Schipor, Românii din Bucovina în reconstrucţia societăţii civile, în "Analele
Bucovinei", Bucureşti, anul XII, nr. 1 (25) [ianuarie-iunie], 2005, p. 1 84; tot aici, sub aceeaşi
semn!itură, vezi recenzia la volumul XIII, tipărit în 2004, p. 25 1-254. Complementar, vezi şi Mariana
Ploeşteanu, Mihail Art. Mircea, Cuvânt de dragoste pentru Bucovina, text publicat în facsimil, în
"
"Ţara Fagilor , almanah cultural-literar (1), Cernăuţi - Târgu-Mureş, Societatea Culturală
"
"Arboroasa , 1 992, p. 1 38-140: "De-a lungul tulburatelor vremuri, românii şi-au păstrat, puternice ca
stâncile Carpaţilor, Credinţa şi Speranţa. [ . . . ] Cu credinţ!i şi speranţă am stăruit şi noi pentru
împlinirea gândului de a scoate la lumin!i, în veşmântul firesc al literelor latine, primul almanah
cultural-literar al «Arboroasei». Cu credinţă şi speranţă aştemem acum un Cuvânt de dragoste pentru
Bucovina, pentru voi cei de acolo, care vă naşteţi, trăiţi şi coborâţi apoi în pământul străbun cu
aceleaşi credinţ!i şi speranţ!i româneşti, pe care le transmiteţi urmaşilor şi urmaşilor urmaşilor voştri" .
2 5 Dumitru Covalciuc, Închinare fraţilor din Ardeal, p. 1 6, 20.
26 Ibidem, p. 1 7.
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"mureşenii au fost cei mai statornici săritori la nevoile neamului românesc din
Bucovina" . "Fără sprij inul ardelenilor de la Târgu-Mureş - mărturiseşte Dumitru
Covalciuc - această publicaţie n-ar fi existat"27 • Bilanţul de încheiere a seriei de
cincisprezece volume anunţă un alt proiect, Cartea Neagră a Bucovinei,
cuprinzând documente de arhivă şi mărturii orale privind drama românilor din
regiunea Cernăuţi sub ocupaţie sovietică, proiect posibil doar sub semnul
"
"solidarităţii româneşti : "Cu nostalgie, dar şi cu sentimentul frăţiei, mă închin în
faţa voastră, fraţi buni din Ardeal şi vă rog să apropiaţi, prin entuziasmul şi osârdia
voastră, prin mărinimie şi prin alte pilde de solidaritate românească, vremile pe
care le visăm"28 •
Activitatea editorială desfăşurată după 1 989 de Dumitru Covalciuc cuprinde
şi publicarea colecţiei sale de folclor: Cucule, ce pene porţi? Folclor din nordul
Bucovinei (Hliboca, Institutul Obştesc de Istorie, Restituiri literare şi folclorice
"
"Dimitre Onciul , 1 992); Cântece de cătănie şi război. Folclor din nordul
Bucovinei (Hliboca, Institutul Obştesc de Istorie, Restituiri literare şi folclorice
"
"Dimitre Onciul , 1 992); Sculaţi, gazde, nu dormiţi. Colinde şi urături de pe Valea
Siretului (în colaborare cu Nicolai Şapcă, Hliboca, Institutul Obştesc de Istorie,
Restituiri literare şi folclorice "Dimitre Onciul" , 1 993); Poveşti şi snoave din
Bucovina (Hliboca, Institutul Obştesc de Istorie, Restituiri literare şi folclorice
"
"Dimitre Onciul , 1 994); Legende populare din Bucovina (Hliboca, Institutul
Obştesc de Istorie, Restituiri literare şi folclorice "Dimitre Onciul" , 1 995); 202
cântece din Bucovina (Hliboca, Institutul Obştesc de Istorie, Restituiri literare şi
folclorice "Dimitre Onciul", 1 996); Basme bucovinene (Hliboca, Institutul Obştesc
de Istorie, Restituiri literare şi folclorice "Dimitre Onciul" , 1 997); Folclor
românesc din nordul Bucovinei (Timişoara, Editura Augusta, 200 1 ); Comori
folclorice din dulcea Bucovină (Cernăuţi, Editura Zelena Bukovina, 2004). Tot
aici, trebuie menţionată colaborarea sa la volumul Folclor din " Ţara Fagilor "
27

Ibidem, p. 20, 22.
Ibidem, p. 22. Mărturisirea lui Dimitrie Poptărnaş, făcută în 1 999, pe marginea acestui tip de
proiect cultural, este o adevărată profesiune de credinţă: " «Ţara Fagilon> se constituie într-un
document al perenităţii culturale româneşti şi un model de colaborare şi apropiere dintre noi. Aceasta
este biblioteca care va dăinui timpului prin adevărurile pe care le promovează [ . . . ) «Ţara Fagilor»
reprezintă credinţa străbună şi graiul neamului, adesea încălcate de norme rigide şi răuvoitori care
doresc să menţină o mai veche stare de spirit; «Tara Fagilor» este golgota neamului românesc,
condamnat exilului şi deportărilor, materiei prime pentru aparatul de exterminare; «Tara Fagilom este
panteonul marilor bărbaţi care s-au ridicat din această parte de Românie, sunt operele literare şi
artistice, sunt nestematele folclorice, mai vechi ori mai noi; «Ţara Fagilon> este speranţa zilei de
mâine. lată de ce se cuvine, acum, la o nouă apariţie a almanahului «Ţara Fagilom, să aducem un
cuvânt de mulţumire tuturor celor care împlinesc acest minunat şi necesar act de responsabilă
cultură" . Vezi Dimitrie Poptărnaş, Philobiblon mureşean. O viaţă printre oameni şi cărţi, Cuvânt
înainte de Melinte Şerban, Târgu-Mureş, Fundaţia Culturală "Vasile Netea", Seria Caiete mureşene
( 1 4), 2003, p. 1 3 1 .
28
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(Chişinău, Editura Hyperion, 1 993i9 • Volumele acestea nu cuprind, însă, întreaga
colecţie de folclor românesc, înregistrat în 63 de localităţi din regiunea Cernăuţi,
de-a lungul a peste trei decenii. Materialele colecţiei lui Dumitru Covalciuc n-au
fost înregistrate pe bandă magnetică, dar sunt însoţite de o sumară fişă de
informator şi sunt ordonate pe cicluri tematice, ca în cazul ultimelor volume
publicate. Toate acestea "ocupă - potrivit lui Iordan Datcu - un loc aparte între
extrem de puţinele colecţii de folclor bucovinean care au apărut la Cernăuţi şi în tot
nordul Bucovinei în ultima jumătate de secol"3 0 , distingându-se prin "forţa păstrării
şi nuanţării continui a patrimoniului nostru popular, cu aptitudinile lui de a se
contemporaneiza perpetuu", "profunda legătură a textelor cu întreg spaţiul
naţional ", implicarea organică în arhitectura românească de imagini, "rara
29 Un fragment din prefaţă, Izvoare ale tămăduirii, p. 3-4, semnată de Arcadie Suceveanu,
trebuie reţinut aici: "Această carte putea fi subintitulatlt, în egală măsură: O istorie a sufletului românesc,
Crestomaţia dorului, Antologia dragostei şi a suferinţei, Cartea supravieţuirii, Manual de lacrimă şi
neuitare . Creaţiile populare cuprinse în ea oglindesc cu fidelitate evoluţia istorică, puterea de gândire şi
simţire, zbuciumul şi aspiraţiile, întreaga «Golgotă.>> a neamului românesc, aşezat de veacuri la poalele
Carpaţilor, pe albia râurilor Sireţel, Siretul Mic, Siret şi Prut. În ele se conţine întreaga geografie fizică şi
spirituală a acestui plai mioritic din Ţara de Sus, mândru şi bogat, numit Bucovina, căruia i-a fost
hărăzită o soartă nefastă, fiind rupt de la sânul Patriei-mame şi înghiţit succesiv de monştrii a trei imperii.
Dincolo de bogăţia lingvistică şi frumuseţea lor poetica, doinele şi baladele, basmele şi legendele,
proverbele şi zicătorile, ghicitorile şi cimiliturile, dramele populare şi poezia ritualurilor calendaristice
sunt mărturii vii şi de netăgăduit ale dăinuirii noastre seculare pe acest pământ îndurerat, sunt «actele de
identitate» ce ne atestă originea daca-latina, vechimea şi nobleţea neamului, credinţa şi virtutea
strămoşească. «Noi n-am avut timp să ridicăm piramide 1 şi ne-am îngropat faraonii în folclor», zice
poetul. Iar nouă nu ne rămâne decât să specificăm că «faraonii» noştri nu sunt altcineva decât lungul şir
de Ioni şi Ioane, Gheorghe, Petre, Vasile, Ştefan, Dragoş, Marii, Ancuţe şi Ilene, porniţi din vremi
imemoriale către noi, zidiţi de vii în plâns şi rugăciune, în viers de doină şi colind, îngropaţi în propria
lacrima, la temelia fiinţării noastre. Numai conectaţi fiind la spiritul lor, al părinţilor anonimi ai Patriei,
ne-am putut păstra «puterea ascunsă şi rodnică>> şi am supravieţuit. Imperiile care au trecut peste noi au
încercat să ne falsifice istoria, să ne schilodească graiul, să ne schimbe originea şi identitatea. Irozii
moderni ne-au închis şcolile naţionale şi grădiniţele, ne-au schimbat denumirile satelor şi oraşelor, ne-au
răscolit până şi mormintele, vrând să ne întrerupă firul sângelui ce ne leagă de moşii şi strămoşii noştri,
să ne desprindă de matricea străbună. Şi dacă [am] rămas vii şi nepervertiţi, dacă n-au reuşit să ne
descăpăţâneze de memorie, e pentru că de fiecare dată ne-am retras, instinctiv sau conştient, în «cetăţile
vii» ale limbii, ale folclorului. Cheile de la aceste «cetăţi» nu ni le-a putut afla nimeni, pentru că ele n-au
fost zidite din var şi cărămida, ci aveau formă rotundă de horă, pereţi de doina, acoperişe de «frunză
verde», praguri de dor şi alean . . . " (p. 3-4).
3 0 Iordan Datcu, Dicţionarul etnologi/ar români, voi. II, Bucureşti, Editura Saeculum 1. 0.,
1 998, p. 1 98-1 99. Noi menţionăm aici şi alte câteva colecţii de folclor publicate de românii din
regiunea Cernăuţi în ultimii ani: Dragoş Tochiţa, De la lume adunate şi-napoi la lume date. Culegere
de folclor din Pătrăuţii de Sus şi Pătrăuţii de Jos, Suceava, Editura Alt Univers, 2005; Dragoş
Tochiţă, Poezia obiceiurilor de iarnă şi oraţii de nuntă de pe Valea Siretului Mic, Suceava, Editura
Alt Univers, 2005; Dragoş Tochiţă, Folclor bucovinean de pe Valea Siretului Mic, Suceava, Editura
Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, 2006; Valeriu Zrnoşu, Un sat bucovinean de pe Valea Siretului:
Pătrăuţii de Jos. Mărturii spirituale, Studiu introductiv de conf. univ. dr. Cormelia Mănicuţă, ediţie
..

îngrijită de dr. Alcxandrina Cernov, m.
Dun"-

Ed itura Zelcna Dukovina, 2006.

o. al Academiei Romdne, Cernăuţi, F.clitura ,.Alexandru cel
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expresiVItate şi vigoare" a limbii, cu "încântătoare forme dialectale mai noi"3 1 ,
devenind documente pentru istoria unor comunităţi urgisite la margine de neam:
"Mulţi din acei ce au transmis altor generaţii acest inepuizabil tezaur folcloric nu se
mai află printre noi. În cântece le-au rămas trăirile şi stările sufleteşti, gândurile şi
aspiraţiile, bucuriile şi nostalgiile, amarui cumpenelor şi dramele personale prin
care au trecut în timpul războaielor şi al altor evenimente de tristă memorie.
Cântecele lor au devenit documente. Şi prin cântece amintirea le este păstrată cu
pioşenie"3 2 .
Dintre preocupările ştiinţifice ale lui Dumitru Covalciuc, mai menţionăm
activitatea de traducător, care, statistic, reprezintă traducerea a 26 de manuale
pentru uzul şcolilor româneşti din Ucraina.
La fel de bogată este activitatea lui Dumitru Covalciuc închinată "progresului
naţional-cultural al neamului românesc din Bucovina" . În 1 989, el este unul dintre
membrii fondatori ai Societăţii pentru Cultură Românească "Mihai Eminescu" din
Cernăuţi, şef al Secţiei de istorie şi monumente de artă în cadrul acesteia. Din
această grupare, se formează ulterior Societatea Culturală "Arboroasa" (29 martie
1 990), una dintre cele mai active din regiunea Cernăuţi, cu multe realizări
remarcabile, înfăptuite sub deviza "Prin noi înşine! " : comemorarea victimelor
masacrului de la 1 aprilie 1 94 1 , la Fântâna Albă (1 aprilie 1 99 1 ); amplasarea unui
monument pe mormântului fruntaşului politic bucovinean Iancu Flondor de la
Storoj ineţ ( 1 99 1 ) ; înfiinţarea Institutului Obştesc de Istorie, Restituiri literare şi
folclorice "Dimitre Onciul" , având ca obiect de activitate stimularea muncii de
cercetare şi valorificare a trecutului nostru istoric şi cultural (7 februarie 1 992);
fondarea unei edituri la Hliboca şi inaugurarea unei serii editoriale "Biblioteca
Arboroasa", în cadrul căreia se tipăresc peste 60 de lucrări; repararea celor 526 de
cripte româneşti din Cimitirul Vechi al oraşului Cernăuţi, devastate de vreme şi
profanatori, în care se află înmormântaţi, printre alţii, câţiva mitropoliţi ai
Bucovinei şi I l membri ai Academiei Române; alcătuirea unor monografii de sate
bucovinene; deschiderea de muzee săteşti de istorie; înzestrarea bibliotecilor săteşti
cu carte românească33 .
Întreaga activitate a lui Dumitru Covalciuc stă sub semnul unei mari iubiri
îndurerate. O definesc, deopotrivă, "precizia, obiectivitatea, rigurozitatea
argumentării sale ştiinţifice", "trăirea sentimentală a evenimentelor, faptelor,
fenomenelor ce se află în atenţia sa" . Dumitru Covalciuc "nu se distanţează de
obiectul investigaţiilor sale", "îşi cunoaşte foarte bine plaiul natal - aşa cum a fost
11

George M u ntean , Volclor nord-hucovinean, în .,Revista de Etnogrufie şi Folclor, Ducureşti,
nr. 1 2, 1 993, p. 1 59- 1 60.
Dumitru Covalciuc, Notă asupra ediţiei, în vo i . (.'omori folclorice din dulcea Bucovină,
\.emau�i. Edit ura Zelena DukovinD., 2004, p 3-4.
33 Vezi ş i Ion Crcţu, A ctivităţi multiple, de vibraţie naţională, i nterv iu cu Dumitru Cov!llciuc,
in .,Crai nou", Suceava, anul X V, nr. 3678, 5 iu ni e 2004, p. 3.

tomul 38,
12
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cândva şi cum este astăzi -, el îl vede cu ochii inimii şi conştiinţei de sine ca fecior
al acestui pământ" . Contribuţiile sale reprezintă "o replică dintre cele mai serioase"
la încercările celor care nu contenesc "să minimalizeze sau chiar să nege cu
desăvârşire contribuţia etnosului românesc la făurirea civilizaţiei străvechi şi a celei
moderne în spaţiul bucovinean"3 4 • Toate acestea susţin o conştiinţă de un rar
civism, preocupată să impună o viziune clară asupra viitorului comunităţii
româneşti: "Problemele cu care se confruntă comunitatea românească din regiunea
Cernăuţi n-au fost încă rezolvate. Dispunem oare de trupă românească de teatru, de
bibliotecă românească, de un ansamblu profesionist pe lângă Filarmonica
regională? Ni s-au retrocedat Casa "Aran Pumnul" , Palatul Naţional şi Palatul
Cultural? Ni s-au deschis grupe româneşti la Universitatea din Cernăuţi? Nu ne mai
este atacată limba română în şcolile de cultură generală? Avem librărie
românească, vreo editură sprij inită de stat? Ni s-a permis înălţarea monumentului
lui Ştefan cel Mare? Este stopat procesul deznaţionalizării noastre prin deschiderea
claselor ucrainene în cadrul şcolilor româneşti, prin oficierea slujbelor religioase în
limba slavonă, pe care n-o înţeleg nici preoţii şi nici enoriaşii?"3 5
După evenimentele din 1 989, activitatea lui Dumitru Covalciuc se bucură de
recunoaştere în viaţa culturală şi în viaţa publică din Bucovina şi din România.
Prezent în marile lucrări biobibliografice, cu articole distincte36, Dumitru Covalciuc
este laureat al Premiului Fundaţiei Culturale a Bucovinei, pentru critică şi istorie
literară, eseistică, publicistică (1 998, 2003) şi al Premiului Special al Fundaţiei
Culturale a Bucovinei ( 1 994i 7 • Prin întreaga sa activitate creatoare, bucovineanul
Dumitru Covalciuc ne aduce aminte că avem datoria "să privim cu încredere până
la marginile pământului românesc"3 8 .

34

Acad. Grigore Bostan, Destin şi spirit arborosean, ibidem, p. 257.
Cf. Ion Creţu, op. cit. , p. 3 .
3 6 Ion Gherman (redactor coordonator), Românii din jurul României, Bucureşti, Editura
Vremea, Colecţia "Fapte, idei, documente", 2003, p. 86--87; Emil Satco, Encic/opedia Bucovinei,
voi. I, Iaşi - Suceava, Editura Princeps - Biblioteca Bucovinei "1. G. Sbiera", 2004, p. 280; Eugen
Simion (coordonator general), Dicţionarul general al literaturii române, voi. II (C-D), Bucureşti,
Editura Univers Enciclopedic, 2004, p. 427.
37 Emil Satco, Pentru promovarea artei şi literaturii în Bucovina. Fundaţia Culturală a
Bucovinei la un deceniu de existenţă, Suceava, f. ed., 2005, p. 1 59, 1 63.
38 Cf. Ion Cemat, Cu /orgu G. Toma despre naţionalism şi verticalitate, Cuvânt-înainte de
prof. univ. dr. 1. Ciupercă, Iaşi, Editura Pim, 2004, p. 1 2.
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TRAUER UM PFARRER NORBERT GASCHLER.
NACHRUF AUF DEN BUKOWINER SEELSORGER
•
UND VERDIENTEN HEIMATFORSCHER
Zuletzt war sein Leben nur noch ein Leidensweg, der
Kărper litt schon lănger unter vielen altersbedingten Schw!i.chen
und Krankheiten. Geistig jedoch war Pfarrer Gaschler immer
noch voll auf der Hăhe und half uns jiingeren mit wertvollen
Auskiinften. Sein letztes Antwortschreiben an die Redaktion
stammt vom 6. Oktober d. J. Es ging um die Umsiedlung. Die
Informationen zu unseren Fragen sind genauestens beantwortet.
Andererseits war Pfarrer Gaschler in jeder Hinsicht auf
den Tod vorbereitet, er hat ihn erwartet, sein Leid ohne Murren
getragen. Mit den weltlichen Dingen hatte er bis in sein
Wohnzimmer hinein abgeschlossen. Er wartete auf den Erlăser.
FUr uns Buchenlănder ist der letzte bedeutende Heimatforscher
der Erlebnisgeneration in die Ewigkeit gegangen, ein riesiger
menschlicher Verlust wie auch fur die Bukowina-Forschung,
besonder was das kirchliche Leben und die Kirchengeschichte
der Katholiken betrifft.
Am 6. August trat der ehemalige Kaplan von Radautz und sp!i.tere Pfarrer von Muttersdorf,
Monsignore Norbert Gaschler, Ehrendomherr der katholischen Diăzese Jassy/Rumănien, in sein
zehntes Lebensjahrzehnt. Geboren wurde er 1 9 1 5 in Deutsch-Altfratauz in der Bukowina, im heutigen
Rumănien. Seine Vorfahren stammen aus dem Scherlhof in der damaligen Pfarrei Gutwasser im
mittleren Băhmerwald. Von dort wanderten sie 1 803 aus und fanden im Buchenland, das zum selben
Kaiserreich gehărte, ihre neue Heimat.
Nach der Schulausbildung und dem Theologiestudium wurde der Jubilar 1 939 in der
Bischofsstadt Jassy zum Priester geweiht. Ein Jahr sp!i.ter erfolgte, im Zuge der staatlich geregelten
Abmachung die Umsiedlung mit seiner Gemeinde Radautz, wo er als Kaplan wirkte, und seinem
Pfarrer SchUttler. Er kam iiber Lageraufenthalte in Bad Schandau, Leipzig und Kattowitz im Jahre
1 943 nach Muttersdorf. Auf Umwegen kehrte Gaschler somit wieder in die Băhmerwaldheimat seiner
Ahnen zuriick. Obwohl r!i.umlich getrennt, fuhlte er sich immer eng mit ihr und ihren Menschen
verbunden. In ali den Jahren nach dem Krieg konnte er die katholische Kirche, die Priester und die
Gl!i.ubigen in der Bukowina ideell und materiell unterstiitzten. Scherzhaft sagte er selbst einmal, aul3er
Maschinengewehren und Panzern habe er alles hinschaffen kănnen. Daneben war ihm die
Geschichtsforschung seiner Heimatorte bzw. der Diăzese Jassy ein Herzensanliegen. Er forschte in
alten Schriften, dicken BUchern, entfernten Archiven, schrieb Beitr!i.ge und Artikel fl.ir Zeitungen und
Reprinted from "Der SUdostdeutsche" (Augsburg), November 20, 2006, p. 3, the monthly
newspaper of the Landsmannschaft der Buchenlanddeutschen. Translated by Sophie A. Welisch.
[traducerea titlului: Tristă despărţire de Norbert Gaschler. Necrolog pentru preotul şi cercetătorul
bucovinean].
•

Analele Bucovinei, XIV, 1, p. 409--4 1 3 , Bucureşti, 2007
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Zeitschriften und leistete wertvolle Beitriige zum Verstiindnis unseres Glaubens. So verfasste
Gaschler liber Deutschbohmen der Bukowina, Titular-Erzbischof Dr. Josef Weber, eine Biographie.
die ins Amerikanische und Rumiinische ilbersetzt wurde. Sein Name ist in zwei rumănischen Lexika
der Bukowina zu finden. Filr den auf3ergewohnlichen Einsatz unter schwierigen Bedingungen
emannte ihn der Bischof ehrenhalber zum Priilaten der Diozese Jassy mit dem Titei Monsignore.
Zahlreich sind seine Beitr!lge, die er zur Lage der katholischen Kirche in Rumănien bei den Treffen
der Amtsbrilder aus diesem Land in Deutschland vorlegte, wie auch bei Veranstaltungen des St.
Gerhard-Werkes.
In den letzten beiden Kriegsjahren wurde ihm der Kirchsprengel Muttersdorf anvertraut; dazu
musste er auch die Pfarrei Berg mit Schilligkau und Trohatin betreuen. Die Menschen lebten in
grof3er seelischer und psychischer Not, schwankten zwischen Verzweiflung und immer wieder
aufflackemder Hoffnung, dass alles Unheil sie verschonen moge. Sorge um nahe Angehorige, Angst
vor einer ungewissen Zukunft waren st!lndige Begleiter. Pfarrer Gaschler verstand es immer wieder,
Zweifelnden und Verzweifelten Halt zu geben, Mutlosen die Hoffnung zu vermitteln, dass Leid und
Tod allein im Glauben an den Willen Gottes zu begreifen sind. Als unerwilnschter Auslănder musste
er im Juni 1 945 das Land verlassen. Sein erzwungener Weggang wurde von allen Gliiubigen bedauert
und betrauert. Seine Rundschreiben an die Radautzer Landsleute waren nach dem Krieg wichtige
Trost- und Hilfsworte.
Nach Muttersdorf waren die Pfarreien Miesbrunn, Si1J3enbach und Rieden die weiteren
Stationen seines Lebens. In allen Orten, in denen er wirkte, war er unermildlich bestrebt, etwas zu
bewegen. So stehen beeindruckende Pfarrseelsorge, Kirchenrenovierungen, der Bau eines
Pfarrhauses, das Erg!lnzen eines Kriegerdenkmals, das Anbringen neuer Kirchenglocken, die
Grilndung eines Kindergartens auf der Habenseite seiner beruflichen Arbeit. Er war mit Leib und
Seele Priester. Er hat gebaut, wo zu bauen war, er hat emeuert, wo zu emeuem war, er hat geholfen,
wo zu helfen war. Er hat das Wort Gottes vorgelebt und es in frohmachender Weise vermittelt. Aber
auch in weltlichen Fragen war sein optimistisches Wesen aufbauend fiir die Mitmenschen und die
vielen Freunde.
Noch nach Jahrzehnten erinnem sich ehemalige Zuhorer an seine Gedanken, an seine
verkilndeten Glaubenswahrheiten und Lebensweisheiten, die er ihnen mit Herz und Verstand, gewilrzt
mit seinem feinen Humor nahegebracht hat. Sie wurden Wegweiser und Richtschnur ftir ihr Leben.
Bischof Rudolf Graber von Regensburg emannte ihn wegen seiner besonderen Verdienste zum
Geistlichen Rat. Nach 20 Dienstjahren musste er aus gesundheitlichen Griinden in den vorzeitigen
Ruhestand gehen. Filr die Besucher der Heimattreffen in Senden, Lauda und Muttersdorf war es ein
besonderer Hohepunkt, wenn Gaschler mit ihnen die heilige Eucharistie feiem konnte, ebenso bei den
heiligen Messen in Bobingen, die in Erinnerung an die Muttergottes-Wallfahrten nach Kaczika
gefeiert wurden. Man spilrte bei dem freudigen Wiedersehen formlich die alte Vertrautheit, es war ein
Stilck Heimat, das er ihnen schenkte. Ein Beweis, dass die Verbindung ilber Raum und Zeit hinweg
geblieben ist.
Zum 90. Geburtstag im Vorjahr, am 6. August 2005, hatten sich einige Freunde und gute
Bekannte in der Deutschordenskirche in Regensburg eingefunden. Dort hat Monsignore Gaschler
zusammen mit zwei Konzelebranten einen Dankgottesdienst zu seinem Jubil!lum gefeiert. Es war sein
ausdrilcklicher Wunsch, dass dies in aller Stille geschieht. Er selbst hat im Rollstuhl an der Feier
teilgenommen. Noch 60 Jahre nach seinem Weggang aus Muttersdorf erinnern sich Zeitzeugen mit
tiefer Dankbarkeit und grof3ter Hochachtung an ihren allseits geschiitzten Pfarrherrn und erneuerten
aus vollem Herzen ihre guten Wilnsche filr die kommenden Jahre. Es sollte die letzte Offentliche Feier
sein. Nun hat ihn Gott am Allerseelentag zu sich genommen in eine bessere Welt, an die er tief
geglaubt hat. Moge ihm der Herrgott eine leichte Erde und ewige Glilckseeligkeit schenken.
Filr uns alle, die ihn gekannt und gesch!ltzt haben, die seine Freundschaft, seine Arbeit und
sein immenses Wissen nutzen durften, bleibt eine grof3e leere, ein ehrendes und stilles Gedenken an
einen wertvpllen, lilesonderen Menschen. Die Redaktion dieser Zeitung verlor in ihm den
bedeutendsten Mitarbeiter, Helfer und Forderer der letzten zwei Jahrzehnte. Gleichermaf3en fehlt der
Heimatforscher den Bukowiner Genealogen, flir die er grundlegende Vorarbeit hinsichtlich der
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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Kirchenblicherbestănde, die seinerzeit in der ehemaligen DDR lagerten, geleistet hat, Gaschler zăhlte
zu den wichtigsten Mitarbeitern der Kaindl-Gesellschaft, zu den Grlindungsmitgliedern des
Augsburger Bukowina-Instituts, dem er jăhrlich eine Spende zukommen liel3. Allen wird Norbert
Gaschler fehlen!
Gaschler begann seine Tiitigkeit als Autor im Seminar in Iasi in der Hauszeitschrift " Legiunea
Mariană" . Die wichtigen gr<ll3eren Beitrăge erschienen nach dem Eintritt in den Ruhestand, so "600
Jahre Bistum Sereth", Schule, Kirche und Priester in FlirstenthaiNoivodeasa", Titularerzbischof
"
"
Dr. Joseph Weber", Die Kirchenbilder der Bukowina", "Die Organisation der r<lmisch-katholischen
"
Kirche in der Bukowina", Molodia, eine schwăbisch-katholische Kirche in der Bukowina" (steht in
"
englischer O bersetzung auch im Internet), Das Josefinum in Czernowitz", "Die erste deutsche
"
Ordensschwester-Niederlassung in der Bukowina", "Belegte Nachrichten liber die Kirche und Pfarrei
Suczawa" , Die r<lmisch-katholische Kirche in Czernowitz" und zuletzt "Die Jesuiten in der
"
Bukowina" in der letzten Nummer der Zeitschrift Kaindi-Archiv. Aul3erdem verfasste er fl.ir die
Radautzer nach dem Krieg zahlreiche Rundschreiben, Berichte tur die Jahrestreffen der Priester aus
Rumănien in Deutschland und Osterreich, liber religi<lse Literatur und kirchliche Gesangsblicher der
Bukowina, Rezensionen zu Heimatblichern und Zeitungsartikel zu den hohen kirchlichen Festen
(Ostern, Weihnachten).
Sieben Geistliche gestalteten das Requiem am 8. November in Regensburg zum Abschied von
ihrem Amtsbruder Norbert Gaschler, Hauptzelebrant war der zustăndige Regionaldechant M<lstl. Die
Priester sowie Ordensschwestern, zahlreiche Verwandte und Freunde sowie Glăubige aus der
Gemeinde Markt Rieden nahmen an der Beisetzung auf dem Unteren Katholischen Friedhof in
Regensburg teil.
Die Grabreden standen durchwegs im Zeichen des Dankes und der Verbundenheit flir den
ehemaligen Ehrenblirger der Gemeinde Wald, seitens der Marktgemeinde Rieden sprach der 1 .
Blirgermeister Gotthard Fărber ein "Vergelt's Gott" . Als Volksschliler zu jener Zeit erinnerte er an
einen guten Seelsorger, der auch sonst in der Gemeinde viei erreicht hatte. Trauergăste aus dem Ort
waren mit dem Bus und ihrem Pfarrer angereist, denn Gaschler hat die Gemeinde tief geprăgt" , sein
"
Wirken in der Pfarrei blieb noch lange in Erinnerung. Besonders verwies der Blirgermeister, der
spăter mit Pfarrer Gaschler befreundet war, auf dessen gro13e Herzlichkeit und seine volkstlimliche Art.
Krănze seitens der Landsmannschaft hatten der Bundesgeschăftsfiihrer der Landsmannschaft. die
frlihere Frauenreferentin im Bayerischen Landesverband und eine Vertretung des Bezirksverbandes
Schwaben zum Abschied und in dankbarer Erinnerung niedergelegt.
Luzian Geier

WE MOURN THE PASSING OF REVEREND
NORBERT GASCHLER•

A posthumous view of the Bukovina priest and renowned homeland researcher ultimately shows
a life filled with suffering and a body for a longer period wracked with the aches and pains of old age.
Mentally, on the other hand, Reverend Gaschler, the tenth and youngest child of Josef Gaschler and
Katharina Glinthner, was always in good forrn and aided the younger generation with valued knowledge.
His last communication with the editorial staff of Der Sudostdeutsche dated October 6, 2006 concerned
the 1 940 resettlement. The replies to our questions were answered in detail.
•

[traducere: Regretăm încetarea din viaţă a lui Norbert Gaschler]
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Nonetheless, Reverend Gaschler was prepared for his passing in every way; he anticipated it
and hore his suffering without complaint. With the exception of the contents of his room he had
divested himself of his material possessions. He awaited his redeemer. For us Bukovinians the last
significant homeland researcher of the generation which experienced the exigencies of resettlement
and war has passed into etemity, a tremendous human loss also for Bukovina research, in particular
that which involved Catholic Church life and Church history. On August 6 the former chaplain of
Radautz and ]ater priest of Muttersdorf, Monsignor Norbert Gaschler, honorary canon of the diocese
of Jassy [Iaşi, Moldavia in Romania] reached his tenth decade of life. He was bom in 1 9 1 5 in
Deutsch-Altfratautz, Bukovina in today's Romania. His forebears carne from Scherlhof in the former
parish of Gutwasser in the central Bohemian Forest. From there they immigrated to Bukovina in 1 803
where they established new roots in the same Austrian Empire.
After his education and completion of a theological course of study he was ordained as priest
in the Episcopal city of Jassy. When in the fali of 1 940 the resettlement of Bukovina's German
population to Germany took place, he had been serving as chaplain with Father Schiittler in Radautz.
After sojoums in various transition camps he found himself in Bad Schandau, Leipzig and Kattowitz
and in 1 943 in Muttersdorf in the Bohemian F orest. In a roundabout way Gaschler retumed to
homeland of his ancestors in the Sudetenland. Although he had been separated from this area in time
and space, he had always felt closely bound to its people. During the post-war years he would always
support the Catholic Church, the priests and the faithful both spiritually and materially. Jokingly he
once declared that ali his accomplishments were carried out without machine guns and panzers. In
addition, historic research ofthe places in his homeland, in particular the diocese of Jassy, was among
his favorite pursuits. He consulted old writings, voluminous tomes, distant archives, wrote articles for
newspapers and periodicals and made important contributions to the understanding of our religion.
About the titular archbishop Dr. Josef Weber, a German-Bohemian from Bukovina, Gaschler
published a biography, !ater translated into English and Romanian. His name can be found in two
Romanian encyclopedias. For his extraordinary efforts under difficult circumstances the bishop
elevated the honorary prelate of the diocese of Jassy to monsignor. Numerous were his talks about the
status of the Catholic Church in Romania given at the gatherings of his compatriots in Germany as
well as at conventions of the St. Gerhard- Werkes.
Du ring the last two years of the war he was assigned to the diocese of Muttersdorf; in addition
he also had to serve the parish of Berg with Schilligkau and Trohatin. The people lived in great
spiritual and psychological need, wavered between despair and the recurrent rekindling hope that ali
evil will avert them. Worries about close relatives and fear of an uncertain future were their constant
companions. Father Gaschler always understood how to conso1e the doubters and the despondent,
inspiring the dejected with the hope that suffering and death can only be understood by faith in the
will of God. As an undesirable foreigner he had to leave the Sudetenland in June 1 945. His forced
departure was lamented and moumed by the faithful. [There followed the systematic expulsion of
over three million Germans from the Sudetenland in reconstituted Czechoslovakia, carr ied out in
accordance with the 1 945 Potsdam Agreement. SW]. His circulars to his Radautz compatriots after
the war were meaningful words of comfort and support.
After Muttersdorf the !ater stations of his life included the parishes of Miesbrunn, Siissenbach
'
'
and Rieden. In ali the places where he worked he was bound and determined to set something in
motion. His professional accomplishments include impressive spiritual work, church renovation,
construction of a parish house, completion of a war memorial, installation of new church bells, and
founding a kindergarten. He was a priest with body and soul. He built where when building was
necessary, he renovated when renovation was essential, he aided where aid was called for. Gaschler
exemplified the word of God and transmitted it in a joyful manner. But in temporal matters his
optimistic nature was constructive for his associates and his many friends.
Decades ]ater his former audience members still recalled his thoughts, his published religious
truths and knowledge of life which he imparted with empathy and understanding, anchored in
dignified humor. They became pointers and guidelines for their lives. Bishop Rudolf Graber of
Regensburg appointed him to the Spiritual Council for his particular achievements. After twenty years
http://cimec.ro / http://institutulbucovina.ro
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of service he had to accept early retirement for reasons o f health. For the attendees of the homeland
gatherings in Senden, Lauda and Muttersdorf it was an especial high point when Gaschler celebrated
the Eucharist as well as the holy masses in Bobingen, reminiscent of the August 1 5 Marian
pilgrimages to Kaczika in Bukovina. At these meaningful reunions one truly relived the old
familiarity. It was a part of the homeland, which he gave to us, renewing the old bond transcending
space and time.
On his 90th birthday on August 6, 2005 severa\ friends and close acquaintances from the
German religious community gathered in Regensburg. There Monsignor Gaschler along with two co
celebrants celebrated mass in honor of his jubilee. It was his express desire that this take place
privately. He personally participated in a wheelchair. Sixty years after his departure from Muttersdorf
contemporaries reflected with deep gratitude and great respect on their universally esteemed parish
priest and with full heart renewed their best wishes for the coming year. It proved to be the last open
celebration. God took him on AII Souls' Day, November 2, in Regensburg to a better world in which
he deeply believed. May he rest in peace.
For ali of us who knew and esteemed him, who benefited from his work and his immense
knowledge, there remains a great void, a respectful and quiet memory of a significantly special
individual. In him the editorial staff of this paper has lost an important co-worker, helper and
supporter during the last two decades. Similarly Bukovina genealogists will miss the homeland
researcher who provided them with basic preparatory work through the Church books, which in his
time were located in the forrner German Democratic Republic. Gaschler was among the most
important collaborators of the Kaindl Society and one of the founding members of the Augsburg
Bukovina Institute to which he made an annual contribution. Norbert Gaschler will be missed by ali !
Luzian Geier
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PETRU CIOBANU (1921-2006) - INGINER SILVIC,
PROFESOR ŞI CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC BUCOVINEAN

Petru Ciobanu se naşte la 8 iunie 1 92 1 în familia lui Lazăr şi
Floarea Ciobanu, ţărani din satul Cupca, sat tipic românesc, situat
pe valea Siretului Mic, din fostul j udeţ Storoj ineţ, în prezent făcând
parte din raionul Hliboca, regiunea Cernăuţi, Ucraina.
Urmează şcoala primară (cinci clase) din comuna natală, în
perioada 1 928- 1 933. Fiind un elev bun la învăţătură, este îndrumat
de directorul şcolii, Orest Ungureanu, şi de dirigintele Ioan Roşea
să urmeze liceul. Î n toamna anului 1 933 este admis la Liceul
"
"Regele Ferdinand 1 din Storojineţ unde urmează şapte clase, până
în iunie 1 940, în toţi aceşti ani fiind premiant la învăţătură şi
bursier. În 29 iunie 1 940, se refugiază în România, împreună cu
familia directorului şcolar Orest Ungureanu. Clasa a VIII-a a făcut-o
în anul şcolar 1 9401 1 941 la Liceul Militar, "D.A. Sturdza" din
Craiova unde a susţinut şi bacalaureatul.
În anii 1 94 1 şi 1 942 a fost învăţător suplinitor la şcoala
primară din Suceveni, judeţul Rădăuţi.
Î n toamna anului 1 942 se înscrie şi reuşeşte la examenul de admitere la Şcoala Politehnică din
Bucureşti, Facultatea de Silvicultură, pe care o absolvă în anul 1 94 7, cu calificativul cum laude, şi
obţine diploma de inginer în specialitatea silvicultură.
Între anii 1 942 şi 1 944 urmează Şcoala de ofiţeri de rezervă în cadrul secţiei de pregătire
militară a Politehnicii din Bucureşti. Î n august 1 944 ia parte la luptele din Transilvania împotriva
trupelor germane, motiv pentru care a fost declarat veteran de război, având gradul de plutonier în
arma artilerie antiaeriană. În 1 997 este răsplătit cu Medalia "Crucea Comemorativă" a celui de al
Doilea Război Mondial 1 94 1 1 1 945.
Se căsătoreşte, în anul 1 945, cu Felicia, fiica directorului Orest Ungureanu, cu care are doi
copii: Mihai, inginer mecanic, doctor în ştiinţe, fost şef de lucrări la Universitatea "Transilvania" din
Braşov şi director general al Uzinei ARO din Câmpulung Muscel, şi Dan, inginer silvic, doctor în
ştiinţe, şeful Ocolului silvic Târgu Secuiesc şi, ulterior, cadru didactic asociat la Universitatea
"
"Transilvania din Braşov şi director al I.C.A.S. Braşov.
Petru Ciobanu se angajează, în august 1 947, la Societatea "Domeniile Bucovinei " S.A. din
Câmpulung-Moldovenesc, ca inginer proiectant amenajist, participând la amenajarea a patru ocoale
silvice. A fost inginer ajutor şi inginer şef de ocol la Ocolul silvic Pojorâta şi Ocolul silvic
Câmpulung Moldovenesc.
Î ntre 1 949 şi 1 957 lucrează în învăţământul superior ca şef de lucrări şi asistent la Institutul de
Silvicultură din Câmpulung-Moldovenesc - la disciplinele Silvicultură generală şi Dendrologie -,
unde funcţionează până la sfârşitul anului şcolar 1 952/ 1 953, şi la Institutul Forestier din Braşov
(respectiv, Institutul Politehnic Braşov), din toamna anului 1 953.
Revine, în 1 957, în producţie, ca şef al Serviciului de silvicultură din cadrul Direcţiei Silvice
judeţene Câmpulung-Moldovenesc şi Suceava - calitate în care coordonează şi îndrumă activitatea
silviculturală în această zonă, contribuind la creşterea calităţii şi reuşitei acestor lucrări -, unde
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funcţionează până în primăvara anului 1 960, când se transferă la Centrul Şcolar Forestier din
Câmpulung-Moldovenesc. Aici funcţionează, între anii 1 960 şi 1 97 1 , ca profesor de Silvicultură la
profilurile pădurari, maiştri, elevi de liceu şi Şcoala Tehnică Postliceală, pregătind numeroase
promoţii de elevi, care astăzi sunt cadre valoroase ale silviculturii din Bucovina. Deţine, în acelaşi
timp, şi funcţii de conducere - director de studii şi director la Liceul Industrial Forestier din
Câmpulung-Moldovenesc, pe care îl înfiinţează în 1 966 şi îl conduce până în 1 970.
Se califică, pe linie pedagogică, obţinând gradele didactice Il şi I în învăţământul
preuniversitar. Pentru munca şcolară şi social-culturală depusă până atunci, în anul 1 965 este declarat
profesor fruntaş pe Ministerul Învăţământului", pentru ca, în anul 1 967, să fie decorat cu Ordinul
"
"
Muncii" clasa a III-a.
Debutează cu studiul Exotice de interes forestier şi decorativ cultivate în nordul Moldovei,
publicat în Lucrări ştiinţifice", voi. III, Braşov, 1 957.
"
Î n 1 967,
obţine titlul de Doctor în Ştiinţe cu teza Studiul condiţiilor de regenerare naturală a
molidului în Bucovina, susţinută la Institutul Politehnic din Braşov.
Se transferă, în 1 97 1 , la Filiala din Braşov a Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice
(I.C.A.S.), unde îşi desfăşoară activitatea ca cercetător ştiinţific principal gradul III până la
pensionare, în 1 5 mai 1 985.
De-a lungul activităţii sale, Petru Ciobanu a făcut numeroase cercetări ştiinţifice de specialitate 
ecologia regenerării naturale în molidişuri şi amestecuri de răşinoase cu fag; aplicarea tratamentelor
intensive; exoticele de interes forestier; problema îngheturilor târzii; investigaţii şi studiu asupra
metodelor de gospodărire aplicate în trecut în pădurile Fondului Bisericesc Ortodox Român din
Bucovina şi îndeosebi asupra evoluţiei tratamentelor. Activitatea ştiinţifică a fost concretizată în peste
50 de comunicări, dintre care 2 1 au fost publicate, referate ştiinţifice ş.a.
A colaborat la Revista pădurilor", Buletinul Universităţii din Braşov", Comunicări de
"
"
"
botanică" , Bucovina forestieră" (Câmpulung Moldovenesc), Analele Bucovinei", "Ţara Fagilor"
"
"
(Suceava).
Pentru istoriografia pădurilor din Bucovina, de mare interes este lucrarea Fondul Bisericesc
Ortodox Român din Bucovina (1 787-1 948). Prezentare generală, publicată în revista Bucovina
"
forestieră", anul 1, nr. 1-2/ 1 993, Câmpulung Moldovenesc. Este un studiu istoric documentat, în care
autorul prezintă şi analizează condiţiile istorice în care s-a înfiinţat Fondul Bisericesc, ca urmare a
preluării în administraţia statului austriac a bunurilor Bisericii Ortodoxe Române. Autorul a analizat
evoluţia acestei instituţii în perioada austriacă şi în cea română, a scos în evidenţă realizările
remarcabile obţinute în gospodărirea pădurilor şi a tras o serie de concluzii referitoare la contribuţia
Fondului la dezvoltarea economică şi culturală în această zonă.
După pensionare, scrie - împreună cu consătenii săi, Reveca Prelipcean şi Vasile Slănină 
monografia istorică a satului natal, Cupca, un sat din Bucovina: monografie istorică. Partea I (anii
1429-1944), lucrare apărută la Câmpulung-Moldovenesc, Editura Amadoros, 2004. Motivele care
i-au îndemnat pe autori la elaborarea acestei lucrări nu au fost numai de ordin sentimental "
dragostea nestinsă pentru satul natal şi oamenii lui şi pe o scară mai largă şi pentru patria noastră mai
mică, Bucovina - ci şi temeiuri de ordin naţional şi ştiinţific". Monografia ridică vălul de pe realităţile
unui trecut românesc zbuciumat, provoacă noi întrebări în eforturile de restabilire a adevărului,
reconstituie aspecte inedite din existenţa unui sat românesc şi deschide perspective noi de investigare
pentru lumea cercetătorilor istoriei Bucovinei, cu deosebire a epocii contemporane.
Î n decursul timpului a desfăşurat şi o bogată activitate extraprofesională - lector la
învăţământul politic cu cadrele didactice, conducător de cerc de elevi, preşedinte al Filialei
Câmpulung-Moldovenesc a Societăţii de Ştiinţe Naturale şi Geografice.
A fost deputat în Sfatul Popular al Regiunii Suceava ( 1 95(}... 1 954) şi membru în Comitetul
Executiv al acestuia.
Între 1 990 şi 1 998 a fost preşedintele Filialei Iancu Flondor" din Braşov a Societăţii pentru
"
Cultura şi Literatura Română în Bucovina, calitate în care a jertfit timp, muncă, pricepere şi bani
pentru sprijinirea pe linie culturală a românilor din nordul Bucovinei. În 1 998, a fost ales
vicepreşedinte în Consiliul de conducere al aceleiaşi Societăţi. La 1 5 iulie 2006, Filiala Braşov a
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Societăţii pentru Cultura ş i Literatura Român!!. î n Bucovina a organizat sărbătorirea lui Petru Ciobanu
la împlinirea vârstei de 85 de ani, ocazie cu care i s-a transmis s!lrb!ltoritului, absent din motive de
sănătate, "Diploma de Excelenţă" acordat!!. de conducerea Societăţii.
Om plin de modestie şi pasionat pentru meseria tăcut!!. temeinic, dr. ing. Petru Ciobanu a adus,
prin activitatea desfăşurat!!. toata. viaţa, o contribuţie valoroas!l la gospod!lrirea superioară a p!ldurilor
din Bucovina, la cunoaşterea şi rezolvarea problemelor acestora, i-a ajutat cu generozitate pe românii
din nordul Bucovinei.
Inginerul, profesorul şi cercet!ltorul bucovinean Petru Ciobanu s-a stins din viaţă la 23 iulie
2006, la Braşov.
REFERINŢE: N. Ruc!lreanu, Amenajarea pădurilor, ediţia a II-a, Bucureşti, Editura
Agrosilvic!l, 1 967, p. 88; D. Ivă.nescu, Din istoria silviculturii româneşti, Bucureşti, Editura Ceres,
1 972, p. 1 1 0, 1 1 3-1 1 5 ; I. Vlad, L. Petrescu, Cultura molidului în România, Bucureşti, Editura Ceres,
1 977, p. 63-64, 70, 72; V. Giurgiu, Pădurea şi viitorul, Bucureşti, Editura Ceres, 1 982, p. 3 85-3 86;
[I. Pânzaru, P. Froicu, E. Dimitriu], Ştiinţa în Bucovina. Ghid biobibliografic, voi. II, Suceava, 1 983,
p. 40-42; R. Ichim, Oameni şi fapte în viaţa pădurilor din Bucovina (II), în "Bucovina forestier!!.",
anul III, nr. 2/1 995, Câmpulung-Moldovenesc, p. 67; D. D. Ionescu, Institutul de Silvicultură din
Câmpulung Moldovenesc. Studiu istoric (V), în Bucovina forestier!!." , anul IV, nr. 1 -2/1 996,
"
Câmpulung Moldovenesc, p. 96, 1 00; Emil Satco, Enciclopedia Bucovinei, voi. 1, Suceava, Editura
Princeps Edit Iaşi, 2004, p. 227-228; P. Ciobanu, Reveca Prelipcean, V. Slă.nin!l, Cupca, un sat din
Bucovina: monografie istorică. Partea I (anii 1429-1 944), Câmpulung-Moldovenesc, Editura
Amadoros, 2004, p. 435-437.
Ovidiu Bâtă
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Die Zeitschrift "Analele Bucovinei ", eine Publikation des
Studienzentrums "Bukowina" der Rumănischen Akademie, mit dem
Sitz in Radautz (Bezirk Suceava), verOffentlicht Studien aus allen
Gebieten, die die Bukowina betreffen. Es wird den persiinlichkeiten, die
einen Beitrag zu den Kenntnissen betreffend die Bukowina geleistet
haben, die gebtihrende Aufmerksamkeit geschenkt. Ebenso den
kulturellen, wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Institutionen und
Stiftungen auch der Presse. Die kirchlichen, zum griissten Teil
fll rstlichen Einrichtungen, so wie die Monumente der Natur und
Problems der Ekologie werden ebenfalls in Betracht gezogen.
Auch die aktuelle literarische und wissenschaftliche Bewegung
durch Rezenzion der Bukowina gewidmeten Bticher und Zeitschriften
wird verfolgt.
Die "Analele Bucovinei " beabsichtigen die in verschiedenen
Jahren durchfllhrten. Volkszăhlungen durch Neuveriiffentlichungen in
die Aktualitiit zu bringen. Ă ltere Werke, namentlich deutsche
Refemzbticher betreffend die Bukowina werden in Erinnerung
gebracht; die meisten dieser Bticher sind nur im Dokumenten - Fond
dieser neuer Radautzer Institution zu finden.
Die "Analele Bucovinei " stehen zur Verfugung des
Studienszentrums fur die Bukowina der Czemowitzer Universitat 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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